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Toen we drie weken geleden de inhoud 
afrondden voor deze nieuwe LaVida 
Curaçao, had ik niet het flauwste 
vermoeden dat de wereld er vandaag 
zo anders uit zou zien. Niemand had 
kunnen denken dat we wereldwijd van 
de ene op de andere dag in een totaal 
andere situatie zouden belanden. 

Het eiland heeft haar grenzen gesloten 
om het Corona virus buiten de deur 
te houden. Mensen reizen niet meer. 
Iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. 
De hele wereld wacht af, terwijl 
zorgverleners het vuur uit de sloffen 
lopen. Het dagelijkse leven staat stil. 

Ik heb lang nagedacht wat ik met 
de uitgave van deze LaVida Curaçao 
moest doen. Alle verhalen die we 
hebben opgetekend zijn uit de wereld 
vóór Corona. In die zin zijn ze anders 
en soms niet direct relevant in deze 
bijzondere tijd. Aan de andere kant zijn 
alle reportages in LaVida Curaçao stuk 
voor stuk positief. Inspirerende, blije én 
veerkrachtige verhalen over ons mooie 
eiland. En die kunnen we gebruiken.  
Er komt ook weer een tijd ná Corona.

Plus we hebben nu ruimte in onze 
agenda om te lezen, want we moeten 
ons zoveel mogelijk thuis bezighouden. 
Ik hoop dan ook dat deze nieuwe 
LaVida Curaçao je helpt de moed erin te 
houden en je voor even kan wegvoeren 
naar iets helemaal anders.

SUSANNE VAN SAMBEECK

Welkom

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  Lavidacuracao

  lavidacuracao.com
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REAL ESTATEWONEN CULINAIR VAKANTIES CULTUUR BUSINESS CURAÇAOMAGAZINE PORTRET

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. 

Magazine + online platform!
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. 

MAGAZINE
EN

ONLINE
PLATFORM

check lavidacuracao.com

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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Ana Freitas had bij het openen van haar zeep atelier Integra Natural 
zeven jaar geleden nooit kunnen vermoeden dat haar leven en 
dat van haar gezin zo zou veranderen. Wat begon als een idee van 
dochter Tatiana - ze begon met het maken van lippenbalsem om een 
zakcentje bij te verdienen - is vandaag de dag een full time business 
voor zowel Ana als haar man Jose. Het echtpaar heeft zich ontpopt 
tot ware social entrepreneurs die zich met hart en ziel inzetten voor 
de buurtbewoners van Scharloo, waar Integra Natural is gevestigd. 

Ana en Jose Freitas 

Scharloo is een buurt 
om trots op te zijn
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‘Toen onze kinderen jonger waren, was 
ik bewust een thuisblijfmoeder’, begint 
Ana haar verhaal. ‘Ik had dus tijd mijn 
dochter te helpen met haar ideeën om 
lippenbalsem te maken van kruiden 
en vruchten die op Curaçao groeien. 
We zijn ons er echt in gaan verdiepen. 
En zo kwam van het een het ander. 
Een kraampje op de plantenmarkt 
werd uiteindelijk dit pand met onze 

artisanaal geproduceerde zepen, 
lotions, balsems en crèmes.’

Bang voor de buurt
‘De weg naar hoe we er nu voorstaan, 
was er een met hobbels’, lacht Ana. 
‘Jose en ik zagen het pand met het 
plein ervoor en waren op slag verliefd. 
Achteraf gezien waren we naïef. 
We gingen ervan uit dat de klanten 
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als vanzelf zouden komen, want 
op de markten waren we steevast 
uitverkocht.’ Jose: ‘Vergeet het maar! 
Hoewel Scharloo tegen Punda aanligt 
en je er in een paar minuten naartoe 
wandelt, kwamen er soms weken geen 
klanten in de winkel. Eilandbewoners 
waren bang voor de buurt en toeristen 
werden bij het oversteken van de brug 
teruggestuurd.’

De handen uit de mouwen
Ana: ‘Wat we niet wisten was dat het 
prachtige parkje voor onze winkel 
een ontmoetingsplaats was voor 
drugsgebruikers. Daar kwamen we 
pas achter toen we ‘s ochtends onze 
deuren openden en het vuil en afval 
zagen liggen. Maar ons bedrijf was nu 
eenmaal hier en dus moesten we er 
iets mee. We gingen elke ochtend naar 

‘Na drie jaar lang bellen met touroperators, 
komen de toeristen eindelijk naar Scharloo.  

De rondleidingen zijn een succes’
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het plein. Zo leerden we steeds meer 
buurtbewoners kennen en begonnen 
steeds meer mensen mee te helpen. 
Vuilniszakken die we in de bomen 
hingen, werden uiteindelijk vervangen 
door houten vuilnisbakken die mijn 
man heeft gemaakt. Tegenwoordig 
wordt het afval één keer per week 
opgehaald en is er nog nauwelijks 
schoonmaakwerk hier.’

buiten om op te ruimen. Zonder ophef 
en met respect voor de mensen op 

‘De gedroogde kruiden 
in de zeep en lotions zijn 
een nieuwe markt voor de 
lokale telers. Ze zouden dit 

restproduct anders weggooien’
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Hello Skálo
Al snel ontstond Hello Skálo, het 
buurtinitiatief van Ana en Jose om 
mensen naar de wijk te halen om op 
deze manier spullen in te zamelen 
voor buurbewoners die het nodig 
hebben. Ana: ‘Kerstpakketten voor de 
vele ouderen in de buurt, filmavonden 
in de openlucht, Foodies Fest en 
de Back To School Drive, waarmee 
we schoolspullen ophalen voor de 
kinderen van wie de ouders hierin 
niet kunnen voorzien. Ook willen 
we de jongeren in de wijk laten zien 
dat ze kansen moeten grijpen. Dat 
er mogelijkheden zijn om vooruit te 

komen. Zo hebben we ook de Youth 
Conference georganiseerd, waarmee 
we jongeren tussen de zes en zestien 
jaar enthousiast maken om creatief 
te ondernemen. Gewoon hier op het 
plein in de schaduw van de bomen. 
Kleinschalig opgezet en met weinig 
middelen, maar zeer succesvol. We 
begonnen de conferentie met veertig 
jongeren en eindigden met zestig. Er 
kwamen er steeds meer bij.’
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Integra Natural als rode draad
In dit alles is Integra Natural voor Ana en 
Jose de rode draad. Ana: ‘Het is onze 
passie en een belangrijke drijfveer om 
verder te gaan. Het is zeker niet altijd 
makkelijk geweest. Er zijn maanden 
geweest dat we de huur niet konden 
betalen, maar we hebben doorgezet, 
omdat we erin geloofden. Het gaat 
ons niet alleen om de business, maar 
ook om de buurt waarin we positieve 
verandering willen brengen. Geloof me, 
het is de “most fullfilling job ever”. 

F  Integranaturalproducts
F  Helloskalo

 

We doen het samen
Jose: ‘Er zijn families die al vijf 
generaties lang in Scharloo wonen. 
Het is hier prachtig en er wordt 
geleefd. Natuurlijk is er armoede en 
het drugsgebruik is zeker niet weg. 
Maar we kennen en respecteren elkaar. 
Als we een evenement organiseren, 
betrekken we de buurbewoners erbij. 
Elk evenement is een happening van 
ons samen.’ ‘Het grootste compliment 
ooit was toch wel dat een buurman 
mij na het eerste Foodies Fest kwam 
opzoeken in de winkel’, aldus Ana. ‘Om 
te zeggen dat hij verwacht had dat het 
een flop zou worden, omdat er nooit 
iets goeds gebeurt in deze wijk. Maar 
hij had het mis, zo zei hij. Het bleek wel 
een succes en hij voelde zich trots.’
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Huis van en 
voor familie
Angela Richardson en haar 
echtgenoot Ted wonen in een 
vrijwel onbekend landhuis in de wijk 
Cerrito. Het gezin telt drie kinderen, 
waarvan er twee niet meer thuis 
wonen. Dit betekent niet dat het stil 
is in huize Richardson. Familie komt 
en gaat. De woning is het ouderlijk 
huis van Ted, die er op 12-jarige 
leeftijd zijn intrek nam. 

BINNENKIJKEN12



‘Dikke muren en een  
koele bries in huis’

Huis van en 
voor familie

Overlevering
Het landhuis staat in de volksmond 
bekend als Landhuis Monfort, maar 
veel is er niet over te vinden. ‘Het 
is officieel ook niet aangeduid als 
landhuis’, legt Angela uit. ‘Alles wat we 
erover weten, komt uit de verhalen 
van oude buren, die ons pand nog van 
vroeger kennen. Wat zij ons verteld 
hebben, is dat er er op dit landgoed 
hout werd verwerkt. Het huis waarin 
wij wonen was het hoofdgebouw. De 
plantage werd uiteindelijk opgekocht 
en verkaveld.’ 

Drive In bioscoop
‘Heel veel over de oude geschiedenis 
weten we niet, maar de vroegste 
hedendaagse herinneringen van Ted 
gaan terug naar midden jaren zeventig. 
Zittend op de porch aan de voorkant 
van het huis kon hij de films bekijken 
op het grote doek van de drive-in 
bioscoop verderop in Zeelandia. Ook 
de buurvrouw herinnert zich deze 
filmavonden nog goed.’ 
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‘Overal theepotten in huis’

Voordelen van een authentiek huis
‘Ted en ik zijn hier in 1992 komen 
wonen. De oude muren zijn dik en 
het huis is op de wind gebouwd. Het 
is hier dus lekker koel en aangenaam 
om te vertoeven. We hebben destijds 
alleen een paar dingen veranderd 
voor wat meer comfort. Een nieuwe 
keuken bijvoorbeeld en moderne 
badkamers. Verder hebben we 
nauwelijks aanpassingen gedaan. Het 
huis past bij ons zoals het is: origineel 
en authentiek.’ 

