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Schrijf je nu in!
17 t/m 20 oktober
Marbella 4 Days Walking

Trouwen
onder de 
Spaanse zon



MAAK  JE DROMEN WAAR
De 48 jarige Paul van den Bos is al 23 jaar 

ondernemer. Hij begon met een bedrijf 
gespecialiseerd in reiniging van horecazaken. 

Zodoende rolde hij al snel de horecawereld 
in. Toen hij in Nederland de kans  

kreeg om zelf een horecaonderneming  
over te nemen, greep hij deze kans  

met beide handen aan. 

Paul gaf de onderneming een facelift door 
er een nieuw concept aan te koppelen en 
het pand op te knappen. Zo maakte hij er 
een succesvolle onderneming van die hij 

vervolgens verkocht met winst. Dit beviel 
Paul zo goed dat hij meer horeca- 

ondernemingen kocht, opknapte en
verkocht in Nederland. Uiteindelijk 

maakte hij er zijn werk van. Maar niet in 

BRUISENDE/ZAKEN

VAN A TOT Z
Wanneer je als ondernemer aanklopt bij Horeca Spanje ben je 
verzekerd van een geweldige service. Paul en zijn specialisten helpen 
je bij elke stap die je moet nemen om een succesvolle horecazaak over 
te nemen of te starten. Denk daarbij aan hulp bij het maken van een 
businessplan voor de financiering, het ontwikkelen van een passend 
concept, de verbouwing van het pand en de administratie die volgt. 
Horeca Spanje helpt je indien nodig zelfs bij het emigreren naar Spanje 
als je een horecaonderneming overneemt of start via Horeca Spanje.

WIL JIJ OOK JE DROOM WAARMAKEN EN EEN HORECA-
ONDERNEMING BEGINNEN IN SPANJE?
Neem dan vooral contact op met Paul.
Samen met jou maakt hij Spanje 
nog bruisender!

Eigenaar: Paul van den Bos  |  NL - Rijksstraatweg 11 - 2984 AB Ridderkerk
ES - Partida Antequera 119 - 03579 Orxeta (Alicante)

06 53 18 39 14  |  info@horeca-spanje.com  |  www.horeca-spanje.com

MAAK  JE DROMEN WAARMAAK  JE DROMEN WAAR
De 48 jarige Paul van den Bos is al 23 jaar 

ondernemer. Hij begon met een bedrijf 
gespecialiseerd in reiniging van horecazaken. 

Zodoende rolde hij al snel de horecawereld 
in. Toen hij in Nederland de kans 

kreeg om zelf een horecaonderneming 
over te nemen, greep hij deze kans 

Paul gaf de onderneming een facelift door 
er een nieuw concept aan te koppelen en 
het pand op te knappen. Zo maakte hij er 
een succesvolle onderneming van die hij 

vervolgens verkocht met winst. Dit beviel “ONDANKS DE VELE 
REGELS, KRIJGEN WIJ 
HET SAMEN MET JOU 

VOOR ELKAAR”

Nederland, nee juist in Spanje, want daar had 
hij zelf een huis en lagen de kansen. 

MOEILIJKER DAN JE DENKT
Met zijn bedrijf Horeca Spanje helpt Paul 
tegenwoordig juist andere ondernemers bij het 
kopen en starten van een horecaonderneming 
in Spanje. Veel mensen denken dat dit een 
makkelijk proces is. Volgens hen zijn de regels 
in Spanje een stuk soepeler en is het een fluitje 
van een cent om succesvol te worden. Dit is 
echter niet het geval. In Spanje is de regel-
geving juist ingewikkelder. Daarom is goede 
begeleiding van groot belang. Uiteindelijk zal 
dit alleen maar geld opleveren. Horeca Spanje 
treedt op als makelaar onder nemingen en helpt 
zo bedrijven die in de problemen zitten. 



Calle Carmen 18  |  La Carihuela  |  Torremolinos  |  +34 616 14 81 33  |    Uwe Majesteit

Restaurant Uwe Majesteit
De smaak van La Carihuela

JOUW PARTNER VOOR EEN VERBLIJF IN CARIHUELA!

Vier je vakantie bij Casa Anita

Recht tegenover café/restaurant De Klikspaan. Midden in de gezellige winkelstraat Calle Carmen 18, La Carihuela

Torremolinos  |  www.casaanita.nl  |    lacarhiuela  |  boekingen +31 6 27272772

We hebben 4 appartementen, 2 voor 2 personen en 2 voor 4 personen.

