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Welkom
Met een knaller het jaar uit is het advies
van Arie Pieter Imhoff van Servir Frais
verderop in het magazine. 2020 zo snel
mogelijk achter ons laten en vol goede
moed het nieuwe jaar beginnen. Hij
heeft gelijk, denk ik. Het afgelopen jaar
was niet best. Hopelijk komt hierin in
2021 verandering en gaat ons eiland
weer bruisen.
Curaçao is klaar voor het nieuwe jaar.
Het thema ”Where the magic happens”
van de eindejaarsactie van Kooyman
zegt genoeg. Het is tijd voor wat magie.
Betoverende tafelrelen creëert MiLampi
in ieder geval door van kalebassen
sprookjesachtige lampen te maken.
Misschien niet direct magisch, maar
zeker supercool is dat Caribbean Chef
Helmi Smeulders niet alleen toeristen,
maar ook eilandbewoners leert over
de vergeten groenten en fruit van het
eiland. Ik zie het allemaal als kleine
lichtpuntjes in deze donkere dagen.

 susanne@lavidacuracao.com
 LaVida Curacao
 Lavidacuracao
lavidacuracao.com

Het komt weer goed. Daar ga ik van
uit. Het zal alleen nog een tijdje duren.
Hoe de nabije toekomst eruit ziet weet
niemand. Laten we elkaar steunen en
proberen positief te blijven. Op naar een
mooier en beter nieuw jaar!
SUSANNE VAN SAMBEECK
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Zoveel meer dan
alleen een magazine
check lavidacuracao.com
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.
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

CURAÇAO
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BINNENKIJKEN

Het landschap gebruiken
Binnenkijken in andermans huizen is leuk. Althans,
dat vinden heel veel mensen. Niet voor niets zijn
woonprogramma’s op televisie ongekend populair,
net zoals styling rubrieken in tijdschriften. Zo is ook
Binnenkijken in LaVida Curaçao het meest gelezen item
in het magazine. De vraag of ik mijn eigen huis en manier
van wonen ook eens wilde delen, krijg ik al jaren.
Eerst was ik daar wat terughoudend over - je eigen huis
in je eigen magazine - maar ik ben overstag.
Susanne van Sambeeck
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Wat valt er te vertellen over dit huis?
‘Ik ben vooral blij met het uitzicht. Elke
dag met flamingo’s in de achtertuin
wakker worden, is best uniek. Ver weg
kunnen kijken vind ik essentieel voor
een prettige woonomgeving. Ik houd
niet van een afgeschermde tuin met
muren die het uitzicht belemmeren.
Zeker op Curaçao waar je vooral
buiten woont, is het fijn als je juist
gebruik kunt maken van het landschap
dat zoveel verder gaat dan je eigen
perceel.’

Wat maakt een huis een thuis?
‘Het aantal verhuizingen dat ik achter
de rug heb, is echt niet meer op twee
handen te tellen. Honkvast ben ik
niet. Wat mij betreft is niet het huis
zelf een thuis, maar dat wat erin staat.
We hebben meubels in huis die al
meermaals in verhuiswagens en
zeecontainers hebben gestaan, op
weg naar een nieuwe woning.’

‘Huis en tuin lopen
in elkaar over’
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BINNENKIJKEN
’Voor mij telt de emotionele waarde.
Daarmee creëer je gezelligheid en
geborgenheid in huis.’
Wat is waardevol in een interieur?
‘Ik houd van kunst. Waarbij ik gelijk
kan zeggen dat ik geen kenner ben
en al helemaal geen verzamelaar. Ik
heb gewoon een zwak voor mooie
dingen met een verhaal. Een schilderij
meegebracht van een vakantie, zegt
mij veel meer dan een trendy prent
die in duizenden woonkamers hangt.
Ook comfort telt mee. Alles in huis
moet gebruikt kunnen worden. Zoals
het bankstel buiten bijvoorbeeld.
Hartstikke wit en toch praktisch, want
de bekleding kun je wassen en chloor
doet wonderen.’
Wat betekent kleur in huis?
‘Kleur brengt fleur in het leven. Op
de muren, in accessoires, in bepaalde
meubelstukken. Elke kamer in dit
huis heeft een eigen kleur; van
donkergroen in de slaapkamer met
het kleine raam tot pastelblauw in de
woonkamer.’
Wat zijn bronnen van inspiratie?
‘Ik ben geen Pinterest fan. Hoewel je
er natuurlijk wel goede ideeën kunt
opdoen als je naar iets specifieks
op zoek bent. Ik heb ook geen
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abonnement op een woonmagazine
en woonprogramma’s op televisie
bekijk ik zelden. Ons kleurrijke
eiland is voor mij de grootste bron
van inspiratie. Ik houd van de oude
architectuur en van de ongerepte
natuur die elke keer weer anders is.
Ik ben ook erg gecharmeerd van
kleine entrepreneurs die unieke en
tegelijkertijd betaalbare spullen voor in
huis ontwerpen. Op Curaçao hebben
we wat dat betreft echt veel talent.’
Alles op woongebied
‘Op Curaçao kun je werkelijk alles
kopen. Van leuk en verrassend
goedkoop tot imponerend en absoluut
prijzig. Om een huis in te richten, hoef
je echt niet naar het buitenland. Ik ben
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‘Spullen met een verhaal creëren
een gevoel van thuiskomen’
ook fan van de tweedehands markt die
zeer levendig is op Curaçao. Het komt
voor dat ik dingen koop, waarvan ik op
dat moment nog echt niet weet wat
ik ermee ga doen. Ik zet ze gewoon in
de schuur en dan komen de ideeën er
later wel bij. Dat moet ook wel, want
als je er nog een nachtje over slaapt,
zijn deze juweeltjes vaak al weg.’
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Bollinger PNVZ15

Met een klapper het jaar uit
”2020 stevig afsluiten met een grote
klapper”. Dat is het advies van Arie
Pieter Imhoff. Een streep eronder en
klinken op betere tijden, zo vindt de
eigenaar van wijnwinkel Servir Frais. Het
prestigieuze champagnehuis Bollinger
heeft hier wel wat voor: Bollinger
PNVZ15. Een speciale en unieke
champagne die de wijnwereld op
zijn kop heeft gezet. Door de pers de
hemel in geprezen en persoonlijk door
Arie Pieter geproefd in Frankrijk.
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Feestdagen anders beleven
‘2020 was niet het beste jaar’, aldus
Arie Pieter Imhoff, met enig gevoel
voor understatement. ‘Ik geloof niet

dat er veel mensen zijn die in maart
van dit jaar dachten aan het einde van
2020 nog met de gevolgen van de
Corona pandemie te moeten dealen.
Het overkomt ons allemaal en we
kunnen alleen maar hopen dat het
beter wordt in 2021. Ik heb zo het
gevoel dat we de feestdagen daarom
op een speciale manier zullen beleven.
Met een klapper eruit is mijn motto. En
dan ook niet met half werk, maar met
iets heel bijzonders. De laatste weken
van het jaar zullen er vermoedelijk
heel anders uitzien dan we gewend
zijn. Wellicht minder uitbundig, maar
daarom niet minder gezellig. En daarbij
mag de champagne niet ontbreken.'
Honderd procent Pinot Noir
‘Bollinger komt sinds de introductie
van de rosé champagne zo’n twaalf
jaar geleden voor het eerst weer met
een nieuwe champagne: Bollinger
PNVZ15. Het bijzondere aan deze
exquise champagne is dat de
champagne van uitsluitend blauwe
druiven is gemaakt. Deze “blanc de
noirs” is zeer uitzonderlijk, net zoals de
kwaliteit trouwens. VZ15 in de naam
refereert aan het oogstjaar en aan
Verzenay, een Grand Cru dorp in de
Champagnestreek waar de druiven
voor deze Bollinger PNVZ15 worden
geoogst.’
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In combinatie met feestelijke
gerechten
‘Bollinger PNVZ15 is voor de helft
op hout en voor de helft op staal
gerijpt. Ik heb ‘m zelf geproefd en
kan je vertellen dat het een echte
smaaksensatie is. Het is zonder twijfel
een champagne voor de purist. Eén
die het verdient met zorg te worden
gedronken en bij voorkeur met iets
extra feestelijks op het menu, zoals
een champignon risotto, zwezerik of
tomaten tartelette. Gelijk ook prachtige
gerechten voor op het kerst- of
eindejaarsmenu.’
Voor de James Bond fans
Servir Frais heeft ook de Bollinger
James Bond editie in de schappen
staan. Het champagnehuis heeft
deze champagne uitgebracht om de
40-jarige samenwerking te vieren
tussen deze twee iconische labels. Arie
Pieter: ‘Op de film moeten we vanwege
Corona nog wachten tot april 2021.
Van deze Bond champagne kunnen we
gelukkig al eerder genieten.’
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
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MundoMio Bed & Bath
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
A

(+599 9) 788 30 96
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.
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Gerard Joling

Al 35 jaar een
Ticket to the Tropics
Toen Gerard Joling in 1985 zijn hitsingle ‘Ticket to the
Tropics’ uitbracht, wist hij nog niet dat hij twee jaar
later de tropische bestemming Curaçao voor altijd in
zijn hart zou sluiten. Zijn eerste reis naar het eiland
herinnert Gerard zich nog als de dag van gisteren.
‘Ik vloog First Class met KLM - dat bestaat al lang
niet meer - en logeerde destijds in het Plaza Hotel.
Het enthousiasme van de mensen bij de optredens
destijds is me bijgebleven. Curaçao voelde als een
warm bad. En dat doet het nog steeds.’

