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Met dit nieuwe nummer ronden we 
alweer het vierde jaar LaVida Curaçao af. 
Zestien magazines, meer dan duizend 
pagina’s over het leven op dit prachtige 
Caribisch eiland. En we zijn nog lang 
niet klaar. Er liggen nog bergen ideeën 
te wachten voor leuke onderwerpen in 
2020 en de jaren erna.

Het fijne aan LaVida Curaçao is dat 
het magazine nooit in de prullenbak 
verdwijnt. Werkelijk alles waarover we 
de afgelopen jaren hebben geschreven, 
is terug te vinden. Door het intikken 
van zoekwoorden op het internet of 
gewoon door naar het nieuwe LaVida 
Curaçao platform te gaan, waar je in 
handige rubrieken alles kunt vinden over 
de Curaçao lifestyle. Neem eens een 
kijkje!

De feestdagen staan voor de deur. Deze 
mooiste weken van het jaar worden 
alvast ingezet met de Kaya Kaya Street 
Party op 21 december. Als je wilt weten 
hoe dit geweldige initiatief begon, lees 
dan het interview op pagina 12.

Heb je nog vragen, tips of suggesties? 
Laat het me weten!

SUSANNE VAN SAMBEECK

Voor iedereen die van 
de Caribische levensstijl 
houdt. Ook ver over onze 
eilandgrenzen heen.

Welkom

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  CuracaoMagazine 
  Lavidacuracao

  lavidacuracao.com
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REAL ESTATEWONEN CULINAIR VAKANTIES CULTUUR BUSINESS CURAÇAOMAGAZINE HELDEN

Omdat er zoveel fantastische dingen te 
zien en te beleven vallen op Curaçao 
is het hartstikke leuk het hele jaar door 
van alles over het leven op het eiland te 
bekijken en te ontdekken. 

Nieuw!
Naast het magazine LaVida Curaçao is 
er nu ook het LaVida Curaçao platform 
waar je alles over lifestyle & top real 
estate op het eiland kunt vinden. 

NIEUW

check lavidacuracao.com

het nieuwe platform, 
zoveel meer dan alleen 
een magazine

Wat vind je er? 
•  Reportages in handige rubrieken
•  Blogs over het eilandleven van Curaçao
•  Alle uitgaven bij elkaar om makkelijk terug te kijken 
•  Overzicht van het te koop aangeboden top real estate 
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Verstild en authentiek
Het huis van Margriet in Otrobanda ligt aan de brede toegangsweg naar 
de fraaie Santa Famia Kerk met de lichtgele muren en de fletsblauwe 
torentjes. Op straat trekt het leven van alle dag voorbij. De buurt leeft. 
‘Ik viel als een blok voor het balkon met het prachtige houtsnijwerk’, 
zo vertelt de eigenaresse. ‘Dat het vanwege de slechte staat waarin het 
verkeerde bijna van de gevel viel, kon me niets schelen.’ 

BINNENKIJKEN6



‘Dit project was niet mijn proefstuk. 
In de Curaçaostraat heb ik eerder 

twee huizen opgeknapt’

Margriet is journalist en werkt voor 
internationale persbureaus. ‘De wereld 
is mijn werkplek’, legt ze uit. ‘Ik heb 
op veel plaatsen gewoond. Ook op 
Curaçao, waar ik een paar jaar geleden 
een “for sale” bordje aan het hek 
van dit huis zag hangen. Nauwelijks 
over de drempel, deed ik gelijk een 
bod. Ondanks de slechte staat van 
onderhoud, zag ik gelijk de potentie. 
Aan de buitenkant was het pand al 
prachtig, van binnen nog veel mooier.’

Verstild decor
‘Het huis was al drie generaties 
in één familie. De dame die er als 
laatste woonde, kon op een gegeven 
moment de trap niet meer op. Omdat 
het pand toch groot genoeg was, 
besloot ze de bovenverdieping af te 
sluiten. Het leven op de bovenste 
verdieping werd van de ene op de 
andere dag beëindigd. Toen ik jaren 
later de de trap opging, leek het alsof 
ik op een filmset was beland. De tijd 
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had er stilgestaan. Sinds de zeventiger 
jaren was er niks meer veranderd. 
Meubels onder stoffige witte lakens, 
elpees uit vroeger tijden. En dat 
allemaal badend in het oranjeroze licht 
van de avondzon, die door de shutters 
scheen.’

Schatten van vroeger
‘Toen we met het klussen in huis 
begonnen, vond ik overal schitterende 
spullen. Jammer genoeg was niet 
veel nog bruikbaar. De meeste 
meubels hebben de tand des tijds 
niet doorstaan. Ik kwam nog wel 
een typemachine tegen. Met daarin 
nog een brief uit het jaar 1951. En 
bijzondere lampen - ze hangen er 
nog - plus een gouwe ouwe Singer 
naaimachine. Het was echt kicken om 
met al deze spullen zo’n stap terug in 
de tijd te kunnen maken.’

Met mijn neus er bovenop
‘Het kopen van het huis was één 
ding; het opknappen wat anders’, 
gaat Margriet verder. ‘Ik heb me 
onwijs vergist in de hoeveelheid werk 
die het renoveren heeft gekost. Het 
balkon waar ik zo verliefd op was, 
was zo rot als een mispel. Je kon 
er niet eens op staan. De originele 
ruimtes in huis waren opgedeeld in 
vele kleine kamertjes. Om dit terug 
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‘Karakteristieke meubelstukken 
vind je soms gewoon bij het 

grofvuil’

te brengen naar de originele staat, 
heeft heel wat kruim gekost. Omdat 
ik op een gegeven moment tijdens 
de verbouwing naar het buitenland 
ben verhuisd, werd er alleen gewerkt 
als ik op het eiland was. Ik wilde wel 
met eigen ogen zien hoe de dingen 
werden opgeknapt. De renovatie heeft 
daarom wel wat langer geduurd, maar 
dat had ik er graag voor over.’

Juiste mix maakt sfeer
Nadat het huis in een bewoonde 
staat was gebracht, kon Margriet dan 
eindelijk beginnen met de inrichting. 
‘Het is een mix van spullen uit de 
kringloopwinkel en merkartikelen 
geworden. Ik ben gek op design, maar 
als je geen oude spullen hebt om deze 
meubels mee te combineren, wordt 
een huis steriel. En heb je alleen antiek, 
dan wordt je inrichting juist oubollig. 
Het gaat om de wisselwerking tussen 
oud en nieuw. Industrieel versus 
frivool. Pas dan creëer je sfeer in huis.’

BINNENKIJKEN11



Kaya Kaya Street Party
De verbazing moet blijven

Het begon een dik jaar geleden met een straatfeest in Otrobanda. Bedacht en 
georganiseerd door Kurt Schoop, Raygen Zuiverloon en Clayton Lasten. Dit 
gedreven trio had bij het op poten zetten van deze eerste street party nooit 
kunnen vermoeden dat het zo snel zo’n weergaloos succes zou worden. Afgelopen 
augustus bezochten maar liefst vijftienduizend mensen Kaya Kaya in de straatjes en 
steegjes van de historische stadswijk. Op 21 december - wanneer de vierde editie 
wordt gehouden - worden er zelfs nog meer bezoekers verwacht.

HELDEN12



‘Het is inderdaad als een wild idee 
gestart’, steekt Clayton Lasten van 
wal. ‘Kurt en ik hadden een feestje 
georganiseerd in een oud pand in de 
Hoogstraat. Het was een party voor 
mijn verjaardag en uiteindelijk kwamen 
er honderdvijftig mensen op af. De 
sfeer en de setting van die avond 
smaakten naar meer.’

De wijk in beweging
Kurt Schoop: ‘Letterlijk op het moment 
dat we besloten een echt straatfeest 
te organiseren, liep Raygen voorbij. 
We spraken ‘m aan en zijn gewoon 
begonnen. Ik woon al jaren in 
Otrobanda. Het is een fantastische 
buurt met heel veel sfeer en potentie. 
In eerste instantie was het de 
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bedoeling dat we de buurtbewoners 
zouden informeren dat er een 
straatfeest aan zat te komen, maar 
we merkten al snel dat de mensen 
mee wilden doen. Het werd groter en 
groter.’ ‘Dit was het moment waarop 
we zagen dat het niet puur een street 
party ging worden, maar dat er een 
beweging ontstond’, gaat Raygen 

Zuiverloon verder. ’We noemen 
het de “Kaya Kaya movement”. 
De samenwerking kwam op een 
natuurlijke manier op gang. Mensen 
waren enthousiast. Kaya Kaya werd het 
feest van iedereen.’

HELDEN14



kunt Kaya Kaya daarom zien als een 
trein waar iedereen in de buurt op kan 
springen om mee te liften op de weg 
naar verandering’, aldus Kurt.

Duurzaam concept
Clayton, Raygen en Kurt versterken 
elkaar op commercieel, sociaal-
cultureel en organisatorisch vlak. 

Alle registers open
‘Voor een party worden op Curaçao 
alle registers opengetrokken. Wanneer 
mensen naar je feest komen, wil je 
dat het netjes is. Dus ook als het in je 
straat gebeurt. Als meer mensen met 
de verfkwast in de weer gaan, werkt 
dat aanstekelijk. Ditzelfde geldt voor 
het opruimen van rommel en afval. Je 
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‘Wij verbinden het commerciële met 
het sociale’, legt Clayton uit. ‘Wij durven 
dit, omdat het ons helpt van het Kaya 
Kaya concept een project voor de 
lange termijn te maken. We willen er 
uiteindelijk aan kunnen verdienen en - 
belangrijker - de mensen om ons heen 
ook. Iedereen pikt er een graantje van 
mee. We kijken naar een duurzame 
toekomst: meer leven in de straten van 
Otrobanda betekent meer veiligheid, 
meer commerciële en toeristische 
mogelijkheden en uiteindelijk een beter 
investeringsklimaat voor het eiland. We 
gebruiken het commerciële deel van 
het concept om het sociale aspect uit 
te kunnen voeren. Zodat iedereen er 
beter van wordt.’

Samen aan het werk
‘Kaya Kaya maakt iedereen trots’, 
gaat Raygen verder. ‘We gaan met 

de mensen uit de straten in gesprek. 
We zien jongeren de handen uit 
de mouwen steken. Er ontstaan 
gesprekken en er worden initiatieven 
genomen. Het enthousiasme is groot. 
Voor en tijdens het event, maar ook 
daarna. Zo liep ik de laatste keer na 
afloop om een uur of half drie ’s 
nachts nog even door de straten om 
te merken dat sommige stegen al 
helemaal waren opgeruimd door de 
jongeren van de buurt. En dat blijft zo. 
De stadsdelen waar we eerder een 
straatfeest hadden, worden nog steeds 
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schoongehouden. Daar zorgen de 
buurtbewoners zelf voor.’

