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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Dat Marbella een populaire vakantiebestemming is, mag duidelijk 
zijn. Iets wat ook heel veel Nederlandse ondernemers deed besluiten 
om hier een ‘gokje’ te wagen. En geef ze eens ongelijk. Werken 
onder de Spaanse zon, beter kun je het toch eigenlijk niet treffen?

Hoewel je jezelf met gemak lange tijd in Marbella kunt vermaken, is 
het tijdens je vakantie natuurlijk ook weleens leuk om een uitstapje 
te maken naar een andere mooie plaats in de buurt. Daarom namen 
we een kijkje in het nabijgelegen Torremolinos en spraken daar 
onder andere met Daniëlle en Marvel van De Klikspaan en Daimy, 
Corne & Majola van 't Cafeeke. Wist je trouwens dat Torremolinos 
echt ‘the place to be’ is op het gebied van uitgaan? 

Ben je na je bezoek aan Marbella – of aan Torremolinos – zó verliefd 
geworden op Spanje dat je het liefst een (tweede) huis zou willen in 
dit prachtige land? Doen! Er zijn dan echter wel wat dingen waar je 
rekening mee moet houden. Met onze tips voor het kopen van een 
huis onder de Spaanse zon, helpen we je alvast op de goede weg.

Zit een huis in Spanje er voor jou niet in, maar wil je wel een beetje 
Spanje mee naar huis nemen? Probeer dan gewoon eens het 
overheerlijke paella recept verderop in dit magazine. Want wie het 
kleine niet eert... Buen provecho!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



Ben je tijdens je vakanties in Spanje helemaal verliefd geworden op dit prachtige land?
En heb je sindsdien nog maar één droom... een eigen huis kopen in Marbella?

Bruist geeft tips waar je op moet letten bij het kopen van een huis in Spanje.

Dr� mhuis
gezocht

KEN DE REGIO WAAR JE HET HUIS WILT GAAN KOPEN  
Voordat je een huis koopt, is het verstandig dat je de regio goed 
kent. Let bij het kopen van het huis ook op de afstanden tot de 
belangrijkste uitvalswegen en luchthavens. Zijn er winkels in de 
buurt en eventueel scholen en zijn deze goed te bereiken met het 
openbaar vervoer? Het is ook heel belangrijk dat jullie je thuis 
voelen in de omgeving. Ergens wonen is niet hetzelfde als op 
vakantie gaan en het is belangrijk dat jij je daarvan bewust bent. 
Huur eerst een tijdje een huis in de regio waar je wilt wonen 
voordat je tot kopen overgaat. 

WAAR VIND IK EEN HUIS? Er zijn ontzettend veel websites 
waarop je woningen in Spanje kan vinden. Het nadeel is dat het 
merendeel in het Spaans is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
Op deze websites staan namelijk woningen met hele duidelijke 
foto’s en vaak kun je door een account aan te maken je favoriete 
woningen opslaan. Check deze websites voor jouw eigen 
droomhuis: www.yaencontre.com of www.enalquiler.com.
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BRUISENDE/TIPS

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fi scaal nummer, dat door de Immigratiedienst 
wordt uitgegeven, staat voor ‘Número de 
Identidad de Extranjero’. Je hebt dit nummer ook 
nodig wanneer je een Spaanse zorgverzekering 
wil afsluiten, een bankrekening wil openen of 
wanneer je bijvoorbeeld wil gaan werken.

