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En dan is het plotsklaps eind september. 
Behalve de warmste tijd van het jaar ook 
een spannende periode waarin we - na 
een rustige, grotendeels coronavrije 
zomer - voor een tweede Covid-19 golf 
staan, waaraan we op Curaçao met z’n 
allen het hoofd moeten bieden. 

Voorzichtig vinden we onze weg in een 
leven met Covid-19 en proberen we 
zoveel mogelijk onze dingen te doen. 
De economische malaise waarmee 
we op Curaçao te maken hebben, is 
echter ongekend. De toeristen blijven 
massaal weg. Hotels en appartementen 
staan leeg, huurauto’s aan de kant van 
de weg. Het is stil op Curaçao. 

Met z’n allen proberen we onze lokale 
economie overeind te houden. Ik zie 
creatieve initiatieven voorbij komen. 
Dat stemt me positief. We lijken ons 
eigen eiland opnieuw te ontdekken. 
Als we met een open blik kijken naar 
al het moois dat Curaçao te bieden 
heeft, kunnen we alleen maar trots 
zijn en samen bouwen aan een mooie 
toekomst.  

SUSANNE VAN SAMBEECK

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  Lavidacuracao

  lavidacuracao.com

Welkom
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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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Gevoel van 
totale vrijheid

Dertien jaar geleden bouwden 
Erik en Margot aan het Spaanse 
Water het huis van hun dromen. 
De zoektocht naar de perfecte 
locatie heeft een hele tijd geduurd, 
want het stel wilde absoluut aan 
het water wonen. Margot: ’Toen 
deze dubbele kavel met zowel aan 
de voor- als achterzijde uitzicht 
op het Spaanse Water te koop 
kwam, konden we ons geluk 
niet op. We zagen het als een 
uitdaging om op dit uniek stukje 
Curaçao een huis te bouwen dat 
past bij het eilandleven waar wij 
zo van houden.’ 

TE KOOP - OPEN HUIS
zaterdag 26 september

van 10.00 tot 13.00 uur
vanwege Covid-19 aanmelden

via info@lavidacuracao.com
Zie ook pagina 101  

voor meer informatie en foto's
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Margot: ‘Het toeval wilde dat we 
destijds in een huurwoning naast dit 
toen nog braakliggende terrein op 
Jan Sofat woonden. We wisten dus al 
uit eigen ervaring hoe fantastisch de 
ligging is. Het is hier rustig met weinig 
verkeer op de weg, er staat meer dan 
genoeg wind en met twee jeugd- 
wedstrijdzeilers in de familie, is een 
privéstrand met eigen aanlegsteiger 
natuurlijk ideaal.’

Landhuis in een modern jasje
Qua bouwstijl hadden Erik en 
Margot een heldere visie. Ze namen 
architectenbureau Studio Acht in 
de arm om een groot gezinshuis te 
bouwen met veel open ruimtes en 
tegelijkertijd heel veel plekjes om je 
eigen ding te doen. 

‘Met het bootje vanuit de 
achtertuin naar de zeilclub’
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‘We wilden een soort van landhuisstijl, 
maar dan wel met een hedendaagse 
touch. Een landhuis in een modern 
jasje, waarbij we historische 
bouwelementen combineerden met 
strakke, stoere componenten. Wel 
houten shutters bijvoorbeeld, maar 
geen ornamenten, zoals je die ziet bij 
de oude landhuizen. Ook kozen we 
voor vergrijsd blauw op de muren, 
waarmee we de door ons zo geliefde 
beachlook konden creëren.’

Elke dag een vakantiegevoel
‘Het mooie aan ons huis is dat als 
je de deur opendoet na een drukke 
dag op werk of school, je een 
vakantiegevoel ervaart’, lacht Margot. 
‘Vanaf de voordeur kijk je direct op het 
Spaanse Water met op de voorgrond 
het heerlijke zwembad. Helemaal blij 
ben ik met het beach house op het 
zandstrand beneden aan het water. 
Het vakantiegevoel is overal. Elke dag 
opnieuw is het genieten.’

Leven in de brouwerij
‘Met een groot gezin als dat van 
ons kozen we bewust voor grote 
leefruimtes. Een woonkeuken waar we 
met onze vier dochters heerlijk kunnen 
vertoeven en een ruime porch waar 
we mooie avonden doorbrengen. Op 
onze grote bank in de woonkamer 
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kijken we samen tv of we chillen er 
met een boek of laptop. Ik heb in deze 
ruimte ook mijn werkplek gemaakt. 
Het is er rustig, terwijl je toch deel 
uitmaakt van het gezinsleven om je 
heen.’

Hoekjes en plekjes
‘Ondanks de open ruimtes in huis 
en in de grote tuin rondom ervaar je 
overal geborgenheid’, vertelt Margot. 
‘Dit komt omdat we overal hoekjes 
hebben gemaakt waar we ons 
kunnen terugtrekken. Op de brede 

vensterbanken bijvoorbeeld, die we 
om deze reden speciaal hebben laten 
maken. Wat kussens stapelen, een 
plaid erbij en lekker even onderuit met 
een magazine. Heerlijk.’

Less is more
‘Ik ben een liefhebber van Scandi-
navisch design, dus mijn voorliefde 
voor hout, beton en stoffen zoals 
katoen en linnen zal daar wel vandaan 
komen. Ik ben gek op natuurlijke 
materialen en lichte kleuren met hier 
en daar een kleurrijk Curaçaos accent.’

‘Thuiskomen voelt als vakantie’
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'Ik houd meer van een paar grote 
blikvangers in huis dan van veel 
spulletjes om me heen. Robuuste 
accessoires, die ik combineer met 
zelfgemaakte creaties van drijfhout. 
Deze mix maakt wat mij betreft het 
beachgevoel helemaal af.'

Op pagina 101 vind je  
meer informatie en foto's
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vragen aan
 COACH 

DANIELA DIAZ
OVER ARTISTIC SWIMMING
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1   Wat kun je vertellen over artistic 
swimming?

Bij Orca trainen meerdere coaches 
twaalf meisjes in de leeftijd van 6 tot 
15 jaar in artistic swimming, ofwel 
synchroonzwemmen. Het is een 
leuke uitdaging, want we hebben 
leden met net een diploma A op zak 
en een selectie van vier zwemsters 
die - als Covid-19 geen roet in het 
eten had gegooid - dit jaar aan grote 
internationale wedstrijden waaronder 
de Junior World Championships 
hadden deelgenomen.

2   Waar draait het om bij artistic 
swimming?

We trainen op souplesse, lenigheid, 
expressie en kracht. Voor een 
buitenstaander lijkt het al snel 
alsof het vanzelf gaat, maar om de 
bewegingen te kunnen uitvoeren, heb 
je veel power nodig. Als je er vroeg 
mee begint, kun je spelenderwijs 
de techniek leren. Artistic swmming 
is overigens echt niet alleen voor 
dames. Ook heren beoefenen 
wereldwijd deze fantastische sport. 
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3   Wat betekent artistic swimming 
voor Curaçao?

Hoewel onze club niet echt groot 
is, hebben we zeker talent in huis. 
De zwemsters in onze selectie 
vertegenwoordigen Curaçao in 
het buitenland. Dat is best iets om 
trots op te zijn. Zeker als je weet dat 
we nauwelijks zwembaduren tot 
onze beschikking hebben. Kunnen 
atleten in andere landen hele dagen 
terecht in het zwembad, moeten wij 
helaas genoegen nemen met een 
paar uurtjes.

4   Wat wil je met je sport?
Ik zou het geweldig vinden als meer 
kinderen onze sport gaan beoefenen. 
Artistic swimming is een uitdagende 
sport, waarin je techniek en creativiteit 
kunt combineren. We werken met 
verschillende leeftijdscategorieën en 
op verschillende niveaus. Iedereen kan 
dus instappen, zo lang je maar een 
zwemdiploma A op zak hebt.

Meer info over artistic swimming?
info@orcacuracao.com



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 10u00 - 18u00
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Fikse korting op goede wijnen

Covid-19 treft iedereen. Ook de wijnboeren wereldwijd 
ontspringen de dans niet. Over de gehele linie 
zien wijnhuizen de verkoop teruglopen. Dit terwijl 
er tegelijkertijd een overschot ontstaat, zeker nu 
de wijnboeren volop aan het oogsten zijn voor de 
wijnproductie van het komende jaar. Gelukkig heeft Arie 
Pieter Imhoff van Servir Frais over dit doemscenario ook 
goed nieuws.

BON BIDA17

Elk nadeel heeft 
zo zijn voordeel



Zo lang de voorraad strekt
‘Dit betekent overigens niet dat we al 
onze wijnen in het assortiment met 
korting aanbieden. Er zijn namelijk 
ook wijnmakers die hun productie 
stilleggen en de druiven verkopen aan 
distilleerders. Ze willen op deze manier 
overschot voorkomen en daarmee de 
prijzen op peil houden. Dat zijn zaken 
waar wij als wijnwinkel geen invloed 
op hebben. Bij ons gaat het in dit 
unieke geval specifiek om die wijnen 
die wij van onze vaste leveranciers 
krijgen aangeboden voor een mooie 
- noem het maar - coronaprijs. Het 
aanbod geldt dan altijd zo lang de 
voorraad strekt.’ 

François Lurton
‘Zo hebben we nu een zeer interessant 
aanbod van François Lurton. Deze 
Franse wijnmaker uit de Bordeaux 
komt uit een gerenommeerde familie 
van wijnmakers. Overigens heeft 
François Lurton ook wijngaarden in 

Lagere prijzen
‘De Cruijffiaanse uitspraak “Elk nadeel 
heb zijn voordeel” is hier wel op zijn 
plek’, grapt Arie Pieter Imhoff. ‘Het 
blijkt maar weer dat het hebben van 
een persoonlijke relatie met onze 
wijnmakers zeer waardevol is. Ze 
laten ons weten dat ze hun huidige 
assortiment met een fikse korting 
aanbieden om ruimte te maken voor 
de nieuwe wijnen. Bij Servir Frais 
vinden we het niet meer dan normaal 
dat we die wijnen die we voor een 
lagere prijs krijgen aangeboden, ook 
met een verlaagde prijs aanbieden aan 
onze klanten. En dat kan soms wel zo’n 
dertig procent schelen.’

BON BIDA18



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

Spanje, Argentinië en Chili, alwaar 
de connaisseur zijn Franse expertise 
toepast.’

Fikse korting
’Momenteel liggen de Franse, Spaanse 
en Argentijnse wijnen van François 
Lurton met een fikse korting in onze 
rekken. Rechtstreeks van de leverancier 
via Servir Frais bij u in huis. Persoonlijk 
ben ik erg gecharmeerd van de Piedra 
Negra Malbec, een vlotte, aangename 
wijn met aroma’s van zomers, rood 
fruit en een vleugje zwarte peper.’

Gegrild vlees en chimichurri
‘Deze Argentijnse wijn past perfect bij 
een op Argentijnse wijze gegrild stevig 
stuk vlees. Picanha bijvoorbeeld, het 
meest gegeten stukje vlees in de Zuid-
Amerikaanse keuken met daarbij een 
zelfgemaakte chimichurrie. Dat wordt 
smullen!’ 