Foto's in deze reportage dateren van december 2019 toen er nog geen Corona-maatregelen van kracht waren.
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’Ik ben graag op Curaçao’, aldus
Gerard Joling. ‘Voor vakantie en om er
op te treden. Mijn shows op Curaçao
de afgelopen vijfendertig jaar zijn niet
meer te tellen. De laatste jaren maak
ik daarbij ook nog eens het mooiste
feestje van het jaar mee: Oud & Nieuw
bij Hemingway Beach. Ook dit jaar
hoop ik weer van de partij te zijn. Ik
logeer dan gezellig in het LionsDive
Beach Resort, dan kan ik zo van mijn
appartement het strand op. Hoe het dit
jaar zal gaan is nog afwachten. Daar is
vanwege Corona nu nog geen zinnig
woord over te zeggen.’

‘Elke dag zonneschijn.
Dat is toch zalig’
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Curaçao in de lift
‘Sinds de jaren tachtig is er op het
eiland heel wat veranderd. Al maar
goed, want stilstand is achteruitgang.
Grote delen van Curaçao zijn gelukkig
nog altijd ongerept, maar veel plekken
zijn ook ontwikkeld met uiteenlopende
faciliteiten om toeristen naar
het eiland te halen. Denk aan
Mambo Beach Boulevard waar ik
bij Chill graag een drankje mag
doen op hun bekende Happy
Hour of Jan Thiel Beach. Het
zijn echt toeristische trekpleisters
geworden. Het besef dat toeristen
voor het eiland belangrijk zijn, is
de laatste jaren flink gegroeid en
daarmee ook het servicelevel.
Was het vroeger niet altijd
eenvoudig om de aandacht van
het barpersoneel te trekken, zie ik
daar ook een flinke verandering.
Hoewel het mij natuurlijk nooit
snel genoeg kan gaan’, lacht
Gerard.
Zoveel mooie plekken
‘Het mooie aan zo vaak naar eenzelfde
plek gaan is dat je niets moet. Omdat
ik alle baaien al wel een keer heb
gezien en elk feestje al wel een keer
heb bezocht, kan ik lekker uitrusten
op Curaçao en genieten van de zon
en het mooie leven. De ene dag

19

PORTRET
maak ik het gezellig op het strand
met vrienden, de andere keer trek ik
me terug. Ja, want ook privé ben ik
regelmatig op het eiland te vinden; ik
denk toch wel minimaal zo'n vier keer
per jaar.’
Geen agenda
‘Mijn ideale vakantiedag is een dag
waarop niets is gepland. Starten met
een lekker ontbijtje en zien wat de dag
brengt. ’s Middags nog niet weten waar
je ’s avonds gaat eten is toch geweldig.
Er is keuze genoeg. De meeste
restaurants ken ik wel. En zij mij ook’,
schatert Gerard.

‘Geen plannen maken,
gewoon genieten’
Ideale vakantiebestemming
'Jammer genoeg is sinds vorige week
aan Curaçao code oranje toegekend.
Het aantal besmettingen neemt helaas
ook op het eiland toe. Toch hoop ik op
31 december weer een mooi feestje
te mogen bouwen bij Hemingway
Beach. Of dit allemaal door kan gaan
en in welke vorm hangt af van de
dan geldende Covid-19 maatregelen.
”Safety first” uiteraard. Ver vooruitkijken
is deze dagen helaas niet mogelijk. We
kunnen alleen maar duimen. We gaan
het meemaken.’
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BEAUTY

Een stralende huid
vraagt om commitment
ook thuis
Hoewel de huid van nature een herstellend vermogen heeft
om zichzelf in een goede conditie te houden, zijn de invloeden
van buitenaf dermate heftig dat de huid geïrriteerd raakt en de
natuurlijke barrière wordt verstoord. Zon, wind, vervuiling in de
lucht: het zijn slechts een paar voorbeelden waarmee we elke
dag te maken hebben en waaraan we het hoofd moeten bieden.
Met behandelingen in de salon, maar ook met de dagelijkse
verzorging thuis maakt Body Care Caribbean de huid gezond en
weerbaar. Juist deze combinatie is uiterst effectief.
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vocht vast te houden en overmatig
actieve huidbacteriën kunnen puistjes,
eczeem, schilfers, rode bultjes en een
gevoelige huid veroorzaken. Dat is
vervelend en onaangenaam op het
moment zelf, maar ook van invloed op
de huidconditie op de lange termijn.
Er kan vroegtijdige huidveroudering
ontstaan en schade zoals rimpels
en huidverslapping. Problemen die
moeilijk te herstellen zijn, vandaar dat
het dagelijks intensief verzorgen van de
huid zo belangrijk is.’

‘Een stralende huid is een
commitment, geen routine’
’Niet alleen zon, wind, water,
airconditioning, luchtvervuiling en
UV-straling, maar ook huishoudelijke
producten zoals zeep, shampoo en
wasmiddel ontdoen de huid van de
natuurlijke vetlaag die zorgt voor
bescherming’, aldus Angelique Felisie
van Body Care Caribbean. ‘Omdat de
natuurlijke huidbarrière uit balans is,
raakt de huid geïrriteerd en kunnen
er langzaamaan allergieën ontstaan.
De huid krijgt het moeilijker om

Behandeling in de salon
‘Vanzelfsprekend zijn de
behandelingen bij Body Care
Caribbean essentieel voor een
stralende en gezonde huid. We
herkennen het huidtype en de
problemen en weten als specialisten
welke behandeling en welke
producten het beste resultaat
opleveren. We werken met producten
van Image Skincare, een professionele
lijn met vele combinaties waarmee
we alle huidtypes kunnen voorzien
van de juiste werkzame bestanddelen
zoals antioxidanten, lightening-agents,
retinols en peptides.’

‘De behandeling in de salon
gaat thuis verder’
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Huidverzorging thuis
‘De meeste cliënten van Body Care
Caribbean komen elke maand naar
de salon voor een behandeling. Met
de persoonlijke behandelplannen die
we voor onze klanten opstellen, blijft
de huid in topconditie. Maar voor een
optimaal resultaat blijft het daar niet
bij. Wij doen in de salon wat je thuis
niet kunt, waarbij het de bedoeling is
dat de verzorging en het onderhoud
thuis verdergaat. ”Skinroutine @home”
noemen we dat bij Body Care
Caribbean.’

Gebruik de juiste producten
‘De thuisroutine bij de verzorging van
de huid ondersteunt de huid en vult
de tekorten aan. Overdag bescherm
je de huid tegen de zon met een
dagcrème met SPF, wat vroegtijdige
huidveroudering tegengaat. De juiste
reiniging ontdoet de huid van toxische
stoffen, terwijl serums en met name
nachtcrèmes de huid voeden en
rijkelijk voorzien van antioxidanten.
Voor het beste resultaat met een
krachtig effect op de lange termijn is
het belangrijk producten te gebruiken
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CADEAUTIP
Titanium dermaroller ANG 47,50
Gua sha en Rose quarts facial roller ANG 72,50
Skin cups ANG 32,50
Clarison Smart 2 ANG 149,50
Rewashable remover pads ANG 29,50

die passen bij de huidbehoefte en
leeftijd. Werkzame stoffen kunnen
cellen stimuleren om te vernieuwen,
genezen of te verstevigen.’
De routine
‘Het thuis verzorgen van de huid
heeft niet meer dan twee momenten
per dag nodig. De ochtendroutine
bestaat uit reinigen, hydrateren en
beschermen, terwijl het ’s avonds draait
om schoonmaken en voeden met een
serum of herstellende nachtcrème.
Als extra boost is één tot tweemaal
per week een scrub, masker of serum
met dermaroller zeer effectief. Tot slot
adviseren wij bij Body Care Caribbean
voedingssupplementen van Laviesage.
Deze producten bieden de juiste
ondersteuning van binnenuit. De mix
van professionele behandelingen en de
Body Care Caribbean skinroutine
@home levert een geweldig resultaat
op’, bevestigt Angelique. ‘Onze klanten
zullen dat beamen.’