Schilderen en voetbal
Angela: ‘Ik heb jaren als directie-
secretaresse op een architectenbureau 
gewerkt. Toen daar een eind aan 
kwam, ben ik een heel andere weg 
ingeslagen. In mijn werkkamer 
beschilder ik Chichi’s voor Serena’s Art 
Factory en daarnaast ben ik de eerste 
vrouwelijke voetbalcoach in de eerste 
divisie van Curaçao. Als kind speelde ik 
veel straatvoetbal in Nederland, waar ik 
ben opgegroeid. Bij het coachen van 
het eerste team van Inter Willemstad 
combineer ik mijn grote liefde voor 
voetbal met mijn jarenlange ervaring 
op de werkvloer.' 
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Weggooien kan altijd nog
‘Iets zomaar wegdoen, is niet aan de 
orde. De meubels in huis hebben 
we destijds uit Nederland - waar Ted 
en ik elkaar hebben leren kennen - 
meegenomen. Ons bankstel hebben 
we al meermaals laten bekleden. De 
bank zit nog altijd goed, dus waarom 
zouden we ‘m vervangen? Ik houd 
er overigens wel van om websites en 
facebook pagina’s af te struinen op 
zoek naar leuke accessoires, kastjes 
en tafeltjes. Het is een ontspannen 
en tegelijkertijd spannende 
bezigheid. Maar ik heb dit nu een 
halt toegeroepen. Op een gegeven 
moment is het klaar. Ik zoek alleen nog 
de perfecte tafel. Dan vind ik het wel 
weer welletjes.’ 

Theepotten
Dertig jaar geleden kreeg Angela van 
haar man haar eerste theepot. Het 
was het begin van een uitgebreide 
verzameling. Angela: ‘Vroeger ging ik 
actief op zoek op rommelmarkten en 
tijdens vakanties, maar tegenwoordig 
breid ik mijn collectie alleen nog maar 
uit met wat ik van de mensen om 
me heen krijg. Ik heb ze nooit geteld, 
maar het zijn er zeker meer dan vijftig. 
Ze staan behalve in een speciale 
vitrinekast, op meerdere plekken in 
huis. Eigenlijk overal, nu ik er zo over 
nadenk. En dat terwijl ik niet eens een 
echte thee freak ben. Ik houd van thee, 
maar dan wel zo gewoon mogelijk.’ 
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Je wordt er vrolijk van

Aruba

Boardwalk Boutique Hotel mag met recht de perfecte hideaway op 
Aruba genoemd worden. Het beach resort ligt tegenover het surfstrand 
Fisherman’s Huts en op steenworp afstand van de high-rise hotels van 
Palm Beach. De tweelingzussen Kimberly en Stephanie zijn de drijvende 
kracht achter dit kleinschalige boutique resort. Ze kochten Boardwalk Hotel 
Aruba in 2011 en breidden het resort - dat al sinds 1989 een hotspot is 
voor windsurfers en kiters - uit van veertien naar zesenveertig casita’s. Nog 
steeds met de tropische en relaxte surf vibe van weleer, maar nu ook zeer in 
trek bij een breder publiek.

RESORT

Boardwalk  
Boutique Hotel
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In 2008 ontdekten ze Boardwalk 
Hotel Aruba. Kimberly en Stephanie 
werden allebei gelijk verliefd op deze 
verborgen parel. Om het vervolgens 
drie jaar later over te nemen, met het 
ambitieuze plan om het resort nog 
mooier te maken dan dat het al was.

Kimberly en Stephanie hebben hun 
roots op Aruba. Totdat ze op hun 
zesde naar België verhuisden, was 
de tweeling vrijwel elke dag in de 
branding te vinden. De zussen zijn 
echte watersportliefhebbers en er ging 
dan ook geen jaar voorbij, zonder 
een vakantie op hun geboorte-eiland. 
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Unieke locatie
‘De uitbreiding was mogelijk omdat 
we het land achter het resort ook in 
de aankoop konden betrekken. We 
durfden het aan omdat Boardwalk 
Aruba op een unieke locatie op het 
eiland ligt. Het resort is gebouwd 
op een oude kokosnootplantage, 
waarmee je het gevoel hebt in 
een oase te verblijven. Het resort 
ligt anderzijds ook vlak bij het 
dynamische Palm Beach, waar 
van alles te beleven valt. Tel daarbij 
ons eigen Boardwalk strand naast 
het Vela Watersportcentrum op, 
plus het op loopafstand gelegen 
Arubaanse uitgaansleven met volop 
entertainment, dan weet je dat 
Boardwalk Boutique Resort Aruba voor 
heel veel mensen de perfecte plek is.’

Eilandgevoel
De barefoot elegance sfeer in en om 
onze casita’s wordt door onze gasten 
zeer gewaardeerd. Het tropische 
eilandgevoel ervaar je overal. Het 
geeft een extra Caribische touch aan 
het resort. Wat natuurlijk prima past 
bij het Arubaanse strandleven. Gasten 
vertellen ons dat het beachstyle decor 
van het resort hen vrolijk maakt.’ 

‘One Happy Island zegt 
eigenlijk alles’
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Casita's
’We hebben verschillende casita’s 
tot onze beschikking variërend van 
studio’s tot accommodaties met 
twee slaapkamers. Allemaal met 
een praktische kitchenette, ruime 
badkamer en openslaande deuren 
naar de privé patio met een eigen 
hangmat om lekker in te luieren.’

Gasten uit alle windstreken
‘Omdat we verschillende 
accommodaties hebben, is er ook een 
interessante mix van bezoekers. We 
ontvangen sportieve gasten die naar 
Boardwalk komen om te surfen of 

RESORT21
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te kiten en we hebben stellen die op 
huwelijksreis zijn en voor Boardwalk 
kiezen vanwege de romantische 
setting. We zien gezinnen met jonge 
kinderen, die blij zijn met de twee 
zwembaden en gasten die bewust 
kiezen voor het persoonlijke karakter, 
weg van de grote hotels op de strip 
aan de overkant.’

Vakantie op Aruba
‘Wij houden van Aruba. Dit 
verliefde gevoel willen we delen 

‘Onze gasten zijn blij met  
onze persoonlijke beach 
service op het strand’

RESORT22



Boardwalk Boutique Hotel Aruba 
A   Bakval 20, Eagle Beach, Aruba
W  boardwalkhotel.com
T   (+297) 586 66 54
F  boardwalkhotelaruba
I  boardwalkhotelaruba

met onze gasten. Het eiland heeft 
hagelwitte stranden, het is een 
veilige vakantiebestemming, de altijd 
aanwezige wind zorgt voor verkoeling, 
er zijn nog veel verborgen plekjes om 
te ontdekken en je kunt hier vanuit 
alle windstreken naar toe reizen, 
omdat veel luchtvaartmaatschappijen 
Aruba als bestemming hebben. Mooi 
meegenomen is ook dat zowat 
iedereen op Aruba vier talen spreekt. 
Grote kans dus dat je in je moedertaal 
te woord wordt gestaan.’

Hoge waardering
Boardwalk Boutique Hotel staat hoog 
in de ranking van best gewaardeerde 
hotels op Aruba. Op de tweede 
plaats maar liefst. Een prestatie van 
formaat, als je de lijst met vierentwintig 
klinkende namen bekijkt. ‘We zijn 
hartstikke trots dat onze inspanningen 
beloond worden met deze hoge 
waardering. We doen er ook echt alles 
aan om het onze gasten naar de zin te 
maken. Boardwalk is een heerlijke plek 
om te verblijven, maar vergeet niet dat 
ook Aruba veel te bieden heeft. Wij 
geven onze gasten persoonlijke tips 
om het eilandleven zelf te ervaren. 
Wij zijn pas tevreden als iedereen die 
bij ons logeert huiswaarts keert met 
onuitwisbare mooie herinneringen.’

‘Boardwalk Boutique Hotel 
staat nummer 2  

op de lijst van best 
gewaardeerde hotels 

op Aruba’
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Twee werelden
Origineel Delfts blauw aardewerk vind je  
in het Rif Fort. Van hand beschilderde vazen 
en hip servies tot grappige souvenirs.

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.
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Big Green Egg verovert de wereld 
en dus ook Curaçao. Met deze 
keramische oven kun je bakken, 
grillen, stoven en roken. Het is zoveel 
meer dan een barbecue. Big Green 
Egg is een complete buitenkeuken 
voor iedereen die van puur en eerlijk 
eten houdt. 

Goedkoper dan in Nederland
Je kunt er zelfs een appeltaart in 
bakken en dat verklaart ook gelijk 
waarom juist Caribbean Bakery 
Supplies de exclusieve distributeur is 
van Big Green Egg op Curaçao. Weet 
je wat helemaal geweldig is aan deze 
samenwerking? Caribbean Bakery 
Supplies haalt de Big Green Eggs en 
alle accessoires rechtstreeks bij het 
moederbedrijf in de USA. Waarmee 
deze iconische ovens echt een stuk 
goedkoper zijn dan in Nederland.

Caribbean Bakery Supplies 
A   Schottegatweg West 357, Curaçao 
E   rutger@caribbeanbakerysupplies.com
T   (+599 9) 560 84 06 | (+599 9) 888 84 44

op Curaçao
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Onmisbaar en daarom
gelukkig steeds groener

Generatoren

GROEN

Stroomuitval. We zien het als iets wat hoort bij Curaçao. Het wordt min of 
meer als normaal beschouwd wanneer het hele eiland zo af en toe volledig 
platligt en niets meer functioneert. We passen ons programma aan en 
duimen dat het niet te lang duurt. Wel zoeken we op het internet - als je 
tenminste 3G hebt - massaal naar “generatoren en aggregaten”. Om dit in 
veel gevallen direct te vergeten op het moment dat de airco weer begint te 
blazen en de wifi het weer doet.
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GROEN

‘Dat particulieren de gedachte over de 
aankoop van een generator snel laten 
varen op het moment dat alles weer 
werkt zoals het moet, kan ik nog wel 
begrijpen’, zo zegt projectmanager 
Jose Obispa. ‘Maar het bedrijfsleven 
zou beter moeten weten. Zeker als 
je beseft welke verregaande effecten 
stroomuitval heeft op onze economie. 
Scholen worden gesloten, bedrijven 
gaan dicht, toeristen kunnen hun geld 
niet uitgeven.’ 