SPAANSE BANKREKENING
Wanneer je een huis wil kopen in Spanje, heb je een 
bankrekening nodig bij een Spaanse bank. Als je 
een tweede huis gaat kopen en dus waarschijnlijk 

ingeschreven blijft in Nederland, open je een 
niet-residenten rekening. Ga je echt emigreren 
en woon je dus offi cieel niet meer in Nederland? 
Dan open je een residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE IN
Er zijn diversen (Nederlandstalige) dienstverleners 
in Spanje die jou kunnen bijstaan bij het kopen 
van een woning. Je vindt hun advertenties 
uiteraard ook in dit magazine. Een laatste tip: 
het is zeer verstandig om je koopcontract altijd 
te laten nakijken door een advocaat.
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EEN HUIS KOPEN 
IN UW EIGEN TAAL

Bas Mulders (Adviseur Nederland)
bas@costadelsolspecialist.eu 

Kim Celens (Adviseur België)
kim@costadelsolspecialist.eu

Tel: +34 9511 20034 (NL-talig) 
www.costadelsolspecialist.eu

“Vrijblijvend advies op uw vakantie-adres? 
Bel ons gerust om op korte termijn een afspraak te maken!”



Deze tips worden je aangeboden door Sí Andalucía (www.siandalucia.com)

Ojén, met haar drieduizend inwoners, is op de 
een of andere manier relatief authentiek 
gebleven, ondanks de nabijheid van Marbella. 
Pas in het begin van de jaren negentig werd het 
geitenpad tussen Marbella en Coín verbeterd en 
ligt er nu een schitterende slingerweg door de 
bergen met uitzichten op Ojén en de omgeving.

Het oude deel van de stad spreidt zich uit over de bergzijde, 
gezien vanaf de doorgaande weg Marbella-Coín. Hier zijn de 
geplaveide straten smal en de pleintjes ouderwets 
Andalusisch. Ojén stond bekend om de productie van 
anijslikeur, aguardiente, die veel Spanjaarden elke dag met 
hun ochtendkoffie nemen. Deze likeur speelde eens een 
belangrijke rol in de economie van de stad. Zeker een bezoek 
waard is daarom ook het Wijnmuseum.

Vanaf de hoofdstraat in het dorp kan je klimmen naar de 
Cuevas de las Columnas y Campanas (kolommen en klokken 
grotten). Hier krijg je niet alleen de fascinerende grotten, 
maar ook een prachtig uitzicht te zien.

Authentiek

Andalusië
WWW.SIANDALUCIA.COM

op tien minuten van Marbella

Foto's: Hessel Bosch



Calle Vientos del Sur 2, 29650 Riviera del Sol / Mijas/Calahonda  |  +34 951 66 47 26

NIEUW IN MARBELLA

Lekkere Belgische friet en snacks!

Jouw onderneming ook presenteren 
in dit sprankelende magazine?
Of wil je meer
weten over de vele
mogelijkheden van
Marbella Bruist? 

Neem dan contact 
op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel +31 613 750 748
op via nl@nederlandbruist.nl 
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Torremolinos Bruist ook
Torremolinos 

Dr�mhuis
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VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhoog gaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhoog gaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 613750748 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

MARBELLA NED



Carretera Ronda, 43 Benahavís, Andalucia  |  +34 952 92 74 78
carniceriaholandesa@gmail.com  |  www.carniceriaholandesa.com

Willem van Beek en zijn vrouw Dominique verhuisden vroeg in het jaar 2000 naar 
Zuid-Spanje om daar zijn beroep als slager voort te zetten. De geboren Utrechter 
komt uit een echte slagersfamilie. Zijn grootvader begon in 1937 met een slagerij die 
al snel een referentie werd en door de hele provincie Utrecht werd geprezen.

Guillermo Carniceria Holandesa
   Uw Nederlandse slager in Spanje

SINDS
1937

Willem - Guillermo in het Spaans - heeft zijn vak geleerd in de slagerij van 
zijn vader en heeft alle diploma's behaald om zichzelf een ‘vakslager’ te 
kunnen noemen. De familie Van Beek is nu niet alleen bekend in Utrecht, 
maar ook aan de Costa del Sol.

Hij biedt zijn klanten de best mogelijke service en kwaliteitsvlees aan. 
Het enige dat u hoeft te doen is een blik werpen op het vlees dat in de 
winkel te zien is en u zult zelf zien hoe vers en gezond het eruitziet.