Proeven van de wijk
‘Onze doelstelling is dat we de 
bezoekers willen laten proeven van 
Otrobanda. Het gaat niet alleen om 
de muziek of om de optredens. 
Dan zou een plein met een podium 
volstaan. We willen dat de mensen de 
straten en stegen ingaan, historische 
panden binnenlopen en verborgen 
plekken ontdekken’, vertelt Kurt. ‘Met 
het snelgroeiend aantal bezoekers 
is dit wel een logistiek vraagstuk dat 
we moeten oplossen. We moeten de 
ruimte breder inzetten, meer faciliteiten 
aanbieden en meer mankracht 
genereren’, vult Clayton aan. ’Kaya 
Kaya trekt duizenden bezoekers. 
Aantallen die vergelijkbaar zijn met 
grote evenementen op het eiland 
zoals Curaçao North Sea Jazz. Het 
op hoog niveau organiseren van de 
logistieke operatie van Kaya Kaya 
is een uitdaging. Maar die gaan we 
graag aan!' 

21 december 2019 
Kaya Kaya Street Party

F  kayakayparty
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BijBlauw
Y O U R  H O M E  A W A Y  F R O M  H O M E

Ons familiaire Boutique Hotel biedt het beste
van drie werelden: sfeervolle kamers, heerlijke

gerechten in ons te gekke restaurant en een
ConceptStore waar je hart sneller van gaat

kloppen. Dat alles midden in Willemstad, op een
steenworp afstand van de prachtige oceaan!

BOUTIQUE HOTEL BIJBLAUW
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vragen aan
DANIËL BALENTINA

DISCUSWERPER

4
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SPORT20

1  Wat kun je over jezelf vertellen?
Mijn naam is Daniël Balentina, ik ben 
18 jaar, studeer ICT aan de University 
of Curaçao en ben in mijn vrije tijd 
vrijwel altijd met atletiek bezig. Sinds 
mijn negende ben ik lid van Atletiek 
Vereniging Trupial, waarvan Churandy 
Martina vroeger ook lid was. Tot 
mijn vijftiende beoefende ik alle 
disciplines, maar omdat ik uitblonk in 
discuswerpen, ben ik me de laatste 
jaren hierin gaan specialiseren.

2   Wat betekent discuswerpen 
voor jou?

Discuswerpen is een technische 
sport Je hebt tegelijkertijd techniek, 
kracht en snelheid nodig. Daarvoor 
train ik vier keer per week en in de 
competitieperiode zes keer. Ik heb het 
nationaal record onder achttien en 
onder twintig jaar op mijn naam staan. 
Discuswerpen betekent vrijheid voor 
mij. Dit is wat ik doe buiten mijn studie 
om. Ik wil ver komen in mijn sport. 



SPORT21

3   Wat betekent Curaçao voor 
jouw sport?

Ik wil prof worden, maar er zijn op 
het eiland geen scholen die topsport 
faciliteren zoals bijvoorbeeld in de 
USA of in Europa. Ik moet voor school 
werken en tegelijkertijd veel tijd aan 
mijn sport besteden. Dit vraagt om 
discipline en doorzettingsvermogen. 
Ik heb geen eigen trainer en train met 
het team van de atletiekvereniging. 
Gelukkig mag ik bij alles wat ik doe 
rekenen op de volledige steun van mijn 
ouders, broer en zus.

4   Welke doel heb je voor ogen? 
Volgend jaar zijn de Carifta Games. Dit 
is - vanwege mijn leeftijd - de laatste 
keer voor mij en daar wil ik zeker een 
medaille in de wacht slepen. Daarna 
wil ik me via de Pan American Games 
en andere wedstrijden kwalificeren 
voor de Olympische Spelen van 
2024 in Parijs. Voor een atleet zijn 
de Olympische Spelen het hoogst 
haalbare. Ik ga er helemaal voor. Mijn 
prestaties zijn goed en gezien de groei 
die ik doormaak, zou dit zeker haalbaar 
moeten zijn. 



Kom de uitgebreide 
Walra collectie 
bewonderen

De bekende Walra kwaliteit 
zie én voel je. Softcotton 
handdoeken in zes kleuren, 
hoeslakens in jersey en 
percaline en fantastische 
dekbedovertrekken in drie 
verschillende maten. En 
natuurlijk nog veel meer 
bed- en badlinnen.

De complete Walra collectie 
vind je op  

www.mundomioonline.com

T  (+599 9) 788 30 96
A   Caracasbaaiweg 231 (tegenover Heineken Snek) 

Open dinsdag t/m vrijdag 09u30 - 17u30 
zaterdag 09u30 - 17u00

Als vanouds | MundoMio blijft uw vertrouwde partner in woonadvies.  
Bekijk het meubelassortiment op mundomiolifestyle.com. 

MundoMio Bed & Bath
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BON BIDA23

De omgeving rondom het Franse dorpje Ay doet in al haar 
eenvoud niet vermoeden dat het gebied heilige grond is 
voor de ware champagneliefhebber. De aantrekkingskracht 
zit ‘m in twee kleine ommuurde wijngaarden vlakbij het huis 
van Bollinger. De agressieve druifluis phylloxera verwoestte 
begin vorige eeuw alle wijnstokken in de regio, behalve die 
van Clos Saint-Jacques en Chaudes Terres. Waarom juist 
deze twee Bollinger wijngaarden niet zijn aangetast, is tot op 
de dag van vandaag nog altijd een raadsel. 

Tijd voor  
champagne



de wijnluis van toen ook nu nog altijd 
kan toeslaan. En dat zou een ramp zijn, 
want de champagne van deze kleine 
wijngaarden is enig in zijn soort. Arie 
Pieter Imhoff omschrijft deze topper 
als vierdimensionaal. ‘We hebben een 
aantal flessen in de winkel en ik spreek 
uit ervaring als ik zeg dat het meer dan 
een feestje is deze Bollinger Vieilles 
Vignes te mogen proeven. ”It's not a 
wine. It's the dream of a wine” wordt 
niet voor niets gezegd.’

Verschillende varianten
Het geld dat je moet neertellen 
voor een Bollinger Vieilles Vignes 
Françaises Cuvée komt in de buurt 
van de elfhonderd gulden. Een bedrag 
dat alleen voor de ”happy few” is 
weggelegd. Gelukkig produceert 
Bollinger ook betaalbare champagne. 
Zo is er de Special Cuvée met een 
blend van drie druivensoorten en 
La Grande Année, een Bollinger 
champagne van een speciaal jaar. 
‘Servir Frais heeft al ruim tien jaar een 
uitstekende relatie met Bollinger’, aldus 
Arie Pieter. ’Ik wilde deze champagne 
absoluut in huis hebben. Het heeft 
me veel tijd en energie gekost om 
Servir Frais uit het kleine Curaçao bij 
deze grootheid op de kaart te zetten. 
Maar de aanhouder wint en het is me 
gelukt.’

De streek
De wijnstokken van weleer zijn nog 
altijd origineel en daarmee de Bollinger 
Vieilles Vignes Françaises Cuvée - de 
naam zegt het al - ongekend exclusief. 
Het werk in deze wijngaarden wordt 
met de grootste zorg uitgevoerd, omdat 
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Wijnhandel Servir Frais
T  (+599 9) 461 68 18 
E  info@servirfrais.com
W  servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c
Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 10u00 - 18u00

CADEAUTIP!
Wil je iemand verrassen?  
Wat denk je van deze heerlijke 
Bollinger met bijpassende glazen in 
een feestelijke cadeauverpakking? 

Pinot Noir en houten vaten
De Bollinger champagnes worden 
overwegend gemaakt van eigen Pinot 
Noir druiven, die zorgen voor de 
bekende volwassen bubbel. Bollinger 
is één van de drie Champagnehuizen 
die bij de productie nog gebruik 
maken van houten vaten. Ze worden 
in huis gemaakt door een van de 
weinige tonneliers in Frankrijk die 
het ambacht nog beheersen. Arie 
Pieter: ’Het gebruik van houten vaten 
proef je in de ronde afdronk. Je ruikt 
geroosterd brood en brioche. Bollinger 
champagne is rijk van smaak en 
heerlijk met oesters en tal van andere 
gastronomische gerechten.’
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De mooiste tijd van het jaar
Tijdens de kerstdagen tafelen we 
in goed gezelschap. Of je nu zelf 
achter het fornuis staat of voor je laat 
koken: de feesttafel verdient extra 
aandacht. Combineer je servies met 
glinsterende dennenappels, vrolijke 
kerstballen, groene kerstguirlandes 
en verschillende sfeerlichtjes. Houd 
het simpel en ongedwongen. Zo 
voelen je gasten zich welkom!

Feest
OP TAFEL!

Schouwburgweg 32
Groot Davelaar, Curaçao
Open maandag t/m
zaterdag 8:00 - 18:00 
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Mini borrelplankjes en schaaltjes
Dit jaar zijn de houten schalen 
gecombineerd met marmer en een 
vleugje goud onze persoonlijke 
favoriet. Feestelijker kan bijna 
niet. Wat denk je van de mini 
borrelplankjes die je voor je gasten 
kunt personaliseren? Leuk voor op 
tafel, maar ook als cadeautje voor 
onder de kerstboom. 
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‘Architectuur gaat zoveel 
verder dan alleen een mooi 
ontwerp’, zo zegt architect 
Michael Durgaram. ‘Een 
opdrachtgever wil iets 
bouwen, maar heeft 
meestal nog niks concreets 
voor ogen. Wat de klant 
echt wil, wordt vaak pas 
duidelijk wanneer ik met 
het ontwerp bezig ben. 
Gaandeweg dit proces 
veranderen er inzichten 
en komen er nieuwe 
ideeën bij. Communiceren 
is daarom essentieel bij 
elke stap. Ik betrek de 
opdrachtgever vanaf dag 
één bij alles wat ik doe.’

Van abstract 
naar tastbaar

ARCHITECTUUR28



Eindresultaat telt
’Tussen het allereerste schetsontwerp 
en het definitieve bestek waarmee de 
aannemer aan de slag kan, zitten heel 
wat stappen’, vertelt Michael Durgaram. 
‘Ik ontwerp voor de opdrachtgever. 
Sterker nog we doen het samen. Daar 
hoort heel veel overleg, heel veel 
schetswerk en heel veel aanpassen 
en bijschaven bij. Je begint met niets 
anders dan een pakket wensen en 
ideeën. De weg naar het definitieve 
ontwerp is zelden recht. We gaan met 
de nodige omwegen op ons doel 
af. We slaan bewust deze afwijkende 
paden in om nieuwe ingevingen te 
verwerken. Het eindresultaat wordt er 
alleen maar beter van.’

Helderheid scheppen
‘Als architect is het mijn taak helderheid 
en structuur te scheppen. Voor 
lang niet elke opdrachtgever is het 
programma van eisen helder. Gelukkig 
ben ik een uitstekende luisteraar en 
heb ik er talent voor datgene samen 
te voegen wat voor de opdrachtgever 
belangrijk is. Op basis hiervan 
presenteer ik verschillende varianten: 
de basis waarmee ik aan de slag kan.’ 