Al onze appartementen zijn op loopafstand van het strand en het gezellige centrum 

van Carihuela én hebben wifi  en Nederlandse televisie. 
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Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
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Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

VOORWOORD/SEPTEMBER

Trouwen onder de Spaanse zon, wie wil dat nu niet? Heerlijk met je 
voeten in het zand of toch liever op een wat exclusievere locatie... 
in Marbella kan het allemaal. Dus reken maar dat ook jij hier de 
trouwlocatie van je dromen vindt. 

En klinkt dit je allemaal heel leuk in de oren, maar tegelijkertijd ook 
als veel gedoe en geregel? Ook dat hoeft een droombruiloft niet in de 
weg te staan. Schakel gewoon de hulp in van een weddingplanner. 
Elly Persons van Trouweninspanje.nl vertelt je daar verderop in deze 
nieuwste editie van Marbella Bruist meer over.

Staat trouwen niet op jouw to-dolijstje? Geen probleem, ook dan is 
Marbella de perfecte bestemming om naartoe te gaan. Alleen al 
vanwege het weer en bijzondere bezienswaardigheden als de Rots 
van Gibraltar. Maar ook vanwege alle leuke dingen die in deze streek 
worden georganiseerd. Zo kunnen wandelliefhebbers binnenkort 
hun hart ophalen, want het is weer bijna tijd voor de grootste 
wandelvierdaagse van Spanje: Marbella 4 Days Walking. Blader dus 
snel verder, lees het artikel hierover en schrijf je in, zouden wij zeggen!

Sowieso is het een goed idee om snel verder te bladeren, want 
Marbella heeft nog zo veel meer te bieden. Wat? Je leest het in 
Marbella Bruist!

Hasta pronto
Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

Bruisende lezer,14
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droombruiloft
Een        in Marbella

GA JIJ VOOR EEN 
SPETTEREND 

TROUWFEEST WAAR 
OVER NA WORDT 

GEPRAAT?

Trouwen onder de Spaanse zon in 
Marbella, het is een droom voor veel 
mensen. In Marbella en omstreken 

vind je talloze prachtige trouwlocaties. 
Of je nu uitgebreid uitpakt of juist 

voor een sobere bruiloft gaat,
in Marbella beleef je ongetwijfeld 

een sprookjeshuwelijk! droombruiloft
Een        in Marbella

TROUWEN OP HET STRAND
Elkaar het ja-woord geven op het strand, wie droomt 
er niet van? Met een kustlijn van 27 kilometer is 
Marbella de perfecte bestemming voor een bruiloft 
op het strand. Beleef een intieme bruiloft met een 
kleinschalige setting of pak juist groots uit met een 
chique knalfeest. Op Marbella kun je alle kanten op. 

VIER DE LIEFDE IN EEN LUXE CLUB
Marbella is de perfecte plaats voor luxe en 
exclusiviteit. Hippe beachclubs, rooftop bars van 
chique hotels, paradijselijke hotels of zelfs een 
kasteel. Op Marbella vind je gegarandeerd de 
trouwlocatie van jouw dromen. Ga jij voor een 
spetterend trouwfeest waar nog lang over na wordt 
gepraat? En wil je jouw bruiloft graag groots vieren? 
Dan is Marbella de place to be! 

INTIEME SFEER IN EEN GROENE OMGEVING
Naast zee en beachclubs, biedt Marbella ook een 
prachtige groene omgeving. Je vindt hier meerdere 
mooie locaties in de weelderige natuur waar je een 

BRUISENDE/TIP

rustige en kalme sfeer treft. Sluit je even af van de buiten-
wereld om optimaal te genieten van jullie bijzondere dag. 

WEDDINGPLANNER
Kom je er qua organisatie zelf niet helemaal uit? Schakel 
gewoon de hulp in van een weddingplanner. Elly Persons 
van Trouweninspanje.nl vertelt je daar op de volgende 
pagina meer over.
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Als meisje droomde ik van een huwelijk in het buitenland. Het leek me magisch. 
Een blauwe zee, wuivende palmbomen en zon. Beter dan het onvoorspelbare 
weer in Nederland. Het is er niet van gekomen! Dat ik jaren later een nieuwe 
carrière startte als weddingplanner aan de Costa del Sol, was iets wat ik toen niet 
had bedacht, maar wat net zo magisch voelt.

