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Vlaamse restauranthouder verklapt ons zijn geheimtips

Peter Ballière

Droomeiland Aruba

Aruba is één van de meest geschikte eilanden voor een portie zon,
zee en strand tijdens onze winter. Vlaming Peter Ballière woont al
jaren op Aruba en neemt ons mee langs de beste plekjes.
JAN DIRKX

I

n toeristische magazines
duikt Eagle Beach steeds
op in de top tien van
mooiste stranden ter wereld. De bijna horizontale
divi-divibomen bewijzen
dat de wind slechts uit
één richting waait op
Aruba. Ze geven een bijzonder aspect aan het eiland, zeker wanCaraïbische Zee
neer ze solitair mogen schitteren boven op het witte zand teAruba
Curaçao
gen een achtergrond van staalblauwe lucht en zee. Onder dat
Bonaire
witte zand speelt zich jaarlijks
een bijzonder schouwspel af.
Zeeschildpadden komen zelfs
vanuit Groenland om op dat
Ve n e z u e l a
strand hun eieren te leggen.
Colombia
Restauranthouder Peter Ballière
heeft met een groep gelijkgestemden de stichting Turtuga Aruba in het
leven geroepen: «We bekommeren ons
om deze wereldwijd bedreigde diersoort. We
zetten hekken rond de nesten en zorgen ervoor
dat niemand het gebroed verstoort. En dan locals - hebben hier blijkbaar allemaal wat
houden we de eitjes scherp in het oog. De achtergelaten, van mooi tot knettergek. Die
schildpadjes die pas uit de schelp het zandop- hebbedingetjes vertellen een rijke geschiedepervlak bereiken, zijn dan heel kwetsbaar. Van
een volledig nest halen slecht twee tot drie
diertjes de volwassen leeftijd.»

Kids kunnen zich uitleven in de waterspeeltuin op De Palm Island. Foto JD

Havenstadje
San Nicolas ligt in een
uithoek, ver van de toeristische drukte. Het is
een havenstadje, met
alle typische kenmerken. «Uitermate vriendelijke dames op de
straathoeken», lacht Peter. «En dit cafeetje,
Charlie’s Bar. Hier hangen en staan ontelbare
accessoires samen, je
raakt er nooit op uitgekeken. De gasten van diverse pluimage - zeelui,
reizigers, zwervers en

Boardwalk Aruba

Foto Kos

«Het Divi Beach Resort (www.diviaruba.com)
heeft enkel laagbouw en alle kamers liggen op
het strand. Het aards paradijs moet er zo ongeveer uit zien, met palmbomen en wit zand.
De terrassen van de kamers liggen richting
zonsondergang. Dit is all-inclusive van een bijzonder hoog niveau, met een golfcourt vlakbij.»
«Mijn andere favoriet is het Renaissance Aruba
Resort (www.wegdromenoparuba.nl). Ook dit
is vijfsterrenluxe. Er is een shoppingmall, een
zwembad op de eerste verdieping, en dat allemaal middenin Oranjestad. In de patio van het
hotel haalt een bootje de gasten op om ze naar
Renaissance Island te brengen. Een zalig oord,
met flamingo’s en leguanen op het strand.
Daar is een familiestrand en ook een strand
waar men de rust probeert te garanderen door
jongeren onder de 18 jaar niet toe te laten.»
Op Aruba vind je nogal wat Amerikaanse fastfood. Als tegengewicht heeft Peter met een
aantal partners drie Belgische eethuizen opgestart onder de overkoepelende naam ‘Mise
en Place’. «In Cilo, Papillon en Taste of Belgium
staan op de kaart gerechten als asperges, mosselen en witloof, naast onze bieren als Leffe of
een Bolleke Koninck. Kijk maar eens op onze
website www.onedeliciousisland.com»

Boardwalk Aruba: Nog niet zo lang
geleden nam de Vlaamse tweeling
Kimberly en Stephanie Rooijakkers
dit kleine charmehotel over. Het zijn
aparte paviljoentjes tussen de palmbomen, op wandelafstand van de
zee. Met een zwembad in een van de
vele tuintjes.De zussen zijn nog volop
aan het renoveren en brengen zo nog
meer kleur.Vanaf 102 euro per nacht.
www.arubaboardwalk.com
The Talk of the Town: Een van de
oudste hotels op het eiland. Niet te
groot, wel eenvoudig en gezellig.Ligt
aan de pas gerenoveerde boulevard
die de luchthaven met Oranjestad
verbindt. Vanaf 98 euro per nacht.
www.tottaruba.com