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

CULINAIR

Caribbean Chef Helmi Smeulders

Passie voor
de Caribische
keuken

Toen Helmi Smeulders in 1999 naar Curaçao verhuisde, was koken
naast haar job als bedrijfsjurist vooral een uit de hand gelopen
hobby. Dat is al lang geschiedenis. Anno 2020 zijn we twee
kookboeken en een fonkelnieuw culinair tijdschrift verder. En niet
te vergeten een bloeiende onderneming, waarmee Caribbean Chef
Helmi Smeulders zich richt op culinaire beleving en food fotografie.

Foto: Eef Ouwehand | Eef Photograpy
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‘De eerste tien jaar heb ik alleen
gecaterd. Dat was keihard werken
en samen met mijn team heb ik
onuitwisbare culinaire herinneringen
gemaakt. Er zijn niet veel chefs die
kunnen zeggen dat ze voor koning
Willem-Alexander en koningin
Maxima hebben gekookt’, lacht Helmi
Smeulders. ‘Mijn bedrijf werd groter
en groter tot ik een decennium later
tot het besef kwam dat ik voor mezelf
opnieuw een kantoorbaan had
gecreëerd. Dit was nooit de
bedoeling. Ik wilde gewoon weer
koken.’
Focus op Caribische keuken
’De Caribische keuken is mijn
grote passie. Er zijn zoveel mooie
lokale ingrediënten op het
eiland, waarmee ik verrassende
dingen kan doen. Banana di ref
bijvoorbeeld, eetbare bloemen
of java plum. Om nog maar niet te
spreken over de schatten die we uit
de zee halen en de bekende lokale
vruchten en groenten die gelukkig
steeds vaker verbouwd worden.’
Food fotografie
‘Curaçao dwingt je om creatief te
zijn. Dat vind ik een groot voordeel
van het eilandleven. Zo is ook mijn
food fotografie ontstaan. Er zijn geen
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specialisten op dit gebied op het
eiland, dus je moet uiteindeiljk zelf aan
de bak. Voor mijn eerste boek kreeg
ik nog hulp van een fotograaf, maar
tegenwoordig doe ik het allemaal zelf.
Niet alleen voor mezelf trouwens. Ik
werk ook in opdracht voor derden.
Omdat ik eten snap, kan ik er mijn ziel
inleggen. En dat zie je aan de foto’s.’
Lionfish
‘Het is elke keer opnieuw superleuk
mensen een culinaire Caribische
ervaring te bieden. Mijn nieuwste
evenement is ‘Catch & Cook’, waarbij
ik samen met gasten eerst op lionfish
jaag om deze vervolgens in de
kookschool samen te bereiden. Actief,
leerzaam én hartstikke gezellig.’

Pop-Up Restaurant
Twee keer per jaar verzorgt Caribbean
Chef een culinaire avond op een
geheime - altijd verrassende - locatie.
Helmi: ‘De mensen die zich inschrijven
voor dit event, krijgen pas op de avond
zelf een instructie hoe en waar ze het
pop-up restaurant kunnen vinden. In
maart was het pop-up restaurant in
het Sehos. Het was een onvergetelijke
avond in dit historische ziekenhuis met
heerlijk Caribisch eten.’
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Chef’s Table
Dat er vanwege Corona deze dagen
geen grootse evenementen mogen
plaatsvinden, betekent geenszins
dat Caribbean Chef geen culinaire
ervaringen op het programma heeft.
‘De Chef’s Table gaat gewoon door.
Twee keer per maand kook ik voor een
intiem coronaproof gezelschap. Het
is echt Caribbean fine dining. Ik doe
leuke dingen met lokale ingrediënten.
Zo heb ik onlangs watermeloen
gekookt en gedroogd, waardoor het
de structuur van vlees kreeg. Ik heb er
een tartaartje van watermeloen mee
gemaakt.’

Kookstudio
Met de Caribbean Chef kooklessen,
wil Helmi foodies bewust maken van
wat er allemaal kan in de Caribische
keuken. Afhankelijk van het gezelschap,
is elke kookles anders. ‘Voordat
Corona het leven op z'n kop zette,
waren het vooral toeristen die een
kookles namen. Tegenwoordig
ontvang ik ook veel eilandbewoners
die verrast zijn over wat de natuur van
Curaçao te bieden heeft. Voor mij zijn
alle evenementen die Caribbean Chef
organiseert even waardevol, omdat het
me de gelegenheid biedt mijn passie
voor de Caribische keuken te delen.
Daar doe ik het voor’, besluit Helmi.

A
E

Tip voor de feestdagen

ISLAND VIBES
THE HOLIDAY ISSUE
Nu verkrijgbaar!

E
W
F
I

Djonora Marthaweg 1, Curaçao
(+599 9) 520 0038
info@helmismeulders.com
helmismeulders.com
helmismeulderscaribbeanchef
caribbeanchef
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Faillissement
Voor heel veel mensen heeft de Covid-19
pandemie op economisch gebied aanzienlijke
gevolgen. Een flink aantal bedrijven is in slecht
financieel weer terechtgekomen. Wanneer een
ondernemer of natuurlijk persoon niet meer
aan de verplichtingen kan voldoen, kunnen de
schuldeisers in het uiterste geval het faillissement
aanvragen. Ook is het mogelijk dat de schuldenaar
zelf het faillissement aanvraagt.
Faillissement voorkomen
Het doel van een faillissement is
de verkoop van de bezittingen van
de schuldenaar om de opbrengst
te verdelen onder de schuldeisers.
Echter, het is niet vanzelfsprekend dat
de schuldeisers al hun vorderingen
betaald krijgen. Het gebeurt zelfs
vaak dat de schuldeisers bij zo’n
faillissement helemaal niets ontvangen.
Daarom wordt het aanvragen van
een faillissement vaak als drukmiddel
gebruikt, om er zo voor te zorgen
dat een vordering alsnog wordt
betaald om juist het faillissement te
voorkomen. Omdat een faillissement
een ingrijpende en definitieve beslissing
is, kan een schuldenaar proberen aan
te sturen op surseance van betaling,
waardoor de plicht om aan betalingen
te voldoen wordt uitgesteld.

Voorwaarden voor een faillissement
Om in staat van faillissement te komen,
dient aan een aantal voorwaarden te
zijn voldaan. De schuldenaar moet
verkeren “in de toestand dat hij is
opgehouden te betalen”. Wanneer
er immers nog gewoon aan alle
verplichtingen wordt voldaan, is een
faillissement nergens voor nodig. Er
moet ook sprake zijn van meerdere
schuldeisers, waarvan de vorderingen
onbetaald worden gelaten. De wet
spreekt in dit geval van het vereiste
van “pluraliteit van schuldeisers”. In de
praktijk betekent dit dat er minimaal
twee schuldeisers moeten zijn. Tot slot
dient de schuldeiser een zogenoemde
“steunvordering” te hebben; daarbij
geldt dat het hebben van een
vorderingsrecht voldoende is.
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Curator en rechter-commissaris
De rechter bepaalt of het faillissement
wordt uitgesproken. Wanneer wordt
beslist tot een faillissement wordt
daarbij direct een curator - vaak een
advocaat - aangesteld die de boedel
zal beheren. De curator regelt ook
de afhandeling van het faillissement.
Bovendien wordt er een rechtercommissaris benoemd, die de curator
zal controleren. De schuldeisers
moeten hun vorderingen indienen
bij de curator. Deze worden getoetst,
waarna een zogenaamde erkenning of
betwisting volgt.
Verschil tussen zakelijk en persoonlijk
Een faillissement is bijzonder ingrijpend.
Hoewel deze oplossing voor enkelen
inderdaad een uitkomst zal zijn, is het
raadzaam - indien mogelijk - deze
situatie te voorkomen. Wanneer het
faillissement volledig is afgehandeld,
houdt een rechtspersoon - een BV of
NV - op te bestaan. Voor een natuurlijk

persoon die in het faillissement
terechtkomt, geldt dit echter niet en is
het traject hiermee nog niet afgerond.
Bij een persoonlijk faillissement mogen
schuldeisers namelijk de vordering
weer opnieuw indienen.
Wil je meer informatie over dit
onderwerp, 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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Beachclub

5 STAR RESORT & RESIDENCES,
DINING, AND PROPERTY SERVICES.
Limited edition release of only 50 fully furnished and fully serviced
oceanfront resort apartments.
Available from €450.000
Contemporary two, three, and four bedroom layouts.
Open plan kitchens and living areas. Floor-to-ceiling windows with
spectacular south facing oceans views, and expansive
outdoor view terraces.
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LIFESTYLE

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 helemaal blij het nieuwe Nederlandse keramiekmerk HKliving en zoals
altijd gek op de Deense merken IB Laursen en Madam Stoltz. Veel leuke spullen
dus, tussen het vertrouwde assortiment hebbedingetjes, boeken, sieraden en
vanzelfsprekend de Sea & Sand swimwear collectie met onze bekende merken
Seafolly, Cyell, Banana Moon, Baku, Beachlife en Maaji. Tot snel! –Desi

NIEUW SERVIES
HKliving
Vanaf ANG 14,95

VINTAGE LOOK
IN 100% KATOEN
IB Laursen
Handgeweven vloerkleed
120 x 180 cm
ANG 499,95

MANDARIJN
EN MUSKUS
The Giftlabel
Vegan douche foam
ANG 29,95
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TAFELDECORATIE
Madam Stoltz
Kerstboompjes van
gerecycled papier
Vanaf ANG 24,95

ALCOHOLVRIJE INSPIRATIE
Kosmos
Mocktail boek ANG 79,95

EENVOUD SIERT
Meraki
Diffuser met
houten stokjes
ANG 59,95
HAVE A SUNNY
CHRISTMAS!
Cyell badpak
ANG 209,95

VOOR COCKTAILS
& MOCKTAILS
Nicolas Vahé
ANG 59,95

DIE WIL IK!
Seafolly badpak
ANG 269,95
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
A
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Kooyman

Where the magic happens

Het zijn de donkere dagen voor
Kerstmis. Zeker in deze nare
Covid-19 periode zullen de
feestdagen voor veel mensen
een speciale betekenis hebben.