Het idee ontstond toen ik mijn partner 
Bas ontmoette. Hij is de eigenaar 
van een prachtige locatie, Mijas-
Residence, waar steeds meer 
huwelijken plaatsvinden. Voor ik naar 
Spanje vertrok om met mijn liefde te 
gaan samenwonen, werkte ik als 
communicatieadviseur en 
eventplanner. Organiseren zit dus in 
mijn bloed. En hoewel een zakelijk 
evenement anders is dan een bruiloft, 
zijn er ook veel overeenkomsten. 
Logistiek, planning en inrichting om 
er een paar te noemen. 

Voor bruidsparen mag ik de mooiste 
dag van hun leven regelen. Dat is 
sowieso speciaal. En niets geeft mij 
meer voldoening dan ervoor te zorgen 
dat hun dag vlekkeloos verloopt. 

Een  magisch  iets!
COLUMN/ELLY PERSONS

Wat het ook bijzonder maakt, is dat ik er nooit alleen 
voor sta. Bas helpt mij waar hij kan. ‘Het komt goed’, 
is wat hij altijd zegt als het niet zo gaat zoals ik wil. 
En dat klopt. Want als het gezegd wordt uit liefde, 
komt het ook altijd goed. 
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Droom je ook van een huwelijk onder de Spaanse zon?
Kijk voor meer informatie op www.trouweninspanje.nl en neem contact met mij op.

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

INTERNATIONALE KEUKEN, BELGISCHE SPECIALITEITEN
DINSDAG - ZATERDAG, 13:00-23:00 | ZONDAG, 13:00-16:00 | MAANDAG GESLOTEN 

Avenida de los girasoles 341 | 29660, Marbella, Spanje | www.maumm.es | +34 951 569 310

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

INTERNATIONALE KEUKEN, BELGISCHE SPECIALITEITEN
DINSDAG - ZATERDAG, 13:00-23:00 | ZONDAG, 13:00-16:00 | MAANDAG GESLOTEN 

Avenida de los girasoles 341 | 29660, Marbella, Spanje | www.maumm.es | +34 951 569 310
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 Mystiek van het Oosten

Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel_paintings

 Mystiek van het
Ontdek de

De liefde van Grace Spiegel voor patronen en kleuren 
komt tot uitdrukking in haar dromerige portretten van 
Aziatische vrouwen. Op haar palet gebruikt ze niet meer 
dan zes basiskleuren. “Daar kan ik wel vijftig warme en 
serene kleuren mee mengen”, aldus Grace.

Het schilderen heeft ze niet van een vreemde. Haar vader, amateur-
schilder Herman Peters, had een antiekwinkel in Zandvoort en liet 
Grace al jong kennismaken met de schoonheid van kunst en antiek. 
Vooral oriëntaalse objecten en porseleinen serviezen, met name uit 
China, spraken haar aan. “Het is tijdloos en sereen, vol prachtige 
patronen en aardse tonen. Een oneindige bron van inspiratie.”

Waarom juist Aziatische vrouwen? “Aziatische vrouwen-
gezichten hebben iets ongrijpbaars. Soms zelfverzekerd, soms 
verlegen. Een beetje brutaal, maar allemaal met een vleugje mysterie. 
Zolang ik het leuk vind, blijf ik Aziatische vrouwen schilderen.”

Verkoop en exposities
De werken van Grace zijn te koop bij Store 11 in Bussum. 
Op onderstaande locaties exposeert Grace de komende tijd.
•  Cafe Cote, Heemstede, vanaf 20 augustus
•  Picketts House, Deia, Mallorca, vanaf eind september
•  Gosto Interiores & Art, Boliqueime, Portugal, tot oktober.

Op zoek naar een

gave fietsvakantie in Zuid Spanje?
Op een half uurtje vanaf Malaga bieden we 

volledig verzorgde fietsvakanties op de 
mountainbike en/of de racefiets in Andalusie.

Verhuur van hoogwaardige racefietsen, mountain-
bikes en diverse soorten elektrische fietsen.

Een paar uur of een dag op pad met 1 van onze 
gidsen op de mountainbike of racefiets.

Calle el Madroño, 29100 Coín, Málaga  |  +34 654580329  |  info@bikekick.eu  |  www.bikekick.eu

De Pindakaas hoeft niet
meer mee in de koffer!