BON BIDA19



ZELF AAN 
DE SLAG 

De Interieurschool 
van Ben Kotmans

Ben Kotmans is een bekende 
naam in de interieurwereld op 
Curaçao. Als designer heeft 
hij talloze sfeervolle plekken 
op het eiland gecreëerd. Het 
interieur van menig huis, 
kantoor, winkel of hotel is van 
de hand van Ben. ‘Mijn werk 
roept blijkbaar enthousiasme 
op. Regelmatig laten mensen 
me weten zelf ook aan de 
slag te willen. Waarmee het 
idee voor de Interieurschool 
is ontstaan, zodat ik mijn 
kennis op het gebied van 
interieurstyling kan delen. Zo 
maken we met z’n allen het 
eiland nog een stukje mooier.’

STYLING TIPS20



Bij het afronden van een project 
kreeg interieurstylist Ben Kotmans 
steeds vaker de vraag of hij een cursus 
op het gebied van interieurstyling 
wilde geven. Ben: ‘Na het zien van 
het eindresultaat, kregen mensen 
de smaak te pakken en wilden ze 
zelf verder met eigen ideeën. Dit is 
natuurlijk een geweldig compliment, 
maar ik zag ook dat enthousiasme 
alleen niet genoeg is. Je hebt voor 
een mooie inrichting behalve gevoel 
voor styling echt ook kennis en kunde 
nodig. En laat ik dat nou meer dan 
genoeg in huis hebben.’

Stijl komt door herkenning
‘Mijn cursisten doen mee om 
uiteenlopende redenen. Er zijn er 
die interieurstyling als hobby zien, 
maar ik heb ook klanten in de klas 
om er binnen hun bedrijf of stichting 
wat mee te doen. Voor mij maken 
de beweegreden om naar de cursus 
te komen niet uit. Ik wil gewoon 
overbrengen wat mij drijft om mooie 

‘Ik ben niet bang om met de 
flow mee te gaan. Juist dat 
maakt mij een goede stylist’

STYLING TIPS21



dingen te creëren. Het voelt goed mijn 
passie voor mijn vak over te brengen. 
In gestylde huizen mis je vaak emotie. 
Alles is mooi en prachtig, maar het 
roept geen gevoel op. Dat is iets wat je 
bij mijn creaties nooit zult zien. In mijn 
aanpak zie je altijd items van vroeger of 
iets persoonlijks terug. Stijl komt door 
herkenning. Dit is de rode draad in elke 
cursus.’ 

Diverse onderwerpen
De cursus van de Interieurschool 
behandelt verschillende onderwerpen. 
‘Het hele proces begint natuurlijk 
met inspiratie. Waar haal je het 
vandaan, hoe kom je tot een idee? We 
bestuderen de huidige woontrends 
en gaan dieper in op wat design 

‘Met out of the box denken  
en doen,  

maak je het verschil’

eigenlijk inhoudt. Het lezen van 
bouwtekeningen komt voorbij 
en ik laat zien waar je innovaties 
en online inspiratie kunt vinden. 
Tot slot behandelen we kleur- en 
materiaalgebruik en onderzoeken 
we de vele mogelijkheden van Led 
verlichting. Een belangrijk onderdeel 
van de cursus, want licht kan een 
interieur maken of breken.’

Geen schoolbankencursus
’We zitten niet echt in de school-
banken’, aldus Ben. ‘We trekken 
erop uit en bezoeken verschillende 

STYLING TIPS22



locaties. Van een woninginrichter 
tot een verfleverancier, van een 
tweedehandswinkel tot een hotel of 
restaurant waar ik verantwoordelijk 
ben geweest voor het interieur. Na 
elke cursusdag krijgt iedereen een 
opdracht mee naar huis, die we later 
weer bespreken. Het is trouwens altijd 
persoonlijk, want ik werk met kleine 
groepjes van zes tot maximaal acht 
deelnemers. Iedereen kan door iets 
worden geïnspireerd, iedereen heeft 
creativiteit in zich. Met out of the 
box denken en doen, komen we tot 
verrassende resultaten. Dat hebben 
mijn cursisten zeker bewezen.’

Vervolgcursussen
‘In een periode van zes weken 
stippen we de belangrijkste zaken 
van interieurstyling aan. Verdieping 
in één van de werkgebieden kan 
ook. Daarvoor heb ik cursussen op 
maat beschikbaar, waarbij ik me richt 
op de specifieke behoefte van de 
cursist. Zo kun je bijvoorbeeld verder 
met stofferen en lampenkappen 
maken, maar ook met fotografie of 
computertekenen.’

Meer informatie over de 
Interieurschool van In.Out.Living
E  in.out.living@hotmail.com 
E  (+599 9) 696 21 40 
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Eenvoudige oplossing 
voor een groot probleemUPS 

GROEN

Luigimar Perez, Remy Cordilia en Harvey Penniston zijn Dynaf’s specialisten 
op het gebied van noodstroomvoorziening. Powerleverancier Dynaf levert, 
installeert en onderhoudt UPS oplossingen van Schneider Electric, wereldwijd 
marktleider op het gebied van zogenaamde “uninterruptable power supplies”. 
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GROEN

Buffer en accu tegelijkertijd
‘Omdat we op Curaçao te maken 
hebben met een onvoorspelbare en 
vooral instabiele stroomvoorziening, 
zou eigenlijk iedereen die werkt 
met computers of andere gevoelige 
elektronische apparatuur een buffer 
in de vorm van een UPS tussen het 
stopcontact en het elektronische 
apparaat moeten hebben’, zo stelt 
account manager Harvey Penniston. 
‘Stroomuitval en stroompieken zijn 
hier nu eenmaal eerder regel dan 
uitzondering.’

Naar de toekomst
Project manager Remy Cordelia: ‘In 
een wereld waar data, online werken 
en het gebruik van apps steeds 
belangrijker worden, is een constante 
stroomvoorziening onmisbaar. Het 
leven op een eiland brengt helaas met 
zich mee dat vooralsnog aan deze 
instabiele stroomtoevoer geen einde 
zal komen. Want in tegenstelling tot 
op het vasteland - waar verschillende 
elektriciteitsnetwerken kunnen 
samenwerken - is dat bij ons niet 
mogelijk. Wij hebben maar één 
netwerk op het eiland. En daarvan is 
iedereen afhankelijk.’

25
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‘Het spreekt voor zich dat 
Dynaf de UPS systemen op een 
verantwoorde manier recyclet’Stroomuitval overbruggen

‘Vandaar dat het echt verstandig is 
een UPS noodstroomvoorziening 
tussen het stopcontact en bijvoorbeeld 
je laptop te plaatsen’, vult technical 
support engineer Luigimar Perez aan. 
‘Een incidentele black-out daargelaten 
duurt de stroomuitval op Curaçao 
vaak niet heel erg lang. Afhankelijk 
van het type UPS dat je hebt en het 
apparaat dat je erop hebt aangesloten, 
kun je al snel drie kwartier tot een uur 
overbruggen. Je merkt dus niks van 
de stroomuitval en je apparatuur is 
beschermd.’

Voor thuis
Harvey: ‘De coronacrisis heeft met 
zich meegebracht dat meer mensen 

vanuit huis werken. Om de elektrische 
apparatuur te beschermen tegen 
stroomfluctuatie en om ervoor te 
zorgen dat medewerkers bij een 
stroomonderbreking toch door kunnen 
blijven werken vanwege de accu in de 
UPS, zien we een belangrijke toename 
van noodstroomvoorzieningen in de 
privésfeer. Overigens worden de UPS 
oplossingen van Schneider Electric 
niet alleen voor computers gebruikt. 
We zien ook dat onze relaties in de 
particuliere sector hun gevoelige 
- vaak kostbare - apparatuur, zoals 
Playstations of smart tv’s willen 
beschermen tegen stroompieken en 
blikseminslagen op het net.’
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Dynaf Group
W  dynaf.com
E  info@dynaf.com
T  (+599 9) 736 32 99
A  Pletterijweg z/n, Parera
F  dynafgroup
I  dynafgroup

‘En vergeet ook het veiligheidsaspect 
niet’, vult Remy aan. ‘Wat denk je dat 
er met het alarmsysteem gebeurt, 
wanneer de accu niet meer werkt bij 
stroomuitval? Of je elektrische poort? 
Toch handig als daar een UPS tussen 
zit, zodat je huis beveiligd blijft en de 
poort - zonder dat je uit de auto moet 
stappen - gewoon open en dicht kan. 
Voor de prijs moet je het niet laten. 
Je hebt al een UPS voor een paar 
honderd gulden.’

Voor het bedrijfsleven
‘In een tijdperk waarin data niet meer 
is weg te denken, is het zaak dat 
bedrijven en instellingen hun gegevens 
te allen tijde veilig stellen. Ook als 
een ondernemer ervoor kiest om de 
data onder te brengen in de eigen 
omgeving, zijn wij de juiste partner’, 
legt Luigimar uit. ‘Dynaf is Elite Partner 
van Schneider Electric. Hun UPS 
systemen behoren tot de beste van 
de wereld. De leverancier eist van hun 
partners het beste van het beste. Dat 
zie je terug in de producten die we 
leveren, installeren en onderhouden.’ 

Hotels en restaurants 
‘Professionele horecagelegenheden 
schakelen bij een stroomstoring 
meestal over op een generator. 
Hoewel kort, heeft deze generator 
een paar seconden nodig om de 
weggevallen spanning te herstellen. 
In deze tussenliggende tijd kunnen 
computers en kassasystemen uitvallen, 
waardoor bestellingen, betalingen en 
boekingen niet meer kunnen worden 
gedaan. Wanneer je een UPS systeem 
toevoegt aan het circuit, overbrug je 
probleemloos deze overschakeltijd 
en kan aan de klanten zonder enkele 
hapering de gewenste service worden 
geboden. Het is echt een eenvoudige 
oplossing voor een groot probleem’, 
benadrukt Harvey tot slot. ‘Eén 
telefoontje naar Dynaf en het wordt 
geregeld.’
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Toen Curaçao op 1 juli de grenzen 
weer opende en het vliegverkeer vanuit 
Nederland weer op gang kwam, was 
Jandino Asporaat samen met zijn 
gezin en niet te vergeten een groot 
gezelschap familie en vrienden, één 
van de eersten die voet op Curaçaose 
bodem zette. Jandino kwam voor 
vakantie, maar ook om dingen te doen. 
‘Ik ben op een missie’, zo zegt Jandino. 
‘Ik wil mijn mede-Curaçaoënaars helpen 
te ontdekken wie we zijn en wat we 
hebben te bieden. Het eiland heeft op 
alle vlakken een enorme potentie, maar 
we zien het zelf nog niet altijd.’ 

Jandino Asporaat

‘Ik ben op 
  een missie’

PORTRET28



Jandino leidt een druk bestaan. 
Naast zijn shows, televisieoptredens 
en voorstellingen heeft de bekende 
entertainer het tot zijn levenswerk 
gemaakt Curaçao op de kaart te zetten 
en de inwoners bewust te maken van 
hun DNA, zoals de entertainer het zelf 
omschrijft. Jandino woonde tot zijn 
elfde op het eiland en is Curaçao altijd 
als zijn thuishaven blijven zien. ‘Ik heb 
altijd gezegd dat ik iets terug wil doen 
voor mijn geboortegrond. Daar ben 
ik nu volop mee bezig. Ik investeer 
op het eiland, laat iedereen weten 
dat dit een plek is waar fantastische 
toekomstmogelijkheden liggen en 
ik probeer - heel belangrijk - de 
Curaçaoënaars te wijzen op de kansen 
die voor het oprapen liggen. Je moet 
ze alleen zien.’