‘Iedereen kan aan het einde van dit
jaar wel wat magie gebruiken’, zo
denkt Kooyman’s category manager
Deianira Capella. ‘Licht in donkere
dagen en gezelligheid in en om het
huis. Kooyman hoopt dan ook met
de eindejaarscampagne “Where the
magic happens” een magisch steentje
te kunnen bijdragen aan een extra
bijzonder kerstgevoel.’
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Magische wereld
‘2020 is een bijzonder jaar geweest.
De Corona pandemie heeft ieders
leven op de een of andere manier op
z’n kop gezet. Juist daarom willen we
bij Kooyman wat extra’s doen door
voor onze klanten een magische
sprookjeswereld te creëren. Er liggen
prachtige kerstversieringen in onze
winkel en er zijn fantastische prijzen
te winnen met nóg meer kansen
dan anders. Daarnaast hebben we
ook leuke gifts & gadgets en trendy
woonaccessoires uitgezocht om 2021
met een frisse start in te zetten.’

Kerst thuis
‘Het ziet ernaar uit dat we de
feestdagen dit jaar in huiselijke sfeer
zullen vieren. Misschien wel op een
manier die helemaal anders is dan
dat we gewend zijn. We zien dan
ook dat onze klanten zich hierop
al aan het voorbereiden zijn. De
kerstcollectie vliegt de deur uit. Veel
vroeger dan anders komen mensen
naar de winkel om kerstinkopen te
doen. Mensen hebben de behoefte
om het thuis gezellig te maken en
daar horen natuurlijk ook nieuwe
kerstaccessoires bij.’
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Fris het nieuwe jaar in
‘De meeste mensen
willen 2020 graag zo snel
mogelijk achter zich laten
om zich te richten op
een hopelijk beter nieuw
jaar. Een hoopvolle start maken,
waarbij nieuwe woonaccessoires en
decoratiemateriaal voor een positief
gevoel zorgen. Kooyman heeft
hiervoor echt een hele mooie nieuwe

collectie in huis om het nieuwe jaar
goed te starten. Kussens, gordijnen,
nieuwe behangprints en wandrekken
om je persoonlijke accessoires
op uit te stallen. Zelfs prachtige
dekbedovertrekken van hotelkwaliteit
liggen klaar om het thuis extra
gezellig te maken. Niet alleen voor de
feestdagen, maar zeker ook voor een
nieuw en positief gestemd 2021.’
Kooyman Megastore Zeelandia
Kooyman Megastore Jan Noorduynweg
(+599 9) 461 33 33
E info@kooymanbv.com
W kooymanbv.com
F kooyman curaçao
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ATELIER

GIOVANI ZANOLINO

Hoop voor Curaçao

Giovani Zanolino voelt zich als een vis in het water op Curaçao. De
34-jarige kunstenaar noemt het eiland met een smeltkroes van culturen
een voorbeeld voor de wereld. ‘Ik geloof in de kracht van de mensheid,
in ”unity in diversity”. Allemaal samen - hoe verschillend dan ook - zijn
we onderdeel van een groter geheel. We vormen een groep die kracht
en energie voortbrengt.’
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Giovani Zanolino: ‘Ik heb ongelofelijk
veel hoop voor Curaçao. Met mijn
kunst probeer ik mijn persoonlijke
reflectie op de mensheid los te laten.
Ieder heeft zo zijn of haar eigen
perspectief. Je kunt op verschillende
manieren naar een situatie kijken. Deze
visie is voor iedereen anders. Vandaar
dat ik ook altijd werk met meerdere
lagen in mijn werk. Die gelaagdheid zit
ook in de mens en de samenleving.’

‘Ik wil altijd grenzen
verleggen, zowel in techniek
als in kleurgebruik’

Groot contrast
Als zoon van een gevestigd
kunstenaar was Giovani’s weg naar
het kunstenaarschap niet zonder
hobbels. Giovani: ‘Ik kwam na mijn
middelbare school op een christelijke
kunstacademie in Zwolle terecht. Het
contrast tussen mijn vrije opvoeding
in een flamboyant kunstenaarsnest en
het strakke keurslijf van de academie
kon niet groter zijn. Al snel begreep
ik dat ik te koppig was om het hele
academische traject af te leggen. Ik
vertrok, gesterkt door de uitspraak van
mijn favoriete docent Jan Zwaan dat
ik ”een echte” was. Na een zwerftocht
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door India en Nepal, waar de roots
van mijn moeder liggen, vond ik mijn
draai op een Franse universiteit waar
ik een bachelor in Engelse taal en
cultuur behaalde. Mijn reis naar het
Verre Oosten opende mijn ogen.
Mensen zonder bezit ervaren vaak
meer geluk omdat ze samen delen,
werken en wonen. De zoektocht over
de wereld naar mijn identiteit leidde tot
de openbaring dat ik vooral een Yu di
Korsou ben.’
Eigen identiteit
Giovani was in Frankrijk geen typische
student, zo zegt hij zelf. ‘Overdag
studeerde ik, ’s avonds was ik bezig
met mijn kunst. Ik ben voornamelijk
autodidact en altijd aan het werk. Met
mijn bachelor op zak was het plan
om naar Miami te verhuizen. Dat werd
uiteindelijk een korte tussenstop om

verder te reizen naar Curaçao, waar ik
nooit meer ben weggegaan. Blijkbaar
ben ik hier in mijn habitat. Ik voel me
hier thuis.’
Vader en zoon
Een aantal jaren werkte Giovani
samen met zijn vader Philippe. ‘Dit
vader & zoon project was natuurlijk
uniek’, zo vertelt Giovani. ‘Ik werkte
aan een schilderij en dan ging mijn
vader ermee verder en andersom. Iets
om nooit meer te vergeten, maar na
verloop van tijd kwam het moment
om verder te trekken. Ik moest mezelf
bewijzen en ben solo gegaan.’
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Betere versie
Giovani werkt momenteel aan een
atelier in Pietermaai. Met hulp van een
financierder uit Nederland gaat hij
daar werken, wonen en exposeren.
Daarnaast biedt het atelier een podium
voor andere Curaçaose kunstenaars.

‘Als creatieve energie het
overneemt, wordt het groter
dan jezelf’

‘Ik ben enorm blij met dit atelier in
wording. Kunst is belangrijk voor
de ontwikkeling van Curaçao. Ik wil
daaraan een persoonlijke bijdrage
leveren. Mijn ultieme goal is om
jongeren te bewegen kunst en
creativiteit te omarmen. Wanneer
ik ook maar één kind hiertoe kan
inspireren, is mijn missie geslaagd.’
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We willen verrassend zijn
Grote culinaire stappen vooruit
Blue Bay Golf & Beach Resort

Sinds een dik jaar zwaait Lauw Jacobs
- geen onbekende in de Curaçaose
horecawereld - de food & beverage
scepter van Blue Bay Golf & Beach
Resort. De ervaren ondernemer stelt
zich tot doel samen met zijn team de
service en kwaliteit naar een hoger level te brengen, namelijk een
kwaliteitsniveau dat past bij de Blue Bay gasten. Maar er zijn meer
plannen. Er wordt een nieuwe Beach club op de pier ontwikkeld,
er komt een pizzeria en er wordt nagedacht over andere leuke
initiatieven, waaronder een rumbar op het strand en een ijssalon.
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Gasten laten genieten
De plannen voor het verder professio
naliseren zijn op z'n minst ambitieus te
noemen. ‘We zijn vanaf nul opnieuw
begonnen en bouwen gestaag aan
een food & beverage beleving die
nergens anders op Curaçao te vinden
is. We gaan niet voor de grote massa,
maar leggen de focus op kwaliteit en
een unieke culinaire beleving. Ons
doel is gasten te laten genieten.’