Geen stroom, geen business 
‘Een generator gaat aan het werk 
wanneer de stroom uitvalt. Deze 
continuïteit is nodig, omdat alles in 

het honderd loopt wanneer er geen 
elektriciteit is. In restaurants kunnen 
bestellingen niet worden ingevoerd, 
in de keuken werkt de apparatuur 
niet, klanten kunnen niet afrekenen. 
En dat weet iedereen op Curaçao, 
dus mensen gaan de deur niet uit.’ 
‘Of ze gaan naar die etablissementen 
waarvan ze weten dat er wel 
generatoren zijn om “business as 
usual” te draaien’, vult salesmanager 
Lucien Isenia aan. ‘Hetzelfde geldt 
voor hotels en appartementen. Als 
ondernemer wil je geen negatief 
commentaar op TripAdvisor over 
geen stroom, terwijl de buurman het 
wel heeft.’
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‘Generatoren kunnen 
tegenwoordig met apps op 

afstand worden gemonitord’

GROEN

Slim en proactief onderhoud
Jose: ‘Als powerleverancier is Dynaf 
marktleider op het gebied generatoren. 
We hebben 21 jaar ervaring in huis 
en bieden een totaaloplossing die 
past bij de situatie van de klant. Het 
is altijd maatwerk. Dynaf levert 24/7 
service, waarbij we gebruik maken van 
intelligente innovaties. We monitoren 
de Kohler-SDMO generatoren van 
bedrijven en particulieren met 
behulp van apps. Dynaf heeft op 

het eiland zo’n 350 installaties in 
onderhoud. Jammer genoeg ziet niet 
iedereen de noodzaak in van een 
onderhoudscontract op een apparaat 
dat de meeste tijd van het jaar stilstaat. 
En juist daar gaat het mis. Het is een 
installatie die zonder één keer haperen 
aan het werk moet in een noodsituatie. 
Net dan wil je geen storing.’

Groen, stil en compact
De ontwikkeling van de generator 
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‘Maatwerk in generatoren  
en service’

GROEN

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

staat niet stil. Denk bijvoorbeeld aan 
brandstofbesparing en een geringere 
CO² uitstoot. Lucien: ‘Onze leverancier 
Kohler-SDMO besteedt veel aandacht 
aan de behuizing - de canopy - van 
de generatoren. Ze houden bij hun 
innovaties rekening met extreme 
klimatologische omstandigheden. Iets 
waar wij in de tropen zeker profijt van 
hebben. Ook het aantal decibel wordt 
steeds meer begrensd, wat zeker niet 
onbelangrijk is vandaag de dag. Jose: 
‘Je ziet ze ook steeds kleiner worden. 
De huidige technieken maken dit 
mogelijk, terwijl het vermogen alsmaar 
toeneemt.’

Milieuvriendelijke oplossing
Niet nieuw, maar steeds meer in 
the picture is de gasgenerator voor 
particulier gebruik. José: ‘Deze 
gasgeneratoren hebben we sinds 
2016 in ons servicepakket. We merken 
dat meer en meer huishoudens 
behoefte hebben aan een continue 
stroomvoorziening. Hiervoor zijn deze 
gasgeneratoren superhandig. Het 
aggregaat - ter grootte van een flinke 
jug - voorziet een compleet woonhuis 
van stroom en kan aangesloten 
worden op de gasflessen van Curgas.’ 

Onmisbaar 
Een generator is een betrouwbare 
bron van energie. Mits er brandstof 
beschikbaar is, kan er onbeperkt 
elektriciteit opgewekt worden. 
Zonnepanelen leveren op Curaçao 
ook zo goed als altijd energie, maar bij 
een black-out zijn er wel accu’s nodig 
om de energievoorziening te blijven 
continueren. ’Generatoren zijn daarom 
voorlopig nog niet weg te denken uit 
onze samenleving. Jammer genoeg is 
het vaak een sluitpost op de begroting. 
Maar als je stilstaat bij de gevolgen, zijn 
ze onmisbaar’, benadrukt José.
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Ingeborg Boswinkel kreeg op 51-jarige 
leeftijd volledig onverwacht een 
hartinfarct toen ze op vakantie was op 
Aruba. Door het kordaat handelen van 
haar tienerdochter - ze belde na het 
googelen van de symptomen direct 
een ambulance - kwam Ingeborg op 
tijd in het ziekenhuis terecht. In de 
revalidatieperiode die volgde werd het 
Ingeborg duidelijk dat er over hart- en 
vaatziekten bij vrouwen nauwelijks 
informatie bestond. Ze nam het heft 
in eigen handen en schreef er een 
boek over.

Ingeborg Boswinkel 

De lessen 
van mijn 
vrouwenhart

Foto Marjolein Elgersma
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‘Het hartinfarct op kerstavond 2018 
kwam voor mij totaal onverwacht. Ik 
ben slank van postuur, eet gezond en 
ik sport’, legt Ingeborg uit. ‘Tenminste, 
ik dacht dat ik dit deed. Nu ik me - 
door wat mij is overkomen - in de 
materie heb verdiept, blijkt dat het 
nogal tegenviel met mijn gezondheid. 
Dun is geen synoniem voor gezond, 
een uurtje tennis per week is 
nauwelijks beweging en ik at eigenlijk 
helemaal niet zo best. Daarbij rookte ik. 
Waar ik geen probleem in zag, omdat 
de longfoto’s voor medische keuringen 
altijd aangaven dat het prima ging met 
mijn longen.’

Geen informatie beschikbaar
‘Na het infarct - dat mijn leven op 
z’n kop zette - ging ik op zoek naar 
informatie. Ik wilde begrijpen hoe het 
zover had kunnen komen en vooral 
ook wat ik eraan kon doen om dit 
niet nog eens mee te maken. Ik vond 
niks. Niet op Curaçao en amper wat 
in het buitenland. De boeken die ik 
opspoorde, waren geschreven door 
cardiologen en voor een leek moeilijk 
te begrijpen. Ik moest acht medicijnen 
slikken zonder uitleg en behalve dat 
me werd gezegd dat ik moest stoppen 
met roken, werd me niks verteld.’
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toepassing zijn op het veel kleinere 
vrouwenhart. Essentiële zaken waarvan 
heel veel mensen gewoonweg geen 
weet hebben.’

Helder en duidelijk
‘Wat ik heb meegemaakt, wil ik graag 
bij andere vrouwen voorkomen. In 
mijn proces naar verwerking en een 
evenwichtige gezonde levensstijl 
heb ik naar alle mogelijke informatie 
gezocht. Alle kennis en documentatie 
die ik heb verzameld, heb ik gebundeld 
in een gids: een boekje in begrijpelijke 
taal om mensen erop te wijzen dat 
hartproblemen bij vrouwen en ook de 
symptomen ervan helemaal afwijken 
van wat we weten bij een mannenhart.’

‘Pas toen ik de weg had gevonden naar 
de begeleiders van de hartrevalidatie 
werden dingen stukje bij beetje 
duidelijker.’

Sluipmoordenaar
‘Het sterftecijfer bij hart- en vaatziekten 
is bij vrouwen vele malen hoger dan 
bij mannen. Het enge is dat veel 
signalen die duiden op een hartinfarct 
bij vrouwen vaak worden verward met 
overgangsklachten. Zo is transpireren 
een belangrijk kenmerk. Ik had dat ook, 
maar omdat ik in de overgang was, 
dacht ik dat het mijn eerste opvlieger 
was. De symptomen bij vrouwen zijn 
niet eenduidig, maar complex. Daarom 
worden veel vrouwen in het ziekenhuis 
weer naar huis gestuurd. Bij vrouwen 
zitten de problemen vaak in de kleine 
haarvaatjes die je op een scan niet 
ziet. En als je weet dat de grafieken 
van de ECG zijn gebaseerd op een 
mannenhart, besef je ook gelijk dat 
deze waardes niet één-op-één van 

De lessen van mijn 
vrouwenhart  
ISBN 978 90 652 3423 0 
Te koop bij Bruna en  
Mensing’s Caminada.  
Ook te bestellen  
via bol.com
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RATES AS LOW AS4.75%

De lessen van mijn 
vrouwenhart  
ISBN 978 90 652 3423 0 
Te koop bij Bruna en  
Mensing’s Caminada.  
Ook te bestellen  
via bol.com
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MARJA TUKKER

Een leven 
lang kunst

ATELIER34

Marja Tukker deed zichzelf 
op haar zeventigste 
verjaardag een eigen 
boek cadeau. Ze bracht 
eind vorig jaar een 
verzamelwerk van al haar 
kunstwerken uit. Een leven 
lang kunst op meer dan 
tweehonderd pagina’s. 
‘Een beter cadeau kon 
ik me niet wensen’, 
zo concludeert 
de kunstenares. 
‘Alles wat 
ik ooit heb 
gemaakt, is in 
“Een leven in 
kleur” terug te 
vinden.’



Marja Tukker werd in 1949 in Haarlem 
geboren. Begin jaren negentig kwam 
ze op Curaçao terecht, waar ze nooit 
meer is weggegaan. Ooit begonnen 
als docent Textiele Werkvormen is 
ze uiteindelijk full time kunstenaar 
geworden. ‘Een helderziende zei me 
ooit dat ik zou gaan schilderen’, zo 
vertelt Marja. ‘En hij bleek het bij het 
juiste eind te hebben. Het begon met 
het beschilderen van de kale deuren 
in mijn huis en sindsdien laat ik me 
inspireren door wat er op mijn pad 
komt. Ik kan tijden lang in de ban zijn 
van bepaalde materialen, vormen en 
stijlen, om vervolgens weer helemaal 
iets anders te gaan doen.’ 

Negen fasen
‘Als ik terugkijk op wat ik heb 
gecreëerd, zijn er tot nu toe negen 
verschillende fasen geweest. Eerst 
was er het weven, waarvoor ik 
onorthodoxe materialen gebruikte. 
Sinaasappelnetjes uit de supermarkt 
of zelfs PVC buizen, zodat mijn 
weeftechniek een heel andere 
dimensie kreeg.’ Het schilderen van 
wolken en luchten volgde en torso’s en 
benen wisselden zich af met abstracte 
werken. Marja: ‘Het fijne aan abstract 

‘Ik ben niet bang  
voor het witte vlak’
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werken is dat het niet direct iets hoeft 
te betekenen. Het komt gewoon uit je 
vingers.’ 

Michael Parkes
Marja heeft een voorliefde voor het 
gebruik van natuurlijke materialen, 
waarbij boomschors lange tijd favoriet 
was. ‘Ik hield van het natuurlijke 
driedimensionale effect en liet me 
leiden door de vormen die ik in mijn 
handen kreeg.’ De kunstenaar Michael 
Parkes was ook een grote bron van 
inspiratie voor Marja. De vrouwen 
in haar schilderijen zijn op zijn werk 

geïnspireerd. ‘Mijn dames hebben 
overigens altijd wat op hun hoofd: een 
tooi, een hoed, een bloem. Je ziet het 
steeds terug, net zoals er ook altijd een 
dier op het doek te zien is.’ 

‘Voor mij betekent een werk 
verkopen een stuk erkenning’
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Werken met palmbast
Na bollen, cirkels en acrylverf gieten, 
is Marja vandaag de dag in de ban 
van palmbast. Het blad dat de 
tropische palmen verliezen, gebruikt 
ze in driedimensionale kunstwerken. 
‘Ik week de palmbast in water om 
ze vervolgens met ijzerdraad en 
gewichten in een bepaalde vorm te 
buigen, om ze daarna te beschilderen.’ 