Ruwe diamant
Jandino gebruikt zijn bekendheid om 
Curaçao bij werkelijk iedereen onder 
de aandacht te brengen. Hij doet dit 
via zijn social media kanalen, maar 
stapt ook af op politici in Nederland 
en op Curaçao. Nog niet zo lang 
geleden werd hij zelfs koninklijk 
ontvangen op Paleis Noordeinde. 
Jandino: ‘Het is mijn doel om mensen 
te laten inzien dat Curaçao binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden het 
land is met het grootste perspectief, 
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zowel spiritueel als economisch. Met 
z’n allen moeten wij verder kijken dan 
onze neus lang is. Curaçao is een ruwe 
diamant die klaar is om gepolijst te 
worden. Hiervoor moeten we elkaar 
binnen het koninkrijk als gelijken zien. 
Er zijn zoveel mogelijkheden. Denk 
aan landbouw, we kunnen zeewater 
gebruiken om koeltechnieken toe 
te passen en het eiland leent zich 
uitstekend om elektrisch te rijden. Dit 
zijn nog maar een paar voorbeelden. 
We hebben ook een enorm potentieel 
aan creatieve mensen die de 
verandering in gang kunnen zetten. 
Het wordt tijd dat ook op het eiland 
zelf de mensen zich bewust worden 
van de kansen van Curaçao. Zodat 
we samen de schouders eronder 

kunnen zetten om het eiland en de 
Curaçaoënaars te laten groeien.’

Aanpakken
Jandino houdt het niet alleen bij 
woorden. Hij nam het voortouw bij 
het Samen één koninkrijk benefiet op 
de Nederlandse televisie waarmee hij 
voor Curaçao en de andere eilanden 
meer dan een miljoen euro ophaalde. 
Ook was hij vorig jaar de drijvende 
kracht achter de gratis toegankelijke 
United Entrepreneurship Curaçao 
Summit. Honderden ondernemers 
kwamen op de volledig door Jandino 
gefinancieerde conferentie af. Geen 
enkele stoel was meer vrij in de 
grootste zaal van het Santa Barbara 
Resort. ‘Ik heb door schade en 

PORTRET30



New Korsou uit de grond stampen. 
Een stad waarbij alles draait om 
ondernemersvisie en duurzaamheid. 
‘Mijn droom was altijd al om iets groots 
neer te zetten op Curaçao, waarbij 
digitalisering en educatie dragende 
pijlers zijn. Ik zei altijd dat ik er op mijn 
zestigste aan ging beginnen. Maar toen 
kwam onverwacht dit Wechi project 
op mijn pad. Waarom zou ik nog 
tientallen jaren wachten, als ik nu de 
handen al uit de mouwen kan steken? 
Het past bij mijn missie en het is het 
perfecte bewijs dat ieders dromen 
waarheid kunnen worden. Maar dan 
moet je er wel wat voor doen. “Niet 
lullen maar poetsen” zoals we in 
Rotterdam zeggen.’

schande het ondernemerschap onder 
de knie gekregen’, aldus Jandino. ‘Op 
mijn manier wilde ik enthousiaste 
ondernemers handvaten bieden om 
te leren hoe ze hun zaken goed aan 
kunnen pakken. De voertaal tijdens 
de conferentie was grotendeels 
Papiaments. Dit vond ik erg belangrijk. 
Het is per slot van rekening onze eerste 
taal. Om dingen goed te begrijpen 
en aan te voelen is in je eigen taal 
communiceren het meest effectief. 
Van daaruit kun je verder bouwen.’

Nieuwe stad op Curaçao
Jandino’s nieuwste project op het 
eiland is de bouw van een nieuwe 
stad. Vanaf 2023 wil de cabaretier 
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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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SBel ons voor een offerte.  
Wij komen graag bij u langs!

Waarom klinkers van OBK? 
Wij leveren en plaatsen Europese 
kwaliteitsklinkers, waaronder 
Stonehedge getrommelde 
betonklinkers, met de look van 
een oude kassei en verkrijgbaar 
in verschillende kleuren en 
formaten. 

Waarom kunstgras van OBK? 
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

UTVExpeditie
4 uurWest Tour

10%KORTING
CODE: LAVIDALOKAAL

$149* perUTV
(2 personen)

curacaoactivities.com

Whatapp/bel +5999 514-5338
om te reserveren

*geldig sedula is nodig
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Ben je op zoek naar een 
instapklare villa met 
zwembad gelegen in een 
veilige woonomgeving? 
Lijkt het je leuk ‘s ochtends 
bij het wakker worden 
flamingo’s in je achtertuin 
te zien? Zoek je een ruime 
gezinswoning met vier 
slaapkamers met een 
fantastisch uitzicht op de 
golfbaan? Deze villa in 
het Blue Bay Golf & Beach 
Resort komt binnenkort op 
de markt. 

BINNENKORT TE KOOP

Ruime vrijstaande 
villa aan de golfbaan
Blue Bay Golf & Beach Resort
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Wat heeft de villa te bieden?
• ruime zitkamer met hoog plafond
• grote woonkeuken
• gezellige porch met fantastisch 

uitzicht
• master bedroom met grote walk-in 

closet
• ruime badkamer ensuite
• drie slaapkamers 
• tweede badkamer ensuite
• was/berghok
• grote berging met opbergzolder
• carport
• perfect onderhouden tuin met 

zwembad
• veilig gelegen in Blue Bay Golf & 

Beach Resort
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Wat heeft de omgeving te 
bieden?
• prettige en veilige woon-

omgeving in professioneel 
beveiligd resort

• strand op loopafstand
• vrij uitzicht op de golfbaan
• in de buurt van supermarkten 

en scholen
• vlakbij Willemstad
• op minder dan tien auto-

minuten van de luchthaven
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Meer informatie? 
(+599 9) 511 59 47 
lavidacuracao.com
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LICHT IN  
DE DUISTERNIS

House Doctor 
Lantaarn ANG 219,95

VOOR KUNSTBLOEMEN OF ECHTE
House Doctor 
Vaas Bubble ANG 95,00

DAAR WORD JE 
HEBBERIG VAN
House Doctor 
Ratan sofa met zitkussen 
ANG 2.295,00

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 
House Doctor, 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 Maaji. Tot snel! –Desi
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A  Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9u30 tot 17u00 
zaterdag 10u00 tot 17u00, op maandag gesloten

SANTÉ!
House Doctor 
Vintage wijnglaasjes 
ANG 22,95 per stuk

MMMMM,  
WAT RUIK IK DAAR?

The Giftlabel 
Geurstokjes ANG 59,95

ROMANTISCH
Beachlife 
Top ANG 119,95,  
broekje ANG 69,95

IN STIJL
Cyell 
Tuniek ANG 189,95

TRENDY
Bananamoon Couture 

Top ANG 159,95  
broekje ANG 149,95
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Duurzame oplossing 
voor elke huidwens

Omdat geen enkele huid hetzelfde is, is elke 
gezichtsbehandeling bij Body Care Caribbean 
anders. Afhankelijk van de huidwens - wat wenst een 
klant te bereiken - en de oplossingen die hiervoor 
beschikbaar zijn, behandelen de specialisten van Body 
Care Caribbean de huid volgens een weloverwogen 
driestappen plan met als doel een optimaal resultaat 
voor de lange termijn. 
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Angelique Felisie: ‘De conditie van 
de huid hangt vaak samen met de 
conditie van de organen. Als er sprake 
is van onbalans, zie je dit in negen van 
de tien gevallen terug in verschillende 
zones in het gezicht. We kijken bij een 
behandeling altijd naar het complete 
plaatje. Voordat we ons driestappen 
behandelplan in gang zetten, maken 
we daarom eerst een uitgebreide 
huidanalyse. Waar zit de oorzaak van 
het probleem; wat wil iemand graag 
anders zien? Bij Body Care Caribbean 
gaan we niet voor een snelle be-
handeling, maar voor een duurzaam 
resultaat.’

Eerst het fundament op orde
‘De problemen bij de gezichtshuid 
zijn grofweg te verdelen in vier 
categorieën. In alle gevallen werken 
we volgens een vast stramien in 
drie stappen. Een huidprobleem 
aanpakken zonder eerst de fundering 
op orde te hebben, heeft weinig 
effect. Als we de basis goed hebben 
- we kijken hierbij naar voeding en 
adviseren indien nodig Laviesage 
voedingssupplementen - gaan we aan 
de slag met onze op maat gemaakte 
behandelingen. Wanneer we dit 

‘Op een natuurlijke manier 
stralend oud worden’
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hebben afgerond, is het onderhouden 
van de herstelde huid essentieel. Elke 
maand een onderhoudsbehandeling 
blijkt zeer effectief.’ 

Verslapte huid en rimpels
‘Bij het ouder worden wordt de 
huid minder stevig en ontstaan er 
rimpels. De oorzaak zit ‘m in het 
verslapte bindweefsel, elastine- en 
collageenverlies. Om het bindweefsel 
sterker te maken, pakken we de huid 
aan met verstevigende behandelingen, 
vaak in combinatie met een kuur van 
voedingssupplementen. Afhankelijk 
van het huidtype en de mate van 
verslapping, is bijvoorbeeld een colla-
geen boost effectief, een signature 
peel & facial of natural facelifting, onze 

nieuwste behandelmethode. Met deze 
zeer intensieve gezichtsmassage trainen 
we het bindweefsel en de spieren, 
waardoor ze sterker worden. Het liftend 
effect ontstaat doordat de huid zelf 
collageen aanmaakt en de elastinevezels 
in de huid worden versterkt.’

Acné
‘Een acné huid is zonder twijfel de 
grootste uitdaging in ons vakgebied. 
De onderliggende oorzaken van 
acné zijn vaak een combinatie van 
hormonen, huidverzorging, stress, 
voeding en onbalans in de organen. 
We werken hiervoor met persoonlijke 
behandelplannen, eventueel aangevuld 
met peelings wanneer wij verwachten 
dat dit het gewenste effect oplevert.’
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Pigmentatie
‘We ontvangen regelmatig klanten 
die last hebben van pigmentatie, 
ofwel donkere vlekken op de huid. 
Omdat pigmentophopingen in de 
huid moeten worden losgemaakt en 
afgevoerd, adviseren we meerdere 
peelings om zo de verkleuringen 
naar de oppervlakte te brengen 
en te verwijderen. Nadat we het 
behandelplan hebben vastgesteld, 
beginnen de klanten daarom thuis al 
met het voorbereidende werk met 
onze producten om het beste resultaat 
te bereiken.’

Couperose en rocasea
Couperose en rocasea in de vorm 
van rode vlekken, bultjes en puistjes 
kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Aan de ene kant willen we 
deze gevoelige huid kalmeren, maar 
tegelijkertijd ook weerbaarder maken. 
Met een dermatude behandeling 
bijvoorbeeld, waarbij we met kleine 
naaldjes de huid perforeren, zodat de 
huid zelf aan het werk gaat en zich 
herstelt.’ 