‘Focus op kwaliteit,
niet op massa’

Meerdere restaurants en bars
‘Blue Bay Golf & Beach Resort is
een waanzinnig mooie plek met
alle ingrediënten voor de ultieme
Caribische beleving. We hebben
natuurlijk het Blue Bay Beach
Restaurant op het strand, waar mensen
relaxed kunnen lunchen of dineren
met de voeten in het zand. Verder
is er de Blend Beach Bar, ook op
het strand natuurlijk en tot slot is er
het wat minder bekende restaurant
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Lemongrass, gevestigd in het prachtige
landhuis - tevens golfclubhuis - van
het resort. Een totaal andere wereld
overigens, waar de Aziatische keuken
en golf op een bijzondere manier
samenkomen.’

‘The Pier wordt een
exclusieve, op zichzelf
staande strandbeleving op
Blue Bay Beach’
Culinaire evenementen
‘We bieden de resortgasten,
bewoners en gasten van buitenaf
onderscheidende culinaire concepten.
Vanwege Covid-19 hebben we lang
niet al onze geplande evenementen
kunnen uitvoeren, maar wat wel
mogelijk was bleek een groot succes.
Zo gaan we in de toekomst zeker een
vervolg geven aan het Coast, Art &
Music Festival en mocht ook de Tour
de Cuisine - waar gasten met een golf
cart op verschillende resortlocaties
het diner gebruikten - op veel
enthousiasme rekenen.’
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’Taste is ook zo’n evenement dat weer
op de agenda komt. En het optreden
van de Abba Tribute Band dat we
vanwege Covid-19 moesten cancelen,
hebben we opnieuw geprogrammeerd
voor maart 2021. Ook kleinschalige
evenementen - als ze passen binnen
de op dat moment geldende Corona
regels - worden gewaardeerd, zo
blijkt uit het alsmaar groeiend aantal
gasten. Denk hierbij aan de muzikale
kampvuursessies op het strand,
Havana Nights met Cubaanse muziek,
de bekende golftoernooien en het
dubbele Happy Hour op vrijdag.’
Gestaag door naar het einddoel
Eind 2023 zal alles wat er in de Blue

Bay food & beverage koker zit zijn
gerealiseerd. ‘Door Corona hebben
we wel enige vertraging opgelopen,
maar van stilzitten is geen sprake.
Gestaag vervolgen we onze weg naar
het beoogde hoge kwaliteitsniveau.
We maken stappen vooruit op alle
gebieden, waarbij we steeds gaan voor
kwaliteit en een onvergetelijke culinaire
beleving. 2023 lijkt nog ver weg, maar
de tijd vliegt. Voor je weet zijn we zover.’
Blue Bay Beach Restaurant
T (+599 9) 888 88 00 ext 321
E beach@bluebay-curacao.com
Lemon Grass
T (+599 9) 888 88 00 ext. 115
E info@bluebay-curacao.com
F
I

bluebaycuracao
bluebaycuracao
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WELLNESS
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 cliënten zich vitaler, energieker
en gezonder. De fit20 studio op
Curaçao is de eerste in de Caribische
regio. Angelo Statie (55) volgt het
fit20 programma sinds begin van
dit jaar. Iets wat prima te doen is,
ondanks zijn gezondheidsproblemen
veroorzaakt door de longziekte
COPD.

fit20

op mijn lijf
geschreven
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Angelo: ‘Voordat ik bij fit20 begon
heb ik een heel traject afgelegd.
Al van kinds af aan kamp ik met
longproblemen. Sport is niet echt
aanlokkelijk als je altijd
adem tekortkomt.
Daarom bewoog
ik nauwelijks en dit
opgeteld met een
ongezonde levensstijl
en de nodige stress
op het werk, zorgde
ervoor dat ik op een
gegeven moment zo’n honderdvijftig
kilo woog. Ik ontwikkelde slaapapneu,
waardoor mijn nachtrust ook verstoord
werd. Kortom, het ging helemaal de
verkeerde kant op.’

Het roer om
‘Toen de huisarts en mijn longarts
mij erop wezen dat ik niet goed bezig
was, heb ik mijn verantwoordelijkheid
genomen. Ik ben aan
de slag gegaan met
mijn medicijnplan, heb
mijn apneuproblemen
aangepakt en ben gestart
met joggen. Met daarbij
natuurlijk geen truck di
pan meer, maar gezonde
maaltijden op vaste tijden.
Het rennen ging niet vanzelf. Ik was veel
te zwaar, had geen conditie en weinig
lucht. Maar ik ben een doorzetter.
Ook al moest ik zeven keer rusten, ik
ging door.’

‘De één-op-één sessies
met de personal
trainer zijn perfect
voor mij’
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Gezond lijf
De nieuwe actieve en gezonde
levensstijl van Angelo wierp vruchten
af. ‘Ik voelde me fitter en de kilo’s
vlogen eraf. Zo’n vijfenzestig
om precies zijn. Mijn
vet verdween, maar
spiermassa had ik maar
weinig. Waardoor mijn
lijf er weliswaar slank maar niet strak
uitzag. Daarvoor zou krachttraining de
oplossing zijn. Een sportschool is niet
zo mijn ding. Ik wilde een gezond lijf,
maar was niet op zoek naar een Arnold
Schwarzenegger postuur. Zo kwam ik
bij fit20 terecht.’
Tijd voor andere sporten
‘In het begin vielen de trainingen me
echt zwaar. Maar ik merkte snel dat het
effect had, dus ik heb doorgezet. Wat

me bij fit20 aanspreekt is dat twintig
minuten krachttraining per week een
maximaal effect oplevert, zodat er voor
mij ook nog genoeg tijd overblijft om
te lopen en te zwemmen.
Deze duursporten die ik ook
beoefen, nemen nu eenmaal
de nodige tijd in beslag.
Persoonlijke begeleiding
’Voor mij is de persoonlijke begeleiding
bij fit20 het meest waardevol. Ik train
één-op-één en word gestimuleerd,
zonder dat de personal trainer uit het
oog verliest dat mijn longen het soms
laten afweten. Nu en dan moeten we
gewoon een minder intensieve sessie
inlassen. Bij fit20 kan ik mijn sportieve
visie “movement, mentality en
management” in de praktijk toepassen.
Voor mij is dit de beste aanpak!’

PROBEER
HET ZELF

Maak een
afspraak voor
een proefles

Fit20, hoe werkt het?

‘De fit20 krachttraining is
zwaar, maar verantwoord en
beheerst’

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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Het Corona-proof
Het
Corona-proof
HetWijn
Corona-proof
Spel
Wijn
Spel
Wijn Spel

Beoefen je 'wijnproef skills' met het Corona-proof wijn
Beoefen
je 'wijnproef
skills' met wijnen
het Corona-proof
wijn
spel.
Ontvang
vijf verschillende
met bijpassende
spel. Ontvang
verschillende
wijnen
met
bijpassende
Beoefen
je
skills'
het Corona-proof
wijn
hapjes,
en'wijnproef
hetvijf
unieke
spel met
waardoor
jij uitgedaagd
hapjes,
en vijf
het unieke
spel waardoor
jij uitgedaagd
spel.
Ontvang
verschillende
wijnen
bijpassende
wordt
de druiven
variëteit
te raden!
Demet
ultieme
manier
wordt de druiven variëteit te raden! De ultieme manier

hapjes,
enfijne
het unieke
spel waardoor
jij uitgedaagd
om
van een
avond samen
te genieten
en toch nog
om van een fijne avond samen te genieten en toch nog

wordt de druiven
raden!
De ultieme manier
wat variëteit
over wijnte
op
te steken.
wat over wijn op te steken.

om van een fijne avond samen te genieten en toch nog

BESTEL
DIE VAN JOU VIA WINEANDMORECARIBBEAN@GMAIL.COM!
BESTEL DIE VAN JOU VIA WINEANDMORECARIBBEAN@GMAIL.COM!
wat over wijn op te steken.

BESTEL DIE VAN JOU VIA WINEANDMORECARIBBEAN@GMAIL.COM!
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Architect Cas Aalbers

Bruggen bouwen
voor de hospitality sector
Architect Cas Aalbers plaatst zijn ontwerpen graag in een groter
perspectief. Het hoort bij zijn manier van denken en zijn wijze van
creëren. De architect werkt in opdracht, maar ontwerpt daarnaast eigen
architectonische plannen, ook op stedenbouwkundig vlak.
Cas Aalbers: 'Curaçao heeft als Caribische bestemming enorme
potentie. Er zijn zoveel mogelijkheden die nog niet benut zijn.
Daar moeten we wat mee doen. Meer toeristen betekent meer
bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Kortom, als we kansen
benutten, biedt dit perspectieven voor iedereen.’
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Verloren gebied met veel potentie
Zo heeft de architect op eigen initiatief
in samenwerking met een aantal
belanghebbenden een speciale
brug ontwikkeld om het Waaigat
te ontsluiten. Het ontwerp van de
brug dateert van 2016, terwijl de
ontwikkeling van het Waaigat al sinds
2014 op de stedenbouwkundige
agenda staat. ‘De besluitvorming laat
helaas op zich wachten’, meldt Cas
Aalbers. ‘Dat is jammer, want de brug
en het hele Waaigat masterplan lossen
een heleboel praktische problemen op.’