Afzondering versus gezelligheid
‘Ik ben zo goed als altijd met mijn 
kunst bezig. Het is een deel van mijn 
leven. Vier dagen per week leef ik in 
mijn atelier in mijn eigen wereld. Voor 
de rest van de tijd ben ik een echt 
gezelligheidsmens. Ik houd ook van 
mensen om me heen. De combinatie 
van deze twee uitersten doet me goed. 
En productief, als ik zo door het boek 
blader’, besluit Marja met een grote lach. 
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Concept Store by Sea & Sand heeft weer heel veel nieuwe woonaccessoires 
in huis. Volgens de laatste trends door mij persoonlijk in Europa ingekocht. Ik 
ben gek op Scandinavisch design en een echte fan van de Deense merken 
IB Laursen en Madam Stoltz. Veel leuke spullen dus, tussen het vertrouwde 
assortiment hebbedingetjes, boeken, sieraden en vanzelfsprekend de Sea & Sand 
swimwear collectie met onze bekende merken Seafolly, Cyell, Banana Moon, 
Baku, Beachlife en het nieuwe merk Maaji. Tot snel! –Desi

GOUDEN PALMBOOMPJES 
Madam Stoltz
Lepeltjes in messing  
ANG 15,95 per stuk

KLEUREN EN 
TINTEN
Madam Stoltz
Kussen 40 x 60 cm 
ANG 79,95

LUIEREN IN STIJL
Madam Stoltz

Bamboo daybed  
187 x 86 x 54 cm 

ANG 1.039,00

NATUUR OP TAFEL
Madam Stoltz 

Seagrass placemat 
ANG 22.95 
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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

VERS GEPLUKT OF 
TOCH NIET?
IB Laursen
Bloementak ANG 19,95  
Plaid ANG 49,95  
Mand ANG 119,95

VOLGENS PLAN
IB Laursen
Weekkalender 
ANG 109,95

TWEEDE LEVEN
IB Laursen

Muurplank van 
oud hout uit India

65 à 70 cm  
ANG 119,95

AIRCO EEN 
GRAADJE HOGER
IB Laursen
Katoenen plaid 
130 x 160 cm  
ANG 49,95
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‘Size zero is niet ons 
doel, wij focussen op 
lekker in je vel zitten en 
je fijn voelen in je eigen 
lichaam. Dat dit vaak is 
door op je gewicht te 
letten is een feit, maar je 
mag er niet in doorslaan. 
We zien regelmatig 
mensen in de studio met 
onrealistische doelen. Ze 
willen afslanken omdat 
ze denken dat ze dan 
gelukkiger zijn. Maar in het 
echte leven gaat het niet 
om dun, dunner, dunst. 
Het gaat om gezonde 
keuzes en acceptatie van 
je lijf.’

Behandel je 
lichaam goed
Je hebt er maar één
Als je op een verantwoorde manier gewicht 
wilt verliezen is het belangrijk dit op een 
gezonde en uitgebalanceerde manier aan 
te pakken. Shape Caribbean kan je hierbij 
helpen. De afslankstudio geeft je professioneel 
voedingsadvies op maat. Ook hebben ze 
verschillende behandelmethodes in huis om 
je doel te behalen. Een goed gewicht is voor 
iedereen anders. De een voelt zich goed met 
maat 36, de ander gaat trots door  
het leven met maat 44. 
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Kledingmaat is niet bepalend
‘Shape is een afslankstudio waar we 
mensen helpen met het behalen 
van hun doel zonder je suf te 
rennen, tegen je zin continu naar de 
sportschool te moeten of alleen maar 
sla te eten. We hebben verantwoorde 
maaltijdvervangers in huis en bieden 
verschillende behandelingen om vet af 
te drijven. Altijd gekoppeld aan  
deskundig advies. In de gesprekken 
met onze klanten merken we dat veel 
mensen ervan overtuigd zijn dat ze er 
alleen toe doen als ze kilo’s lichter zijn. 
En dat is jammer. Want schoonheid 
hangt niet af van dik of dun, het gaat 
om je gelukkig voelen en tevreden zijn.’

Het ideale gewicht bestaat niet
‘Het ideale gewicht bestaat niet, wel 
een gewicht dat bij jou past. Bij je 
lengte bijvoorbeeld of bij je leeftijd. 
Je mag niet verwachten dat je op je 
vijfenveertigste nog hetzelfde gewicht 
kunt hebben als toen je twintig 
was. Je lichaam maakt dingen mee 
gedurende de jaren. Ons advies is om 
te kijken naar je pluspunten. Zorg voor 
je lichaam, want je hebt er maar één 
gekregen.’

Supermodellen zijn niet de realiteit
‘De media creëren geen realistisch 
beeld van hoe mensen er echt uitzien. 
Het is schrijnend te moeten zien dat 
mensen zichzelf niet goed genoeg 
vinden omdat ze er niet uitzien als 
een topmodel. Sommigen ondergaan 
operaties en zelfs dan zijn ze nog niet 
tevreden. Schoonheid hangt niet af van 
dik of dun. Het gaat om respect voor je 
lichaam en voor jezelf. Dat alleen doet 
mensen stralen.’

T  (+599 9) 670 87 10
F  I  shapecaribbean
F  I  straightawaycaribbean
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Je zou Cas Aalbers een beetje 
een buitenbeentje kunnen 
noemen in de Curaçaose 
architectenwereld. Voordat hij 
zich op het eiland vestigde om 
zijn vak in dit Caribische deel van 
de wereld uit te oefenen, was hij 
nooit eerder met het stapelen van 
stenen - wat we al kennen sinds 
het Romeinse Rijk - in aanraking 
geweest. Cas Aalbers komt 
namelijk uit de school van ONL, 
de spraakmakende innovatiestudio 
van de Nederlandse architect 
Kas Oosterhuis en visual artist 
Ilona Lénárd. Dit befaamde 
architectenbureau heeft meerdere 
prijzen gewonnen voor hun 
iconische projecten wereldwijd.

Verre van 
traditioneel

Architect Cas Aalbers
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Andere manier van denken 
‘Misschien is de A2 Cockpit in 
Nederland - gelegen aan de snelweg 
in de buurt van Utrecht - een 
herkenbaar voorbeeld om aan te 
geven hoe ik denk en werk’, aldus 
Cas Aalbers. ‘De anderhalve kilometer 
lange geluidswal met daarin een 
autoshowroom is een schoolvoorbeeld 
van ONL’s zogenaamde non-standard 
architectuur. Er zijn bij dit ontwerp 
geen tekeningen gemaakt, want we 
werkten uitsluitend met 3D modellen. 
Tegenwoordig zie je het wel vaker, 
maar in 1998 was deze aanpak uniek. 
Het was de eerste keer dat 3D design 
en file-to-factory toepassingen in mijn 
vakgebied werden gebruikt.’

Master of Architecture
‘Ik heb een lange en intensieve weg 
afgelegd om de architect te worden 
die ik nu ben. Een bewuste keuze 
overigens, die mij de titel Master 
of Architecture heeft opgeleverd. 
Een titel die ik met trots draag. Om 
zover te komen heb ik eerst de HTS 
afgerond om vervolgens te studeren 
aan de Academie van Bouwkunst in 
Rotterdam. Wat dag en nacht werken 
betekende: een vierdaagse werkweek 
en drie avonden en elke zaterdag naar 
college. Ik kwam in een rollercoaster 
terecht, maar heb ongelofelijk veel 
geleerd in die tijd. Je kan ervan uitgaan 
dat bij deze innovatiestudio in alles de 
uitersten worden opgezocht.’
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‘Ik ben een innovator. Zowel in het ontwerp als in het 
bouwproces neem ik intelligente toepassingen mee’

Krediet voor mijn werk
‘Na vijf jaar ONL had ik aan bijzondere 
projecten met grote namen gewerkt. 
Maar ik was toe aan verandering. Ik 
besloot een sabbatical in te lassen 
en zo kwam ik op Curaçao terecht. 
Deze vakantie werd uiteindelijk een 
vast bestaan.’ Cas woont en werkt al 
vijftien jaar op Curaçao. Hij ging aan 
de slag bij IMD-Design om in 2016 als 
zelfstandig architect verder te gaan. 
‘In de jaren dat ik bij IMD-Design 
werkte, hebben we heel wat in het 
oog springende projecten ontworpen.’ 

’Maar op een gegeven moment wilde 
ik zelfstandig verder en mijn eigen pad 
volgen. Niet alleen qua ontwerp, maar 
ook in de aanpak van de projecten.’

Traditioneel met dezelfde ambities
‘Het feit dat ik in heel mijn carrière 
nog nooit iets op een tekentafel 
heb ontworpen, biedt alleen 
maar voordelen’, legt Cas uit. ‘Nu 
ontwerpen steeds meer collega’s 
met 3D software, maar gelukkig zal 
ik met mijn opgebouwde ervaring 
mijn voorsprong blijven behouden.' 
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’Ik ben vanaf het eerste uur gewend 
gebruik te maken van de nieuwste 
ontwikkelingen in het ontwerpproces. 
Ook al wordt op Curaçao voornamelijk 
met traditionele bouwmaterialen 
gewerkt: het principe van ontwerpen 
blijft gelijk. Ik werk alleen veel 
efficïenter doordat ik met de 3D design 
tools die ik gebruik enorm flexibel ben.’

Tijd vooruit
‘Het eiland heeft op het gebied van 
architectuur veel te bieden. Curaçao 
is het best bewaarde geheim van 
het Caribisch gebied. Daarom ben 
ik nog steeds hier. Van restauratie 
tot nieuwbouw, van renovatie 
tot herbestemming voor zowel 
projectontwikkelaars als particulieren.’ 

‘Een constructieve dialoog is de basis voor een goed ontwerp’
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Cas Aalbers 
VIP-Architects | 599-Architects.com
W  VIP-Architects.com
E  info@VIP-Architects.com

’Er liggen zoveel kansen. Ook al besef 
ik dat ik met mijn concepten en visie 
soms mijn tijd vooruit ben, blijf ik in de 
potentie van Curaçao geloven.’