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

Verwijderen van fibromen
‘Wat het huidprobleem ook is, we 
hebben de expertise in huis om elk 
probleem aan te pakken. Zelfs als het 
gaat om het cosmetisch verwijderen 
van steelwratjes, bloedblaasjes en 
andere goedaardige uitstulpingen van 
de huid. Als medisch specialiste binnen 
het team ben ik hiervoor bevoegd’, 
besluit Angelique Felisie tot slot.

‘Op de Body Care Caribbean 
website kun je ook online je 

afspraak maken’
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Bon bini in 

Curaçao Marriott Beach Resort is op het eiland alom bekend. Ook na de 
uitbreiding van het resort staat de authentieke sfeer nog altijd als een huis. 
General manager Mark Nooren: ‘De architectuur van het hotel past perfect 
bij de Caribische sfeer van Curaçao. We ontvangen gasten uit heel de 
wereld, maar ook eilandbewoners weten het resort te vinden. Voor een 
dagje aan de pool, een bruiloft, conferentie of meeting en zelfs ook voor 
een staycation. Zeker in deze coronatijd zijn onze hotelkamers zeer in trek.’

Curaçao Marriott 
Beach Resort
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opnieuw goed. Echter, net zoals overal 
in de wereld is de coronacrisis ook 
bij ons spelbreker. We waren pas een 
paar maanden open toen Covid-19 
zich wereldwijd verspreidde en wij 
genoodzaakt werden onze activiteiten 
op een laag pitje te zetten.’

Vakantie tot in het kleinste detail
’Van alle Amerikanen die Curaçao 
bezoeken brengt het grootste deel 
van deze toeristen hun vakantie in 
het Curaçao Marriott Beach Resort 
door. Onze gasten voelen zich 
welkom in de tropische setting van 
het hotel. Ze ervaren het Caribische 
decor al vanaf het moment dat ze 
het bordes oplopen. Met de huidige 

Ruimte voor meer 
Eind vorig jaar 
opende het 
Curaçao Marriott 
Beach Resort 

na een ingrijpende verbouwing 
opnieuw haar deuren. Het vernieuwde 
resort vergrootte de capaciteit van 
240 kamers naar 336 eigentijdse 
gastenkamers, inclusief acht luxe suites 
met zeezicht. Mark Nooren: ‘Voor de 
verbouwing was onze bezettingsgraad 
tachtig procent. Dit betekent dat er 
ruimte is voor meer. Vandaar dat 
we ervoor gekozen hebben een 
extra laag hotelkamers te bouwen 
op de bestaande vleugels. Vanaf de 
heropening liepen de boekingen 
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inreisbeperkingen van toeristen uit de 
USA, beseffen we dubbel en dwars 
dat deze unieke Caribische sfeer in 
combinatie met de bekende Marriott 
kwaliteit in ons voordeel werkt. Ook 
Europese toeristen weten gelukkig de 
weg naar het resort te vinden. En laten 

LOCAL DEALS
Check onze Facebook pagina voor 
local deals en staycation packages

we daarbij ook de gestage stroom 
eilandbewoners niet vergeten.’ 

‘De verschillende zalen zijn gewild voor bruiloften, feesten, 
conferenties en vergaderingen’
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Bon bini
‘Om de Caribische sfeer in alles te 
laten terugkomen, spreekt het voor 
zich dat je met lokale medewerkers 
werkt. Gasten worden blij van een 
authentieke beleving’, legt Mark 
uit. ‘Onze medewerkers hebben 
verschillende nationaliteiten, maar 
allemaal hebben ze gemeen dat 
ze verbonden zijn met 
Curaçao of één van de 
andere eilanden. Voor 
de coronacrisis werkten 
er hier driehonderd 
dedicated associates - zo 
noemen we bij Marriott 
onze medewerkers - om 
het de gasten naar de 
zin te maken. In betere 
tijden hopen we dit aantal 
snel weer terug op peil te 
hebben.’

Mooie plekjes
‘Curaçao Marriott Beach Resort 
ligt in een ruime tropische tuin van 
zo’n 2,5 hectare grenzend aan de 
azuurblauwe zee. Omdat we zoveel 
ruimte om ons heen hebben, vinden 
onze gasten zelfs met een volledige 

‘Onze gasten waarderen onze 
lokale Caribische touch’
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Curaçao Marriott Beach Resort
A   John F Kennedy Boulevard 3, 

Curaçao
T   (+599 9) 736 88 00
W   www.marriott.com/hotels/hotel-

rooms/curpb-curacao-marriott-
beach-resort/

F   CuracaoMarriottBeachResort
I   curacaomarriottresort

bezetting altijd wel een mooi plekje 
waar ze de rust kunnen opzoeken. 
De meeste gasten houden echter van 
gezelligheid en maken gebruik van de 
aangeboden sport- en spelfaciliteiten, 
trekken baantjes in ons nieuwe - 
tweede - zwembad met olympische 
afmetingen of chillen op het strand na 
’s ochtends in de gym hun workout te 
hebben gedaan. We hebben zoveel te 
bieden dat onze gasten voornamelijk 
op het resort blijven. Hoewel we ze 
altijd op het hart drukken het eiland 
te ontdekken. Want pas dan is een 
bezoek aan Curaçao compleet.’
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Uit de keuken van Maira's 
Kitchen komen de heerlijkste 
geuren je tegemoet. Het 
sfeervolle etablissement aan 
de Hoogstraat in Otrobanda 
is de nieuwste aanwinst van 
horecaondernemer Khalid 
Kemp, de drijvende kracht 
achter shared dining restaurant 
Mosa en Caña Bar & Kitchen.

             van 

MAIRA’S 
Kitchen

Kijkje in de
keuken
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Ondernemersechtpaar Erik en 
Inez Hagedoorn - eigenaren van 
appartementencomplex Kas di Laman 
tegenover Maira’s Kitchen - begonnen 
een tijdje geleden met het restaurant 
om hun gasten een leuke plek te 
bieden, waar ze konden ontbijten en 
een hapje konden eten. Al snel bleek 
dat het succes van het restaurant om 
meer culinaire kennis en kunde vroeg. 

Ze namen Khalid Kemp in de arm, die 
met zijn bewezen staat van dienst de 
gasten van Maira’s Kitchen kan bieden 
wat ze verdienen.

Urban setting
Khalid: ‘Ik ben al vanaf dag één verliefd 
op de vibe van Maira’s Kitchen. De 
ligging in Otrobanda is perfect. De 
wijk zit echt in de lift. De urban sfeer 
past in het plaatje van wat ik met 
Maira’s Kitchen voor ogen heb. Erik 
en Inez begonnen Maira’s vanuit hun 
gevoel. Dat zie je terug in het pand 
en de inrichting. Alles straalt positieve 
energie uit. Voor mij is dit het perfecte 
fundament om op verder te bouwen.’
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Het gaat om koken
Maira’s Grand Café werd Maira’s 
Kitchen. Een subtiele maar 
noodzakelijke naamswijziging, aldus 
Khalid. ’Bij Maira's Kitchen draait alles 
om koken. Goed eten op een plek 
die gezellig en relaxed is. Een eerlijke 
keuken met redelijke prijzen. Ik wil de 
beste kwaliteit bieden voor de prijs 
die wordt betaald. Onze leveranciers 
bij Maira’s zijn dezelfde als bij Mosa 
en Caña. We werken in Maira’s 
Kitchen met andere gerechten, wat 
eenvoudiger met minder texturen. 
Maar alles wat we op tafel zetten is 
fantastisch op smaak en met liefde 
bereid.’ 

Mediterraan met een lokale touch
‘De keuken van Maira’s Kitchen is 
mediterraans geïnspireerd, maar altijd 
met een lokale touch. We serveren 
stoofpotten, pasta’s, vis-, vlees- en 
vegagerechten en natuurlijk ontbreekt 
ook de traditionele hamburger niet 
op ons menu. Alle gerechten op 
onze kaart zijn herkenbaar voor 
Curaçao en toch op een eigen manier 
mediterraans gekruid.’ 

Ontbijt, lunch en diner
‘Omdat we ontbijt, lunch en diner 
serveren, hebben we de hele dag 
gasten over de vloer’, zo vertelt Khalid. 
‘Het is gezellig en brengt leven in de 
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Maira’s Kitchen
A   Hoogstraat 24, Otrobanda, Curaçao

T  (+599 9) 675 36 52

F  mairas.kitchen.otrobanda

I  mairas_kitchen_otrobanda

brouwerij. Ook voor een kopje koffie 
of een drankje is iedereen welkom. We 
mogen rekenen op een interessante 
mix van gasten. Voor het ontbijt 
ontvangen we - hoewel tijdens deze 
coronacrisis natuurlijk wat minder dan 
normaal - vooral toeristen, voor de 
lunch vaak mensen die in de pauze 
een hapje komen eten en ’s avonds 
gasten die komen genieten van de 
culinaire kunsten van onze chef-kok. 
Met passende wijnen natuurlijk. En 

net zoals bij Mosa houden we ook bij 
Maira’s ’s avonds van het shared dining 
concept. Het is gewoon leuk samen 
met anderen aan tafel verschillende 
gerechten te delen. En mocht je 
dat niet willen, kun je natuurlijk ook 
gewoon je eigen bord krijgen. Zolang 
je maar tevreden bent met wat wij je 
bij Maira’s Kitchen voorschotelen.’
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T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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Mick Bosman (30) is de eigenaar van Dive Division, een door het CTB 
gecertificeerd duikcenter met vijf PADI 5 star duikscholen verspreid over 
het eiland. De jonge ondernemer werkt al vanaf zijn tienerjaren in de 
duikscene van Curaçao. ‘Dat ik het anders zou aanpakken, wist ik al op 
mijn achttiende’, lacht Mick. ‘Het duurde echter nog een paar jaar voordat 
ik de eigenaar van Blue Bay Golf & Beach Resort wist te overtuigen dat hij 
de duikschool op het strand beter aan mij kon overlaten. Blue Bay Dive & 
Watersports werd uiteindelijk mijn eerste dive center.’

Vijf 
duikscholen

BRIGHT IDEAS56

met dezelfde hoge 
standaard

Dive Division



‘Ik kreeg destijds het advies eerst maar 
eens volwassen te worden, voordat 
ik de duikschool mocht runnen. Daar 
was ik het niet mee eens en daarom 
bleef ik volhouden. De keren dat ik op 
kantoor heb gestaan, zijn niet te tellen’, 
aldus Mick Bosman. De aanhouder 
wint. Mick mocht aan de slag met Blue 
Bay Dive & Watersports, waarna al snel 
vier andere duikscholen volgden: Coral 
Divers bij Karakter, Jan Thiel Diving in 
Livingstone, BLVD Divers op Mambo 
en sinds kort Groove Diving in het pas 
geopende Corendon Mangrove Beach 
Resort.

Duiktoeristen uit heel de wereld
’Op Curaçao hebben we met Dive 
Division vijf prime spot duiklocaties. 
Allemaal PADI 5 star duikscholen, 
waar je werkelijk elke denkbare 
duikcursus, training of opleiding 
kunt volgen tot aan free diving toe. 
Al onze duikscholen zijn verbonden 
aan een resort, hotel of drukbezochte 
beach club. Dit concept past goed bij 
de duikreizen die we internationaal 
aanbieden. Bij onze pakketreizen 
kunnen klanten kiezen uit verschillende 
locaties en accommodaties.’ 