Regelen van de parkeerbalans
‘Het probleem in de binnenstad is dat
er onvoldoende parkeergelegenheid
is, waardoor bouwvergunningen
vertraging oplopen en de ontwikkeling
van deze economisch belangrijke
trekpleister stagneert. Deze onbalans
is heel makkelijk op te lossen door
een brug over het Waaigat te bouwen,
waarmee de enorme parkeerplaats aan
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‘Met de neuzen allemaal
dezelfde kant op kunnen we
prachtige dingen realiseren’
het Waaigat aan de kant van Scharloo
makkelijk en veilig te bereiken is.’

wijken moeten we veel beter benutten.
Hoe mooi zou het zijn om het Waaigat
- met de brug als landmark - als een
tweede pontjesbrug tussen deze
buurten te ontwikkelen.’

Volop bedrijvigheid
Uniek landmark
De brug van Cas Aalbers is een soort
‘De brug over het Waaigat betekent
van promenade met een terras en
echter veel meer dan alleen een
een mirador erop. ‘Maar daar houdt
oversteekplaats. De bouw ervan zou
het niet op’, aldus de enthousiaste
ook een nieuwe stedelijke ontwikkeling architect. ‘We nemen een jachthaven
betekenen. Waarmee we meer mensen en een joggingtrack mee. Denk ook
naar de stad kunnen krijgen en we
aan terrasjes en kiosken op de kade,
Scharloo en het Pietermaai District aan zoals je die ziet in grote wereldsteden.
elkaar kunnen koppelen. Het bestaan
Vergeet ook het stadstrand niet en stel
van deze twee unieke historische
je woonboten op het water voor met
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keihard aan het werk. Ik merk ook
dat er een inhaalslag voor wat betreft
daarbij als kers op de taart een rooftop
het afgeven van bouwvergunningen
terrace annex skybar op een prominente gaande is. Wat natuurlijk een prachtige
plek aan het water. De ideeën zijn te
ontwikkeling is voor de binnenstad en
aantrekkelijk om er niets mee te doen.
het toerisme. Persoonlijk ben ik erg blij
Mocht er door de Coronacrisis hiervoor dat het door mij ontworpen ART-hotel
geen overheidsgeld beschikbaar zijn,
zeer goed ontvangen is bij de overheid.
dan is de ontwikkeling met Public
Bij deze ontwikkeling is werkelijk
Private Partnerships - dus met private
geen enkele betrokken partij over één
investeerders - zeker ook een oplossing.’ nacht ijs gegaan. Ik ben er trots op
dat ik samen met de opdrachtgever,
Historische context
deskundigen op het gebied van
‘De Coronacrisis zet gelukkig niet alle
historische context en met inspraak
vooruitgang op een laag pitje’, wil
van de overheid dit hotel heb kunnen
architect Cas Aalbers nog even kwijt.
ontwerpen dat naadloos opgaat in het
‘Veel ontwikkelaars zijn momenteel
straatbeeld van Pietermaai.’
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‘Zo nu en dan de reset-knop
indrukken werkt verfrissend’
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Nieuw generatie in het straatbeeld
‘Het nieuwe ART-hotel - op het
terrein van het voormalige City Beach
- wordt links en rechts ingesloten
door twee monumentale juweeltjes.
Historiserend ontwerpen zou de
bestaande panden tekortdoen. Ik koos
daarom voor een modern ontwerp,
waarbij ik de contouren van de gevels

heb gedupliceerd, zodat ze passen in
het historische straatbeeld. Ik zie het
ontwerp als een nieuwe generatie in
een oude familie, waarin veranderingen
plaatsvinden, zonder dat normen en
waarden verloren gaan.’

Cas Aalbers
599-Architects.com - Curaçao
W 599-Architects.com
VIP-Architects.com
E info@VIP-Architects.com

RESORT

Landhuis Klein Santa Martha

Er even helemaal tussenuit
Landhuis Klein Santa Martha was ooit samen met de
nabijgelegen plantages San Nicolas en Groot Santa
Martha één van de drie grootste zoutproducenten op
Curaçao. De baai van Santa Martha leverde in 1910 tot
wel zesduizend vaten zout op, zo valt er in de boeken
te lezen. Op de 480 hectare van Klein Santa Martha
werd ook suikerriet geteeld en er stonden heel wat dividivi bomen. Tijden
veranderen. Tegenwoordig is Landhuis Klein Santa Martha een restaurant &
boutique hotel dat wordt gerund door Arend en Steffi, een enthousiast en
gastvrij koppel dat er alles aan doet het de gasten naar de zin te maken.

Foto’s Brett Russel
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‘Weg van de drukte
van de stad’
Klein Santa Martha was decennialang
een ruïne totdat de Stichting
Monumentenzorg Curaçao het
landhuis in 2014 restaureerde
en het historisch erfgoed een
hotelbestemming kreeg. Met vier
kamers in het landhuis en een cottage
op het terrein kan Landhuis Klein
Santa Martha aan elf gasten onderdak
bieden.

In alle rust
Steffi: ‘Onze gasten waarderen de
relaxte sfeer in het landhuis. Onze
kamers zijn ruim, maar we vinden het
ook heel gezellig als gasten een boek
lezen in onze bibliotheek, van een
drankje genieten op het terras of een
duik nemen in ons zwembad.’
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Ongerepte natuur en prachtige
stranden
‘Logeren in een eeuwenoud landhuis
is een unieke belevenis’, aldus Arend
Het is met reden een monument
en de ligging op het rustige Banda
Abao is gewoonweg ideaal. De
mooiste stranden en ongerepte
natuurgebieden liggen op maar een
paar minuten rijden van het hotel. Als
je het echte Curaçao wilt beleven,
zit je bij Landhuis Klein Santa Martha
helemaal goed.’

Authentieke Curaçao beleving
Steffi: ‘Onze gasten zijn toeristen die
alle gezichten van het eiland willen
leren kennen. Ze gaan van oost
naar west om uiteindelijk bij ons te
eindigen. We ontvangen trouwens
ook regelmatig eilandbewoners in
ons hotel. Gasten die de drukte van
de stad even willen ontvluchten of
sportievelingen die naar Landhuis
Klein Santa Martha komen om in
de directe omgeving te hiken of te
mountainbiken.’

‘Landhuis Klein Santa Martha is de perfecte plek voor een
kleinschalige, intieme bruiloft’
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Ontbijt, lunch en diner
Arend: ‘Omdat wij een hotel zijn,
is onze keuken elke dag open van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Er
strijken daarom ook de nodige mensen
van buitenaf op ons terras neer. Wij
ontvangen iedereen met open armen.
Toeristen en eilandbewoners staan
bij Landhuis Klein Santa Martha nooit
voor een gesloten deur voor het
ontbijt, de lunch of het diner. Ook
voor een kopje koffie of een drankje
is iedereen welkom. Zo ontstaan er
mooie gesprekken en onvergetelijke
ontmoetingen. Leuk voor ons, maar
zeker ook voor onze hotelgasten.’

Landhuis Klein Santa Martha
Restaurant & Boutique Hotel
T 
(+599 9) 864 03 16
E mail@landhuisksm.com
W landhuisksm.com
A 
Soto, Curaçao
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CHILL MODUS AAN
Windhoek Resort Bonaire is een intiem boutique resort ontworpen
door de bekende architect Piet Boon. De combinatie van modern
comfort en een ongedwongen - op Bali geïnspireerde sfeer - past
perfect bij het relaxte leven op Bonaire.
Reserveer een ontspannen verblijf in één van de twaalf villa’s
rondom het grote zwembad, stuk voor stuk verscholen in een
tropische tuin met volop privacy. Wij heten je van harte welkom!
www.windhoekbonaire.com

BOEK RECHTSTREEKS VIA
ONZE WEBSITE EN PROFITEER
VAN DE VELE VOORDELEN!
 10% eigen website korting
 Boeking direct gegarandeerd
 Gastvrije airport pickup
 Caribisch welkomstdrankje
 High-speed WiFi
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“

We kwamen voor een
vakantie maar kregen een
tweede thuis. De plek is
fantastisch, de kamers heerlijk
en Loekie zorgt voor dat ‘beetje’
extra.

♥

Marije.
www.landhuisjanthiel.com
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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.
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Bekijk een servicecontract

als een verzekering

Een elektriciteitsstoring komt nooit gelegen. De prioriteit van powerleverancier
Dynaf is dan ook dat relaties operationeel kunnen blijven bij welke
onderbreking of storing dan ook. Voor Dynaf is onderhoud en service daarom
net zo belangrijk als het installeren van de generatoren, UPS-systemen,
charging stations en solar installaties zelf.