Denken in mogelijkheden
’Slim ontwerpen in Smart Design 
maakt het mogelijk om steeds 
opnieuw zaken te veranderen, bij te 
stellen of aan te passen. Een nieuwe 
visie kan ik vlot inpassen in het 
ontwerp. Het is een interactief proces 
in samenspraak met de klant. Ik sta 
open voor de dialoog en geloof in 
voortschrijdend inzicht. Want door 
samen te sparren over het ontwerp, 
kan het eindresultaat alleen maar beter 
worden. Dat het werkt, zullen mijn 
opdrachtgevers beamen.'
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Spullen uit Nederland laten komen was nog nooit zo gemakkelijk en 
voordelig. RH Transport maakt voor de verscheping van je aankopen 
gebruik van de leveringservice van Rottumhuys. Deze woonwinkel 
op Curaçao laat voor haar klanten elke week een container komen 
en daar gaan uw inkopen gewoon in mee of het nu elektronica, 
witgoed, een kast van IKEA of dat ene mooie jurkje van H&M is. 

Iets verschepen dat niet te 
koop is in een webshop kan 
ook. Als je ervoor kunt zorgen 
dat het afgeleverd wordt bij het 
24/7 magazijn in Nederland, komt 
alles op z’n pootjes terecht. Stuur 
een e-mail voor meer informatie.

Kantoor Curaçao
SBN Doormanweg 41 
T   (+599 9) 670 87 10
Kantoor Nederland
Jentjemeer 1, 8502 TG Joure
T   (+31) 06 542 844 27
E   info@rh-transportnaarcuracao.com
W   rh-transportnaarcuracao.com
F   rhtransportnaarcuracao
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Stap 1 Offerte
  Maak een screenshot van je virtuele 

winkelwagen in de webshop 
  Stuur ons je aankopenlijst via e-mail of via 

het aanvraagformulier op onze website

Stap 2 Aankoop en bestelling
  Na akkoord op onze all inclusive offerte, doen 

wij je BTW-vrije aankoop
  De aankoop gaat vanuit onze loods in 

Nederland mee in eigen containers 
  De vracht gaat elke week rechtstreeks naar 

Curaçao

Stap 3 Inklaren en afleveren
  Op Curaçao verzorgen wij de inklaring bij de 

douane en alle administratieve afhandelingen
   Je aankoop kun je bij ons magazijn in 

Brievengat afhalen of we bezorgen bij je thuis

_______
Voordelig 
shoppen 
in Nederland_______



Wat is het?
Een cookie is niet meer dan een heel 
klein stukje data - een bestandje als het 
ware - dat de website die je bezoekt op 
je computer, smartphone of tablet zet. 
Bepaalde cookies maken het mogelijk 
jouw surfgedrag te volgen aan de hand 
van je gebruiksgegevens. Met als doel 
advertenties op jouw sociale media 
kanalen te laten zien die aansluiten bij 
jouw persoonlijke voorkeuren. 

Noodzakelijke cookies
Er zijn ook andere cookies die je 
kunt tegenkomen, wanneer je een 
website bezoekt. Zo zijn er functionele 

Wat je moet weten over

Cookies, er is geen ontkomen meer 
aan. Irritant is het soms ook. Want 
wanneer je naar een website surft, 
kun je pas verder als je de vraag 
hebt beantwoord of je de cookies 
wilt accepteren.

cookies, noodzakelijk voor het goed 
opereren van een website. Ze zijn 
onmisbaar om in te loggen, een taal 
te kiezen of bij het gebruik van een 
webwinkelwagentje. Deze cookies 
zijn toegestaan. Hetzelfde geldt 
voor analytische cookies - met de 
bedoeling de website te verbeteren - 
mits deze geen gevolgen hebben voor 
de privacy van de bezoeker. 

Toestemming noodzakelijk
Alle andere cookies - de zogenaamde 
tracking cookies, waarmee je 
websitegebruik kan worden gevolgd 
- zijn alleen toegestaan, wanneer 
er vooraf toestemming is verleend 
door de bezoeker. Met toestemming 
wordt hier bedoeld dat de expliciete 
instemming is vereist. Een verwijzing 

Cookies op Curaçao
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naar de algemene voorwaarden of 
een privacy statement met daarin 
opgenomen een tekst als “indien 
u onze website bezoekt geeft u 
automatisch toestemming van het 
plaatsen van cookies” is niet voldoende. 

Privacy
De regelgeving rondom het gebruik 
van cookies is er om de privacy van 
de websitebezoeker te garanderen. In 
Nederland zijn er instanties zoals de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
en de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP), die de naleving van de regels 
handhaven. Websites die bezoekers 
forceren de tracking cookies te 
accepteren, handelen in strijd met 
de wet. Wanneer hiervan sprake is, 
kunnen deze autoriteiten sommeren 
en zelfs boetes opleggen.

Situatie op ons eiland
Op Curaçao kennen we deze twee 
instanties niet. De Landsverordening 
Bescherming Persoonsgegevens is er 
op Curaçao om de bescherming van 
de persoonsgegevens te reguleren. 
Het schort echter nog wel vaak aan 
de handhaving ervan. In Nederland 
is sinds 25 mei 2018 de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 
van toepassing. Deze verordening 
is gebaseerd op de General Data 
Protection Regulation (GDPR), de 
regelgeving op Europees niveau. 
In voorkomende gevallen kan het 
mogelijk zijn dat de GDPR ook op 
Curaçao gehandhaafd wordt. In dit 
geval kan overtreding van de wet 
een koekje met wel een heel bittere 
nasmaak tot gevolg hebben. 

Wil je meer informatie over 
cookies en de bescherming van 
persoonsgegevens, 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
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Grenzen opzoeken
in huidverbetering

Body Care Caribbean is niet zomaar een schoonheidssalon, 
maar een instituut waar specialistische en natuurlijke 
huidverbetering, advies en ontspanning hand in hand gaan. 
‘Wij gaan voor resultaat en kijken verder dan alleen de huid 
op zich', aldus eigenaresse Angelique Felisie (links). De huid is 
immers een spiegel van je lichaam. Bij Body Care Caribbean 
zoeken wij de grenzen op om zo het beste resultaat te 
behalen.‘
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‘Achttien jaar geleden ben ik met 
Body Care Caribbean begonnen en 
inmiddels run ik het instituut samen 
met de salonmanager Joy Velting en 
een team van acht specialisten‘, zo 
begint Angelique Felisie haar verhaal. 
‘Ik heb verschillende specialistische 
opleidingen gevolgd, waaronder ook 
medisch schoonheidsspecialiste. 
Daarnaast heb ik een team van 
professionals om me heen - waar ik 
erg trots op ben - die door opleiding, 
ervaring en continue trainingen 
inmiddels net zo goed als ik de 
kneepjes van het vak kennen.’

Zoveel meer dan een 
schoonheidssalon 
Body Care Caribbean is een instituut 
gespecialiseerd in huidverbetering 
en onderscheidt zich hiermee van 
andere schoonheidssalons op Curaçao. 
‘Natuurlijk kun je bij ons ook terecht 
voor een heerlijke massage, een 
gezichtsbehandeling, ontharen of een 
pedicure. Als full service instituut bieden 
we dit vanzelfsprekend aan, maar 
onze focus ligt op huidverbetering. Dit 
betekent dat we stukken verder gaan 
in het behandelen van de huid. We 
zoeken de grenzen op.’

Grenzen opzoeken
in huidverbetering
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Achterliggende oorzaken
‘De huid is het grootste orgaan van 
ons lichaam. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat je hieraan de 
nodige aandacht besteedt. De huid 
kan signalen geven wanneer er iets 
in je lichaam niet in balans is. Wat 
je organen niet kunnen verwerken, 
kan zich dan uiteindelijk in de huid 
uiten. Denk hierbij aan acne, psoriasis, 
eczeem, maar ook rimpels die lang 
niet altijd door ouderdom worden 
veroorzaakt.’

Drie stappenplan
‘Om de huid te verbeteren werken 
wij bij Body Care Caribbean met een 
drie stappenplan. Eerst zetten we de 
huid aan het werk om het probleem 
zo goed mogelijk aan te pakken. We 
noemen dit “skin exercise“ waarbij we 
bijvoorbeeld met een speciale peeling 
of behandelingen met Dermatude 

en Endermolift de huid verjongen en 
vlekjes en onregelmatigheden zoveel 
mogelijk verminderen.’ 

Behandeling thuis
‘Stap twee gaat thuis verder. We gaan 
letterlijk en figuurlijk dieper de huid 
in’, legt Angelique uit. ’Welke skincare 
producten het beste resultaat geven, 
hangt af van het huidprobleem van 
de klant. Hierover hebben we tijdens 
de eerste behandeling al een advies 
uitgebracht. Voor de gezondheid 
van de huid is het belangrijk deze 
elke dag te verzorgen met deze 
producten en eventueel ook met 
voedingssupplementen. Dit speciale 
“skin-diet” bestaat uit producten van 
Image Skincare en Laviesage.’ 

Klant commitment
‘Tot slot gaat het om het onderhouden 
van de huid, nadat we deze met de 

‘De kwaliteit van de huid wordt bepaald door voeding, 
levensstijl, omgeving, verzorging en erfelijke factoren’
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eerste twee stappen in een verbeterde 
staat hebben gebracht. Hiervoor 
komen onze klanten maandelijks 
naar de salon voor een behandeling. 
Zij gaan wat dat betreft een echte 
commitment aan.’

Huidanalyse 
‘Voorafgaand aan de behandelwijze 
volgens ons drie stappenplan, bieden 
wij nieuwe klanten een uitgebreide 
huidanalyse aan. We houden rekening 
met de wensen van de klant. Daarbij 

is de belangrijkste vraag wat de klant 
wil bereiken. Het tegengaan van 
veroudering vraagt namelijk om een 
ander behandelplan dan het tegengaan 
van roodheid of het verwijderen van 
pigmentvlekken of wallen. Voor deze 
analyse nemen we ruim de tijd. Het is 
de basis voor de start naar verbetering. 
Waarbij het grootste pluspunt van Body 
Care Caribbean is dat we echt alles 
over elk huidtype weten. Daar zijn we 
professionals voor.’

Body Care Caribbean
A  Mahaaiweg 30
T  (+599 9) 736 72 72
E  sales@bodycare-caribbean.com
W  bodycare-caribbean.com
F  bodycarecaribbean
I  bodycarecaribbean
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De nieuwe banken zijn
STOER EN 
INDUSTRIEEL

Rottumhuys Caribbean brengt 
de Europese interieurtrends 
razendsnel naar Curacao. 
Er is elke week wel weer 
wat nieuws te vinden in de 
twee verdiepingen tellende 
interieurwinkel bij de roze 
olifant. Zoals deze coole 
lijn bankstellen. Stoer en 
industrieel, maar tegelijkertijd 
ook zacht en comfortabel. 
En kwalitatief goed, anders 
zou Rottumhuys ze niet in 
huis hebben.
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Vormvast
Deze nieuwe banken en fauteuils 
nodigen je uit om comfortabel in 
te relaxen. Het prettige aan deze 
robuuste lijn is dat de vorm - ondanks 
dat je lekker in de kussens wegzakt 
- niet verandert. Hiervoor zorgt 
de kwalitatieve 
Nosach vering in 
combinatie met 
het koudschuim, 
dat als eigenschap 
heeft snel naar de 
originele vorm terug 
te veren. 