‘In een goed ontwerp  
gaat heel veel tijd en 

bezieling zitten’
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Onderdeel van het spel
‘Uiteindelijk is het beschikbare 
bouwbudget bepalend voor het 
definitieve ontwerp. Opdrachtgevers 
beginnen enthousiast en pas in een 
later stadium blijkt dat het beschikbare 
budget niet altijd toereikend is. De 
kracht van een goede architect is naar 
het budget toe te werken, zonder al 
te veel veranderingen in het ontwerp 
aan te brengen. Deze creatieve 
bezuinigingen zijn onderdeel van 
het spel. Het hoort erbij en ik ga de 
uitdaging graag aan.’

Goede voorbereiding  
verdient zich terug
‘Alles begint met het schetsontwerp. 
Daarna volgt het voorlopig ontwerp 
en het definitief ontwerp. Het proces 
eindigt met het bestek waarmee 
de aannemer kan uitrekenen wat 
de bouw uiteindelijk gaat kosten. 
Al deze tussenstappen zijn nodig 
om een gestroomlijnd bouwproces 
te garanderen. Wanneer alles tot 
in de kleinste details is uitgewerkt 
en gedocumenteerd, is er geen 
ruimte voor discussie, omdat in de 
voorbereidende fase over alles heel 
goed is nagedacht. Het is een cliché, 
maar een waarheid als een koe: een 
goede voorbereiding is het halve werk.’
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Michael Durgaram Architects
W  michaeldurgaram.com
E  mdurgaram@gmail.com

Bureau Nederland
A   Bredeweg 10, 1098 BP Amsterdam
T  (+31) 06 412 194 21

Bureau Curaçao
A  Jan Sofat 181a
T  (+599 9) 695 05 11

‘Je zou de meters schetsrollen  
op mijn kantoor eens moeten zien’
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Rif Fort 409, Willemstad Curaçao
T (+599 9) 465 08 31
heinendelftsblauw.nl
Open maandag t/m zaterdag  
van 09u00 - 19u00  
en in het cruiseseizoen ook op zondag.

Twee werelden
Origineel Delfts blauw aardewerk vind je in het Rif Fort.  
Van hand beschilderde vazen en hip servies tot grappige souvenirs.
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Kooyman 
kerstbomen  
uit Canada

We vinden het maar heel 
gewoon dat we op ons tropische 
eiland voor de feestdagen de 
prachtigste kerstbomen kunnen 
kopen. Maar waar komen ze 
vandaan en hoe komen ze hier? 
Kooyman haalde dit jaar voor de 
vijfde keer Canadese kerstbomen 
naar het eiland. Senior category 
manager Joey Steenbergen - bij 
Kooyman ook wel gekscherend 
Mr. Christmas genoemd - is 
de stuwende kracht achter dit 
kerstproject.
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Duizenden kerstbomen
 ‘Ik vind Kerstmis geweldig’, zo begint 
Joey Steenbergen zijn verhaal. ‘Ik 
ben dus ook gek op mooie volle 
kerstbomen, waar we met z’n allen 
naar mijn idee elk jaar veel te veel 
geld voor moesten neertellen. Dit 
zou bij Kooyman goedkoper moeten 
kunnen. En zo is het begonnen. In 
2015 haalden we voorzichtig een paar 
honderd kerstbomen naar hier. Dit jaar 
zijn het er duizenden.’

Met eigen ogen gezien in Canada
Ook collega Björn Muskus is 
tegenwoordig bij het kerstbomen-
project betrokken. Björn: ‘Het 
soort boom en de kwaliteit ervan 
is erg belangrijk. Lang niet alle 
dennenbomen zijn geschikt voor het 
tropische klimaat van Curaçao. Wij 
hebben onderzoek gedaan naar welke 
boomsoort het hier goed doet en zijn 
er zelfs voor naar onze leverancier in 
Canada gereisd. We wilden met eigen 
ogen zien, voelen en - belangrijk - 
ruiken hoe de kerstbomen die wij bij 
Kooyman aanbieden erbij stonden.’

A-kwaliteit in drie lengtes
Joey: ‘Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen om alleen de hoogste 
kwaliteit Fraser Fir bomen naar het 
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Kooyman Megastore Zeelandia
Kooyman Megastore Jan Noorduynweg
T  (+599 9) 461 33 33
E  info@kooymanbv.com 
W  www.kooymanbv.com
F  kooyman curaçao

eiland te halen. Maar dan wel voor 
dezelfde aantrekkelijke prijs als de 
mensen dat van Kooyman gewend 
zijn. Deze A-kwaliteit is beschikbaar in 
drie formaten variërend van anderhalve 
meter tot twee meter zeventig. Het 
zijn stuk voor stuk volle en perfect 
getrimde bomen. Daar houden we van 
op Curaçao. Wist je trouwens dat dit 
bijknippen van de takken met de hand 
gebeurt? In de uitgestrekte bossen 
lopen medewerkers wekenlang rond 
om de bomen te snoeien zodat al 
groeiend de perfecte ”taper” vorm 
ontstaat.’

Voor elke boom vijf nieuwe
Kooyman koopt de kerstbomen 
rechtstreeks bij de kwekers in Nova 
Scotia. Twaalf lokale plantages werken 
samen in een coöperatie. De bomen 
worden alleen op bestelling gekapt 
en voor elke gekapte boom worden 
er minimaal vijf nieuwe teruggeplant. 
‘Een echte boom aanschaffen is dus in 
dit geval beter voor het milieu dan een 
kunstboom’, aldus Björn. 

Vers, koud en feestelijk
Joey: ‘Een kerstboom uitzoeken is 
iets magisch. Je doet het samen met 
je kinderen of met je familie. Onze 
bomen staan in gekoelde containers 
te wachten op de kopers. Elke keer 
halen we nieuwe exemplaren uit 
de koelcontainers om ze sfeervol 
en feestelijk in een gekoelde tent te 
presenteren, zodat klanten ze zelf 
kunnen uitkiezen. Bij Kooyman koop je 
een boom koud én vers. Hij blijft weken 
goed. Niet alleen met de kerstdagen, 
maar ook nog heel lang daarna.’

‘Je kunt beter ijsblokjes bij de 
stam leggen dan de kerstboom 

gieten met water’

PRAKTISCH35



FRANCIS SLING

Bloemen 
voor 
de ziel

ATELIER36

Francis Sling bewandelde 
een onorthodox pad 
op zijn weg naar het 
kunstenaarschap. Na 
zijn middelbare school 
op Curaçao volgde hij 
een grafische opleiding 
in Nederland, werd 
hij afgewezen op de 
kunstacademie en kwam 
uiteindelijk toch weer op de 
Gerrit Rietveld Academie 
terecht. ‘Om er vervolgens 
een paar maanden later 
uit eigen beweging weer 
te vertrekken’, aldus de 
kunstenaar. ’Ik wilde mijn 
eigen gang gaan en alleen 
dat wat ik leuk vind aan 
kunst combineren met mijn 
grafische skills.’



‘Mijn vroegste creatieve herinnering 
gaat terug naar de oude boom op 
het erf bij mijn ouderlijk huis. Met 
wasknijpers, lucifers en mijn gevonden 
schatten maakte ik als kleine jongen 
mijn eigen kunstgrot in de holte van 
de stam. Toen al wist ik dat ik iets met 
kunst wilde doen. Ik zag het als een 
soort van roeping’, legt Francis Sling 
uit. ‘Ik wilde kunst begrijpen.’

Mijn eigen weg
‘Mijn opleiding aan de grafische school 
was voor mij meer een bevestiging van 
wat ik al kon. Photoshop, Illustrator: 
het werken met deze programma’s 
kende ik al. Ik had het mezelf allemaal 

al geleerd. De overstap naar de 
kunstacademie leek een logische 
vervolgstap, maar daar kwam ik na een 
paar maanden van terug. De Rietveld 
Academie schuwt commercie, terwijl 
ik al geld verdiende met wat ik deed. 
Ik besloot de kunstacademie te laten 
voor wat het was en zelfstandig aan 
het werk te gaan.’

Waardering versus vrijheid
‘Ik voel me goed bij wat ik doe. Het 
is een vorm van kunstenaarschap die 
lang niet door alle collega-kunstenaars 
wordt gewaardeerd. Omdat het niet vrij 
genoeg is. Maar ik zie dat anders.’
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’Ik gebruik mijn kunst om op mijn 
manier te communiceren met anderen. 
Mijn creativiteit combineer ik met wat ik 
op de grafische school heb geleerd. Het 
werkt voor mij. Zo’n zestig procent van 
wat ik creëer, maak ik in opdracht. Altijd 
met passie en plezier, want ik voel me 
vrij die opdrachten eruit te pikken die bij 
mij passen. Ik zie het als een fase in mijn 
carrière. Ik werk nu op deze manier, 
zodat ik later echt helemaal vrij ben om 
te doen wat ik wil.’

Boodschap meegeven
‘Natuurlijk houd ik van mooie dingen, 
maar ik maak nooit een werk dat 
alleen maar esthetisch is. Mijn kunst 
heeft altijd een boodschap. Achter 
alles wat ik doe zit een filosofie. De 
levensbeschouwing is altijd belangrijker 
dan de techniek. Ik herinner me nog 
mijn eerste expositie in Nederland. 
Er kwamen veel mensen op af en er 
werden ook veel werken verkocht. Een 
groot succes, maar toch was ik triest. 
Ik had het gevoel dat ze weggingen 
zonder mijn boodschap begrepen te 
hebben. De pijn die ik toen voelde 
heeft me geholpen in te zien dat ik 
vooral een boodschapper ben. Ik ben 
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niet bezig met een stijl of stroming, 
ik richt me op wat mijn kunst met 
iemand doet.’

Blijven lachen
‘In mijn leven heb ik al vele diepe dalen 
meegemaakt. Mijn kunst geeft me 
kracht om mezelf, maar ook anderen 
blij te maken om verder te kunnen. De 
wereld om ons heen is een “struggle” 
vanaf het moment dat je geboren 
wordt tot aan je laatste adem. Je leven 
wordt bepaald door de keuzes die je 
maakt. Ik kies voor het positieve: de 
bloemen voor de ziel. Dit zie je dan 
ook overal terug in mijn werk.’
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TIP
25% korting op al 

onze gerechten met 

de VIP-kaart voor 

eilandbewoners met  

een sedula

KIEZEN WORDT MOEILIJK
MET ZOVEEL LEKKERE DINGEN OP ONZE KAART

 MAMBO BEACH BOULEVARD   ELGRILLCURACAO   (+599 9) 461 10 56
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INTERIEUR

Picknick
IN STIJL
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INTERIOR DESIGNER JEN  
Nu de warmste dagen van het jaar voorbij 
zijn en de verkoelende wind weer over 
Curaçao blaast, is het moment daar om 
erop uit te gaan. Wat denk je van een 
picknick in het gras, in de schaduw van een 
oude boom? Met deze tips kun je dit etentje 
in de buitenlucht groots aanpakken. 