Bij Guillermo slacht het team zelf het vlees. Willem maakt onder andere 
de rosbief, ham en fricandeau helemaal zelf. De heerlijke rookworst komt 
uit de eigen rokerij. Naast vlees verkopen ze  in de winkel ook salades, 
soepen, sauzen, kazen, delicatesses en wijn. 



ALL-FIX
ALLE RENOVATIEWERKEN

HET ZONNETJE VOOR UW CASA
• keukens
• badkamers
• vloer & tegelwerk
• vochtbestrijding

• schilderwerk
• airco & verwarming
• zwembaden
• technische installaties

29649 Calahonda  |  +34 - 607426402
all-fix@outlook.com  |  www.all-fix.es

Van klein onderhoud 
en reusachtige 
renovaties tot een 
complete make-over.

Gratis 3D-plan 
bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gelegen in Marbella.

Het hele team spreekt 

 Nederlands

 Frans 

 Vlaams 

 Engels en

 Spaans

bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gelegen in Marbella.

Het hele team spreekt 

Plaza Jerónimo Cuervo 2
29012 Málaga
+34 952 60 90 93
reservas@restaurantevinomio.es
www.restaurantevinomio.es

Dé culturele hotspot
          van Málaga

Vino Mio is één van de beste restaurants in Málaga. Het 
elegante en gezellige restaurant heeft een geweldig 
terras aan de voet van het befaamde ‘Cervantes 
Theater’. De keuken is van woensdag t/m zondag 
geopend vanaf 13:00 uur tot laat en sluit niet tussen de 
middag. 

Natuurlijk kom je hier om exotische gerechten, zoals 
krokodil te proberen, maar ook voor de 
bruisende flamenco-avonden, de 
maandelijkse exposities of de 
beroemde Malaga High Wine.

bruisende flamenco
shows



MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAAL PROJECTEN

T 0034 687 586 138 • tim@mt-interiors.com •mt-interiors.com

maatwerk

kwaliteit

tijdloos
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Buen apetito!

Denk je aan de Spaanse keuken, dan denk je natuurlijk al 
snel aan tapas. En ook op dat vlak kun je in Andalusië 
uiteraard je hart ophalen met als echte topper uit deze 
streek: de jamon Iberico. Een ham die je als ware foodie 
echt een keer geproefd moet hebben. Heel wat anders dan 
de ham die we hier in Nederland kennen. Maar natuurlijk 
zijn er daarnaast nog tal van andere tapas te proeven, zoals 
albondigas, pimientos, boquerones... En waar kun je dat nu 
beter doen dan in een authentieke Spaanse tapasbar waar 
je samen met de locals smult van al dat lekkers?

Behalve tapas komen er uiteraard nog veel meer 
heerlijkheden uit deze zonnige streek in het zuiden van 
Europa. Een ander typisch streekgerecht is gazpacho, een 
koude soep met tomaat als hoofdingrediënt. Maar ook 
zoete desserts tref je hier bijvoorbeeld standaard op de 
menukaart aan. Eigenlijk moet je gewoon eens ergens 
binnenlopen en je laten verrassen door al het lekkers. 
Houd er dan overigens wel rekening mee dat voor 

Ben je een liefhebber van heerlijk eten en ga je dit jaar toevallig op vakantie naar 
de Zuid-Spaanse streek Andalusië? Dan zit je gegarandeerd goed! Hier komen 
namelijk de heerlijkste gerechten vandaan die je vakantie culinair gezien net dat 
beetje extra geven...

Spanjaarden de hoofdmaaltijd van de dag ’s middags 
wordt gegeten, tijdens de siësta. Wil je je dus echt 
aan het Spaanse culinaire leven aanpassen, ga dan 
’s middags uit eten. Hoe vreemd dit wellicht 
ook mag voelen. Dan krijg je pas echt de 
Spaanse eetcultuur mee...