‘Je kunt bij alle duikscholen  
van Dive Division ook met 

Fun Miles betalen’
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’Tijdens hun verblijf kunnen ze bij 
al onze duikcentra terecht om een 
bootduik te maken of de prachtige 
huisriffen te verkennen.’

Interessante duikbestemming
’Curaçao is een fantastische 
duikbestemming’, zo vindt Mick. ‘De 
onderwaterwereld is exact hetzelfde 
als op Bonaire, maar eenmaal boven 
water heeft ons eiland nog zoveel 
meer te bieden. We hebben het 
Unesco Werelderfgoed, musea, volop 
entertainment en heel wat culinaire 
restaurants. Toeristen willen ook 
nog wat anders dan duiken alleen. 
We merken op de internationale 
beurzen dat sportduikers juist naar 
deze perfecte mix op zoek zijn. Voor 

zichzelf, maar ook voor het gezelschap 
waarmee ze op vakantie gaan.’

Lokale activiteiten
’Hadden we niet met de huidige 
coronacrisis te maken, zouden we 
dagelijks zo’n veertig duikers per 
duikschool begeleiden. Jammer 
genoeg is dit nu een stuk minder, 
maar dat betekent niet dat we stilzitten 
en afwachten. We gebruiken deze 
rustige periode om activiteiten voor 
de eilandbewoners te organiseren die 
- zo merken we - Curaçao opnieuw 
lijken te ontdekken. Dat juichen wij 
toe, want Curaçao is boven, maar 
zeker ook onder water een ongekend 
mooie parel. We hebben iets unieks in 
handen.’

‘Een duik vanaf één van 
onze boten brengt je naar 

ongerepte plekken’
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Blue Bay Rangers voor kinderen
’In augustus zijn we gestart met de 
Blue Bay Rangers, een soort water 
scouting club voor kinderen tot twaalf 
jaar. We werken met thema’s zoals 
survival, natuur, water en sport en we 
leren de kinderen handige dingen in 
en bij het water. Aan de ene kant is de 
club leuk en gezellig en aan de andere 
kant doen we aan educatie. Elke week 
weer wat nieuws.’

Op zoek naar een duikbuddy
‘En houd je van duiken, maar heb 
je niet altijd een buddy om de 
onderwaterwereld mee te verkennen? 
Dan is de Dive Divison Club zeker 
wat voor jou. Voor maar vijfentwintig 
gulden per jaar ben je al lid en kun 
je om de week meedoen met de 
clubduik voor de speciale prijs van zes 
gulden. Steeds op een andere locatie. 
Onze onderwaterwereld is te mooi en 
te uniek om alleen aan toeristen over 
te laten.’

Dive Division
T  (+599 9) 888 54 50
E  info@divedivision.com
I  divedivision.com

BRIGHT IDEAS59



De tienerkamer
Voor & Na
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Er komt een moment dat de ooit met 
liefde ingerichte kinderkamer in de 
ogen van je puber niet meer voldoet. 
Tijd voor een nieuwe coole leefruimte, 
waarin je tiener de komende jaren 
heel wat uren zal vertoeven. Kijk goed 
naar wat je kunt blijven gebruiken. Zo 
kom je met een aantal bescheiden 
aanpassingen al een heel eind. 

Stoer en tropisch
Kies voor de tienerkamer voor een 
rustige, lichte basis en breng een 
opvallend accent aan door een 
muurtje te behangen met een 
boeiende print. Ik viel voor dit stoere 
dessin met een tropisch accent. 

Behang als eyecatcher
De witte muren combineren goed 
met het in het oog springende design 
van het behang. Ook koos ik bewust 
voor wit beddengoed, dat je met een 
plaid of kussen op elk moment kan 
veranderen.

Palmbladeren en groene planten
Om de tropische sfeer compleet te 
maken, zijn natuurlijke accessoires 
en groene planten onmisbaar. 
Kunstplanten zijn in het geval van een 
tienerkamer erg handig. Het rotan 
bedlampje op het stalen nachtkastje 
past perfect bij de naturelle uitstraling 
van het steigerhouten bed, op maat 
gemaakt door Woodgoed. 

Desi Kempkes Merite
I  interiorbydesi
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World War II 
Museum
Militair Erfgoed op Curaçao

Imponerend, zo laat de gedreven-
heid van Allan van der Ree 
zich het beste omschrijven. De 
amateurhistoricus is al sinds 1993 
bezig om het militaire erfgoed van 
Curaçao in kaart te brengen en te 
conserveren. ‘Ik heb de afgelopen 
decennia op Blue Bay enorm 
veel oorlogsmateriaal gevonden. 
Op het eerste oog onzichtbaar, 
omdat alles volledig door de 
natuur was overwoekerd. Ik 
wilde er meer van weten en 
ging op zoek naar verhalen, 
foto’s en documentatie’, 
aldus een gepassioneerde 
Allan. ‘Het was de start 
van een intensieve 
zoektocht met een 
verrassend resultaat.’
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Om te begrijpen waarom het tot 
2020 heeft geduurd voordat Allan 
van der Ree de deuren van het World 
War II Museum kon openen, moeten 
we terug in de tijd. De inmiddels 
gepensioneerde Allan is op Curaçao 
geboren en naar Nederland verhuisd 
om begin jaren negentig terug te 
keren met de opdracht de security 
van het toen nog te ontwikkelen 
Blue Bay Golf & Beach Resort op 
poten te zetten. Allan: ‘Toen ik het 
gebied ging verkennen, stuitte ik 
- verspreid over het terrein - op heel 
wat oorlogsmateriaal. Omdat ik gek 
ben van alles wat met de Tweede 

Wereldoorlog te maken heeft, kon 
ik mijn geluk niet op. Ik vond klein 
materieel zoals helmen, gereedschap 
en patroonhulzen, maar ook grote 
zaken, waaronder oude funderingen 
van barakken, radarposten, 
kanoncirkels en zelfs totaal verroeste, 
maar nog herkenbare delen van een 
militaire jeep.’

Voor toekomstige generaties
Uiteindelijk zijn er talrijke historische 
vondsten gedaan op veertien hectare 
van de voormalige plantage Blaauw. 
‘Wat meteen ook het grootste obstakel 
was, want de projectontwikkelaar 
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kwam ik tot een tevredenstellende 
oplossing. Op het resort heb ik - in 
samenspraak met de Curaçaose 
autoriteiten - zo'n 4.500 vierkante 
meter tot mijn beschikking gekregen 
waarop het Militair Erfgoed van 
Curaçao voor toekomstige generaties 
behouden kan worden.’

Battlestation Blaauw
Allan blijkt een meeslepend verteller. 
Als hij je meeneemt in het Curaçaose 
oorlogsverleden, krijg je het gevoel 
alsof je er zelf bij was. ‘In het historisch 

- destijds ook mijn werkgever - die 
de grond had gekocht om er huizen 
op te bouwen, wilde deze investering 
begrijpelijkerwijs niet zomaar opgeven. 
De oplossing kwam daarom pas 
vele jaren later’, zo vertelt Allan. ‘Via 
een contact bij het Oorlogsmuseum 
Overloon kwam ik te weten dat 
als je van één historische vondst 
meerdere exemplaren hebt, je mag 
consolideren. Dit houdt in dat je op 
een kleiner terrein het erfgoed mag 
samenbrengen. En toen ging het snel. 
Met de huidige eigenaar van Blue Bay 
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archief in Washington hebben we 
heel wat documentatie gevonden 
over Battlestation Blaauw. Er waren 
hier honderden Amerikaanse 
soldaten gelegerd. Onze raffinaderij 
was van groot strategisch belang, 
omdat we vliegtuigbrandstof voor de 
geallieerden produceerden. Daarnaast 
beschouwden de Amerikanen 
Curaçao en de andere eilanden als een 
belangrijke strategische locatie voor de 
bescherming van het Panamakanaal. 
De Duitsers waren daar niet blij mee. 
Ze hebben meermaals dreigend met 
hun enorme onderzeeërs in onze 
kustwateren gelegen. In april 1942 
kwam het zelfs tot een vijandige 
aanval. Voor de kust van Bullenbaai 

kwam er een Duitse U-boot boven 
water en vuurde acht brandbommen 
af op de opslagtanks die vol met 
kerosine zaten. Gelukkig schoten 
ze mis. De tanks waren verborgen 
onder grote camouflagenetten en 
de Amerikaanse soldaten leidden de 
Duitsers om de tuin met grote lampen 
die ze tijdens de black-out ver van 
van de opslagtanks lieten branden.’ 

‘Curaçao was tijdens de 
oorlogsjaren ’s nachts in totale 

duisternis gehuld.  
Deze black-out heeft drie jaar 

lang geduurd’
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’Gelukkig liep deze aanval met een 
sisser af.’

Dienstplicht voor Curaçaoënaars
Tientallen verhalen weet Allan op 
deze manier te vertellen. Sterker 
nog, hij is er een boek over aan het 
schrijven. ‘Ik wil dat de geschiedenis 
van Curaçao tijdens WOII niet in 
de vergetelheid raakt. We hebben 
als klein eiland echt ons steentje 
bijgedragen en daar is nauwelijks 
iets over bekend. Er zijn bijvoorbeeld 
drieduizend dienstplichtige Curaçaose 
militairen geweest die in de Tweede 
Wereldoorlog het koninkrijk hebben 
gediend. Ze werden de Schutters 
genoemd en hebben fantastische 
dingen gedaan. Ook hierover heb ik 
historisch materiaal verzameld. Zo 
heb ik in 2015 nog honderdzeventien 
in leven zijnde Schutters kunnen 
opsporen. Ze hebben een ereplaats in 
het museum gekregen.’
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Bezoek het World War II museum
Wil je een bezoek brengen aan het 
World War II museum? Maak dan 
vooraf een telefonische reservering 
of stuur een bericht via Facebook 
Messenger. Het museum is een 
particulier initiatief en steunt op 
donaties en giften. De entree inclusief 
rondleiding door Allan of één van de 
vrijwilligers bedraagt 10 gulden voor 
een volwassene en 5 gulden voor 
kinderen. 