Leer of toch stof?
De bankstellen zijn leverbaar in de 
zogenaamde bestorven tinten, de 
kleurtrend van dit moment waarmee 
materialen een doorleefd karakter 
krijgen. Bruin, groen, lever, grijs 
en antraciet zijn veel gevraagde 

kleurvariaties. De 
stof is een speciale 
microvezel waardoor 
de bekleding eruitziet 
als leer, maar voelt als 
stof. 
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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

Combinatietips
Deze industriële look van de 
bank laat zich opvallend goed 
combineren met stoffen die 
je wellicht niet als eerste zou 
kiezen. Kitscherige reliëfprints 
die doen denken aan reptielen 
of zilverkleurige, glimmende 
materialen. Als je het wat 
traditioneler wilt houden, doen 
zachte stoffen als velours en 
vilt het overigens ook heel 
goed.

Zelf samenstellen
De banken kunnen in allerlei 
samenstellingen worden 
geleverd. Losse fauteuils, 
2- of 3-zitsbanken, al dan 
niet met een chaise longue. 
De mogelijkheden zijn 
onbeperkt. En snel leverbaar 
omdat Rottumhuys wekelijks 
containers verscheept vanuit 
Nederland, waar deze banken 
worden geproduceerd. Kun 
je niet wachten? Er staan ook 
diverse modellen in de winkel.
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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

vragen aan
 TIJN  

VAN DER GULIK
ZEILER

4
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1   Hoe ben je met de zeilsport 
in aanraking gekomen?

Bij mij thuis zeilt iedereen. Ik ben er 
mee opgegroeid en weet niet anders. 
Eerst zeilde ik voor mijn plezier, later 
ging het wedstrijdelement me steeds 
meer interesseren. Vier jaar geleden 
- ik was toen 15 jaar - zeilde ik mijn 
eerste WK in de jeugdklasse. Het 
smaakte naar meer. In 2016 heb ik voor 
mezelf een traject uitgestippeld om 
naar de Olympische Spelen van 2020 
toe te werken.

2  Welk doel heb je voor ogen?
Tokyo 2020 is het finale doel in een 
traject van vier jaar voorbereiding. Voor 
mij is overigens elke eerstvolgende 
kwalificatierace het enige wat ik voor 
ogen heb. Elke keer een stap verder. 
Aruba, waarvoor ik uitkom omdat 
Curaçao geen olympische status 
heeft, weet pas heel kort voor de 
Zomerspelen of ze een kwalificatie in 
de wacht slepen. Dit betekent trainen 
en focussen tot op het allerlaatste 
moment.
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3  Hoe verloopt de weg naar dit doel?
Het kwalificatietraject in mijn tak van 
sport duurt twee jaar. Het is heel 
tijdsintensief, want de wedstrijden 
worden overal ter wereld gehouden. Ik 
train veel en vaak en ben daarnaast ook 
druk met het managen en regelen van 
alles eromheen. De wedstrijden - die 
vaak twee weken duren - bieden me 
de kans met heel veel verschillende 
mensen en culturen in aanraking te 
komen. Echt een gave bijkomstigheid, 
wat het zeilen alleen maar leuker maakt.

4  Wat betekent zeilen voor jou?
Precies omschrijven kan ik het niet, 
maar zeilen betekent echt heel veel 
voor mij. Ook al moet ik er veel voor 
laten en ben ik erg met mezelf bezig. 
Ondanks dat ik pas 19 jaar ben, besef ik 
dat als ik terugkijk, bepaalde dingen zo 
zijn gelopen omdat ik voor het zeilen 
heb gekozen. Maar ik krijg er veel voor 
terug. Dat wat ik meemaak in deze 
periode is uniek. Ik zou het niet willen 
missen. Het is het waard, omdat ik 
weet waarvoor ik het doe.



De buitenkeuken
Voor & Na
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De buitenkeuken

Open en bloot
Het tropische klimaat van ons eiland 
is ideaal om zo af en toe eens buiten 
te kokkerellen. In het weekend of 
voor familie en vrienden. Omdat je de 
buitenkeuken niet dagelijks gebruikt, 
wil je er vanzelfsprekend zo weinig 
mogelijk werk mee. Open schappen 
bijvoorbeeld, zodat je er snel met 
een doekje overheen kan en het 
ongedierte geen kans krijgt zich te 
verbergen. 

Stoer industrieel
Stoere houten kistjes zijn superhandig 
om spullen in op te bergen. 
Oude planken, planten - kies voor 
kunstplanten als je geen groene 
vingers hebt - en accessoires van 
hout, glas of bamboe zorgen voor een 
intieme, gezellige sfeer. 

Je hoeft echt niet alles nieuw aan 
te schaffen. Juist eigen spullen, 
gecombineerd met een paar trendy 
hebbedingetjes maken het persoonlijk.

Een tweede leven
Iedereen heeft wel spulletjes die niet of 
nauwelijks worden gebruikt. Gekregen 
of gekocht, maar uit de kast komen ze 
nooit. Kijk er eens met andere ogen 
naar. Gebruik ze als accessoire of geef 
ze een nieuwe functie. Een tapasplank 
die je rechtop tegen de wand zet, 
bamboe schalen die je aan de muur 
spijkert. Je zult verbaasd zijn hoeveel 
prachtige dingen je gewoon in huis 
hebt die een tweede leven meer dan 
waard zijn.

Desi Kempkes Merite
I  interiorbydesi
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Revelations d’Hubert de Boüard

Arie Pieter Imhoff van wijnwinkel Servir Frais is gek op 
Frankrijk en nog gekker op de prachtige wijnen van 
dit beroemdste wijnland ter wereld. Het wijngebied 
Bordeaux heeft daarbij een speciaal plekje in zijn hart. 
‘Een goede bordeaux heef stijl en allure. Het is een beetje 
oud chic. Ik ben dan ook superblij met onze vijf nieuwe 
bordeauxwijnen van de fameuze wijngrootheid Hubert 
de Boüard.’

BON BIDA63

Bordeaux
Oud chic



Exclusief maar betaalbaar
Servir Frais heeft vijf van deze negen 
Revelations d’Hubert Boüard in het 
assortiment opgenomen. ‘We hebben 
die wijnen gekozen waarvan wij 
denken dat onze klanten ze waarderen. 
Niet alleen vanwege de kwaliteit en 
het karakter, maar ook vanwege de 
fantastische prijs. We hebben nu 
ook vijf heerlijke bordeauxwijnen 
van vijfentwintig tot veertig gulden 
in onze rekken. Zeker als je weet dat 
een goede bordeaux al snel richting 
de honderd gulden gaat, is dit een fijn 
prijsje’, zo vindt Arie Pieter. 

Zacht en rond
’Bij de wijnen van Revelations d’Hubert 
de Boüard voert merlot de boventoon. 
Dit maakt dat deze bordeauxwijnen 
wat zachter en ronder van smaak 
zijn. De wijnen in ons assortiment zijn 
allemaal zo’n vier tot vijf jaar oud maar 
omdat ze snel op dronk zijn, zijn ze 
nu al erg lekker en toegankelijk. Ik zou 
zeggen: een stukje lomito met rode 
wijnsaus op tafel en de avond kan niet 
meer stuk.’

‘Hubert de Boüard is de eigenaar van 
het prestigieuze Château Angélus in 
Saint-Emilion’, legt Arie Pieter uit. ‘Hij 
is een ware connaisseur en bekende 
consultant in de wijnbranche. Hubert 
wilde de vergeten wijngebieden in 
de Bordeaux onder de aandacht van 
het grote publiek brengen. Hij kreeg 
dit voor elkaar door samen met Yvon 
Mau - een andere grote naam in 
de wijnwereld - met verschillende 
wijnhuizen in deze regio samen te 
werken. Om zo maar liefst negen 
kwalitatief uitstekende bordeauxwijnen 
onder de naam Revelations d’Hubert 
de Boüard in de markt te zetten.’
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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

Vijf nieuwe wijnen
’Château Moulin Neuf is de enige 
wijn in onze selectie die gemaakt is 
met alleen maar merlot druiven. De 
wijngaarden voor deze bordeaux liggen 
binnen de grenzen van de Appellation 

Blaye Côtes de Bordeaux. 
Château de la Pierre Lévee is 
onderdeel van de Appellation 
Castillon Côtes de Bordeaux. Aan 
deze wijn zijn naast merlot, ook 
cabernet sauvignon en cabernet 
franc toegevoegd. Château Les 
Fougères ligt in het befaamde 
Saint-Emilion gebied. Ook bij deze 
wijn is sprake van een blend van 
merlot, cabernet sauvignon en 
cabernet franc. Merlot domineert 

in de wijngaarden van Château Dorléac, 
gelegen in de appellation Graves. En 
de Château de la Rivière - Medoc - tot 
slot onderscheidt zich met de blend 
van vijftig procent cabernet sauvignon 
en vijftig procent merlot. Ik ben blij met 
deze vijf nieuwe toppers bij Servir Frais. 
Het water zou je bij minder in de mond 
lopen’, lacht Arie Pieter Imhoff.
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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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Fit in 20 minuten?

Fit20 is een personal training 
studio die mensen met twintig 
minuten trainen per week fit 
krijgt. Door de speciale - met 
niets te vergelijken - high intensity 
resistance krachttraining in slow 
motion voelen de sporters zich 
vitaler, energieker en gezonder. 
De fit20 studio op Curaçao is 
de eerste in de Caribische regio. 
Astrid Gonesh is een fit20 klant 
van het eerste uur. ‘Eerst zien dan 
geloven, was destijds mijn reactie 
en daarom vroeg ik om een 
proefles. Ik was gelijk enthousiast 
en dat ben ik nog steeds.’