Calle Miguel Rubiales, Carretera de Ronde Km 43, 2
29679 Benahavis, Spanje  |  +34 952 927 081  |  +34 656 510 977

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij
en kaaswinkel van Zuid Spanje.

Mét zonnig terras
om heerlijk te lunchen!

Die koop je ook gewoon bij ons!

29679 Benahavis, Spanje  |  +34 952 927 081  |  +34 656 510 977

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij

Die koop je ook gewoon bij ons!

Calle Miguel Rubiales, Carretera de Ronde Km 43, 2

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij
en kaaswinkel van Zuid Spanje.



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

BOEK NU 
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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING
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DITJES/DATJES

 De kans op een zonovergoten bruiloft is het grootst
in de maanden mei tot september. De seizoenen lopen over het
      algemeen gelijk met Nederland, al is het in Spanje nooit echt koud.
  Een mediterraan diner, bestaande uit olijfolie, vis,
 veel groenten, noten en weinig rood vlees, is erg gezond. 
Bij een bruiloft in Spanje, wordt al snel gedacht aan trouwen 
 op het strand. Blote voeten in het zand, het geluid van 
  de golven en een romantische zonsondergang 
 maken een bruiloft op het strand erg populair.
  Een wijntje drinken op een bruiloft is heerlijk.
 En gelukkig zijn de wijnen nergens lekkerder dan in Spanje!
  Spanje was na Nederland en België het derde land
dat voor de wet het homohuwelijk openstelde. Hierdoor is Spanje 
  voor iedereen een prachtige trouwlocatie!
 Elk huwelijk is verschillend en zo ook de wensen van het
  bruidspaar, maar over het algemeen zijn de kosten voor 
 een bruiloft in Spanje een stuk voordeliger.

Een huis onder de Spaanse zon, 
wie wil dat nu niet? Real-e-Estate 

helpt je maar al te graag zodat jullie 
samen, stap voor stap, op zoek gaan 

naar jouw droomhuis.

Droomhuis
IN HET BUITENLAND?

+31 (0)6 81863601
info@real-e-estate.com | www.real-e-estate.com

• Van A tot Z begeleiden en ontzorgen in de eigen taal
• Samen op zoek naar jouw droomhuis en het bezichtigen
• Begeleiden van de aankoop en regelen van de hypotheek
• Verhuur van je (tweede) huis

Dus of je nu op zoek bent naar een tweede huis of wellicht wilt emigreren 
naar Spanje en daar een nieuw thuis zoekt, via Real-e-Estate vind je 
gegarandeerd het huis van je dromen.

If you know what you are looking for, we know where to find it.
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   ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT 
 Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk 
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo direct aan je strandbedje.     Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

Wie eenmaal bij de Klikspaan in Torremolinos komt, blijft terugkomen. Je vindt dit 
vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand met de gemoedelijke boulevard.

Het gezelligste Nederlandse 
Grand Café aan de Costa Del Sol

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

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur boven de zaak.

huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 

  Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

boven de zaak.
Kleding Webshop 

Wij leveren Vrijetijds-, Promotie-, 
Bedrijfs-, Kinder–, en Babykleding                 

van vele merken. 

Alle kleding kan door ons BEDRUKT en 
GEBORDUURD worden. 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem 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. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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DECOR

IS DIT ECHT VOOR BUITEN?
We gaan een stap verder met het buiten-naar-binnen 
en binnen-naar-buiten halen. Het ‘gezellig maken’ 
hadden we inmiddels al onder controle. De sfeervolle 
buitenverlichting heeft de TL-verlichting vervangen, 
de comfortabele eetstoel de Coca-Cola stoel, het 
buitentapijt staat super leuk met de bijpassende 
poefjes, de accessoires die oh zo belangrijk zijn vullen 
alles aan en we dachten er te zijn, maar niets is minder 
waar...

De outdoor loungeset is nu ook verkrijgbaar in de 
meest uiteenlopende stoffen, kan op maat gemaakt 
worden en nog unieker, heeft het comfort en de look 
van een binnenbank! Niet meer de harde strakke 
kussens, maar een echt comfortabele bank kan nu ook 
buiten staan, wij vinden het een absolute ‘WAUW’!
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Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor

DECOR

DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655

DECOR

IS DIT ECHT VOOR BUITEN?
We gaan een stap verder met het buiten-naar-binnen 
en binnen-naar-buiten halen. Het ‘gezellig maken’ 
hadden we inmiddels al onder controle. De sfeervolle 
buitenverlichting heeft de TL-verlichting vervangen, 
de comfortabele eetstoel de Coca-Cola stoel, het 
buitentapijt staat super leuk met de bijpassende 
poefjes, de accessoires die oh zo belangrijk zijn vullen 
alles aan en we dachten er te zijn, maar niets is minder 
waar...