JenPEN Creative Studio 
Interior design & Styling
W  jenpencreative.studio 
E  jenpen@jenpencreative.studio
T  (+599 9) 693 33 91 

Binnen wordt buiten
Een vloerkleed, wat kussens en een 
tafelkleed zijn de basisingrediënten om 
binnen naar buiten te halen. Begin met 
het vloerkleed, waarop je een pallet 
zet. Je kunt er ook een aantal op elkaar 
stapelen voor een meer dramatisch 
effect. Drapeer er losjes een tafelkleed 
of laken over en leg hier en daar een 
kussen, waarop je gezelschap kan 
zitten of liggen.

Thema als leidraad
Afhankelijk van het tijdstip van de dag 
kan de picknick een ontbijt, brunch, 
high tea of zelfs een barbecue zijn. 
Neem de maaltijd als uitgangspunt 
om de tafel te dekken. Durf te spelen 
met wat je in huis hebt. Zoek in je 
keukenkasten naar bij elkaar passende 
kleuren, materialen en patronen. 

Geur en kleur
Tafelen in de buitenlucht maak je extra 
leuk met wat groen op tafel. Verzamel 
kleine plantjes of kleurrijke bloemen 
die je in potjes en vaasjes zet. Of kies 
voor droogbloemen. Ze zijn helemaal 
hip en zorgen ook nog eens voor een 
heerlijke geur aan tafel.
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Uit liefde 
ontstaan

‘Aan het succes van Baoase Luxury Resort 
ligt geen businessplan, maar pure passie ten 
grondslag. Het vuurtje ontstond jaren geleden toen 
horecaondernemer Ad van der Valk en zijn partner 
Bibi als een blok vielen voor deze verborgen plek 
in de volkswijk Marie Pampoen. ‘Hij bouwde er vijf 
villa’s voor zijn kinderen en een plek voor zichzelf’, 
zo vertelt dochter Jesse Zahn - Van der Valk. ‘En 
noemde het Baoase: de oase van Bibi en Ad.’ 

RESORT

       Baoase  
Luxury Resort
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we klaar voor onze gasten die het 
allerbeste van de wereld verwachten.’

Op eigen kracht
Het exclusieve karakter van Baoase 
Luxury Resort laat zich met weinig 
andere resorts in het Caribisch 
gebied vergelijken. ‘We zijn met 
drieëntwintig suites, villa’s en kamers 
en gemiddeld vijftig gasten een 

Barefoot elegance 
Pas later ontstond het idee om van 
Baoase een exclusieve hideaway te 
maken voor gasten die luxe in een 
relaxte setting weten te waarderen. 
Het exclusieve boutique resort wordt 
gerund door Oliver en Jesse Zahn - 
Van der Valk. ‘We doen dit samen met 
180 enthousiaste collega’s’, laat Oliver 
weten. ‘Als één grote familie staan 

RESORT

       Baoase  
Luxury Resort
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kleinschalig boutique resort. Iets wat 
je niet vaak ziet in dit topsegment. We 
zijn niet aan een keten verbonden.
Daarom zetten we Baoase bij onze 
doelgroep vooral op de kaart door 
onze onderscheidende service, aanpak 
en visie. Mond-op-mond reclame 
is ons sterkste marketingtool. We 
ontvangen ondernemers, sporthelden, 
industriëlen en beroemdheden van 
over heel de wereld. Geloof me, die 
zijn wel wat gewend’, aldus Oliver. 
’Baoase moet het opnemen tegen 
exclusieve resorts op vermaarde 
luxe bestemmingen als Saint Barth, 
Antigua en Barbados. We hebben er 
keihard voor gewerkt om ons resort 
een begrip te laten worden in deze 
high-end markt.’

Curaçao als bestemming
’In het Caribisch gebied is Curaçao 
uniek. Het eiland heeft ook buiten 
zon, zee en strand enorm veel 
te bieden', benadrukt Jesse. ’Het 
Pietermaai District, Otrobanda en de 
vele creatieve initiatieven van lokale 
entrepreneurs op culinair en cultureel 
gebied maken absoluut het verschil. 
Bij Baoase willen we onze gasten de 
sfeer van het eiland laten proeven.’ 

‘Onze gasten zijn niet 
veeleisend. Ze hebben hoge 

verwachtingen’
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’Een verblijf in Baoase is daarom zoveel 
anders dan op andere Caribische 
bestemmingen, waar gasten vaak geen 
stap buiten het resort zetten.’

Mix van gasten
Baoase ontvangt gasten uit alle 
werelddelen. Koppels, gezinnen, 
bruidsparen en zakenmensen met 
verschillende nationaliteiten. Jesse: 
‘Voor de sfeer in het resort is het 
belangrijk de perfecte mix aan gasten 
te hebben. Ondanks de behoefte aan 

‘Baoase concurreert met de 
beste resorts wereldwijd’
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een privé villa en eigen zwembad, 
vinden de gasten het ook prettig 
een praatje te maken met mensen 
uit andere landen.’ Oliver: ‘Deze 
gevarieerde mix is op grotere schaal 
ook belangrijk voor de toeristische 
sector van Curaçao. Om deze op een 
constructieve manier te laten groeien, 
is een uitgebalanceerde combinatie 
nodig van vijfsterren resorts, 
middenklasse hotels, Airbnb aanbod 
en hostels. Juist deze diversiteit maakt 
een bestemming aantrekkelijk en 
onderscheidend.’ 

‘Privacy is heel belangrijk.  
Wij willen dat onze gasten 

zichzelf kunnen zijn’
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Baoase Luxury Resort 
W   baoase.com
E   info@baoase.com
T   (+599 9) 461 17 99 

(+31) 85 888 03 68
F   baoaseluxuryresort
I   baoase

Werken als één familie
Jesse: ‘Om de gewenste servicegraad 
te kunnen bieden, is het nodig dat 
de neuzen van al onze medewerkers 
dezelfde kant op staan. Als je iets wilt 
bereiken moet je kunnen bouwen 
op het team om je heen. Bij Baoase 
investeren we in ons personeel. 
We leiden ze op en begeleiden en 
trainen onze medewerkers elke dag 
opnieuw. Baoase gasten verwachten 
welgemeende service van werknemers 
die hun roots op het eiland hebben. 
Oliver en ik vinden dit ook altijd leuk 
wanneer we op vakantie zijn. Het voelt 
natuurlijk en gastvrij. Het is dan ook 
niet meer dan logisch dat het Baoase 
team voor het grootste deel uit lokale 
medewerkers bestaat.’

Miljardairs als gasten
Baoase is de perfecte hideaway voor 
gasten die even ongestoord zichzelf 
willen zijn. Ze hebben behoefte aan 
privacy en willen genieten zonder 
dat anderen meekijken. De prijs die 
ze hiervoor betalen is hoog - een 
overnachting kost al gauw duizend 
dollar - vandaar dat de deuren van 
Baoase Luxury Resort niet opengaan 
als er geen reservering is gemaakt. 
Oliver: ‘Iedereen is welkom op Baoase, 
maar zomaar binnenlopen is niet aan 
de orde. Dit zijn we aan onze gasten 

- bekend of onbekend - verplicht. 
En dat wordt gewaardeerd. Want ze 
komen terug of sturen hun kennissen, 
vrienden of familie. Fantastisch voor 
Baoase én voor Curaçao.’
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VAKWERK IN 
KUNSTGRAS EN 
BESTRATING
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Europese kwaliteitsklinkers
Wilt u uw oprit, terras of tuinpad 
aan laten leggen met Europese 
kwaliteitsklinkers, dan is Van 
Otterdijk Bestratingen Korsou 
uw perfecte partner. OBK 
verkoopt en plaatst Europese 
kwaliteitsklinkers, waaronder 
Stonehedge getrommelde 
betonklinkers, met de look van 
een oude kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten.

Duurzaam kunstgras
Dat je kunstgras niet hoeft te 
maaien of te onderhouden, 
spreekt vanzelf. Maar heb je 
er ook wel eens bij stil gestaan 
dat kunstgras kurkdroog is en 
daarom absoluut niet interessant 
voor muggen? OBK werkt met 
duurzaam Europees kunstgras 
van hoge kwaliteit. Dat doen we 
al jaren. We leveren en leggen het 
gazon en staan in voor een lange 
levensduur. Met garantie!

T  (+599 9) 767 80 02 | 560 09 30  
E  info@obkcuracao.com
W  www.obkcuracao.com
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Afslankstudio Shape Caribbean is er voor 

mensen die op een verantwoorde manier aan 

hun lijf willen werken. Bij Shape Caribbean 

draait het niet om dun, dunner, dunst maar om 

je goed en zelfverzekerd voelen. Voor de ene 

persoon is dat met een stevige huid, voor de 

andere met een maatje minder. 

DIEET

Straight Away is een dieetprogramma met 

eenvoudig te gebruiken maaltijdvervangers. Er 

zit precies het gewenste aantal calorieën in en 

je bent er zeker van dat je alle noodzakelijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt.

WEG MET KOPPIG LICHAAMSVET

Coolsculpting is een techniek waarmee 

lichaamsvet wordt bevroren. Met één tot 

maximaal drie behandelingen verliezen cliënten 

echt centimeters in omvang. 

AFVOEREN VAN AFVALSTOFFEN 

De presso therapie met de Ballancer bevordert de 

bloedcirculatie, waarmee afvalstoffen en overtollig 

vocht sneller worden afgevoerd. 

Je goed voelen in je vel
is belangrijker dan perfectie

VAARWEL CELLULITIS

Met onze TEI behandeling dringen infrarode 

stralen door tot de onderste huidlaag. Deze 

warmte stimuleert cellen om vet los te laten. 

GELAATSVERBETERING

LED  lichttherapie 

is nieuw in het 

programma van 

Shape Caribbean. 

Verschillende kleur-

therapieën hebben 

een positieve werking 

op de huid van je 

gezicht. Afhankelijk 

van de kleur is LED lichttherapie helend voor de 

verouderde huid, roodheid, eczeem en acne. 

LED lichttherapie heeft ook een versnellende 

werking op het genezingsproces van de huid na 

een chemische peeling, behandeling met botox 

en fillers of een chirurgische ingreep.

T  (+599 9) 670 87 10
F  I  shapecaribbean
F  I  straightawaycaribbean
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Een 
opgeruimd 
gevoel

BRIGHT IDEAS52

Met hulp van  
een professional 
organizer

Ivette van der Velden is met 
haar bedrijf Mosaic Marketing 
een pro in het organiseren van 
evenementen. Maar ze doet 
ook nog iets heel anders. Als 
professional organizer helpt 
Ivette mensen ook bij het 
opruimen en ordenen van hun 
spullen. ‘Op het eerste gezicht 
lijken deze activiteiten niet bij 
elkaar te passen’, aldus Ivette. 
‘Maar het tegendeel is waar. 
In beide gevallen draait het 
om organiseren en regelen. 
Iets wat ik heerlijk vind om 
te doen en wat me op het lijf 
geschreven staat.'