Dorst gekregen van al dat eten en wil je ook op dat 
gebied een streek product proeven? Ga dan 
eens aan de sherry die geproduceerd 
wordt in Jerez (de naam zegt eigenlijk 
al genoeg...).

Natuurlijk hoef je niet per se helemaal 
naar Spanje om van alle culinaire 
hoogstandjes uit Andalusië te genieten. 
Ook thuis kun je een heerlijk Spaans 
avondje organiseren. In dit magazine vind 
je alvast een heerlijk recept voor paella.

Lekker eten in
BRUIST/CULINAIR

AndalusiëLekker eten in

LAAT JE 
VERRASSEN 

DOOR AL 
DAT LEKKERS
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+34 657 096 148 
www.facebook.com/stubojero

De betrouwbare 
handyman
Iets veranderen aan je droomhuis? 
Jeroen Mertens is je handyman. Van 
grote verbouwing tot het schilderen 
van de buitengevel.
• Vakmanschap 
• Hollandse stiptheid
• Jeroen spreekt zijn talen

MARBELLA

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

Lekker met
zonder jas naar

buiten!

Lente

Ik ben blij
dat je er bent!

Hallo Lente
Kom, we gaan de

bloemetjes
buiten zetten!

Lente



Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche. Zij heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

Yasmien Beauty Artist
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3-D 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fi jne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifi ëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)
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 Marbella is de bekendste badplaats van de Costa del Sol
   en heeft een reputatie als een van de meeste
 glamoureuze vakantiebestemmingen in Zuid-Europa.
  Een van de meest typische gerechten in Marbella
    is gegrilde sardines. 
  De naam Torremolinos verwijst naar het grote aantal 
  watermolens dat langs de kust te vinden was.
  De watermolens werden gebruikt voor de maalindustrie.
 De enige molen die nu nog bij Torremolinos te zien is,
    is de gerestaureerde Molino de Inca.
  Andalusië bestaat uit acht provincies die allemaal 
 genoemd zijn naar hun hoofdstad: Sevilla, Malaga, Cadiz,
   Granada, Cordoba, Jaen, Almeria en Huelva.
   Alle clichébeelden van Spanje vind je terug in Andalusië:
  fl amenco, tapas, sherry, Moorse architectuur,
    zonovergoten stranden en stierengevechten.
 Aan de hele Costa del Sol zijn meer dan 80 golfbanen. 

DITJES/DATJESHét hotel waar jij
naar op zoek bent!

EEN MODERN HOTEL
MET ALLURE,
DIRECT AAN ZEE

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com
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  De watermolens werden gebruikt voor de maalindustrie.
 De enige molen die nu nog bij Torremolinos te zien is,
    is de gerestaureerde Molino de Inca.
  Andalusië bestaat uit acht provincies die allemaal 
 genoemd zijn naar hun hoofdstad: Sevilla, Malaga, Cadiz,
   Granada, Cordoba, Jaen, Almeria en Huelva.
   Alle clichébeelden van Spanje vind je terug in Andalusië:
  fl amenco, tapas, sherry, Moorse architectuur,
    zonovergoten stranden en stierengevechten.
 Aan de hele Costa del Sol zijn meer dan 80 golfbanen. 

DITJES/DATJES
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Smullen van Spaanse 
PAELLA

INGREDIËNTEN
Voor 6 personen

Bereidingstijd 50 minuten
    

750 ml kippenbouillon 
0,05 gr saffraan (buisje)

olie om te bakken
1 ui

    1 knofl ook
1 kleine rode peper

50 gr chorizo
400 gr kippendijen

1 paprika
snufje paprikapoeder

500 gr paellarijst
                1 blikje tomatenpuree

    1 citroen
        200 gr doperwten

            circa 15 gamba’s (vriezer)
citroen

Paellapan of grote wokpan

GENIET THUIS
VAN SPANJE 
MET DEZE

OVERHEERLIJKE 
PAELLA! 