De outdoor loungeset is nu ook verkrijgbaar in de 
meest uiteenlopende stoffen, kan op maat gemaakt 
worden en nog unieker, heeft het comfort en de look 
van een binnenbank! Niet meer de harde strakke 
kussens, maar een echt comfortabele bank kan nu ook 
buiten staan, wij vinden het een absolute ‘WAUW’!
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Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor

DECOR

DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655
20



17, 18, 19 en 20 oktober is het weer zover: duizenden lopers beginnen aan 
een gezellige wandeltocht door het mooie landschap van Marbella. Dankzij de 
Nederlandse organisatie, mooie routes en bovenal gezellige sfeer, reizen er jaarlijks 
vele Nederlanders af naar het zuiden van Spanje voor Marbella 4 Days Walking.

KIES ZELF JE AFSTAND
Dagelijks vertrekt de vierdaagse vanaf 
het Plaza del Mar aan de boulevard 
van Marbella. Je hebt steeds keuze uit 
drie verschillende routes: van 10, 20 
en 30 kilometer. Ook bepaal je zelf 
hoeveel dagen je meeloopt. De routes 
voeren je door de stad, natuur en langs 
de stranden. Op de laatste dag wordt 
alle inspanning groots beloond. Over 
de Vía Gladiolo loop je terug naar het 
Plaza del Mar waar je met luid gejuich 
wordt begroet. 

VRIJWILLIGERS
Vanaf jaar één is Marbella 4 Days Walking een groot succes. Dat 
komt mede dankzij de vrijwilligers. Ruim vijftig mensen dragen elk op 
hun eigen manier een steentje bij om een mooi evenement neer te 
zetten. Ook houdt de organisatie rekening met het milieu. In plaats 
van wegwerpfl esjes ontvangen alle deelnemers een hervulbare fl es 
die op diverse punten kan worden bijgevuld met schoon drinkwater.  

FIËSTAS
Bij een vierdaagse hoort een goed feestje. Daarom is er tijdens 
Marbella 4 Days Walking van alles te beleven in de stad. Van 
woensdag 16 oktober tot en met zondag 20 oktober treden er op 
het Plaza del Mar diverse bands en dj’s op. Zij zorgen ervoor dat 
niemand stil blijft zitten. Want na een dag wandelen is het tijd 
voor een feestje!

WIL JIJ MARBELLA EENS VAN EEN ANDERE KANT ZIEN?
Schrijf je dan in voor de Marbella 4 Days Walking voor een 
onvergetelijke ervaring! Ga daarvoor naar marbella4dayswalking.com.

De grootste
 van Spanje

wandel BRUISENDE/TIP

vierdaagsewandel

DANKZIJ 
DE SFEER KAN
IEDEREEN
DEZE SPORTIEVE 
UITDAGING 
AAN!
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Estrella Estrella Estrella Estates
maintenance-rentals-salesmaintenance-rentals-salesmaintenance-rentals-salesmaintenance-rentals-sales

.com

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

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 waarin 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 bank-
rekening 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

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.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

 Nederlands

 Frans 

 Vlaams 

 Engels en

 Spaans

bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie

VisieDe            van Bruist! VisieDe            van Bruist!

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

omhooggaat.

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

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 (0)613 750 748 of mail jfranken@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 (0)613 750 748 of mail jfranken@nederlandbruist.nl

MARBELLAIBIZA



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

GEWOON IN MARBELLA!

Lekkere Belgische friet en snacks!

car parking  •  airport service  •  classic car care  •  detailing  •  car sales  •  modesta glass coatings

www.comfortcarcare.com  |  info@comfortcarcare.com  |  +34 952 561 689  |  Pol. Ind. Villa Rosa, Málaga

+34 657 096 148 
www.facebook.com/stubojero

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

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST



MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAAL PROJECTEN

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

maatwerk

kwaliteit

tijdloos

Urb. El Rosario, Ctra N340, km 188, Marbella 29604
+34-625133526

 Royal Rabibo Restaurant, Sports Bar and Pool Club

Een
parel op

een super-
locatie!
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CostaDe      van Marbella