World War II Museum
T  allan@battlestationblaauw.com
E  (+599 9) 561 63 83
F  WWII Museum Curaçao

‘De laatste jaren groeit de 
belangstelling voor de rol van 
Curaçao tijdens de Tweede 

Wereldoorlog’
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• Prijs is per kamer en voor 1 week (6 nachten)
• Gratis 60-minuten Absolute Relaxation Outdoor  
   Massage voor 2 volwassenen via Cloud NIne Spa 
• Geschikt voor max. 2 volwassenen en 2 kids 
• Gratis vroeg inchecken om 13.00 uur  
• Gratis laat uitchecken om 18.00 uur 
• Exclusief maaltijden en 19,84% belasting 
• Gratis toegang tot Avila Fitness Center 

       Nu voor maar:

Per één overnachting 
hotelverblijf

“Perfect Day at the Beach” 
Arrangement

1 Week Verblijf incl. 
couples massage

• Prijs is per nacht per kamer
• Geschikt voor 2 volwassenen en 2 kids 
• Gratis vroeg inchecken om 13.00 uur  
• Gratis laat uitchecken om 18.00 uur 
• Exclusief maaltijden
• Exclusief 19,84% belasting 
• Gratis toegang tot Avila Fitness Center

        Nu voor maar:

• Welkomst Smoothie
• Lunch (één hoofdgerecht per persoon) 
• Flesje water
• Gebruik van strand en zwembad
• Ligbedje
• Deelname aan loting waarbij je een overnachting   
   bij Avila Beach Hotel voor 2 pers. kunt winnen 
• Reserveringen via Whatsapp: +5999 - 560 4456  
        Nu voor maar: 

ff

 

 USD $27,50  

 USD $99 
  

USD $495  

www.avilabeachhotel.nl
LaVida september 2020.indd   1LaVida september 2020.indd   1 15/09/2020   08:45:3815/09/2020   08:45:38

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.Styling Tips

Zelf aan de slag

Culinair
Maira's Kitchen

Atelier 
Geluk op het strand

Portret
Jandino Asporaat

SEPTEMBER 2020 | 18

Binnenkijken
Gevoel van totale vrijheid

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

   lavidacuracao.comW
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Een gezonde 
levensstijl
begint met een  
goed gevoel

‘Een gezond gewicht en  
evenwichtige levensstijl  
kun je alleen maar volhouden als je 
een goed gevoel hebt over jezelf’, 
aldus Ilona de Bruijne, de kersverse 
manager van afslankstudio Shape 
Caribbean. ‘Ik ben zelf absoluut 
geen size zero, maar toch ben ik 
een tevreden en blij mens. Dun 
is door de media helaas tot een 
ideaalbeeld verheven, maar het is 
zoveel belangrijker dat je je prettig 
en zelfverzekerd voelt. Schoonheid 
zit ‘m niet in kilo’s, maar in de betere 
versie van jezelf. Dat kan met maatje 
XS, maar ook met een XL. Alles hangt 
af van je persoonlijke situatie en die is 
voor iedereen anders.' 
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Ervaring delen
’Mijn maatje meer was nooit een issue 
voor me. Dit veranderde toen ik me 
een beetje ongemakkelijk begon te 
voelen. Wat minder fit, wat minder 
vitaal. Toen ik in de zomer aan het 
werk ging bij Shape, ben ik dan ook 
direct gestart met het Straight Away 
programma. Goed voor 
mezelf, maar ook voor mijn 
cliënten, want ik ken de 
valkuilen en snap de moeilijke 
momenten. Door eigen 
ervaring wijs geworden, weet 
ik er altijd wel een oplossing 
voor te vinden.’

Persoonlijke aanpak
‘De mannen en vrouwen 
die naar Shape Caribbean 
komen voor advies en 
begeleiding gaan op 
verschillende manieren 
met het programma om. 
Er zijn mensen die alle 
Straight Away producten gebruiken 
en cliënten die de maaltijdvervangers 
combineren met een avondmaaltijd 
thuis. Ik begeleid iedereen persoonlijk 
en we passen het programma aan 
naar ieders individuele situatie. Voor 
mij persoonlijk geldt bijvoorbeeld 
dat ik lang niet altijd zin of tijd 
heb om gezond te koken. Met de 

maaltijdvervangers weet ik gewoon 
dat ik alle benodigde voedingsstoffen 
binnenkrijg.’

Het moet leuk blijven
‘Afslanken is ieders eigen keuze. Als je 
eraan begint moet je beseffen dat het 
niet vanzelf gaat. Er zijn altijd hobbels 

op de weg naar 
het streefgewicht. 
Soms vliegen de 
kilo’s eraf, soms 

is het moeilijker en moet je jezelf 
overwinnen. Als de weegschaal 
niet laat zien wat je had gedacht 

of gehoopt, is dit frustrerend en 
teleurstellend. Samen met de cliënt 
bekijk ik hoe dit komt. Misschien 
was er die ene barbecue waar het 
zo gezellig was? Dat kan gebeuren 
en we gaan gewoon weer verder. 
Onze samenwerking is postief en 
constructief. Het weegmoment mag 
nooit als een straf aanvoelen.’ 
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net begonnen 
en al twaalf 
kilo kwijt in 

nog geen twee 
maanden’



Op gewicht blijven
‘Wanneer een cliënt het streefgewicht 
heeft bereikt, houdt mijn taak niet 
op. Klanten kunnen elke twee weken 
terugkomen voor een weegmoment 
en een praatje om ervoor te zorgen 
dat de kilo’s er niet opnieuw bijkomen. 
Het gaat om het maken van bewuste 
keuzes. Ik merk meer dan eens 
dat cliënten een paar producten 
van Straight Away in het nieuwe 
eetpatroon blijven gebruiken. Het helpt 
bij hun nieuwe levensstijl. Een gezond 
gewicht is nu eenmaal geen project of 
regime, maar een way of life.’ 

‘Bewust kiezen voor een betere 
versie van jezelf ’

A  SBN Doormanweg 41  
T  (+599 9) 670 87 10
E  shapecaribbean@gmail.com
F  I  straightawaycaribbean
F  I  shapecaribbean

Shape Caribbean biedt behalve de 
maaltijden en snacks van Straight 
Away ook diverse innovatieve 
behandelingen om de contouren 
van het lijf te verfijnen en juist dat 
laatste beetje koppig vet weg te 
halen. Check onze facebook pagina 
voor meer informatie!
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Nieuwe aanvullende 
ziektekostenverzekering
Mediflex Aanvullend Premium & 
Mediflex Aanvullend Deluxe

Met de opening van het Curaçao Medical 
Center behoort de klassedifferentiatie 
in het ziekenhuis tot het verleden. 
Guardian Group Fatum heeft 
met deze verandering in het 
Curaçaose ziekenhuiswezen een 
nieuw product in haar portefeuille 
opgenomen als aanvulling op de 
Landsverordening Basisverzekering 
Ziektekosten. 

 Deze nieuwe 
Mediflex aanvullende 

verzekering is overigens 
niet alleen voor bestaande 

klanten interessant. Iedereen 
die een basisverzekering 
heeft bij de SVB kan deze 

uitgebreide aanvullende 
ziektekostenverzekering bij 

Guardian Group Fatum 
afsluiten. 
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Tandarts- en opticienvergoeding
Mediflex Aanvullend verzekert 
een heleboel opties die bij een 
basisverzekering van de SVB niet of 
slechts gedeeltelijk zijn gedekt. Zo 
wordt bijvoorbeeld een bezoek aan 
de tandarts bij de basisverzekering 
voor personen ouder dan 18 jaar 
niet vergoed. De aanvullende 
Mediflex verzekering vergoedt de 
halfjaarlijkse controle volledig en de 
tandartsbehandeling bij Aanvullend 
Premium voor vijfenzeventig en bij 
Aanvullend Deluxe zelfs voor negentig 
procent. Dezelfde percentages gelden 
ook voor het schoonmaken van 
het gebit door de mondhygiëniste. 
Hayrene: ‘Ook zeker interessant is 
de vergoeding van brillenglazen en 
contactlenzen aangekocht bij een 
erkend opticien. Mediflex Aanvullend 
Deluxe komt met duizend gulden per 

‘De aanvullende ziektekosten-
verzekering Mediflex bieden we aan 
in twee varianten’, zo legt Hayrene 
Humphrey, manager Life, Health & 
Pensions bij Guardian Group Fatum uit. 
‘Klanten kunnen kiezen voor Mediflex 
Aanvullend Premium of Mediflex 
Aanvullend Deluxe, afhankelijk van 
hun situatie en behoefte. We hebben 
dit verzekeringsproduct specifiek 
ontwikkeld om een aanvulling te 
bieden bovenop de dekking van de 
SVB. Deze aanvullende dekking geldt 
overigens ook voor bepaalde vormen 
van preventieve zorg.'

‘Ook de eigen bijdrage bij de 
apotheek komt te vervallen 

met deze aanvullende 
ziektekostenverzekering’

‘Mediflex Aanvullend 
is een aanvullende 

ziektekostenverzekering  
voor SVB-verzekerden’

ZEKERHEID73



twee jaar tegemoet, Mediflex Premium 
vergoedt vijfhonderd gulden.’

Extra paramedische behandelingen
‘Paramedische behandelingen 
zoals fysiotherapie, psychologische 
hulp, logopedie, podotherapie en 
begeleiding door een diëtist worden 
bij de SVB tot een vooraf bepaald 
maximaal aantal consulten vergoed. 
In sommige gevallen is dat echter 
volgens de patiënt en behandelaar 
niet voldoende. Afhankelijk van de 
benodigde zorg en de discipline, 
verlengen wij het aantal consulten tot 
acht behandelingen per jaar.’

Medische check-up in het buitenland
‘Uniek aan Mediflex Aanvullend is 
zonder twijfel de medische check-up 
die de verzekerde elke drie jaar in het 
buitenland mag laten doen. Wij komen 
financieel tegemoet met een maximale 
vergoeding van 3.600 gulden bij het 
Deluxe pakket en 1.800 gulden in het 
geval van de Premium polis.’

Buitenlanddekking
Wanneer iemand in het buitenland 
een zwaar ongeval krijgt of een 
ernstige acute ziekte oploopt, 
is een ziekenhuisopname vaak 
onvermijdelijk. Hayrene: ‘Zo kan het 
gebeuren dat iemand zonder medisch 
cardiologisch dossier op reis totaal 
onverwacht wordt getroffen door 
een hartaanval. In zo’n geval is een 
aanvullende Mediflex verzekering 
een geruststellende gedachte.’ 
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’In het buitenland zijn medische 
behandelingen en ziekenhuisopnames 
namelijk vaak vele malen duurder dan 
op Curaçao. Met Mediflex Aanvullend 
betaalt Guardian Group Fatum 
die extra kosten die bovenop het 
maximaal uit te keren bedrag van de 
SVB komen. In voorkomende gevallen 
kan dit een verdubbeling van het uit te 
keren bedrag zijn.’ 

Preventieve zorg en kraamhulp
‘Ook preventieve zorg zoals 
mammografie, PSA-onderzoek 
en een uitstrijkje worden door de 
aanvullende Mediflex verzekering 
jaarlijks vergoed voor zover de 
eigen ziektekostenverzekering 
hierin niet tegemoet komt. Zelfs bij 

kraamzorg na de bevalling worden 
tegemoetkomingen uitgekeerd. Het 
is echt een zeer uitgebreid pakket’, 
concludeert de manager Life, Health & 
Pensions van Guardian Group Fatum. 
‘Waarbij het ook goed is te weten dat 
het eigen risico zowel voor Mediflex 
Aanvullend Deluxe als Mediflex 
Aanvullend Premium bij een groot 
aantal zorgvragen in het pakket nihil is.’

‘Wanneer een cliënt 
medicijnen van een merk 
verkiest boven generieke, 
wordt dit verschil door  

Mediflex Aanvullend vergoed’

Guardian Group Fatum
E  info@myguardiangroup.com
W  www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao
T  (+599 9) 777 77 77
F  guardiangroupdutchcaribbean
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BIANCA BERENDS

Geluk op het strand

ATELIER76

Negen jaar geleden streek kunstenares Bianca Berends op Curaçao 
neer. Haar leven op het eiland wisselt ze af met een bestaan in 

Nederland. Bianca: ‘Ik heb veel over de wereld gereisd en mooie 
plekken bezocht. Curaçao voelde voor mij als thuiskomen.  

