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IN HET SPAANSE APPARTEMENT VAN IMKA EN VERONIQUE
IS HET ALTIJD ZOMER
HET APPARTEMENT

“Onze Spaanse droom werd zeven jaar geleden realiteit. We kochten op plan een appartement met 2 slaap- en badkamers en anderhalf jaar later was het klaar”, vertelt Imka. “Ik
maakte van die periode gebruik om heel gericht te zoeken naar de juiste meubelen en
spulletjes. Ik wilde hier een thuis van maken,
en dat is gelukt. Overal is er een roze accent
– mijn lievelingskleur – en met spreuken zorg
ik voor positieve vibes. Wat de ﬂat nog leuker
maakt, is het kleinere terras met zicht op het
zwembad, en het platte dak dat volledig als
terras is ingericht. We hebben er een loungehoek en ligbedden in de zon en een eetplaats
in de schaduw. Elke schoolvakantie komen we
naar Spanje. Het liefste kom ik in november.
Dan is het nog 25 graden en warm genoeg
om te zwemmen.”

EVEN VOORSTELLEN
Imka (44) uit het Oost-Vlaamse
Wachtebeke en haar vriendin
Veronique (47) uit het Antwerpse Schoten. Beide dames
hebben met hun gezin een appartement in het resort Oasis
Beach in La Zenia. Dat is een
gemeente aan de Costa Blanca
op 45 minuten van de luchthaven van Alicante.

DE OMGEVING

“Elke schoolvakantie
komen we hierheen.
In november is het
nog 25 graden, en dus
warm genoeg om te
zwemmen. Heerlijk!”
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Het appartement is onderdeel van een complex met een aantal blokjes die gebouwd zijn
rond een centrale binnentuin met een groot
zwembad. Aan de overkant van de straat is er
een winkelcentrum en ook het strand is niet
veraf. “Dit is dus de ideale plek voor een
weekendje met vriendinnen dat ik al een aantal keren organiseerde. Het zijn telkens onvergetelijke dagen die ik koester. Omdat er in
ons complex zoveel Belgische eigenaars zijn,
leerde ik hier al veel nieuwe mensen kennen.
Zo is Veronique een goede vriendin geworden, met wie ik zelfs in België afspreek. Het
liefste trekken we er in Spanje op uit, op zoek
naar de beste restaurants”, lacht Imka. “Maar
met een natuurgebied en enkele steden in de
buurt valt er nog zoveel meer te beleven.”

MEER WETEN?

Het appartement van Imka kun je ook huren.
Afhankelijk van het seizoen betaal je tussen
350 en 700 euro per week. Info: facebook.
com/casamartinezspain. Droom je zelf van
een tweede verblijf in Spanje? Een appartement van dit type heb je vanaf 145.000 euro.
Info: hipestates.com
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