DE STRANDEN BIJ 
HET CENTRUM 
WORDEN HET 

DRUKST BEZOCHT

Met een kustlijn van 27 kilometer en maar liefst 
23 verschillende stranden is Marbella een 

walhalla voor strandliefhebbers. Daarom is jouw 
bezoek aan deze bruisende stad pas compleet 

met een dag relaxen op het strand.  CostaDe      van Marbella
DE MOOISTE STRANDEN LANGS DE 
ANDALUSISCHE KUST
Tijdens je vakantie in Marbella heb je volop 
keuze als het om mooie stranden gaat. Het 
hippe Bounty Beach, prachtige Playa Hermosa 
en gezellige Playa Faro. Het zijn stuk voor stuk 
prachtige zandstranden waar je heerlijk kunt 
genieten van het warme weer. 

HET LEGENDARISCHE NIKKI BEACH
Nikki Beach is het meest bekende strand van 
Marbella. Dat komt vooral door de wereld-
beroemde beachclub Nikki Beach die aan dit 
strand ligt. Dit is de strandclub waar de rich 
and famous rondhangen en waar regelmatig 
exclusieve feesten worden gegeven met veel dj's, 
vips en champagne. 

VERVEEL JE NOOIT OP PLAYA EL CABLE
Aan de oostkant van Marbella vind je Playa El 
Cable. Dit strand is ideaal voor iedereen die 
graag actief bezig is op vakantie. Strand en sport 

BEACH/MARBELLA

komen er samen. Naast een costa waterpark is er ook volop 
gelegenheid voor een spelletje beachsoccer of volleybal. 

GENIET VOLOP VAN ZON, ZEE EN STRAND!
Of je nu gaat voor luxe en exclusiviteit, een actieve dag of juist een 
rustige omgeving zonder al te veel mensen om je heen, in Marbella 
vind je het allemaal. Met de vele stranden van Marbella geniet je 
optimaal van het zonnige weer aan de Costa del Sol.
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Blankenstein Fuengirola
ZONNEPANELEN

AIRCO
IPTV / TV / AUDIO

HOMECINEMA
WITGOED

Al meer dan 30 jaar 
klantgerichte dienstverlening 

aan de Costa del Sol.

Wij bieden home cinema 
oplossingen aan alsmede 

beveiligingscamera systemen voor 
uw veiligheid, met de optie om 

beelden thuis te bekijken.

NIEUW
Zonnepanelen hebben de 

toekomst, maak gebruik van de 
vele zonuren in Spanje en spaar 
het milieu en uw portemonnee. 

Vraag om een offerte.

Calle Alberto Fernandez 1
29640 Fuengirola  |  Spain

+34 952476688
www.blanksat.com

AIRCO

ZONNEPANELEN

Voor uw nieuwe airco´s 
en onderhoud aan 
bestaande airco´s 
bent u bij ons aan 
het juiste adres!

Neem contact met ons 
op voor een passende 
offerte voor uw eigen 

zonnepanelen.

vele zonuren in Spanje en spaar 

TV / AUDIO

Blankenstein is uw 
partner en leverancier 
als het gaat om perfect 

beeld en geluid.

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

Immo Moment  
Zaakvoerder: Fanny Denorme  |  Centro Commercial, Guadalmina IV,  

Local 1, 29678 Guadalmina Alta/Marbella                
Kantoor: +34 951 550 565  |  Mobiel (Spanje):  +34 630 691 310
  Mobiel (België): +32 475 70 55 55  |  fanny@immomoment.es

www.immomoment.es

EIGENDOM VAN DE MAAND!

CATALEYA PHASE II
NEW GOLDEN MILE
•  Hoekappartement aan Atalaya, New Golden Mile  

met 3 luxe slaapkamers en 2 badkamers
•  Complex met lagune-stijl zwembad en een verwarmd 

binnenzwembad
•  2 parkeerplaatsen en 1 berging zijn bij de prijs 

inbegrepen!
•  Prijs: 650.000 €



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

Slager
 in hart
en nieren

SINDS
1937

Maar Carniceria Holandesa is veel meer dan een slagerij. 
Je kunt hier ook ontbijten, lunchen en specialiteiten zoals filet 
americain mee naar huis nemen. Willem: “We werken met 
luxeproducten zoals Iberico, Black Angus en Kobe. Al kun je 
ook genieten van een stoofschotel met een fles wijn uit onze 
eigen bodega. Natuurlijk zit ook de Hollandse traditie er nog 
in: kinderen krijgen 
altijd een plakje worst 
en ik laat graag 
allerlei lekkers proeven 
van mijn BBQ. Je mag 
echt niet weggaan 
zonder dat je de 
spareribs geprobeerd 
hebt, hoor!”