De klik was er gelijk, zowel om er te wonen als te werken. Het kleurrijke 
strandleven is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.’



Bianca Berends is afgestudeerd aan 
de Academie voor Beeldende Kunsten 
in Maastricht en experimenteert al 
sinds jaar en dag met mensfiguren 
en gezichten. Bianca: ‘Ik heb altijd 
al wat met mensen gehad. Als ik ze 
teken of schilder wil ik hun karakter 
laten spreken. Het strandleven is 
al een aantal jaren mijn grootste 
inspiratiebron. Mensen op het strand 
lijken voor even zonder zorgen. Dit 
stemt me vrolijk en dat probeer ik in 
mijn schilderijen over te brengen.’

Strandtafelrelen op Curaçao
‘Het strandleven op Curaçao is als 
een film. Je ziet stelletjes, moeders 
met kinderen, vriendenclubs en 
complete families. Vaak wordt van alles 
meegesleept om zich voor de hele dag 
op het strand te installeren.’
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’Het eten op de barbecue, de 
strandstoelen, de spelletjes die worden 
gespeeld, de muziek die uit de boxen 
schalt. Fascinerend vind ik dat. Terwijl 
de cruisetoeristen dan weer het andere 
uiterste vormen. Zij zijn een paar 
uurtjes op bezoek en je voelt gewoon 
dat ze slechts een toeschouwer zijn in 
deze dynamiek.’

‘Een kind op het strand  
heeft genoeg aan een 

emmertje en een schep’

Foto’s als referentiemateriaal 
‘Als ik even de kans heb, ben ik op het 
strand om foto’s te maken. Het gaat mij 
bij de foto’s vooral om de schaduwen, 
de lichtinval of de houding, Dit alles 
samen vormt mijn inspiratiebron om te 
gaan schilderen. Pablo Picasso zei ooit 
“Inspiration exists, but it has to find you 
working”. En hij heeft helemaal gelijk. 
Ik ga elke ochtend naar mijn atelier 
om te schilderen. Als je werkt binnen 
een thema zoals ik dat doe, ben je 
voortdurend aan het experimenteren. 
Dat kost tijd en inzet.’
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Van portretschilder naar vrije kunst
’Voordat ik naar Curaçao verhuisde 
werkte ik als portretschilder. Maar liefst 
vijftien jaar lang heb ik dit gedaan. Het 
was een goed en zeker bestaan want 
ik had altijd werk. Vaak kon ik een jaar 
vooruit met de opdrachten die ik in 
portefeuille had. Van deze manier van 
werken en dit specialisme heb ik veel 
geleerd op menselijk, kunstzinnig en 
technisch vlak. Maar op een gegeven 
moment werd het meer een ambacht 
in plaats van een passie. Ik wilde 
weer de kunstenaar zijn die ik van 
nature ben.’

Goed gevoel
'Het was een spannende overstap, 
want als je gaat werken voor galeries, 
weet je nooit of je schilderijen gaat 
verkopen. Spijt heb ik gelukkig nooit 
gehad. Tijdens een recente expositie 
bij Gallery Alma Blou, vertelden de 
bezoekers dat ze een fijn gevoel krijgen 
van mijn schilderijen. Feel Good Art 
wordt mijn werk ook wel genoemd. 
En daar kan ik me helemaal in vinden. 
Voor mij is dit echt een compliment en 
een trigger om verder te gaan. Ik heb 
nog ideeën genoeg.’

W  biancaberends.com
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Happiness  
is a day at  

Baoase Beach 
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Kooyman Tool Fest
Dit jaar net even anders

Oktober is de maand van Kooyman’s Tool Fest. In normale tijden sturen de 
leveranciers van merken zoals Milwaukee, Kärcher, Makita en DeWalt hun 
specialisten naar Curaçao om op dit drukbezochte evenement de klanten van 
Kooyman te informeren over innovaties en trends. Vanwege de maatregelen die 
nodig zijn om het Covid-19 virus op het eiland beheersbaar te houden, zit er dat 
in 2020 helaas niet in. Maar niet getreurd. Kooyman zou Kooyman niet zijn als ze 
niet met een alternatief, maar minstens net zo leuk Tool Fest zouden komen.



’Hiervoor hebben we een online 
platform gebouwd, waarop onze 
klanten dezelfde aanbiedingen 
kunnen vinden als tijdens het reguliere 
Tool Fest. Er is praktische uitleg 
beschikbaar en vanzelfsprekend 
zijn we ook de bekende win-acties 
niet vergeten. Wanneer je surft naar 
kooymantoolfest.com kun je van 1 

tot en met 18 oktober 
virtueel door de 
winkel wandelen, 
op zoek gaan naar 
aanbiedingen en 
tutorials bekijken 
over nieuwe 
producten. In dit 
speciale coronajaar 
hebben we het Tool 

Fest bewust over een langere periode 
uitgezet, zodat iedereen thuis alles 
rustig kan bekijken om daarna in de 
winkel alles te proberen.’
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Hoge kortingen
‘Het Tool Fest is een drukbezocht 
evenement’, zo bevestigt Joey 
Steenbergen, Senior category manager 
bij Kooyman. ‘We mogen elk jaar 
rekenen op heel veel enthousiaste 
bezoekers. Mensen die weten dat 
ze tijdens het Tool Fest interessante 
aankopen kunnen doen. De kortingen 
lopen hoog op. Onze klanten stellen 
het ook erg op 
prijs dat ze vragen 
kunnen stellen aan 
de specialisten die 
exclusief voor dit 
Tool Fest worden 
ingevlogen. Helaas 
is het dit coronajaar 
niet mogelijk om 
grote groepen bezoekers tegelijkertijd 
te ontvangen. Bovendien kunnen de 
leveranciers hun specialisten niet laten 
overkomen. Dit betekent dat we het 
Tool Fest deze keer anders moeten 
aanpakken. Gelukkig hebben we 
hiervoor een innovatieve oplossing 
gevonden.’ 

Voorpret op de website
‘Om niet te veel mensen op één 
plek bij elkaar te hebben en de social 
distancing te waarborgen, hebben 
we dit jaar gekozen voor een totaal 
nieuw - volledig digitaal - concept.’ 

‘Genoeg ingekocht voor de 
gehele Tool Fest periode’

Snel en efficiënt betonvlechten

https://youtu.be/srW6ChShrwA


Kooyman Megastore Zeelandia
Kooyman Megastore Jan Noorduynweg
T  (+599 9) 461 33 33
E  info@kooymanbv.com 
W  kooymanbv.com
F  kooyman curaçao

’Vanzelfsprekend staan de Kooyman 
specialisten in de winkel klaar 
om eventuele laatste vragen te 
beantwoorden.’

Kooyman on the road 
‘Voor onze zakelijke klanten hebben 
we ook een mooi alternatief bedacht 
in dit bijzondere jaar. In plaats van 
dat we deze relaties als vanouds 
uitnodigen voor een special event 

in de winkel, gaan we naar ze toe. 
Zes dagen lang rijden we met een 
speciale tooltruck naar werven en 
bouwplaatsen om de professionals ter 
plaatse kennis te laten maken met de 
nieuwste innovaties en trends.’

 Andere aanpak in coronatijd
‘Natuurlijk hopen we dat we volgend 
jaar weer een “ouderwets” Tool Fest 
kunnen organiseren, maar we zijn blij 
dat we met deze coronaproof aanpak 
onze klanten toch kunnen bieden waar 
ze elk jaar naar uitkijken. Het Tool Fest 
is in 2020 net even anders, maar het is 
nog altijd een feestje voor iedereen.’ 
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De coronacrisis en met name de beperking om je vrij 
te bewegen, is voor heel veel mensen een ongekende 
ervaring. Ook voor architect Cas Aalbers was dit nieuw. 
‘We zijn gewend aan bewegingsvrijheid en vinden het 
normaal om zelf te bepalen wat we wel of niet doen. 
Toen we in het voorjaar wekenlang verplicht thuis 
moesten blijven om de eerste Covid-19 golf op het 
eiland in te dammen, zette me dat aan het denken. 
Onze wereld is er van het ene op het andere moment 
anders uit komen te zien. Daarmee veranderen ook onze 
levensbehoeften.’

Voorbestemde 
ruimtes zijn passé

Architect Cas Aalbers
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Cas Aalbers: ‘De coronacrisis leert 
ons dat niets meer vanzelfsprekend is. 
We worden gedwongen meer in het 
moment te leven. Genieten van wat 
het leven nu te bieden heeft. In dit 
kader kun je je ook de vraag stellen of 
een groot huis met heel veel vierkante 

meters bijdraagt aan iemands geluk. 
Voor bepaalde mensen zal dit zeker 
zo zijn, maar er is ook een grote groep 
die steeds meer beseft dat de daaraan 
gekoppelde maandelijkse woonlasten 
ook een groot deel van je budget 
opslokken. Geld dat je ook aan andere 
dingen kan besteden.'

Traditionele woonfuncties overboord
'Wanneer je opteert voor een 
compacte manier van wonen, bespaar 
je aanzienlijk op de bouwkosten. En 
dat niet alleen. Zonder aan comfort 
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‘Wij kunnen 365 dagen per jaar buiten wonen.  
Om deze luxe te ervaren  

heb je echt geen grote villa nodig’

in te boeten, kies je ook bewust 
voor een duurzame en ecologisch 
verantwoorde woonvorm. Iets wat 
helemaal past in onze huidige tijd. 
De traditionele aanpak met een 
programma van eisen waarmee in 
de architectenwereld al sinds jaar en 
dag wordt gewerkt, is volgens mij 
achterhaald. Tegenwoordig vloeien 
werk en vrije tijd in elkaar over, thuis 
wordt kantoor en kantoor wordt thuis. 
Standaard woonfuncties kunnen 
overboord en voorbestemde ruimtes 
zijn niet meer van deze tijd.’

Vrij kunnen bewegen
‘Omdat een heleboel zekerheden in 
2020 worden weggevaagd, worden 
huis en thuis steeds belangrijker. Het 
is een plek waar je je comfortabel 
en veilig moet voelen. Door hier op 
een onconventionele manier naar 
te kijken, ontstaat er een eigentijds 
woonconcept waarbij het buitenleven 
een dominante functie krijgt. We 
houden afstand en willen niet binnen 
opgesloten zitten. We willen vrij 
kunnen bewegen. Om dit te kunnen 
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realiseren heb je niet per se veel 
verschillende ruimtes onder een dak 
nodig. Een compacte woonoplossing 
met meerdere functionaliteiten per 
ruimte en een flinke tuin of grote 
porch is de perfecte oplossing.’

Compact & Smart Luxury
‘In een woonkamer kan ook gewerkt 
worden. In een slaapkamer kan 
TV gekeken worden en de keuken 
kan tegelijkertijd de plek zijn waar 
je gezellig borrelt met vrienden. 