67

GROEN
Service manager Francis Martina maakt
samen met Luigimar Perez en Peter
Winkel deel uit van de uitgebreide
technical support afdeling van
powerleverancier Dynaf. ‘Binnen ons
bedrijf is service en onderhoud een
essentieel onderdeel’, aldus Francis.
‘Organisaties en bedrijven kunnen
snel aanzienlijke economische schade
oplopen wanneer ze van energie
verstoken zijn. Daarom hebben we
verschillende servicecontracten in
onze portefeuille, afgestemd op
de snelheid waarmee een storing
verholpen moet worden.’

Preventief onderhoud
‘Generatoren en UPS-systemen zijn
back-up oplossingen in geval van
nood’, legt Luigimar uit. ‘Ze moeten
presteren op cruciale momenten.
Juist daarom is preventief onderhoud
zo belangrijk.’ Peter: ‘Bij preventief
onderhoud sleutelen we niet alleen
aan de apparaten, we voeren ook
controles, testen en simulaties uit.
Deze terugkerende inspecties zorgen
ervoor dat de equipment draait
wanneer het erop aankomt.’
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Voorkomen beter dan genezen
‘Dit jaar zijn we bij Dynaf een innovatief
onderhoudstraject gestart’, gaat
Francis verder. ‘In 2021 rollen we een
technisch platform uit, waarop data
en informatie wordt verzameld over
door onze technici geconstateerde en
opgeloste storingen en schades. Dit
Service Management systeem zal ook
de rapportages vergemakkelijken en is
in staat efficiënte routes te plannen. Ik
kijk uit naar de implementatie van deze
volgende professionaliseringsslag van
Dynaf, waarmee onze productiviteit
stijgt en daarmee ook de tevredenheid
van onze klanten.’

‘Door de installaties preventief
te monitoren, worden storingen
voorkomen’
Complete energiemix
‘Natuurlijk zijn er meer bedrijven op het
eiland die generatoren, solar installaties,
UPS systemen of charging stations
kunnen onderhouden of repareren.
Maar Dynaf is de enige partij die de
totale - en zeer complexe - energiemix
kan bedienen. Dynaf's serviceportfolio
is zeer uitgebreid: van meterkast
tot het mechanische gedeelte van
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de generator, van zonnepanelen
tot charging stations. Systemen die
daarnaast ook nog eens vaker wel dan
niet aan elkaar gekoppeld zijn. Eén
figuurlijk kinkje in de kabel kan een
compleet systeem stilleggen.’
Van alle markten thuis
Het technical support team van
Dynaf staat regelmatig voor grote
uitdagingen. Peter: ‘Je moet in
dit vak van alle markten thuis zijn.
Mechanische kennis is onontbeerlijk,
maar ook elektrotechnische en ICTknowhow mag niet ontbreken. En je
moet met mensen kunnen praten,
zeker als het om storingen gaat. Met
alleen een “hij doet het niet meer”
is het zoeken naar een speld in een
hooiberg.’
Monitoren
Luigimar: ‘We volgen onze
geïnstalleerde systemen ook op
afstand. We monitoren de installaties
om fouten op te sporen, nog voordat
ze impact gaan hebben. Deze
informatie nemen we ook op in het
nieuwe Service Management systeem
en komt ten goede aan de kwaliteit
van onze service.’

Creativiteit
'De leveranciers van Dynaf zorgen
ervoor dat de service engineers up-todate blijven als het gaat om innovaties,
nieuwe producten en features. Dit
gebeurt in de vorm van trainingen en
kennisoverdracht’, aldus Francis. ‘Maar
minstens zo belangrijk is de creativiteit
van onze technici. Op een eiland is nu
eenmaal niet alles direct voorhanden,
waardoor het oplossen van een
probleem met het doorbladeren van
een handleiding niet altijd mogelijk is.
Ook de weersomstandigheden zijn
dermate extreem dat problemen die
zich voordoen, mogelijk nog nooit
in een handboek zijn beschreven.
Het is daarom goed te weten dat alle
collega’s met een open blik op zoek
gaan naar een oplossing. En mocht dit
onverhoopt eens een keer niet lukken,
dan kunnen we nog altijd rekenen
op de professionele back-up van de
merken waarmee we werken.’

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

In elke lamp
duizenden gaatjes

Toen Madelein Antens vijf jaar geleden met haar
gezin verhuisde naar het geboorte-eiland van
haar partner, had ze nooit verwacht dat ze een
creatieve carrière tegemoet zou gaan. ‘Toen ik
op Curaçao kwam wonen, zat ik in één keer
thuis met twee kleine kinderen. In Nederland
had ik een drukke baan in het maatschappelijk
werk, dus dat was wennen. Omdat de muren
op me af kwamen, ging ik op zoek naar iets om
me op uit te leven’, lacht Madelein. ‘Het werden
kalebaslampen die ik doorboor met duizenden
kleine gaatjes. Zo is MiLampi ontstaan.’
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‘Elke lamp is anders. Ik maak
ze voor iedereen persoonlijk’
gaatjes te boren. Ik werk met patronen,
figuren en afbeeldingen. Momenteel
experimenteer ik ook met gezichten.
Overigens altijd in opdracht. Mensen
kiezen hun kalebas en vertellen me wat
ze graag in de lamp willen terugzien.
Elke lamp is dan ook uniek. Dat houdt
het ook voor mij uitdagend.’
Lampen met een verhaal
‘Ik ben gewoon begonnen met
kalebassen uit de tuin van familie en
een boor. Het was een proces van trial
& error. Ik heb het mezelf geleerd en
heb inmiddels - wel zo handig - de
juiste tools in huis om al die ontelbare

Drogen en schoonmaken
‘Waar niet veel mensen bij stilstaan,
is dat kalebassen - zeker de grotere
exemplaren - niet voor het oprapen
liggen. Toen ik begon met MiLampi
struinde ik met mijn schoonmoeder
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‘Ik werk naturel.
Dat is mijn signatuur’
het eiland af op zoek naar mensen
die kalebasbomen in de tuin hadden
staan. Inmiddels heb ik een klein,
maar productief netwerk van mensen
om me heen verzameld van wie ik
de kalebassen koop. Ze zijn dan nog
groen, moeten een paar maanden
drogen en dan maak ik ze van binnen
schoon. Wat overigens een smerig en
best zwaar werkje is. De stroopachtige
substantie bewaar ik voor een dame
die er stropi di kalbas van maakt,
een lokale - naar het schijnt prima
werkende - hoestdrank.’

Creatief bestaan
’Mensen denken vaak dat het boren
van de gaatjes het meeste werk is,
maar eigenlijk kost de voorbereiding
nog meer tijd. Ik ben dan ook elke dag
met mijn lampen bezig. Ik ben blij met
wat ik doe. Het leven op Curaçao heeft
mijn creativiteit tot bloei gebracht. Daar
ben ik erg dankbaar voor.’
F

milampi

I

mi_lampi_curacao
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FRUITS
DE MER
Every Thursday, we
share the bounty of the
sea at Baoase Culinary
Beach Restaurant.
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De garantie

dat je pensioen daadwerkelijk
wordt uitbetaald

Tientallen jaren premie betalen en samen met je werkgever sparen
voor je pensioen en dan niet eens honderd procent zeker weten of
je ook daadwerkelijk wordt uitbetaald is geen ondenkbaar scenario
op Curaçao. Maar niet wanneer je pensioen is verzekerd bij Guardian
Group Fatum, zo garandeert het Sales Team Employee Benefits van
de bekende beursgenoteerde verzekeraar. Waarom dit zo is leggen
Jewel-Ann Melendez, Shirliane Rondon en Tini Lasten graag uit.
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Pensioen niet vanzelfsprekend
‘Pensioen is geen gemeengoed op ons
eiland’, begint Jewel-Ann Melendez
het verhaal. ‘Nog niet eens de helft
van alle werkgevers op Curaçao
biedt een pensioenvoorziening aan.
Dit heeft grote gevolgen voor onze
maatschappij. Ouderen moeten blijven
werken om rond te komen, want met
862 gulden per maand AOV kom je
niet ver. Bejaarden die eigenlijk van hun
oude dag zouden moeten genieten
blijven daarom op hun post, waarmee
ze - ongewild - jongeren op de
arbeidsmarkt minder kansen bieden.’

‘Het Sales Team Employee
Benefits heeft samen heel wat
jaren ervaring in huis’

Zoveel meer dan een spaarpot
‘Op Curaçao kennen we niet echt een
spaarcultuur’, gaat Tini Lasten verder.
‘In het verleden zorgden de kinderen
voor de ouders, maar dat gebeurt
minder en minder. Juist daarom is het
zo belangrijk dat mensen zelf voor hun
eigen oude dag kunnen zorgen.’