Een professional organizer in de arm 
nemen om orde op zaken te stellen 
in een huis, kamer of kantoor lijkt 
vooralsnog iets wat je vooral op televisie 
voorbij ziet komen. Niets is minder waar. 
Het initiatief van Ivette van der Velden 
met de toepasselijke bedrijfsnaam 
Ruim! mag rekenen op uiteenlopende 
opdrachten uit verschillende hoeken.

Ivette: ‘Er zijn mensen die hulp 
nodig hebben bij het het opruimen 
en organiseren van hun spullen in 
huis, omdat ze er door persoonlijke 
omstandigheden - ziekte of een drukke 
periode bijvoorbeeld - langere tijd niet 
aan toe zijn gekomen. Als het moment 
dan toch daar is om de schouders 
eronder te zetten, hebben ze geen idee 
waar te beginnen. Ik heb ook klanten 
op leeftijd die van een groot huis naar 

een appartement verhuizen en mijn hulp 
inroepen en ik ben opdrachtgevers van 
dienst van wie bijvoorbeeld de ouders 
zijn overleden en het huis waarin ze 
woonden moet worden leeggehaald. 
Dat kan een vakantiehuis hier op het 
eiland zijn, maar ook de ouderlijke 
woning van iemand die zelf in het 
buitenland woont.’

‘Ook in een kantooromgeving 
is opruimen, organiseren en 

structuren het overwegen waard’
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Ruimte in je huis, ruimte in je hoofd
‘Voor veel mensen is het niet eenvoudig 
om afscheid te nemen van vertrouwde 
spullen, ook al staan ze in de weg of 
wordt er al tijden niks mee gedaan. 
Wanneer het overzicht verloren raakt 
en het een probleem wordt, kan ik 
als personal organizer de helpende 
hand bieden. Het is mijn taak het 
opruimproces te begeleiden. Ik doe 
dat op een pragmatische wijze door 
gewoon zij-aan-zij, kamer per kamer 
samen met de klant aan de slag te gaan. 
Niet ik, maar de opdrachtgever beslist 
wat weg mag. Samen bekijken we wat 
iemand graag wil behouden en hoe 
dat het beste bewaard kan worden, 
wat verkocht kan worden, wat naar 
het goede doel kan en wat uiteindelijk 
afgevoerd moet worden. Ik zorg voor 
een duidelijke structuur bij het opruimen 
en kom met tips hoe het netjes en 
overzichtelijk te houden. De berg waar 
de opdrachtgever zo tegenop keek, 
wordt zo snel kleiner.’

Structuur en overzicht
‘Ik werk volgens de methode van 
Organizing Works, een werkwijze 
waarvoor ik een certificering heb. 
Opruimen is een emotionele bezigheid.’ 

‘Hulp bij ordenen, opruimen 
en ontruimen’
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’Je komt dingen tegen die herinneringen 
oproepen en dat leidt snel af. Een 
belangrijke reden waarom veel mensen 
er al niet aan beginnen of het na een 
tijdje weer opgeven. Ik werk met heldere 
én realistische doelen. We boeken 
stapsgewijs zichtbare resultaten. Iets wat 
veel klanten als bijzonder motiverend 
ervaren.’

Beroepsgeheim
‘Ik oordeel nooit bij wat ik zie in mijn 
werk. Mensen hoeven zich niet te 
schamen voor hun spullen, rommel of 

bende in huis. Ik weet dat het iedereen 
kan overkomen en daarnaast is alles wat 
ik doe confidentieel. Mijn doel is samen 
met de opdrachtgever een opgeruimde 
nette plek te creëren, waardoor er 
letterlijk en figuurlijk weer lucht ontstaat.’

Eerbied voor andermans spullen
’Mijn werkwijze is zorgvuldig en 
nauwkeurig. Ik heb respect voor 
andermans spullen. Zo heb ik eerder 
een zoon geholpen die het huis moest 
leeghalen van zijn bejaarde ouders die 
Curaçao gingen verlaten. Ik regelde 
aan de ene kant de praktische zaken 
zoals de afvalcontainer, de dozen en het 
transport, maar ik had ook het geduld 
om alles wat weg moest stuk voor stuk 
na te kijken. Zo heb ik een heleboel 
oude foto’s gevonden, weggestopt in 
boeken. De boeken gingen op verzoek 
van de opdrachtgever naar het goede 
doel, de foto’s staan nu ingelijst bij het 
bejaarde echtpaar op de kast.’

Ruim!
W  ruim-curacao.com
E  info@ruim-curacao.com
T  (+599 9) 510 34 15

‘Met het stapsgewijs dichter bij 
het doel komen, neemt ook de 

opluchting bij de klant toe’
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Realise your 
dream!

Let us help you

Rates as low as

5%

Rates as low as 5%*
Discounts on Home & Content insurances*
One stop shop for all your mortgage and insurance needs
5 years f
Get your approval wi�in 1 week!*
Personal Account manager

mortgages@myguardiangroup.com  ||  777 7222

ixed interest rates

*Conditions may apply

Contact us today so we can help you realise your dream!
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van 
RESTAURANT 020

Kijkje in de
keuken

Afgelopen augustus opende Restaurant 020 haar deuren in het 
voormalige landhuis De Goede Hoop. Sterrenchefs Richard van 
Oostenbrugge en Thomas Groot van Restaurant 212 zijn de eigenaren 
van deze culinaire aanwinst in de Penstraat, maar de dagelijkse leiding is 
in handen van Sander Verhaaf. Deze chef-kok heeft ondanks zijn jonge 
leeftijd - hij is pas 24 jaar oud - al een indrukwekkende staat van dienst. 
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Zo stond Sander Verhaaf in de keuken 
van De Librije. 'Je leert ongelofelijk veel 
op dit niveau', aldus Sander. ‘Zo ook 
het afgelopen anderhalf jaar toen ik als 
souschef onder supervisie van Richard 
van Oostenbrugge en Thomas Groot 
in hun Amsterdamse keuken stond. 
Al deze ervaringen samen vormen 
de perfecte basis om op Curaçao 
Restaurant 020 neer te zetten. Richard 

en Thomas geven mij als chef-kok 
alle ruimte. Het plan is niet om van 
Restaurant 020 een sterrenrestaurant 
te maken. Wel willen we fantastische 
kwaliteit leveren in wat we doen.’

Bib Gourmand
Restaurant 020 werkt volgens het 
principe van Bib Gourmand. Sander: 
‘Dit betekent dat we een driegangen 
keuzemenu aanbieden voor de 
vaste prijs van 88 gulden, waarbij de 
kwaliteit-prijs verhouding uitstekend 
is. Onze gasten krijgen prachtige 
gerechten op hun bord voor een 
goede prijs.’ 
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‘Waardering van de gasten  
is de beste beloning’



Om dit hoge niveau te halen, vaart 
de chef-kok onder toeziend oog van 
Richard en Thomas een eigen koers. 
De compacte kaart van Restaurant 
020 is een bewuste keuze. ‘Het is 
mijn eigen kaart’, aldus Sander. ‘Vier 
voorgerechten, vijf hoofdgerechten 
en vijf desserts. Zo kan ik persoonlijk 
instaan voor de gewenste superieure 
kwaliteit en ben ik in de gelegenheid 
elke twee tot drie weken een nieuw 
gerecht op de kaart te zetten om onze 
terugkerende gasten te verrassen.’

Thuiskomen
Restaurant 020 bevindt zich op een 
prachtige locatie in de Penstraat. 
De Caribische zee ligt letterlijk in de 
achtertuin. De gasten kunnen binnen 
tafelen - populair voor de lunch - of 
buiten op het terras. Iedereen kan 
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meekijken hoe de gerechten worden 
bereid in de open keuken midden in 
het restaurant. ‘De gasten zien letterlijk 
het lege bord veranderen in een 
smaaksensatie’, gaat Sander verder. ‘De 
kok brengt elk bord persoonlijk aan 
tafel en maakt een praatje. We willen 
dat iedereen zich thuis voelt bij ons.’

Alles uit de kast
In de keuken staan negen koks. Zij 
zijn allemaal opgeleid bij Restaurant 
212 in Amsterdam. De koks werken 
vierenhalve dag per week; heel anders 
dan bij veel andere betere restaurants 
waar veel meer uren gemaakt moeten 
worden. ‘Als tegenprestatie vragen we 
dan wel dat ze op elk moment dat 
ze hier zijn alles uit de kast halen. Een 
bewezen succesformule, die we ook 
bij Restaurant 212 hanteren.’ 
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CURAÇAO, AMSTERDAM  
EN SINGAPORE
Restaurant 020 is het derde restaurant 
van Richard van Oostenbrugge en 
Thomas Groot. In Amsterdam baten 
de chef-koks Restaurant 212 uit en 
in Singapore is Table 65 het broertje 
in Azië. Beide fine dining restaurants 
hebben een Michelinster. Restaurant 
020 daarentegen is een brasserie waar 
fantastische kwaliteit voor een goede 
prijs wordt aangeboden. 

Restaurant 020
A  Penstraat 300, Curaçao
T  (+599 9) 465 60 66
W   restaurant-020.com
Zeven dagen per week geopend 
voor lunch en diner

Vertrouwen van de chefs
Zelf is de chef-kok zeven dagen per 
week in het restaurant te vinden, ‘Ik 
ben er zo goed als altijd. Zoals dat 
hoort. Richard en Thomas vertrouwen 
mij hun restaurant toe. Net zoals zij 
ooit een unieke kans hebben gekregen 

in hun carrière, bieden ze mij nu de 
mogelijkheid te laten zien wat ik in 
mijn mars heb. Ik houd van mijn job 
en ben elke minuut van de dag met 
mijn werk bezig. Ik heb nog veel 
plannen. We zijn pas net begonnen.’