BRUIST/RECEPT

Hou je ook zo van Spanje en de heerlijke gerechten die dit land te bieden heeft? 
Deze maand geven we jou een eenvoudig recept voor een goed gevulde Spaanse 
paellaschotel met rijst, kip, chorizo en saffraan. Om heerlijk van te genieten.

Verwarm de bouillon in een pan en voeg de saffraan 
toe. Verhit een scheutje olie in de paellapan en fruit 
de fi jngehakte ui, knofl ook en rode peper aan. Voeg 
de chorizo in kleine stukjes toe. Snijd de kippendijen 
in stukjes en bak deze gaar in dezelfde pan. Voeg 
ondertussen ook de paprika in blokjes en het 
paprikapoeder toe. Roer de paellarijst erdoor, voeg 
de warme saffraan bouillon eraan toe en roer ook het 
blikje tomatenpuree erdoor.

Laat de rijst ongeveer 20 minuten gaar pruttelen en 
schep af en toe om. Voeg de laatste 3 minuten de 
doperwten toe. Bak de gamba’s een paar minuten 
in een koekenpan. Als al het vocht is opgenomen 
door de rijst en de rijst gaar is, leg je de gamba’s er 
bovenop samen met de partjes citroen. In plaats van 
paellarijst kun je ook risottorijst gebruiken.
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Torremolinos

TORREMOLINOS, vernoemd naar ‘Torre de los Molinos’, was ooit een klein 
vissersdorp. Nu is het een stad met veel hotels en appartementen. De stad ligt aan de 

zuidkust van Spanje en is gelegen op slechts zes kilometer van Malaga International 
Airport. Hierdoor is Torremolinos zeer makkelijk bereikbaar. 

Bruist!



Heerlijke temperatuur
Doordat er ongeveer driehonderd zonnige dagen per 
jaar zijn en een gemiddelde temperatuur van 19,3 
graden, is het een ideale vakantiebestemming. Veel 
Noord-Europeanen ontsnappen aan de koude maanden 
in hun eigen land en brengen hier een rustige winter 
door met temperaturen tussen de 10 en 17 graden. 

In Torremolinos is er een overvloed aan restaurants en 
bars. Je vindt vele nationaliteiten in de bars, zoals Ierse, 
Britse, Nederlandse en Duitse. Naar een lokale bar gaan, 
is zeker ook aan te raden. Je kunt daar de heerlijke tapas 
uitproberen. Langs de promenades zijn veel lokale 
strandtenten waar je de typische gebakken vis kunt 
proeven. 

The place to be
Voor rust en verrijking is Torremolinos niet de ideale 
bestemming. De stad staat niet bekend om de 
monumenten of andere bezienswaardigheden. Deze 
badplaats is volledig gericht op de toerist en is zeer 

levendig met bars, restaurants en een bruisend 
nachtleven. Torremolinos is ‘the place to be’ op 
het gebied van uitgaan. 

Water Park Aqualand ligt op tien minuten 
afstand van het centrum. Dit is echt één van de 
leukste dagbestedingen vol waterpret. Hier 
vind je bijvoorbeeld geweldige glijbanen, zoals 
de Black Hole, de Boomerang, de Crazy Race, de 
Super slalom, de Kamikaze en de Twister. Ook 
zijn er stroomversnellingen, een Surf Beach, een 
tropisch lagune, jacuzzi’s en waterspeeltuinen. 
Kortom: voor ieder wat wils.

Torremolinos heeft ook vier stranden die aan de 
kustlijn liggen: Los Alamos, Playamar, Bajondillo 
en La Carihule. De stranden zijn allemaal lang, 
breed, met donker zand en vele faciliteiten voor 
de toeristen. Over deze vier heerlijke stranden 
voor een zonvakantie vertellen we volgende 
maand meer.

Torremolinos

BRUISEND/TORREMOLINOS

Bruist!



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @MarbellaBruist

Torremolinos
is altijd

een
 goed idee!



Altijd in voor een 
gezellig feestje!