76

ZEKERHEID

Shirliane Rondon: ‘Mensen beseffen
niet altijd dat een pensioen zoveel
meer betekent dan geld opzij zetten
voor je oude dag. Een pensioen
voorziet in een levenslange uitkering,
een spaarpotje doet dat niet. Sparen
valt nu eenmaal niet mee als je ziek of
arbeidsongeschikt bent en niet meer
kunt werken.’
Zorgeloze oude dag
Jewel-Ann: ‘Wij vinden het daarom
erg belangrijk dat mensen - zowel
werkgevers als werknemers - bewust
worden van het grote belang van een
pensioenvoorziening. Dit vraagt wel
om commitment. Je spaart voor later
en het is echt niet altijd eenvoudig om
de premie nu af te dragen voor iets
wat nog zo ver weg lijkt.’ ‘Maar als je

‘Het digitale pensioen
portaal biedt werknemers en
werkgevers online inzicht in
hun financiële situatie van
dat moment’
het vergelijkt met het elke week kopen
van een pastechi en een cola is het
zeker haalbaar’, gaat Tini verder. ‘Het is
een bescheiden offer op dit moment
voor een gegarandeerde financieel
zorgeloze toekomst later. Daarnaast
is pensioensparen ook nog eens
volledig fiscaal aftrekbaar voor zowel
werknemer als werkgever.’
Sociale verantwoordelijkheid
’Bij Guardian Group Fatum bieden we
heel veel aandacht aan de kwaliteit van
onze producten en de garanties die
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we kunnen bieden. Wij zijn de perfecte
partner als het gaat om lange termijn
verplichtingen zoals pensioenen’, aldus
Jewel-Ann. ‘Wat Guardian Group
Fatum onderscheidt in de markt is dat
we onderdeel zijn van de grootste
beursgenoteerde verzekeraar in het
Caribisch gebied. We zijn volledig
transparant en kunnen als verzekeraar
onze risico’s dragen. Wat betekent dat
we gegarandeerd pensioenkapitaal
kunnen uitbetalen. Iets wat niet
vanzelfsprekend is bij een verzekeraar
met private aandeelhouders
bijvoorbeeld of een pensioenfonds
met minder middelen om de risico’s
te spreiden.’

Verantwoord en prudent
Shirliane: ‘Omdat we beursgenoteerd
zijn moeten we presteren. Dit maakt dat
we op een prudente manier beleggen
en op een verantwoorde manier
zakendoen. De solvabiliteitswaarde van
Guardian Group Fatum is altijd hoger
dan vereist en - niet onbelangrijk - we
bestaan al 116 jaar in het Caribisch
gebied. Een overtuigender bewijs
van ervaring, professionaliteit en
vertrouwen is er niet.’

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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U droomt,
wij realiseren!

BouwvoorJou B.V.

info@bouwvoorjou.com
tel: +5999 674 7359
tel: +316 51 41 97 67

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

T
E
W

BESTRATING & KUNSTGRAS

DUURZAAM KUNSTGRAS

VAN OTTERDIJK
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(+599 9) 767 80 02 | 560 09 30
info@obkcuracao.com
www.obkcuracao.com
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP

Villa met privéstrand op toplocatie
Spaanse Water, Curaçao
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(+599 9) 511 5947

W

tophouses-curacao.com
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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.
A
T
E
W

Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
(+599 9) 650 5711
info@topmakelaarcuracao.com
topmakelaarcuracao.com
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Jan Sofat 181, Spaanse Water
Villa met prachtig uitzicht direct aan
het Spaanse Water gelegen. Jan Sofat
is een 24/7 beveiligde wijk, die wordt
beschouwd als één van de meest
gewilde woonwijken op Curaçao. Op het
niveau van de weg beschikt de villa over
drie slaapkamers en twee badkamers. Het
benedeniveau heeft een appartement
met slaapkamer en badkamer en een
gastenverblijf met badkamer.
Belangrijkste kenmerken
• direct aan het water gelegen
• prachtig uitzicht over Spaanse Water
• grote steiger en boothuis
• drie slaapkamers en twee badkamers
• appartement en gastenverblijf
• kavelgrootte 760 m²
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(+599 9) 511 5947

W

tophouses-curacao.com
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Cas Abou Kavel 42
Prachtige hoekkavel van 1.050 m met
een schitterend uitzicht. De kavel ligt
in het resort Cas Abou aan de zuidkust
van Curaçao, in Banda Abou. In het
resort staan zeer luxe huizen. Er zijn
nog enkele kavels te koop, waaronder
dit perceel.
2

Belangrijkste kenmerken
• prachtig uitzicht op zee
• playa Cas Abou op loopafstand
• in Cas Abao resort
• 24/7 beveiligd
• 1.050 m2 eigendomsgrond
• per direct beschikbaar

Euro 150.000 k.k.
A
T
E
W

Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
(+599 9) 650 5711
info@topmakelaarcuracao.com
topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP

Villa met geweldig
uitzicht op zee
Jan Sofat, Curaçao
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Belangrijkste kenmerken
• prachtig uitzicht
• hoog gelegen
• heerlijk groot zwembad
• gelegen in Jan Sofat
• 24/7 security
• grote woonkamer met open keuken
• vijf slaapkamers en vier badkamers
2
• 1.100 m eigendomsgrond
• ruime garage
• kwalitatief gebouwd
• zonnepanelen
• perfecte staat van onderhoud

ANG 1.400.000 k.k.
A
T
E
W

Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
(+599 9) 650 5711
info@topmakelaarcuracao.com
topmakelaarcuracao.com
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Mooie villa gelegen aan de golfbaan
Blue Bay Golf & Beach Resort
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(+599 9) 511 5947

W

tophouses-curacao.com
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Jan Sofat 48
Heerlijk op de wind gelegen villa in de
wijk Jan Sofat
Belangrijkste kenmerken
• mediterrane sfeer
• tropisch beplante tuin
• 24/7 security
• heerlijk zwembad
• ruime porch
• drie slaapkamers en twee badkamers
• kwalitatief gebouwd
• zelfstandig appartement
• goede staat van onderhoud

ANG 1.125.000 k.k.
A
T
E
W

Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
(+599 9) 650 5711
info@topmakelaarcuracao.com
topmakelaarcuracao.com
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Centraal gelegen landgoed
Girouette, Curaçao
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EXCLUSIEF

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
2
• circa 125.000 m 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
E

(+599 9) 511 5947
harry@tophouses-curacao.com

96

EXCLUSIEF

TE KOOP

Luxe villa gelegen aan de golf baan
Blue Bay Golf & Beach Resort
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EXCLUSIEF

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
T
E
W

Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
(+599 9) 650 5711
info@topmakelaarcuracao.com
topmakelaarcuracao.com
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Villa met uitzicht op zee en golf baan
Blue Bay Golf & Beach Resort

99

EXCLUSIEF

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
E

(+599 9) 511 5947
harry@tophouses-curacao.com
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Top villa met prachtig uitzicht
Crown Terrace, Bonaire
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EXCLUSIEF

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
2
van circa 1.900 m . 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
2
• bijna 800 m 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
2
• kavelgrootte 1.870 m

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

(+599 9) 511 5947
harry@tophouses-curacao.com
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Modern appartementencomplex
Brakkeput, Curaçao
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EXCLUSIEF

Dit moderne appartementencomplex
is schitterend gelegen op een heuvel
in de wijk Brakkeput Abou (Jan Thiel).
Het bestaat uit negen trendy units met
een centraal zwembad. Allemaal zijn
ze volledig ingericht met moderne
en nieuwe meubelen, bedden, tv,
keukeninrichting en hebben ze een
gezellig terras. In de tuin bevindt
zich een mooi groot zwembad met
zonneterras en buitendouche. Het
geheel is perfect afgewerkt en heeft
een hoge bezettingsgraad, gemiddeld
rond 75%. Dus een ideaal object voor
een verstandige investeerder!
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Aan de levendige oostkant van
Curaçao, op vijf autominuten van Jan
Thiel en het Spaanse Water ligt de
wijk Brakkeput Abou. Het glooiende
karakter van de wijk biedt een
schitterend uitzicht over het Spaanse
Water en de Tafelberg.
Belangrijkste kenmerken
• negen trendy appartementen
• volledig ingericht
• professionele bedrijfsvoering
• heerlijk op de wind
• groot zwembad
• geweldig uitzicht

Euro 1.250.000 k.k.
W
T

topmakelaarcuracao.com
(+599 9) 650 5711
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© LaVida Curaçao | Niets uit deze uitgave
mag geheel of gedeeltelijk worden
gereproduceerd en/of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
LaVida Curaçao. LaVida Curaçao kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden in deze uitgave,
noch voor gegevens die door derden
worden verstrekt. Wij besteden veel
aandacht aan het achterhalen van de juiste
product- en prijsinformatie. Toch kunnen
er onverhoopt afwijkingen ontstaan. Het
is daarom raadzaam om actuele prijs- en
productinformatie op te vragen bij de
betreffende leverancier.
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