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

eigen bodega. Natuurlijk zit ook de Hollandse traditie er nog 

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
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www.siandalucia.com
vliegtickets - activiteiten - huurauto’s - accommodaties - reistips

De Rots van Gibraltar 

Deze tip wordt je aangeboden door Sí Andalucía (www.siandalucia.com)

Watch out for Ape‚s
WWW.SIANDALUCIA.COM

Gibraltar is een Brits overzees gebied gelegen 
aan het zuidelijke eind van het Iberisch 
Schiereiland bij de ingang van de Middellandse 
Zee. Het is ongeveer een uur en een kwartier 
rijden vanaf Marbella.

De Rots van Gibraltar is de belangrijkste bezienswaardigheid  
van het gebied. De naam komt uit het Arabisch: قراط لبج –  
jabal Tariq: de berg van Tariq, naar de Moorse legerleider  
Tariq ibn Zijad.

Een kabelbaan gaat van het zuiden van de 
stad naar de top met een tussenstop aan 
het Ape’s Den. Op de rots leeft een door de 
Britten ingevoerde apenkolonie in een 
natuurreservaat. Het gaat om een troep 
berberapen (Macaca sylvanus). De meeste 
apen zijn erg mak en kunnen uit de hand 
eten. Het is echter aan te raden dit alleen in 
overleg met een gids te doen, want voeren is 
in principe verboden op straffe van een boete 
van maximaal 500 pond. 
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marbella

Luxury furniture

BLOX is nieuw, uniek, maar vooral luxe!

Blox biedt oneindig veel meubelvariaties die u kunt afstemmen op          

uw persoonlijke wensen. Met Blox creëert u in no-time één                       

architectonische stijl binnen uw gehele woning, bedrijf of appartement. 

Kenmerkend voor Blox zijn de mooie natuurlijke materialen en de luxe 

uitstraling. U heeft keuze uit een breed scala aan kleuren, materialen 

en elementen. Blox bestelt u heel eenvoudig op www.blox.sale en 

wordt via ons dealernetwerk circa oktober geleverd.

    Bezoek

 de website

  en laat u

inspireren!

www.blox.sale

BEL VRIJBLIJVEND NAAR:

628 111 989 

Construxus S.L. is speciaal opgericht om 

mogelijk op te lossen. De meeste 
bedrijven nemen dergelijke klussen 

ontbreekt. Wij wel!  
Wij werken met een betrouwbaar team 

van schilders, loodgieters, electriciens en 
overige vakmensen zodat wij u met welke 

klus dan ook direct kunnen helpen.  
 

Voorbeeld klussen:  

kasten en deuren, vervangen van ramen 
of spiegels en kleine verbouwingen.  

GROOT IN KLEINE KLUSSEN

BEL VRIJBLIJVEND NAAR +34 628 111 989

Construxus S.L. is speciaal 
opgericht om uw kleine klussen

zo snel en efficiënt mogelijk 
op te lossen.

De meeste bedrijven nemen dergelijke klussen niet 
aan omdat het financieel niet aantrekkelijk is of 

omdat het hen aan tijd ontbreekt. Wij wel!

Wij werken met een betrouwbaar team
van schilders, loodgieters, electriciens en
overige vakmensen zodat wij u met welke

klus dan ook direct kunnen helpen.

Voorbeeld klussen:
klein schilderwerk, electrische reparaties, 

lekkages, installatie sanitair, reparaties aan 
kasten en deuren, vervangen van ramen of spiegels 

en kleine verbouwingen.

GROOT IN KLEINE KLUSSEN



EINDE ZOMER, 
TERUG NAAR SCHOOL

www.binckspanje.com  
info@binckspanje.com 
+34 952 924 011 

IS UW PORTEFEUILLE NOG IN VORM? 
KOM LANGS BIJ DE BINCK ACADEMY IN MARBELLA

NOG GEEN KLANT?  
PROFITEER DIRECT VAN

500 EURO 
TRANSACTIETEGOED

Voor de actievoorwaarden, kijk op
www.binckspanje.com/500euro

BELEGGEN KENT RISICO’S. UW INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.