’t Cafeeke is een gezellig café achter de welbekende 
boulevard van Carihuela aan de Costa del Sol. Het wordt 
gerund door vader, moeder en dochter en is toegankelijk 
voor jong en oud met vooral Nederlandstalige muziek. 

In de zomermaanden en uiteraard in de feestweek in september 
treden er artiesten op. Buiten vindt u een uitnodigend terras voor 
een verfrissend drankje of een bittergarnituur na een dagje 
strand.

Komen jullie ook naar ’t Cafeeke om er 
samen met ons een gezellig feestje van te 
maken?

’t Cafeeke la Carihuela Torremolinos
Calle Decano Higueras del Castillo 66, Torremolinos-Málaga  |  +31 610217131

maken?

Volg ons
ook op

  
Van links naar rechts: Daimy, Corne & Majola.



AL 20 JAAR EEN BEGRIP
Al twintig jaar is de Klikspaan gevestigd 
in Carihuela, een prachtig vissersdorpje 
bij Torremolinos. Pal aan het heerlijke 
strand met de gemoedelijke boulevard 
vind je dit vakantieparadijs.

ZONNEN, ETEN, SLAPEN EN 
REPEAT
Bij de Klikspaan komen de meeste 
mensen met veel plannen, maar 
uiteindelijk gaan ze hier vaak niet meer 
weg. Waarom zou je ook? Je kunt hier 
fantastisch eten: van uitsmijters en 
pannenkoeken tot de beste biefstuk. 
Daarbij bereiden ze ook heerlijk 
huisgemaakte patatje stoofvlees en 
supermalse spareribs. Ook kun je er 
slapen in één van de appartementen 
met uitzicht op zee. Of wat denk je van 
zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes die direct voor de deur liggen. 
Laat je hier verwennen met een heerlijke 

Wie eenmaal bij de Klikspaan in Torremolinos komt, blijft terugkomen. De zaak omschrijft 
zich het beste als een tweede huis, dat werkelijk van alle gemakken voorzien is.

massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart 
zo direct aan je strandbedje. 

DE PLEK VOOR EEN 
FEESTJE
Bij de Klikspaan blijven de 
gasten terugkomen, omdat het 
er zo gezellig, fi jn én vertrouwd 
is. De mensen leren elkaar 
kennen, kinderen maken 
vriendjes en ook het team 
bestaat uit vaste gezichten. 
Dit alles zorgt voor een 
gemoedelijke sfeer, waarbij 
de Klikspaan heel populair 
is onder Nederlanders en de 
perfecte locatie is om een 
feestje te geven. Daarbij is 
Carihuela gewoon een heerlijke 
vakantiebestemming waarbij 
je de Klikspaan natuurlijk niet 
mag missen.

Genieten van de

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela – Torremolinos (Málaga)  |  +34 952 050 133
info@deklikspaan.com  |  www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

Genieten van de

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela – Torremolinos (Málaga)  |  +34 952 050 133
info@deklikspaan.com  |  www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

BRUISENDE/ZAKEN

gezelligheid

BIJ DE KLIKSPAAN 
BLIJVEN DE GASTEN 

TERUGKOMEN

ZEER UITGEBREID ONTBIJT, 
LUNCH EN DINER

OOK STRANDBEDIENING

MOOIE STUDIO’S 
BOVEN DE ZAAK
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Dé slaapspecialisten
van de Costa del Sol...

Roger’s Linnerie staat garant voor prachtig 
Nederlands bedtextiel: lekkere kussens en heerlijke 
dekbedden in de juiste maten, goed passende 
hoeslakens, moltons, slopen en lakens, fijne toppers 
en prachtige dekbedovertrekken van topmerken in 
100% katoen en satijn.

...dát zijn Kees Diks en Roger 
Weijerman, samen gevestigd 

aan de Avenida Carlota 
Alessandri in Torremolinos.