ETEN EN DRINKEN

ERHEEN: Met KLM vijfmaal per week vanuit
Schiphol in negen uur. Tijdverschil: 6 uur.
www.klm.com of bij de reisagent.
BESTE PERIODE: Onze winter, zonnig en droog
(hoogseizoen dus ook het duurst).
DOCUMENTEN & MUNT: 1 euro = 2,5 florijnen,
maar neem gewoon dollars mee. Internationaal
paspoort.
PRIJSNIVEAU: Belgische prijzen voor eten en
drinken, maar grote modemerken zijn goedkoper.
INFO: http://nl.aruba.com/
www.globalimage.be
facebookpagina ‘Bezoek Aruba’

Foto Image Globe

Papiamento Restaurant: Een toprestaurant dat al enkele generaties
gerund wordt door de Nederlandse
familie Ellis. Een mix van lokale en internationale keuken met een indrukwekkende wijnkelder. Eten doe je
rond een zwembad onder de bomen.
Reserveren noodzakelijk.
www.papiamentorestaurant.com
De Palm Island: Een eilandje waar
Arubaanse families op zondag naartoe trekken. Er zijn een paar strandjes
aangelegd, er is een waterspeeltuin
en je kan er prachtige snorkeltrips
maken. Het restaurant is in buffetvorm. Geen haute cuisine, gewoon
eenvoudige kost op houten banken
naast het water.
www.depalmtours.com/de-palm-island

Boetiekhotel Notting Hill opent in Amsterdam

All-in shortski met slaapbus

De Nederlandse hoofdstad is weer een boetiekhotel rijker.Aan ’t Westeinde, in het centrum van Amsterdam, opende zopas Hotel Notting
Hill de deuren in een oud kantoorgebouw. De architectuur en de inrichting van het viersterrenhotel zijn geïnspireerd op de historische
grachtenpanden,de bohémiensfeer van de omgeving en de elegantie
van Coco Chanel. Het hotel telt 67 ruime kamers met airconditioning,
led-televisie, Nespressoapparaat en badjassen. Er is ook een restaurant, dat vooral Engelse gerechten serveert met een moderne touch.
Hou de website in de gaten voor lanceringsarrangementen. (Hste)
Meer info: www.hotelnottinghill.nl

Sunjets organiseert zes all-in shortskireizen met vertrek op
vrijdagavond en terugkeer op dinsdagochtend waardoor
je slechts één of maximaal twee werkdagen ‘verliest’. Er zijn
afreizen op 13, 20 en 27 januari, op 3 februari en op 16 en 23
maart.Er wordt gereisd met een slaapbus en je verblijft twee
nachten in vol- of halfpension. Ook de skipas is inbegrepen.
Bestemmingen zijn onder meer Tignes, La Plagne en BrideLes-Bains. Er zijn opstapplaatsen in Oostende, Brugge, Gent
en Brussel.Vanaf 409 euro per persoon.
Meer info: www.sunjets.be

**

Foto Kos

Advantage Rent A Car komt naar België. Advantage is het low-costmerk van Hertz en is al langer
actief in Europese landen. Nu opent het bedrijf
een kantoor vlak bij Brussels Airport.De diensten
zijn vergelijkbaar met die van klassieke verhuurders maar Advantage verhuurt tegen uiterst
scherpe prijzen. (HSte)
Meer info: http://be.advantage.com

LOGEREN

nis, op deze plek is duidelijk geleefd. Ook de
menukaart is grappig. De ‘hoerenhap’ is een
snelgerecht met inktvis dat de dames van plezier wel eens tussen twee ‘werksessies’ komen
verorberen.»

PRAKTISCH

Enkele typische
huizen in Oranjestad:
Nederlandse
architectuur in
snoepjeskleuren.

Goedkope autoverhuurder
komt ook naar België
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Droomhotels

Hoogste berg
«Ergens midden op het eiland vind je iets wat
op een uit de kluiten gewassen stapel hooi lijkt.
Een betere naam konden ze dus niet bedenken: de Hooiberg. De ‘berg’ is met zijn 186 meter het hoogste punt van Aruba en garandeert
een mooi panorama. Ik ga er graag naar toe bij
zonsondergang. Weg van alle drukte, al moet
je er wel 500 trappen voor beklimmen. Zoeken
naar een naald moet je niet doen, maar honderden cactussen zorgen er wel voor dat je netjes op de paadjes blijft.»
Ook al heeft Aruba adembenemende stranden,
in het noorden van het eiland krijg je een heel
ander beeld. «Daar beuken de golven tegen de
rotsen, daar spat het water hoog op», zegt Peter. «De erosie vormde een natuurlijke brug
van de ene rotspartij naar de andere. Maar die
begaf het een paar jaar geleden. Geen nood
echter, de dagtrippers blijven hier een stop maken, gewoon om onder de indruk te komen van
het geweld van de oceaan.»

Flamingo’s
lopen vrij
rond op het
strand van
Renaissance
Island.