Door meerdere functionaliteiten aan 
één ruimte toe te wijzen, kun je een 
compacte en tegelijkertijd comfortabele 
woning ontwerpen. En dan bedoel 
ik absoluut geen tiny house, waarin 
je nauwelijks bewegingsvrijheid hebt, 
maar een nieuwe woonvorm die 
én luxueus én betaalbaar is. Bij deze 
nieuwe compacte, slimme en luxe 
manier van wonen is het buitenleven 
essentieel. Wat erg handig is in het 
Caribisch gebied, waar we sowieso elke 
dag van het jaar buiten zijn.’ 

‘Een constructieve dialoog is de basis voor een goed ontwerp’

Bij vernieuwende 
architectuur moet flexibiliteit 

het uitgangspunt zijn’
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Cas Aalbers 
599-Architects.com - Curaçao
W   599-Architects.com 

VIP-Architects.com
E  info@VIP-Architects.com

omstandigheden, zonder daarbij in te 
willen leveren op kwaliteit, sfeer en stijl.’ 

Meer wooncomfort voor minder geld
‘Ik geloof heilig in deze nieuwe 
woonvorm. Het is dan ook geweldig 
dat twee opdrachtgevers - de een op 
Bonaire, de andere op Curaçao - met 
een pilot volgens dit nieuwe concept 
zijn gestart. Compacte woningen 
met 1, 2 of 3 slaapkamers met heel 
veel buitenruimte en bescheiden 
maar functionele binnenruimtes. 
Elke huisbezitter heeft straks meer 
dan genoeg ruimte buiten en 
voldoende functionele woonruimte 
binnen. Met als gevolg een onder 
architectuur gebouwde luxe woning 
op een fantastische locatie voor een 
verantwoord budget.’

Flexibel
‘Als je weet dat een woning een 
technische levensduur van vijftig 
jaar heeft, is het alleen maar handig 
wanneer er een vervaging van 
voorbestemde ruimtes ontstaat. Alles 
wordt flexibel, functionaliteiten gaan 
overboord. Het past ook veel beter 
bij de snelheid van onze huidige 
maatschappij. In tegenstelling tot onze 
grootouders die thuis alles hetzelfde 
hielden, omarmen wij verandering 
en voegen ons naar nieuwe 
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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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De coronacrisis met als gevolg 
diverse door de overheid opgelegde 
regels om een uitbraak van het 
virus zoveel mogelijk in te dammen 
- denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de lockdown maatregelen - heeft 
veel juridische vragen opgeroepen. 
Hoe gaan we om met gesloten 
(commerciële) contracten en kun je 
door de pandemie zomaar onder 
de verplichtingen van een contract 
uitkomen zijn actuele vraagstukken 
waarbij ik kort inga op de termen 
“overmacht” en “onvoorziene 
omstandigheden”. Ook wijs ik op een 
tweetal recente uitspraken inzake huur.

Overmacht
Van overmacht in geval van de 
Covid-19 pandemie is eigenlijk alleen 
sprake wanneer de coronamaatregelen 
een partij beperken de contractuele 

prestatie - zoals het leveren van 
een product of bijvoorbeeld het 
voldoen van huur - te verrichten. Ter 
illustratie: de overheid bepaalt dat 
er geen producten mogen worden 
geïmporteerd. Gevolg is dat er 
bepaalde zaken niet leverbaar zijn. Een 
leverancier kan in dit geval namelijk 
niet afdwingen dat de producten 
worden geleverd, simpelweg 
omdat dit praktisch - vanwege de 
overheidsmaatregel - niet mogelijk is.

Onvoorziene omstandigheden
Van onvoorziene omstandigheden is 
sprake wanneer na het aangaan van 
het contract er zich omstandigheden 
voordoen waarmee in het contract 
geen rekening is gehouden. Een 
orkaan illustreert zo’n onvoorziene 
omstandigheid. Voor wat betreft 
de coronacrisis kan het zijn dat de 

Covid breekt 
geen huur
Dat de Covid-19 pandemie een 
enorme invloed heeft op ons 
dagelijks leven behoeft geen betoog. 
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partijen bij een contract geen rekening 
hebben gehouden met het risico van 
een pandemie. 

Huurkwesties
Enkele kwesties leidden afgelopen 
maanden zelfs tot gerechtelijke 
procedures. Zo heeft in een tweetal 
geschillen de rechter op Curaçao 
bepaald dat een verlaging van de 
huur niet onredelijk wordt geacht, 
gezien de opgelegde sluiting van 
een horecagelegenheid. De rechter 
oordeelde dat de door de overheid 
opgelegde maatregelen naar 
aanleiding van de pandemie als een 
onvoorziene omstandigheid dient 
te worden beschouwd. Het werd 
onredelijk geacht dat de financiële 
gevolgen van de overheidsmaatregelen 
- zoals de opgelegde tijdelijke sluiting 
van de horeca - alleen in het nadeel 

van de huurder zijn. De rechter besloot 
dan ook dat de huur gedurende de 
pandemie door beide partijen moest 
worden gedragen.

Wil je meer informatie over deze 
actuele problematiek, 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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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 klanten zich 
vitaler, energieker en gezonder. 
De fit20 studio op Curaçao is 
de eerste in de Caribische regio. 
Rinat Gartner, drijvende kracht 
achter het bekende ontbijt- en 
lunchrestaurant De Dames is al 
een dik jaar een tevreden fit20 
klant. ‘Ik zag twee vriendinnen 
alsmaar fitter en vitaler worden. 
Dit kwam door fit20, zeiden ze. 
Nou, dat wilde ik ook wel eens 
proberen.’

fit20 
maakt me 
sterker
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Rinat: ‘Eerst ben ik natuurlijk gaan 
googelen wat fit20 nu precies inhoudt. 
Fit in twintig minuten leek 
me bijna onmogelijk. Ik 
ben best sportief. In de 
vijftien jaar dat ik in Amerika 
woonde was ik echt vier 
keer per week in de gym 
te vinden. Ik weet dus uit 
ervaring dat een vitaal lijf 
heel veel tijd en energie kost.’

Overtuigd
‘De positieve verhalen van mijn 
vriendinnen, het resultaat dat ik 
met eigen ogen kon zien en de 
informatie die ik online vond, deed 
me besluiten een proefles te nemen 
in de Curaçaose fit20 studio. Eerlijk 
gezegd ging ik met de nodige scepsis 

naar binnen, maar kwam twintig 
minuten later volledig overtuigd weer 

naar buiten. Na de training 
voelde mijn lichaam zwaar 
en vermoeid, alsof ik net 
een intensieve work-out 
van een dik uur achter de 
rug had. De langzame, zeer 
gecontroleerde bewegingen 
onder het strenge toeziende 
oog van de personal trainer 
hebben echt hetzelfde effect. 

Mijn spieren waren uitgeput. Wat 
trouwens ook de bedoeling is van de 
fit20 training.’

Kracht en conditie
‘Ik ben een actief persoon. Bij De 
Dames ben ik natuurlijk altijd bezig. 
Ik denk niet dat ik tijdens het werk 
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‘Sterke spieren zijn ook  
goed voor je gewrichten’

één minuut stil zit. Daarnaast houd 
ik ook van hardlopen. Dat doe ik 
ook een aantal keer per 
week. Beweging genoeg 
dus, maar ik wil ook mijn 
spieren versterken, zodat 
mijn kracht toeneemt. Ik 
ben zuinig op mijn lichaam 
en zorg er goed voor. Niet 
alleen conditie, maar ook spierkracht 
is belangrijk om soepel te kunnen 
bewegen. Ik merk echt dat fit20 me 
goed doet.’

Personal trainer
‘Het fijne aan sporten bij fit20 is dat 
je alleen of - als je daarvoor kiest - 
met maximaal twee het programma 
doorloopt. Ondanks dat je hard 
moet werken, gaat het er in de studio 
gezellig aan toe. Omdat de fit20 trainer 

één op één meekijkt bij de oefeningen, 
kun je niet smokkelen of de training 

snel afraffelen. Ik ben blij 
met de aanmoedigingen 
om steeds een stapje 
verder te gaan. Ik verleg 
mijn grenzen en dat voelt 
goed. Mijn wekelijkse 
training bij fit20 is voor 

mij tegelijkertijd inspanning en 
ontspanning.’

Boost
‘De training wordt zwaarder en 
zwaarder naar gelang je langer 
bezig bent. Dat is best een uitdaging. 
De resultaten worden nauwgezet 
bijgehouden door de personal trainer. 
Maar eigenlijk hoef ik die cijfers en 
grafieken niet eens te zien. Ik voel 
gewoon in alles dat het werkt.’

fit20 Curaçao
W fit20curacao.com
E  curacao@fit20caribbean.com
T  (+599 9) 692 11 11 
A  Kaya Flamboyan 1b, Curaçao
F  fit20curacao
I  fit20curacao
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PROBEER 
HET ZELF
Maak een 
afspraak voor 
een proefles

Fit20, hoe werkt het?

https://youtu.be/JNX14JPGhps


TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Ruime, luxe villa  

met appartement en studio
Vista Royal, Curaçao
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De strakke contouren van deze moderne 
tropenvilla zijn perfect uitgebalanceerd 
met warme materialen. Zoals dikke 
houten palen en blank gelakte deuren 
en ramen van hardhout. Die balans en 
de smaakvolle inrichting zorgen ervoor 
dat deze villa je omarmt met veel sfeer. 
Buitenshuis is een voor de Caribbean 
zo karakteristieke palapa gebouwd, 
onmisbaar om een schaduwrijk terras te 
creëren. Ook een zwembad ontbreekt 
natuurlijk niet. In dit geval een luxe 
zoutwaterbad waarvan het water heerlijk 
zacht is en goed voor je huid.
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De hoofdwoning, met het beste 
uitzicht, is op de eerste verdieping. Op 
de begane grond is een zelfstandige 
studio en een compleet appartement 
gerealiseerd. Kortom een heerlijke 
ruime villa om te bewonen met een 
grote familie of wanneer je graag logees 
ontvangt. Maar ook zeer geschikt om 
te verhuren als vakantievilla tot 10 
personen. Mede omdat in de directe 
omgeving alle wenselijke faciliteiten 
te vinden zijn zoals Jan Thiel Beach, 
populaire beachclubs, restaurants, 
bars, winkels, een spa, een modern 
fitness centrum en een schitterend 
natuurgebied waar wandelaars en 
mountainbikers hun hart op kunnen 
halen.
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Belangrijkste kenmerken
• hoogwaardige hardhouten kozijnen
• vijf slaapkamers en vijf badkamers
• airconditioning in alle slaapkamers
• luxe volledig uitgeruste keuken
• ruim gastenverblijf 
• luxe magnesium zwembad 
• sfeervolle palapa
• uitzicht op zee
• strand op loopafstand

Euro 1.145.000 k.k. 

T   (+599 9) 650 5711
W   topmakelaarcuracao.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
Villa met privéstrand op toplocatie 

Spaanse Water, Curaçao

OPEN HUIS
zaterdag 26 september
van 10.00 tot 13.00 uur
vanwege Covid-19 aanmelden

via harry@tophouses-curacao.com
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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 1.763 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.
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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

Euro 1.985.000 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
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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TE KOOP
Villa met uitzicht op zee en golf baan

Blue Bay Golf & Beach Resort

EXCLUSIEF109



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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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

ANG. 1.300.000 k.k.
T   (+599 9) 511 5947
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
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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