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 14.00 uur 

Buiten openingstijden op afspraak: 
+34 604360158

Avenida Carlota Alessandri 158
La Carihuela – Torremolinos

Schuin tegenover Carihuela Park – 
Discotheek Voom Voom

Eigen parkeeroprit

+34 951 395934     
www.rogerslinnerie.com

Kees Diks ontwerpt daar zijn BORNELLI  
boxsprings en matrassen die in eigen fabriek 
ambachtelijk met de hand worden gemaakt 
en supersnel bij u thuis worden geleverd en 
gemonteerd tegen zeer concurrerende prijzen, 
en dat aan de gehele Costa del Sol!



Zoveel liefde voor vis,
dat proef je!

Sinds dit voorjaar is er 
een prachtige, nieuwe zaak, 
midden in het centrum



BRUISENDE/ZAKEN

Luna Azul | Eigenaar: Barend van de Ree  |  30 Calle Chiriva, 29620 Torremolinos-Málaga
+34 667 70 24 55  |  grandcafelunaazul@gmail.com

Trek in Hollandse haring vers 
van het mes? Of een portie 

kibbeling? Ja, zelfs voor 
Noordzeetong kun je bij het 

Nederlandse visrestaurant Luna 
Azul terecht. Hier eet je de 

lekkerste lekkerbekjes en paling 
op toast. 

Vissersfamilie
Barend van de Ree en zijn vrouw Bess mag je toch echt 
wel experts noemen als het om vis gaat. Barend komt uit 
een ware vissersfamilie en ontmoet zijn vrouw elf jaar 
geleden in zijn zaak. Bess vindt het er zo leuk dat ze 
besluit om de Horecaschool te doen. Ze doet onder andere 
ervaring op bij Duin en Kruidberg in Santpoort, waar 
gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Eigenlijk is ze nooit 
meer weggegaan uit de horecawereld en nu staan ze 
samen met veel liefde in de keuken. 

Van IJmuiden naar Torremolinos
Na tien jaar een visrestaurant in IJmuiden gehad te 
hebben, openen Barend en Bess een restaurant in 
Haarlem. Al is het Spanje dat hen na vijf jaar roept. 
Ze kiezen voor de wijk La Carihuela in 
Torremolinos. Lekker dicht bij het vliegveld en een 
buurt waar veel Nederlanders komen. 

Lovende recensies
Zoveel liefde voor vis, het vak en gastvrijheid, dat 
proef je direct als je bij Luna Azul bent. Voorheen 
zat het restaurant aan de rand van Torremolinos, 
maar sinds dit voorjaar is er een prachtige, 

nieuwe zaak, midden in het centrum. Barend zegt 
hierover: ‘’Nederlanders, Belgen maar ook Duitsers en 
Engelsen weten ons al te vinden. Op deze toplocatie 
verwachten we ook de Spanjaarden kennis te laten 
maken met onze Oer-Hollandse visspecialiteiten en 
speciaal geselecteerde wijnen.’’ 
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Wordt  jouw droom werkelijkheid?

Estrella Estrella Estrella Estates
maintenance-rentals-sales

.com

T +34 951560591   M +34 612461433  E info@estrellaestates.com



Wordt  jouw droom werkelijkheid?

Voor wie net als Peter Tromp zijn droom 
werkelijkheid wil laten worden, is Estrella Estates 
de vertrouwde basis. Het makelaars kantoor met 
Nederlandse roots begeleidt je bij alle facetten 
tijdens de zoektocht naar het huis dat al je 
vinkjes aantikt.

Marbella heeft het allemaal
Er zijn weinig plekken in Spanje die zoveel te bieden hebben als 

Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen tot een fijn 

dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. Waar veel toeristische 

trekpleisters in de winter veranderen in spookdorpen, blijft Marbella 

bruisen. Dankzij het bijzondere microklimaat, dat grotendeels te 

danken is aan de bergrug vlak achter Marbella, wordt bewolking veelal 

tegengehouden. Met als resultaat: tropische zomers, waarbij het kwik 

de vijfendertig graden vaak aantikt en warme winters van gemiddeld 

achttien graden.