Ja, het 
werkt echt
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Astrid Gonesh houdt van beweging. 
‘Ik zwem en doe aan aquafitness 
maar had - jazeker, verleden tijd - vaak 
last van rugpijn. Mijn rug is 
jammer genoeg mijn zwakke 
plek. Vorig jaar zag ik fit20 
op facebook voorbij komen. 
Eerlijk gezegd sprak het me 
eerst niet eens aan. Ik deed 
het af als weer een hype uit 
Nederland. Totdat iemand bij 
het zwemmen vertelde over 
de verbluffende resultaten. 
Zijn uitspraak dat hij zich na de training 
bij fit20 als een leeuw zo sterk voelde, 
deed me besluiten zelf een kijkje te 
gaan nemen.’

Spieren volledig uitputten
‘De heldere uitleg van studio-eigenaar 
Karin Visser en de proefles smaakten 

naar meer. De personal training studio 
fit20 traint alle spiergroepen in één 
sessie en put deze spieren volledig 

uit. Het trainen gaat zover 
dat je lijf denkt dat je in 
een levensbedreigende 
situatie terechtkomt. Zoals 
de oermens, die tegenover 
de sabeltandtijger kwam te 
staan, zo werd me verteld.’

Rugpijn verdwenen
‘Ik ben eraan begonnen. Elke 

week twintig minuten en ik voel me 
er goed bij. Mijn rugklachten waren in 
minder dan een maand verdwenen. 
Heerlijk om zonder pijn rond te 
kunnen slenteren op Kaya Kaya. Ook 
de twee dagen op het Curaçao North 
Sea Jazz Festival gingen me stukken 
beter af.’ 
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Spierkracht
‘Ik ben niet naar fit20 gegaan om 
een spierbundel te worden. Waar ik 
aan werk is meer spierkracht. Ik wil 
me gezond, fit en sterk voelen. Het is 
aardig gelukt en het wordt alleen maar 
beter. Ik spring van mijn kruk, raap 
makkelijk dingen op en voel me stevig 
en stabiel. Volgens Karin komt dit 
omdat ik mijn core flink aan het werk 
heb gezet tijdens de trainingen.’

Personal training
‘Je zou denken dat je van twintig 
minuten krachttraining niet moe wordt. 
Nou, vergeet het maar. Als ik klaar ben 
met mijn circuit trillen mijn armen en 
benen nog best lang na. Mijn spieren zijn 
uitgeput. Alle oefeningen gaan in een 
supertraag tempo, waardoor je niet kunt 
smokkelen. Bovendien staat je personal 
trainer er met de neus bovenop. Je kunt 
niet anders dan de oefeningen precies 
uitvoeren zoals het moet.’

Gewoon zelf proberen
’Mijn advies is om het gewoon zelf 
te proberen. De proefles en het 
intakegesprek maken duidelijk waarom 
het zo effectief is. Ik werk meerdere 
uren per week aan mijn conditie. 
Daar nog eens twee keer per week 
anderhalf uur krachttraining in de 
sportschool bij, past echt niet in mijn 

schema. Nu ga ik twintig minuten per 
week naar fit20. In een wip sta ik weer 
buiten met hetzelfde resultaat.’

Je zweet niet
‘En dat ook nog eens zonder te 
transpireren. Ook dat is waar. Ikzelf 
ga in makkelijke kleren, maar de man 
die na mij komt, traint gewoon in zijn 
overhemd en nette broek. Twintig 
minuten sportief en weer naar kantoor. 
Hij is net zo tevreden als ik.’

fit20 Curaçao
W fit20curacao.com
E  curacao@fit20caribbean.com
T  (+599 9) 692 11 11 
A  Kaya Flamboyan 1b, Curaçao
F  fit20curacao
I  fit20curacao

WELLNESS69

PROBEER 
HET ZELF
Maak een 
afspraak voor 
een proefles

Fit20, hoe werkt het?

https://www.youtube.com/watch?v=JNX14JPGhps


T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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Fun shoppen 
bij Kooyman
Kooyman mag dan wel een doe-het-zelf  
winkel zijn waar vooral praktische producten in de  
rekken liggen, toch hebben ze elke keer weer nieuwe trendy 
gadgets in huis voor in de tuin, op het strand of op je porch.  
Liliana Spinola is verantwoordelijk voor dit outdoor living 
assortiment van Kooyman ‘Het zijn Kooyman’s fun producten’, 
aldus de category manager. ‘Omdat we het  
belangrijk vinden om onze klanten bij elk  
winkelbezoek te verrassen.’
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Zachte pastels 
Het outdoor assortiment van Kooyman 
wisselt het gehele jaar door. ‘Omdat 
we steeds opnieuw andere artikelen 
willen aanbieden, ga ik persoonlijk 
langs bij onze leveranciers en laat 
ik mij in mijn keuze leiden door de 
trends van het moment. Zo zul je de 
komende maanden veel pasteltinten in 
de winkel voorbij zien komen, naast de 
nog steeds erg populaire botanische 
trend met bladeren en tropische 
vruchten.’

Lekker winkelen 
‘Onze outdoor living producten 
zijn lang niet altijd de meest 
rationele producten in het Kooyman 

assortiment. Juist dit maakt het leuk 
om bij ons te winkelen. Terwijl de ene 
op zoek is naar een schroef of fitting, 
kijkt de andere naar iets leuks voor in 
huis. Dat kan groot zijn - een barbecue 
of een tuinstoel - of gewoon iets 
kleins, zoals een gezellig bloempotje, 
een kleurrijke strandbal of een 
”weather proof” kussen voor buiten.’
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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

Cobb op tafel 
‘Nieuw in het Kooyman outdoor 
assortiment is de Cobb barbecue, 
een portable grill. Deze Cobb kun 
je op tafel zetten of meenemen 
naar het strand of op de boot. De 
portable grill is heel licht van gewicht, 
je hebt maar heel weinig houtskool 
nodig en de buitenkant wordt niet 
warm. Superhandig dus. En je kunt er 
ook nog eens van alles in bereiden. 
Hiervoor hebben we verschillende 
Cobb accessoires in huis.’
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INTERIEUR

HyggeDeense gezelligheid
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INTERIOR DESIGNER JEN  
Hygge - Google Translate vertelt je wel hoe je het uitspreekt - is het Deense 
woord voor gezelligheid en kalmte. Hygge is een filosofie waarbij aandacht 
wordt besteed aan kleine simpele dingen die je gelukkig maken. Je echt 
helemaal thuis voelen in je eigen ruimte bijvoorbeeld. Ik help ik je graag op 
weg met om je eigen hygge gevoel in je interieur te creëren. 



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

Hygge

Simpel en natuurlijk
Natuurlijke materialen zoals hout 
zorgen voor een geborgen en veilig 
gevoel. Gebruik alleen functionele 
decoratiematerialen of spullen die een 
persoonlijke betekenis voor je hebben. 
Al de rest verstoort de rust in de 
ruimte.

Textuur is bepalend
Gebruik verschillende stoffen om 
een gezellig en comfortabel hoekje 
voor jezelf te creëren. Kies voor 
verschillende structuren en bouw je 
plekje op met kussens en plaids van 
glad naar grof. Je zult merken dat je je 
extra relaxed voelt met deze materialen 
om je heen.

Warm licht
Zacht warm licht is onlosmakelijk 
verbonden met het hygge concept. 
Kaarsen zijn dus perfect als sfeervolle 
bron van licht. Kies voor meerdere 
exemplaren bij elkaar en zet ze op 
verschillende plekken in de kamer. 
Ze zorgen voor een warm effect, 
waarmee je huis je je thuis wordt. 

INTERIEUR75



San 
Francisco

Zomer in september
San Francisco aan de westkust van de Verenigde Staten is één 
van de populairste toeristensteden ter wereld. Het klimaat in 
San Francisco is bijzonder voor het noordelijk halfrond waarop 
deze stad gelegen is. September en oktober zijn namelijk warmer 
dan de zomermaanden. De stad met ruim achthonderdduizend 
inwoners ligt op maar liefst drieënveertig heuvels. Waarmee 
gelijk de functie van de historische kabeltram in het straatbeeld 
duidelijk wordt. Je zou al die steile hellingen maar eens moeten 
beklimmen. 
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Golden Gate Bridge
De Golden Gate Bridge is zonder 
twijfel het belangrijkste landmark 
van de stad. De hangbrug werd in 
1937 in gebruik genomen en is ruim 
tweeënhalve kilometer lang. Ondanks 
dat de naam anders doet vermoeden, 
koos de architect voor rood. Rood valt 
een stuk beter op in de grijze mist, die 
vaak over de stad hangt.

Chinatown
San Francisco’s Chinatown is de oudste 
en daarbij één van de grootste Chinese 
gemeenschappen in de USA. Je kunt 
gezellig in de buurt van de Grant 
Avenue rondstruinen, waar de meeste 
toeristische winkels en restaurants 
zich bevinden. Of je gaat verder de 
Chinese wijk in om de vele authentieke 
zijstraatjes te ontdekken. 

Lombard Street
Lombard Street wordt ook wel de 
“kromste straat ter wereld” genoemd. 
Feitelijk gaat het maar om een heel 
klein stukje van deze weg. 
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Over de lengte van slechts één 
huizenblok kent Lombard Street 
acht scherpe haarspeldbochten, 
noodzakelijk om de natuurlijke 
helling van maar liefst 27 graden te 
overbruggen. De huizen aan Lombard 
Street zijn overigens niet bepaald 
goedkoop. Best bijzonder als je weet 
dat je er nauwelijks privacy hebt, 
vanwege de grote stroom toeristen die 
elke dag voorbijkomt.

Fisherman’s Wharf
Vanaf Fisherman's Wharf heb je een 
spectaculair uitzicht op de Golden 
Gate Bridge en het gevangeniseiland 
Alcatraz. De hoofdrol in dit decor 
is weggelegd voor de kolonie 

zeeleeuwen die regelmatig in het 
zonnetje op de pier liggen. Fisherman’s 
Wharf is vooral in trek bij toeristen; 
inwoners van de stad zie je er dan 
ook nauwelijks. Wat dit betreft is de 
Ferry Building een stuk origineler. De 
lokale markt - gevestigd in een oud 
station - biedt producten die verser 
dan vers zijn. 