‘De sfeer in het restaurant is informeel  
en tegelijkertijd verwachtingsvol’
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Concept Store by Sea & Sand is helemaal in de feeststemming. De winkel is 
volgepakt met leuke - net even anders - cadeaus om te geven en te krijgen. 
Nieuw in het assortiment zijn de olijfoliën, pesto’s en kruiden van Lie Gourmet. 
Ze smaken al net zo goed als ze eruitzien. Ook onze swimwear collectie is 
uitgebreid met het trendy merk Maaji. Onderscheidend qua design en - je kent 
ons - met een fantastische pasvorm. Veel nieuwe coole spullen dus tussen het 
vertrouwde assortiment woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, sieraden 
en de swimwear collectie met onze vertrouwde merken Seafolly, Cyell, Banana 
Moon, Baku en Beachlife. Tot snel! –Desi

TERUG VAN WEGGEWEEST
Madam Stoltz
Wandkleed van palmbladeren 
ANG 139,95

LICHT IN DE 
DUISTERNIS
IB Laursen  
Led lantaarns
Vanaf ANG 89,95

MOOI IN ALLE 
EENVOUD
Wijck 
Handelskade Curaçao
Vanaf ANG 24,95
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VOOR ONDER DE KERSTBOOM
The Gift Label Bodywash  
ANG 59,95
Check ook de bodylotion, scrub, 
handwash en lippenbalsem

A  Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Open maandag van 09u30 – 14u00, dinsdag t/m vrijdag van 
09u30 – 18u00 en zaterdag van 10u00 – 18u00

KEUKEN CANDY
Lie Gourmet
Olijfolie, pesto, kruiden en zout
Vanaf ANG 19,95

WE LOVE SEAFOLLY
Badpakken in rood,  
zwart en donkerblauw
ANG 269,95

SFEERMAKERS
Madam Stoltz kussens
Vanaf ANG 39,95

HIP, ANDERS 
EN NIEUW
Maaji bikinitop 
ANG 129,95

STYLE MY DAY
Fred de la Bretoniere 
Fred x Lonneke collectie
Leren shopper - laptoptas
ANG 629,95

LIFESTYLE 63



MADE IN HOLLAND
Exclusieve loungesets 
rechtstreeks uit Nederland

Manon Idema, eigenaresse van Outdoor Lifestyle verkoopt al twaalf 
jaar lang exclusieve loungesets over heel de wereld. Het design van 
de loungesets is haar eigen ontwerp met een fantastisch zitcomfort, 
keuze uit driehonderd zonbestendige stoffen en een garantie van 
tien jaar op het aluminium frame. Mooi meegenomen op Curaçao 
waar de zon 365 dagen per jaar schijnt.

Reflectiestraat 67 TE, Nootdorp (NL) | (+31) 6 525 46 931
info@outdoorlifestyle.nl | www.outdoorlifestyle.nl
 outdoorlifestyleloungesets |  outdoorlifestyle.nl
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voor het inrichten van 
een vakantiewoning

VIER TIPS

Een vakantiewoning inrichten vraagt om een 
specifieke aanpak. Aan de ene kant is het 
belangrijk om een wow-effect te creëren 
zodat de gasten - elke week weer nieuwe - 
zich in de watten voelen gelegd door al die 
mooie spullen om zich heen. Aan de andere 
kant moet deze prachtige inrichting echt 
wel tegen een stootje kunnen. Deze tips van 
Rottumhuys Caribbean helpen je op weg.
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Kies voor kwaliteit
Een vakantiehuis of appartement 
is voor veel mensen de plek waar 
ze relaxen, de boel de boel laten 
en het net even anders doen dan 
thuis. Houd dit bij de inrichting altijd 
in het achterhoofd. Kies daarom 
voor stoffen die vuil afstoten, laat 
glazen tafels achterwege, neem 
reinigbare gordijnen en zoek 
naar degelijke meubels. 
Kwaliteit betaalt zich 
altijd terug.

Stem de inrichting af 
op je doelgroep
Wanneer gasten veel 
geld neertellen voor een vakantievilla, 
verwachten ze daar iets voor terug. Een 
luxueus huis vraagt om luxe meubels, 
stijlvolle accessoires en vooral veel 
comfort. Het mag de gasten aan niks 
ontbreken. Ligt de huurprijs wat lager, 

houd dan de inrichting wat meer basic 
en functioneel. In beide gevallen kom 
je tegemoet aan de verwachtingen en 
is succes verzekerd, zolang je ook oog 
hebt voor sfeer en gezelligheid. 

Aandacht voor slaapcomfort
Reviews op boekingssites en 

TripAdvisor hebben de reiswereld 
compleet veranderd. Gasten 

delen hun ervaringen 
met heel de wereld. 
Bedden en slaapcomfort 
zijn populair. Mensen 
vinden het belangrijk. En 

terecht. Want goed slapen 
hoort ook bij een fijne 

vakantiebeleving. Besteed aandacht 
aan het juiste matras en investeer in 
comfortabele kussens. Vergeet ook 
de hygiëne niet. Gebruik wasbare 
moltons voor de matrassen én de 
hoofdkussens.
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Rottumhuys Caribbean
A  SBN Doormanweg 41, Curaçao 
T  (+599 9) 738 40 20 | (+599 9) 677 63 06 
E  post@rottumhuys.nl 
F  rottumhuyscaribbean

Zorg voor sfeer in huis met licht
Lampen bepalen voor een belangrijk 
deel de sfeer in huis. Schemerlampen 
voor de gezelligheid, warm licht 
boven de eetkamertafel, functionele 
verlichting in de keuken en praktische 
bedlampjes met een USB-poort om 
de telefoon op te laden. Kies voor 
duurzaam materiaal, want op Curaçao 
is het zout in de lucht meedogenloos. 
Lampen van Maretti Lighting 
bijvoorbeeld. Prachtige designs en net 
even anders.
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T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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Saskia Matthijsse is grafisch vormgever. Het is haar 
werk om mooie dingen te creëren. ’Illustreren is 
daarbij een heerlijk onderdeel van mijn job’, legt 
Saskia uit. ’Ik houd echt van tekenen. Niet alleen 
voor mijn klanten, maar ook voor mezelf. Met 
potlood en papier leg ik de dingen van de dag vast.’

Tekeningen zijn
zachter dan woorden

PASSIE69



Saskia: ‘Als kind tekende ik al graag. 
Ik heb heel wat dozen kleurpotloden 
versleten. Mijn studie Vormgeving 
& Communicatie was dan ook een 
logische vervolgstap. In mijn opleiding 
was er veel aandacht voor techniek 
en theorie. Dit zorgde ervoor dat 
mijn passie voor tekenen naar de 
achtergrond verdween. Uiteindelijk heb 
ik vijfentwintig jaar lang nauwelijks een 
streep op papier gezet.’

Passie teruggevonden
‘Gelukkig heb ik mijn passie 
teruggevonden. Ik vind het echt zonde 
dat ik al die jaren nooit heb gedaan wat 
ik eigenlijk het allerleukste vind. Voor 
mij zijn mijn verzamelde illustraties een 
soort dagboek. Woorden klinken soms 
harder dan ze bedoeld zijn. Dat heb je 
niet met tekeningen en dat bevalt me 
wel.’

Moment van reflectie
‘Ik pak ’s avonds steeds vaker mijn 
schetsboek. Ik laat de gebeurtenissen 
van de dag aan me voorbijgaan en 
bedenk of er iets is waarover ik wil 
tekenen. Soms schrijf ik er ook wat bij. 
Het is mijn ontspanningsmoment en 
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’De lievelingsschoenen van mijn zoon 
bijvoorbeeld, een ijsje op zomaar een 
zondagmiddag of een familiekiekje 
van vroeger.’

Dagboek zonder sleutel
‘Mijn tekeningen deel ik op Instagram. 
In die zin is mijn art journal dus geen 
dagboek met een slotje erop. Ik vind 
het leuk als mensen zich herkennen 
in mijn illustraties. Het tekenen uit 
de losse pols heeft me trouwens 
ook geholpen met andere dingen. 
Als je begint met een scheve lijn op 
een blad, ga je - anders dan op een 
computer - toch door om er iets 
moois van te maken. Zo kan iets dat in 
eerste instantie lijkt te mislukken, toch 
nog iets heel bijzonders worden.’

I  studiojunecuracao 

een leuke manier om herinneringen te 
bewaren. Als ik terugblader in mijn vele 
art journals kom ik alledaagse, maar 
waardevolle dingen tegen die ik anders 
echt zou zijn vergeten.’
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Bescherming koper
In de wet zijn bepalingen opgenomen 
met het doel de koper te beschermen. 
Zo dient de koop van een onroerend 
goed schriftelijk te worden vastgelegd. 
Een mondelinge overeenkomst is 
volgens de wet niet voldoende en kan 
worden vernietigd. Andere belangrijke 
bepalingen in de overeenkomst gaan 
onder meer over de koopprijs, de 
omschrijving van het onroerend goed 
en de leveringsdatum. 

Ontbindende voorwaarden
Het financieringsvoorbehoud - 
ook wel onder voorbehoud van 
financiering genoemd - is een 
ontbindende voorwaarde die vaak 
in een koopovereenkomst wordt 
opgenomen. Dit voorbehoud betekent 
dat koper de koopovereenkomst 
kan ontbinden wanneer hij of zij de 
financiering van de koop binnen de 
onderling afgesproken termijn niet 
rond kan krijgen. Om met succes 
een beroep op dit voorbehoud te 
kunnen doen, dient de koper binnen 
de gestelde termijn te onderbouwen - 
onder andere door het overleggen van 

Belangrijke zaken
in een koopovereenkomst
Voor de meeste mensen is het kopen van een huis 
iets waarmee ze maar één of een paar keer in hun 
leven te maken hebben. Om de koper te beschermen 
gelden daarom verschillende bepalingen, waaronder 
de ontbindende voorwaarden, bedenktijd en 
het boetebeding. Over deze bepalingen 
die je vaak terugziet in standaard 
koopcontracten vertel ik je 
graag meer. 
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Wettelijke bedenktijd
De wettelijke bedenktijd van drie dagen 
is een andere vorm van ontbinding. In 
de wet is vastgelegd dat de (particuliere) 
koper de mogelijkheid heeft zich te 
bedenken en binnen drie dagen na 
het tekenen van de overeenkomst 
mag aangeven van de koop af te zien. 
Dit besluit behoeft niet te worden 
gemotiveerd. Gevolg hiervan is dat de 
koopovereenkomst is ontbonden en 
dat beide partijen over en weer geen 
verplichtingen meer hebben. Het is aan 
te bevelen deze kennisgeving schriftelijk 
te doen met het verzoek om een 
ontvangstbevestiging.

Boetebeding
Boetebepalingen komen vrijwel altijd 
voor in standaardovereenkomsten. Ze 
omvatten meestal een geldboete - 
een percentage van de koopprijs - in 
het geval dat een partij toerekenbaar 
tekortschiet en niet tegemoetkomt aan 
de verplichtingen naar de tegenpartij. 
In voorkomende gevallen wordt ook 
in de overeenkomst opgenomen 
dat de werkelijk geleden schade is 
verschuldigd. 

Wil je meer informatie over 
inhoudelijke zaken in een 
koopovereenkomst, neem dan  
contact met mij op. 

Jeroen de Baar

Scharlooweg 37 
Willemstad, Curaçao 
T  (+599 9) 461 88 99 
T  (+599 9) 525 77 64

correspondentie - dat er daadwerkelijk 
inspanningen zijn geweest om de 
noodzakelijke financiering te kunnen 
realiseren.
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Sprookjesachtig 
en romantisch
Cartagena in het noordwesten 
van Colombia ligt zowel 
aan de Caribische zee als 
aan de Atlantische oceaan. 
De eeuwenoude - bijna 
sprookjesachtige - stad is een 
perfecte vakantiebestemming 
in Zuid-Amerika, niet in de 
laatste plaats omdat een 
bezoek aan deze historische 
en kleurrijke metropool heel 
goed te combineren is met een 
Caribische strandvakantie in de 
directe omgeving.