Estrella Estates levert een echte sterrenklasse
Sinds 2016 is Peter Tromp permanent gevestigd in zijn geliefde Marbella, 

waar hij al sinds 1999 een vakantiewoning had. Naast het feit dat hij de 

omgeving als geen ander kent, is Estrella Estates op de hoogte van alle 

wetgeving. Ook fungeert de makelaar als eerlijke tolk voor degene die de 

Spaanse taal nog niet eigen is. Estrella Estates maakt het verschil met 

andere kantoren in Marbella door de open en eerlijke communicatie. 

Het kantoor begeleidt niet alleen tijdens de aankoop van een woning, 

maar ook bij praktische zaken als het aanvragen van een N.I.E.-nummer, 

Spaanse bankrekening en het assisteren bij het vinden van de juiste 

hypotheek. In het verlengde van de verkoopactiviteiten, houdt Estrella 

Estates zich ook bezig met verhuur en investeringen t.b.v. verhuur.

Als je
een huis zoekt
in Marbella, 
dan bel je 

Peter Tromp!

M +34 747766260 E info@estrellaestates.com 
C/ Casiopea, 29660 Nueva Andalucia, Marbella



marbella

Luxury furniture

Eenheid in uw interieur met een persoonlijke touch!

Uw gehele woning binnen één dag inrichten in een luxe, tijdloze 

stijl. Dankzij de geraffineerde losse componenten van Blox Marbella 

stelt u in no-time uw complete interieur samen. Keuze uit een 

breed scala aan kleuren en materialen. Eenheid en stijl vloeien 

naadloos samen, van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. Voor 

meer informatie, stuur een bericht via www.blox.sale
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MARBELLA MAART 2019 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Het luxe
pareltje aan de

Costa del Sol
MarbellaNIEUWE

UITGAVE!

Neem dan vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) welke editie 
óf edities je iedere maand thuis of bij je bedrijf wilt 
ontvangen. Stuur een e-mail naar
abonnement@nederlandbruist.nl
en vraag naar de voorwaarden.
abonnement@nederlandbruist.nl
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Jaarabonnement
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Ibiza Bruist
t.w.v.

€ 17,88

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS? MARBELLA

Ibiza Bruist
€ 17,88
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nooit meer een editie!
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óf edities je iedere maand thuis of bij je bedrijf wilt 
ontvangen. Stuur een e-mail naar
abonnement@nederlandbruist.nl
en vraag naar de voorwaarden.

Maak kans op een:

Jaarabonnement
op Marbella of 

Ibiza Bruist
t.w.v.

€ 17,88

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS?

IBIZA
APRIL 2019 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Bezoek dehippiemarkten

            ontwaakt!
IbiZ a Mis

nooit meer een editie!



Schrijf u in via
BinckSpanje.com

Alle bijeenkomsten 
vinden plaats in onze 
Binck Investment 
Academy in Marbella

Leuke plannen voor uw agenda voor 

ALLE EVENEMENTEN ZIJN GRATIS EN VRIJBLIJVEND

Bij Binck kunt u seminars volgen over alle vormen van beleggen. 
Daarnaast organiseren we ook lezingen en debatten over het 
leven als buitenlander aan de Costa del Sol.

feb	 Alles	wat	u	moet	weten	over	de	fiscus	in	Spanje
mrt Brexit Breakfast 
apr Málaga bruist
mei Alles over ProTrader
jun Nederlandse crime hubs in Spanje
jul/aug   Bespreken van voorbeeldportefeuilles op afspraak
sep Debat: het gaat goed met de Spaanse economie
okt Mystery Guest
nov Het leven als guiri aan de Costa del Sol
dec Vooruitblik en visie op 2020 & KerstBorrel
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telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan deels verloren gaan. BinckBank nv – Vergunninghouder DNB 
Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen – Kvk Amsterdam 33162223