Alcatraz
Het eiland Alcatraz was van 1934 tot 
1963 een zwaarbeveiligde gevangenis. 
Het regiem was bijzonder streng. 
In de beginjaren gold er zelfs een 
spreekverbod. Vanwege de sterke 
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stromingen in de baai, zou het zo goed 
als onmogelijk zijn uit deze gevangenis 
te ontsnappen. Toch deden meer 
dan zesendertig gevangenen ooit 
een poging, maar volgens officiële 
bronnen is het niemand van hen 
ooit gelukt. Behalve wellicht de 
broers Anglin, van wie op een ander 
eilandje persoonlijke spullen zijn 
teruggevonden. De beroemde film 
“Escape van Alcatraz” gaat over deze 
ontsnappingspoging. Tegenwoordig 
is Alcatraz een drukbezocht museum. 
Zo druk zelfs, dat het slim is je 
toegangskaarten ruimschoots op tijd 
online te bestellen.
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Ç Spice

Kijkje in de
keuken

Met Ç Spice in het Curaçao Marriott Beach Resort heeft het eiland er weer 
een toprestaurant bij. Dit signature restaurant van het resort wordt gerund 
door een team van achttien Curaçaose koks onder leiding van Octavio 
Verhelst. De 33-jarige Octavio is een ware veteraan in de hotel-restaurant 
wereld. Hij gaat de uitdaging graag aan om op zijn geboorte-eiland samen 
met deze jonge enthousiaste collega’s Ç Spice op de culinaire kaart te zetten.
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Veel collega’s uit de keuken zijn 
al langere tijd - toen er nog volop 
verbouwd werd - bij Ç Spice en de 
andere drie restaurants van het resort 
betrokken. Het grote voordeel om er 
vanaf het eerste uur bij te zijn, is dat 
er veel zaken naar eigen idee opgezet 
kunnen worden. Het gaat namelijk niet 
alleen om de kaart, ook collegialiteit 
en de manier van werken horen bij het 
totaalplaatje van een goed restaurant. 

‘Met onze Keshi Yena pizza 
geven we een lokale draai aan 

een internationaal gerecht’

Werken met Curaçaos talent
Octavio: ‘We werken met achttien 
koks in de keuken en ze komen bijna 
allemaal van het eiland. Het zijn jonge 
enthousiaste mensen met liefde voor 
het vak. Ze hebben een koksopleiding 
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‘Eén van de koks is ook visser. 
Zijn beste vangst brengt hij 

naar Ç Spice’

gevolgd en met deze basis gaan wij 
verder. We geven ze praktijktraining 
en bieden iedereen de kans te laten 
zien wat hij of zij in huis heeft. Ik 
word er echt blij van als ik zie hoe 
snel iedereen groeit. En dat terwijl we 
pas vier maanden operationeel zijn. 
Iedereen is trots op wat we doen en 
dit merk je in alles. Niet alleen onze 
gerechten zijn goed, ook de ambiance 
in het restaurant is uitstekend.’

Iedereen is welkom
Ç Spice is open voor ontbijt, lunch en 
diner. Het ontbijt is vanzelfsprekend 
populair bij de gasten van het resort, 
maar ook mensen die er niet logeren 
zijn van harte welkom. Het ontbijt 
is enorm uitgebreid met heel veel 
variatie. Veel lokale gasten gebruiken 
de ochtendmaaltijd om iets te vieren. 
Een slimme keuze, want het Ç Spice 
ontbijt is echt een feestje.
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TIP! Ç SPICE BRUNCH
Heb je wat te vieren of wil je eens wat 
anders op je vrije zondag?
Geniet van de fantastische brunch bij 
Ç Spice vanaf twaalf uur.
Lekker lang tafelen voor USD 40 per 
persoon. Reserveren is aanbevolen.

Ç Spice  
Curaçao Marriott Beach Resort
T  (+599 9) 736 88 00

E  foodandbeverage@curacao-marriott.com

F  CSpiceCuracao

I  CSpiceCuracao

Liever geen ontbijt? Dan kan lunchen 
of dineren in de prachtige setting van 
Ç Spice natuurlijk ook. Of anders een 
brunch op zondag. Ook een aanrader.

Culinaire bestemming
Net zoals diverse andere toprestaurants 
op het eiland, doet ook Ç Spice er alles 
aan om van Curaçao een culinaire 
bestemming te maken. Zo zet culinair 
Curaçao het eiland op de kaart. En daar 
wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Warm en uitnodigend
Het Ç Spice interieur is indrukwekkend 
mooi. De Portugese interieurarchitect 
heeft ervoor gezorgd dat je je welkom 
en comfortabel voelt. Het restaurant 
heeft een mediterraan karakter met 

een “classy” tropisch accent. Aardse 
tinten voeren de boventoon. Een 
grandeur die warm en uitnodigend is. 
Het voelt een beetje als een ”island 
escape”. Als gast heb je het idee een 
paar uurtjes op een heel andere plek 
te zijn.
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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.

Ana en Jose 

Freitas
over Scharloo

Beauty
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Culinair
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Villa met uitzicht op zee en golf baan

Blue Bay Golf & Beach Resort
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Een moderne, nagenoeg nieuwe villa, 
kwalitatief gebouwd en afgewerkt 
tot in de finesse en gelegen op een 
unieke locatie met onbelemmerd 
uitzicht op zowel de Caribische zee 
als de golfbaan. De villa is gelegen in 
het Blue Bay Golf & Beach Resort, een 
24/7 beveiligd resort op vijf minuten 
rijden van het vliegveld en op minder 
dan tien minuten van het centrum van 
Willemstad. Blue Bay heeft een eigen 
strand en diverse voorzieningen, zoals 
restaurants en bars, een tennisbaan 
en natuurlijk de bekende 18-holes 
golfbaan, die tevens bijdraagt aan de 
prachtige landscaping van het resort. 
Kortom, een unieke en veilige locatie, 

een fantastisch huis met spectaculair 
uitzicht. De villa is eind 2018 opgeleverd 
en gebouwd met hoogwaardige 
kwaliteitsmaterialen, perfect 
onderhouden en daarmee instapklaar.
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Kenmerkend is het moderne en 
tegelijkertijd tropische karakter van de 
villa met shutterramen en -deuren, 
zodat de wind heerlijk door het huis 
kan waaien. Alle buitenramen en 
deuren zijn van tropisch hardhout. 
In het gehele huis ligt een moderne 
tegelvloer, die prachtig combineert 
met de vloeren in natuursteen op de 
porch en bij de entree.
Op het niveau aan de straatzijde ligt 
de grote woonkamer met open en 
strak vormgegeven keuken, de porch, 
de master bedroom met badkamer 
ensuite en walk in closet, een separaat 
gastentoilet, twee slaapkamers met 
een gedeelde badkamer, de wasruimte 

en de pantry. De comfortabele keuken 
heeft een kookeiland en is voorzien 
van keukenapparatuur van het merk 
Siemens. Vanaf de ruime porch kijkt 
u 180 graden breed weg over de zee, 
de golfcourse en het achterliggende 
landschap.
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Op de porch is er voldoende ruimte 
voor een eettafel, een loungehoek 
en voor het plaatsen van ligbedden 
rondom de centraal gelegen infinity 
pool, zodat u heerlijk kunt relaxen 
terwijl u geniet van het spectaculaire 
uitzicht. Ook ’s avonds is de porch een 
geweldige plek om te vertoeven. 
Aan de achterzijde van de woning 
bevindt zich een verdieping lager het 
gastenverblijf. Op dit niveau bevindt 
zich aan de zijkant van de villa ook 
de open garage geschikt voor twee 
auto’s, een technische ruimte en een 
grote praktische berging van circa 
4 x 7 meter.

Samengevat, een vrijwel nieuwe villa, 
perfect onderhouden en afgewerkt 
met kwalitatieve materialen en daarom 
instapklaar in een veilige 24/7 bewaakte 
leefomgeving met een uniek uitzicht.
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Belangrijkste kenmerken
• uitzicht over zee en golfbaan
• ruime woonkamer met open keuken
• grote porch met infinity pool
• master bedroom met walk in closet 

en badkamer ensuite
• twee slaapkamers met gedeelde 

badkamer
• dubbele garage en grote berging
• gastenverblijf met privé terras
• kwalitatieve afwerking
• perfecte staat van onderhoud
• voorzien van zonnepanelen
• circa 500 m² bebouwd oppervlak
• kavelgrootte 1.166 m²

USD 945.000 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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Kaya Beethoven 77
Stijlvolle villa gelegen in de wijk  
Cas Grandi

Belangrijkste kenmerken
• onder architectuur gebouwd
• zwembad met zonnedek
• mooie tropische tuin met deepwell 
• alarminstallatie en beveiligingscamera’s
• grote woonkamer met half open keuken
• veel privacy
• drie slaapkamers en twee badkamers
• kwalitatief gebouwd
• perfecte staat van onderhoud

ANG 895.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   henny@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Luxe villa gelegen aan de golf baan
Blue Bay Golf & Beach Resort
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Belangrijkste kenmerken
• prachtig uitzicht
• Blue Bay Golf & Beach Resort
• 24/7 security
• grote woonkamer met open keuken
• ruime porch
• heerlijk zwembad
• vier slaapkamers en drie badkamers
• kwalitatief gebouwd
• perfecte staat van onderhoud

Euro 815.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   henny@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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Nieuwbouw villa gelegen in Zuurzak
Villapark Zuurzak ligt centraal op 
Curaçao op vijf minuten rijden 
van de Caribische zee. Hier wordt 
momenteel deze strakke moderne villa 
gebouwd. Een gelijkwaardige villa is 
inmiddels opgeleverd, zodat het hoge 
afwerkingsniveau en de materiaalkeuze 
ter plaatse kan worden bekeken.

Belangrijkste kenmerken
• drie slaapkamers en drie badkamers
• grote overdekte porch
• zwembad 5 x 10 meter
• ruime garage
• inclusief bestrating en tuinaanleg
• kaveloppervlakte 1.369 m2

• oplevering 2020

ANG. 1.300.000 k.k.
T   (+599 9) 511 5947
W   tophouses-curacao.com
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Jan Sofat 48
Heerlijk op de wind gelegen villa in de 
wijk Jan Sofat

Belangrijkste kenmerken
• mediterrane sfeer
• tropisch beplante tuin 
• 24/7 security
• heerlijk zwembad
• ruime porch
• drie slaapkamers en twee badkamers
• kwalitatief gebouwd
• zelfstandig appartement
• goede staat van onderhoud

ANG 1.125.000 k.k.

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

Crown Terrace, Bonaire
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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.
T   (+599 9) 511 5947
W   tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 

Spaanse Water, Curaçao

In prijs 

verlaagd
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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 

In prijs 

verlaagd
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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. 

EXCLUSIEF103



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.
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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

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
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. 

EXCLUSIEF108



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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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.
T   (+599 9) 511 5947
W   tophouses-curacao.com

uitzicht naar het noorden

uitzicht naar het oosten

uitzicht naar het zuiden

uitzicht naar het westen
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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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