Cartagena
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Oude verdedigingswerken
Cartagena - ook wel Cartagena 
de Indias genoemd - kreeg van de 
Spaanse ontdekkingsreizigers dezelfde 
naam als hun Europese thuishaven 
in de buurt van Murcia. Eeuwenlang 
was de Colombiaanse havenstad de 
belangrijkste schakel 
tussen Spanje en Zuid-
Amerika. Vandaar 
ook de vele oude 

verdedigingswerken rondom de oude 
stad ofwel La Ciudad Vieja. Zoals het 
Castillo San Felipe de Barajas, veruit de 
grootste vesting die de Spanjaarden 
ooit in hun koloniën hebben gebouwd. 
Ook nu nog domineert deze vesting 
samen met de stadsmuren het 
stadsbeeld van Cartagena.

Unesco Werelderfgoed
La Ciudad Vieja - verborgen achter 
de metersdikke stadsmuren - is 
een doolhof van kleine straatjes en 
levendige pleintjes. De kleurrijke 
binnenstad wordt met recht de ziel 
van Cartagena genoemd. In deze stad 

wordt geleefd! Overal 
mensen, overal muziek 
en overal gezelligheid. 

‘De binnenstad van 
Cartagena staat sinds 

1980 op de Unesco 
Werelderfgoedlijst’
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Torre del Reloj
Cartagena kun je uitstekend op eigen 
gelegenheid verkennen, maar als je met 
een gids op pad gaat, kom je nog veel 
meer te weten over de fascinerende 
geschiedenis. Van de Torre del Reloj 
bijvoorbeeld, de felgele klokkentoren 
bij de ingang van het ommuurde 
centrum en zonder twijfel het meest 
gefotografeerde monument van de stad.

San Pedro Claver Kathedraal
Van alle kerken in Cartagena springt 
de San Pedro Claver Kathedraal het 
meest in het oog. Het is één van de 
mooiste kathedralen van Colombia en 
vernoemd naar de patroonheilige van 

het land: Petrus Claver. Deze Spaanse 
missionaris zette zich gedurende zijn 
leven in voor de Afrikaanse slaven 
die in die tijd in Cartagena werden 
verhandeld. 

Pleinen in overvloed
Al struinend door de kleurrijke steegjes 
en straatjes, kom je elke keer weer 
op gezellige pleintjes terecht, waar 
mensen verkoeling zoeken onder 

OP REIS76



het bladerdak van de bomen of zich 
verfrissen bij een klaterende fontein. 
Ga zeker naar Plaza Bolivar, omringd 
door de meest elegante gebouwen 
van de stad. Zelden vermeld als een 
high-light in Cartagena, maar meer 
dan de moeite waard is het Plaza de 
la Santisima Trinidad. Dit sfeervolle 
plein is zeker ’s avonds wanneer 
het kerkje baadt in het licht van de 
straatlantaarns, een heerlijke plek om 
te vertoeven. 

Street art in Getsemani
Een bezoek aan Cartagena is zonder 
het zien van de muurschilderingen 
in Getsemani niet compleet. De wijk 
ligt op loopafstand van het koloniale 
centrum. Met veel live muziek, leuke 
bars en fantastisch lekker eten. 

Naar het strand
Om de drukte - en de hitte - van 
de stad te ontvluchten, kun je een 
dagtocht maken naar één van de vele 
stranden in de buurt van Cartagena. 
Playa Blanca is zeer populair bij de 
lokale bevolking. Zeker in het weekend 
kan het hier erg druk worden. Isla 
Grande is wellicht een beter alternatief. 
Dit paradijselijke eiland met witte 
zandstranden en kristalhelder water ligt 
op minder dan een uur varen van het 
centrum van de stad.

‘Overal sfeervolle levendige 
pleintjes in de oude stad’
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GROEN

Groen Curaçao  
komt     in beweging

Steeds vaker zie je in het oog springende groene parkeerplaatsen in het 
straatbeeld van Curaçao verschijnen. Deze Green Area’s zijn een initiatief 
van powerleverancier Dynaf en een logische vervolgstap op weg naar een 
milieuvriendelijk Curaçao. ‘Sinds een half jaar zetten we oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in de markt’, zo legt Kris Bouwstra uit. ’De D-POINT stations 
- zoals we de laadpalen noemen - combineren we met groene zones op 
drukbezochte locaties. Een Green Area bevindt zich altijd vlakbij de ingang of 
entree. Wat ons op het praktische idee bracht deze elektrische oplaadpunten 
daar waar mogelijk te koppelen aan parkeerplaatsen voor mindervaliden.’
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GROEN

De inspiratie om de Green Area te 
ontwikkelen, kwam van Dynaf collega 
Heidi van Goens. Zij maakte er een 
pilot van om in de praktijk te ervaren 
hoe het oplaadstation en de groene 
parkeerplaats bij het eigen bedrijf 
gebruikt zou worden. De kennis die 
Dynaf hiermee heeft opgedaan, heeft 
de powerleverancier omgezet in een 
commercieel concept. De groene 
parkeerplaatsen zijn “Electric Vehicle 
Charging Only”. Dit wil zeggen dat ze 
voor een bepaalde periode gebruikt 
kunnen worden om de wagen van 

energie te voorzien. Het zijn zeker 
geen VIP-parkeerplaatsen, waar je de 
elektrische auto de hele dag kan laten 
staan. Dit kunnen we monitoren met 
een speciaal tijdregistratiesysteem.

Kip-ei verhaal
‘Op Curaçao rijden momenteel 
vijfenzeventig elektrische auto’s. Dit lijkt 
niet veel, maar het is een begin. Steeds 
vaker zullen benzineauto’s worden 
vervangen door elektrische wagens. 
Dit groeiend aantal zal de vraag naar 
D-POINT stations doen toenemen.’ 
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‘Commerciële carports met zonnepanelen om elektrische auto’s van 
energie te voorzien, is ook één van de groene Dynaf projecten’

GROEN

’Als groene energieleverancier zijn 
we de spreekwoordelijke motor van 
deze Green Movement, een stroming 
op Curaçao die steeds meer volgers 
krijgt. Dynaf speelt hierop in door 
lokale ondernemers de mogelijkheid 
te bieden met hun eigen Green Area 
aan het grote publiek te tonen dat ze 
innovatief zijn en de toekomst van 
Curaçao belangrijk vinden. Dynaf 

neemt de stimulerende rol in dit 
proces zeer serieus. Daarom zal er in 
2020 een bewustwordingscampagne 
worden gelanceerd.’ 

Een groen Curaçao
Dynaf streeft ernaar nog voor het 
einde van dit jaar twintig oplaadpunten 
te hebben geplaatst. ‘Het is absoluut 
een uitdaging’, zo benadrukt Kris. 
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GROEN

Dynaf Group
W  dynaf.com
E  info@dynaf.com
T  (+599 9) 736 32 99
A  Pletterijweg z/n, Parera
F  DpointCuracao
F  dynafgroup
I  dynafgroup

‘Maar we hebben er alle 
vertrouwen in. Het Dynaf 
team heeft zich in het project 
vastgebeten. Als we onze auto's op 
elektriciteit laten rijden, hoeven we 
geen kostbare brandstoffen meer te 
importeren. Het groene imago dat 
Curaçao hiermee krijgt, is een prettige 
bijkomstigheid.’

Parkeerplaatsen voor mindervaliden
‘Het samenvoegen van een groene 
parkeerplaats met een parkeerplek 
voor mindervaliden is een eenvoudige 

oplossing voor een groot probleem’, 
wil Kris tot slot nog kwijt. ‘Op 
Curaçao zijn er voor mensen met 
een lichamelijke beperking op 
het gebied van mobiliteit bitter 
weinig faciliteiten. Er zijn nauwelijks 
aangepaste parkeerplaatsen en als ze 
er al zijn, zijn ze vaak te klein, liggen 
ze op een onhandige plek of worden 
ze zonder pardon ingenomen door 
automobilisten die er niet zouden 
mogen staan. Wij willen daar iets aan 
veranderen. Wat makkelijk kan, want 
de Green Area’s bevinden zich altijd op 
een prominente plek vlakbij de ingang 
van een locatie waar veel mensen 

komen. Zo wordt deze Green 
Area tegelijkertijd ook een 
Blue Area, de internationale 
kleur voor mindervalide 
parkeerplaatsen.’
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2020
Hoe word ik gratis abonnee?

Wil je ook de gratis edities van 
LaVida Curaçao ontvangen?  
Ga naar lavidacuracao.com en 
vul op de website je e-mailadres 
in. LaVida Curaçao verschijnt 
in maart, juni, september en 
december. Tussen de uitgaven 
door kun je de actuele lifestyle 
ontwikkelingen van Curaçao 
volgen op ons nieuwe platform, 
Facebook en Instagram.

Helden
van Kaya Kaya

Passie Tekeningen  

zachter dan woorden

Resort
Baoase Luxury Resort

Bon Bida 
Tijd voor champagne
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Fijne Feestdagen
wenst je
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Nieuwe moderne villa 

Vista Royal, Curaçao

EXCLUSIEF84



Belangrijkste kenmerken
• villa ideaal voor vakantieverhuur
• gelegen in Vista Royal, Jan Thiel
• op loopafstand van het strand 
• heerlijk zwembad
• 4 slaapkamers en 4 badkamers 
• grote keuken met kookeiland
• ruime porch
• grote palapa met eethoek en 

loungebank
• kwalitatief gebouwd
• warme materialen en smaakvolle 

inrichting 

Euro 875.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   info@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire

EXCLUSIEF86



Een absoluut unieke villa, hooggelegen 
in de villawijk Crown Terrace, met 
prachtig uitzicht over Bonaire en de 
Caribische zee. Perfect afgewerkt met 
topkwaliteit materialen en een totaal 
oppervlak van bijna 800 m2. De villa is 
opgeleverd in 2017 en ligt op een kavel 
van circa 1.900 m2. Er zijn drie niveaus. 
Het leefgedeelte op de begane grond 
met woonkamer, keuken, terrassen en 
zwembad. De beneden verdieping met 
de gastenverblijven, die elk een eigen 
zwembad hebben. En tenslotte de zeer 
ruime loft op de eerste verdieping. 

Deze villa is eigenlijk met woorden 
niet te beschrijven. De uitgebreide 
fotogalerij op onze website spreekt 
voor zich.
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Belangrijkste kenmerken
•  design villa, uniek op Bonaire
•  hoog gelegen op de wind
•  prachtig uitzicht
•  bijna 800 m2 woonoppervlak
•  totaal vijf slaapkamers en vijf 

badkamers
•  groot zwembad van 15 bij 3,30 meter
•  perfect afgewerkt met 

kwaliteitsmaterialen
•  twee gastenverblijven met zwembad
•  18 zonnepanelen en warmwater 

zonneboiler
•  kavelgrootte 1.870 m2

Euro 2.950.000 k.k.
Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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Jan Sofat 181, Spaanse Water 
Villa met prachtig uitzicht direct aan 
het Spaanse Water gelegen. Jan Sofat 
is een 24/7 beveiligde wijk, die wordt 
beschouwd als één van de meest 
gewilde woonwijken op Curaçao. Op het 
niveau van de weg beschikt de villa over 
drie slaapkamers en twee badkamers. Het 
benedeniveau heeft een appartement 
met slaapkamer en badkamer en een 
gastenverblijf met badkamer.

Belangrijkste kenmerken
• direct aan het water gelegen
• prachtig uitzicht over Spaanse Water
• grote steiger en boothuis
• drie slaapkamers en twee badkamers
• appartement en gastenverblijf
• kavelgrootte 760 m²

ANG 2.300.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Spaanse villa met ocean view

Cas Abou, Curaçao

EXCLUSIEF90



Belangrijkste kenmerken
• 1.310 m2 perceel
• heerlijk zwembad
• mooi aangelegde tuin
• diverse terrassen
• grote woonkamer met open keuken
• vier slaapkamers en drie badkamers
• ruime porch
• nabij Cas Abou strand 
• prachtig uitzicht 

Euro 845.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   info@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 

Spaanse Water, Curaçao

EXCLUSIEF92



Bekijk de video

Een bijzonder sfeervolle villa met 
privéstrand aan het Spaanse Water. Uw 
eigen aanlegsteiger, de prachtige tuin 
met zwembad en heel veel privacy op 
een kavel van maar liefst 1.860 m². De 
locatie is uniek door de verschillende 
plateaus op het terrein, waardoor u 
zowel aan de voor- als achterzijde een 
weids uitzicht heeft over het Spaanse 
Water. De villa ligt in de wijk Jan Sofat, 
een 24/7 beveiligde community. De 
woonkamer met open keuken is groot 
en loopt over in de zeer ruime porch. 
Overal heeft u prachtig uitzicht. De 
stoere keuken uitgevoerd in beton is 
voorzien van alle benodigde apparatuur 
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en heeft een bar die in verbinding staat 
met het terras buiten. De wind waait 
door de hele villa, waarmee een zeer 
aangenaam leefklimaat wordt gecreëerd. 
De eikenhouten vloer op de beneden- 
en bovenverdieping, combineert 
mooi met de lichte muren. Vanuit de 
grote TV-kamer annex bibliotheek 
heeft u toegang tot het terras en kijkt 
u weg over het Spaanse Water. Op 
de bovenverdieping bevindt zich de 
hoofdslaapkamer met badkamer. Verder 
zijn er nog drie slaapkamers met een 
badkamer. De badkamers zijn strak en 
modern uitgevoerd, passend bij de stijl 
van het huis. Het gastenverblijf met 
badkamer ligt onder de villa en heeft 
een eigen ingang. 
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Op Curaçao speelt het leven zich 
grotendeels buiten af. De porch is 
daarom heerlijk groot met voldoende 
ruimte voor een grote eettafel en een 
loungehoek. De villa ligt hoog, zodat 
u vanuit de porch een uniek uitzicht 
heeft over het Spaanse Water, niet in 
de laatste plaats door de prachtige 
tropische tuin die tussen de villa en 
het privéstrand ligt. Loopt u via de 
trappen naar beneden, dan komt u 
via het zwembad met pooldeck uit 
bij het privéstrand met het sfeervolle 
beachhouse en de aanlegsteiger voor 
een boot.

EXCLUSIEF96



Belangrijkste kenmerken
•  sfeervolle villa op toplocatie
•  privéstrand met aanlegsteiger
•  uniek uitzicht over Spaanse Water
• tropische tuin met veel privacy
•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 

security
•  TV-kamer annex bibliotheek
•  vier slaapkamers en twee badkamers
•  groot zwembad van 10 x 5 meter
•  gastenverblijf met badkamer en walk 

in closet
•  perfecte staat van onderhoud
•  kavelgrootte 1.763 m²

Euro 2.500.000 k.k.
Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Villa met grote steiger op toplocatie

Spaanse Water, Curaçao
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Op een toplocatie, aan het Spaanse 
Water ligt deze tropisch gebouwde 
villa. In combinatie met de steiger van 
maar liefst 200 m2 woont u als het 
ware op het water en geniet u van een 
prachtig uitzicht. De villa ligt in de wijk 
Jan Sofat, op een kleine landtong waar 
slechts een handjevol huizen staan. 
Daardoor is de toegangsweg zeer 
rustig. Jan Sofat is een 24/7 beveiligde 
community. In vijftien autominuten 
bent u in het centraal gelegen Saliña, 
met veel voorzieningen zoals winkels, 
banken, scholen etc.
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De villa is gebouwd met kwalitatief 
hoogstaande materialen, perfect 
onderhouden en daardoor instapklaar. 
Kenmerkend is het tropische karakter 
van de villa met de vele shutters, 
zodat de wind heerlijk door het huis 
kan waaien. Alle ramen en deuren 
zijn van massief meranti hout en door 
het gehele huis ligt een Italiaanse 
tegelvloer. De villa bestaat uit twee 
verdiepingen. Op het niveau van de 
straatzijde ligt de grote woonkamer 
met open keuken, het ruime terras 
(porch), de hoofdslaapkamer met 
badkamer en inloopkast, een apart 
toilet en een grote carport voor twee 
auto’s.
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Op de benedenverdieping bevinden 
zich drie slaapkamers, twee 
badkamers, een speel- of studieruimte 
en een gekoelde wijnkelder/pantry. 
Op dit niveau liggen ook de royale 
wasruimte en berging. Het buitenleven 
staat centraal rondom de zeer 
sfeervolle binnenplaats met overdekte 
buitenkeuken. Het water bij de grote 
steiger is diep genoeg voor het 
aanmeren van een jacht. Kortom, een 
compleet instapklare villa gelegen op 
een toplocatie.
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Belangrijkste kenmerken
•  villa direct aan het water
•  grote steiger van 200 m2

•  prachtig uitzicht over Spaanse Water
•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 

security
•  grote woonkamer met open keuken
•  ruime porch
•  vier slaapkamers en drie badkamers
•  kwalitatief gebouwd
•  perfecte staat van onderhoud
•  circa 440 m² bebouwd oppervlak
•  kavelgrootte 808 m2

USD 2.400.000 k.k.

Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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Isla di Yerba, Spaanse Water

Het Spaanse Water is zonder twijfel 
een van de mooiste locaties op 
Curaçao. In het azuurblauwe water 
ligt het drie hectare grote eiland Isla di 
Yerba. Uniek, want het is onbebouwd 
en ongerept. Het is het enige eiland 
dat nog bebouwd mag worden, voor 
privé bewoning of een kleinschalig 
project van maximaal 10 villa’s. 

Belangrijkste kenmerken
•  onbebouwd privé eiland 
•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s 
toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

USD 8.800.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Centraal gelegen landgoed  

Girouette, Curaçao
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Landhuis Girouette is zonder twijfel 
één van de best bewaarde geheimen 
van Curaçao. De locatie van het bijna 
125.000 m2 grote landgoed is absoluut 
uniek. De voormalige plantage ligt in 
alle stilte verscholen in de ongerepte 
natuur in het centrum van Curaçao, op 
nog geen vijf minuten rijden van alle 
voorzieningen in het commerciële hart 
Saliña. Uit respect voor het historische 
karakter is het landhuis altijd met liefde 
onderhouden. Nadat het in 1973 geheel 
is gerenoveerd verkeert het pand nog 
steeds in uitstekende staat
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Aan de indeling is nauwelijks getornd, 
waardoor de inpandige galerij ook 
vandaag de dag nog in volle glorie tot 
haar recht komt. Alle ramen trakteren 
je op fantastische vergezichten en een 
verkoelende wind door het huis. De 
bijna 12,5 hectare eigendomsgrond 
rondom het landhuis maakt dit 
authentieke object zeer aantrekkelijk. 
Van het landgoed heeft zo’n twee 
hectare de bestemming stedelijk 
woongebied. Het overige deel heeft 
een agrarische bestemming, waar 
in beperkte mate ook recreatieve 
doeleinden tot de mogelijkheden 
behoren. 
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Belangrijkste kenmerken
• gelegen in het hart van Curaçao
• circa 125.000 m2 eigendomsgrond
• landhuis in zeer goede staat
• vier slaapkamers
• twee badkamers
•  deels bestemming stedelijk 

woongebied

Prijs op aanvraag

Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Statige residentie op Bonaire

Caribisch Nederland
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Statige residentie genesteld in de 
heuvels van Santa Barbara met 
een adembenemend uitzicht over 
Kralendijk en de Caribische Zee. De 
in 1995 onder architectuur voltooide 
residentie is gebouwd met een 
uitgesproken oog voor detail. In 
2017 is het in zijn geheel prachtig 
gerenoveerd. Er zijn drie veranda’s 
allen met een spectaculair uitzicht. 
Het huis ligt aan de rand van een 
groenzone en heeft een weelderige 
tuin met inheemse bomen en planten. 
Veel van wat Bonaire te bieden heeft is 
binnen 15 minuten bereikbaar, zoals de 
boulevard in Kralendijk, de stranden en 
de luchthaven.
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Belangrijkste kenmerken
• perfect onderhouden residentie
•ontworpen in Antilliaanse stijl
•  prachtig onbelemmerd uitzicht
•  gelegen in een villawijk
•  drie ruime veranda’s
•  drie slaapkamers en drie badkamers
•  groot zwembad
•  houtwerk van rode ceder
•  grenzend aan een aangewezen 

groenzone
•  woonoppervlakte circa 425 m2

• kaveloppervlakte 1.600 m2

Euro 895.000 k.k.

T   (+599 9) 511 5947
W   tophouses-curacao.com
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TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF

Coral Estate kavel 542 
Op één van de mooiste en hoogst 
gelegen locaties op het Coral Estate 
Resort ligt deze kavel van 3.206 m2. Hier 
kunt u uw droomhuis bouwen met 360 
graden spectaculair uitzicht. De kavel 
ligt perfect op de wind. Coral Estate is 
een prachtig resort dat bestaat uit een 
internationale mix van eigenaren die hier 
permanent wonen of hun villa gebruiken 
als tweede woning, vaak in combinatie 
met uitstekende verhuurmogelijkheden. 
Er is 24/7 security. Op het resort zijn 
diverse voorzieningen. Het vliegveld 
Hato ligt op vijftien à twintig minuten 
rijden.

USD 299.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com

uitzicht naar het noorden

uitzicht naar het oosten

uitzicht naar het zuiden

uitzicht naar het westen
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© LaVida Curaçao | Niets uit deze uitgave 
mag geheel of gedeeltelijk worden 
gereproduceerd en/of openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van 
LaVida Curaçao. LaVida Curaçao kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele onjuistheden in deze uitgave, 
noch voor gegevens die door derden 
worden verstrekt. Wij besteden veel 
aandacht aan het achterhalen van de juiste 
product- en prijsinformatie. Toch kunnen 
er onverhoopt afwijkingen ontstaan. Het 
is daarom raadzaam om actuele prijs- en 
productinformatie op te vragen bij de 
betreffende leverancier.
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