
Día de los Reyes
Populairste 
feestdag in Spanje

Dierentuin
Bioparc 
Fuengirola

JANUARI 2020 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!MARBELLA



met fenomenaal  uitzicht!
Op vakantie de zon op je huid voelen is heerlijk, maar voor ons is een echt vakantiegevoel 
pas compleet met een accommodatie waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt 
komen. Die plek hebben wij gevonden en willen we graag bij jullie introduceren. 

Vlakbij Mijas Pueblo, een pittoresk bergdorp 
dat bekendstaat om zijn witgekalkte huisjes, 
blauwe bloempotten en ezeltjes, zijn wij de 
trotse eigenaren van Mijas Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen 
en een studio. Overal waar je staat, is het 
uitzicht op de Middellandse Zee en 

Fuengirola even mooi. En wanneer je ’s avonds 
met een glas wijn in je hand de zon in de zee 
ziet zakken en de lichtjes in de stad ziet 
aangaan, is er geen betere plek dan hier. 

Aan het prachtige zwembad, opgebouwd uit 
natuursteen met aangrenzende honestybar, 

Droomplek
met fenomenaal  uitzicht!

Los Espartales 3  |  29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje
0031-638532320  |  info@trouweninspanje.nl  |  www.mijas-residence.com

BRUISENDE/ZAKENDroomplek
kun je heerlijk relaxen. Of lees een boek 
in de schaduw van een van de takken 
van de prachtige oude boom in de tuin. 
Drieënhalf jaar geleden werden wij op slag 
verliefd op deze magische plek. Dat gevoel 
willen we graag met jullie delen. 

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, 
inclusief het woonhuis, is ook in zijn geheel 
af te huren (maximaal 26 slaapplaatsen).

Wist je dat Mijas Residence ook een trouwlocatie is? Droom je van een huwelijk 
onder de Spaanse zon, kijk dan
voor meer informatie op 
www.trouweninspanje.nl 
of lees mijn column in het volgende
nummer van Marbella Bruist.

Neem eens
een kijkje op onze 
website en boek

www.mijas-
residence.com



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



Is dit jouw droom?
Estrella Estrella Estrella Estates

maintenance-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.

Er zijn weinig plekken in Spanje die zoveel te bieden hebben als 

Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen tot een fi jn 

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 NIE 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 ten behoeve van 

verhuur.

Op zoek naarde woning vanjouw dromen? 
Neem dan contact op met Peter Tromp.

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

Om te beginnen: gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heb je net als wij 
volop genoten van de decembermaand en alle bijbehorende 
warmte en gezelligheid. Voor ons ligt weer een compleet 
nieuw jaar dat wij, zoals je van ons gewend bent, bruisend 
tegemoetzien.

Een nieuw jaar vormt voor veel mensen ook weer het begin 
van ‘nieuwe’ goede voornemens. Bij ons vliegt in ieder geval 

het ene na het andere goede voornemen over de redactie.
Kans is echter groot dat we ons lang niet allemaal aan al deze 
voornemens gaan houden. Uit onderzoek is namelijk gebleken 
dat slechts acht procent van de mensen zich daadwerkelijk 
langdurig aan zijn of haar goede voornemens houdt... Waar we 
ons zeker wel aan houden, is ons goede voornemen om ook dit 
jaar weer elke maand een bruisend magazine voor je samen te 
stellen! Het eerste bewijs daarvan heb je nu in je handen.

Dit nummer vertellen we je onder andere meer over een van 
populairste feestdagen in Spanje, Día de los Reyes, en nemen 
we je mee op een leuk uitje in de buurt van Marbella: Bioparc 
Fuengirola, een zeer bijzondere dierentuin. Ook vertellen 
ondernemers als All-Fix en Acoola meer over hun bruisende 
ondernemingen en nemen we een kijkje bij Masters of LXRY. 
Wat nog meer? Blader vooral verder en lees het zelf!

Veel leesplezier
Lea en Marcel Bossers
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WIE ZOET IS 
KRIJGT LEKKERS, 
WIE STOUT IS... 
CÁRBON DULCE

Kans is groot dat je deze feestdag wel kent, maar 
dan onder de naam Driekoningen. Tijdens deze 
katholieke feestdag wordt gevierd dat de drie wijzen 
uit het Oosten een ster aan de hemel zagen die hen 
leidde naar de stal waar Jezus was geboren. Hier 
in Nederland wordt deze dag alleen niet zo groots 
gevierd als in Spanje waar veel mensen er al weken 
van tevoren naar uitkijken.

Jaarlijkse optocht
Het feest begint op 5 januari als de drie koningen, 
Balthasar, Melchior en Caspar, in traditionele, 
prachtig versierde wagens door de straten van het 
centrum van Marbella trekken tijdens de ‘Cabalgata 
de los Reyes Magos’. Jong en oud komt hierop af 
en er wordt heel wat snoepgoed uitgedeeld. En dan 
moet de echte Día de los Reyes dus nog beginnen.

Schoen zetten
Eenmaal weer thuis mogen de kids hun schoen 
onder de kerstboom zetten met daarin wat lekkers 

Driekoningen, maar 
dan op z’n Spaans

‘Sinterklaas… wie kent hem niet?’ Nou, in Spanje kennen de meeste mensen hem niet! Maar niet 
getreurd. Spaanse kids krijgen weliswaar geen cadeautjes rond 5 december, maar een maand 

later, op 6 januari, wordt dat ruimschoots gecompenseerd tijdens Día de los Reyes.

voor de drie koningen. De spanning is de volgende 
ochtend net zo groot als in Nederland tijdens 
Sinterklaas, want wat zou er in die schoen zitten? 
Als ze zoet zijn geweest, hebben ze niets te vrezen 
en krijgen ze cadeautjes, maar als ze stout zijn 
geweest, vinden ze in hun schoen cárbon dulce, 
een stuk ‘houtskool’ gemaakt van suiker, in plaats 
van die felbegeerde cadeautjes. ‘Wie zoet is krijgt 
lekkers, wie stout is de... cárbon dulce!’

Voor jong en oud
Día de los Reyes is overigens niet alleen een 
feestdag waar kinderen naar uitkijken, ook 
voor volwassenen is het feest op 6 januari. 
Traditiegetrouw eten zij Roscón de Reyes, een 
soort tulband gevuld met marsepein en crème. 
Soms zitten hier ook een klein koningspoppetje 
en  een boon in verstopt. Vind jij het poppetje, 
dan  word je gekroond tot koning, maar vind je 
de boon, dan moet jij volgend jaar de Roscón de 
Reyes betalen...

MARBELLA/BRUIST
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Wie eenmaal bij de Klikspaan in Torremolinos is geweest, 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)
+34 647 09 79 57  |  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.

diner.

boven de zaak.

   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 vanaf 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.  

Op zoek naar een

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

volledig verzorgde fi etsvakanties op de 
mountainbike en/of de racefi ets in Andalusie.

Verhuur van hoogwaardige racefi etsen, mountain-
bikes en diverse soorten elektrische fi etsen.

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

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.



All-Fix doet zijn naam eer aan: van klein onderhoud en reusachtige 
renovaties tot een complete make-over. Het team van Remco de Cock 

volbrengt het voor je, in het mooie Marbella én omstreken.

Het zonnetje VOOR UW CASA

REMCO DE COCK:
“BIJ ALL-FIX IS EEN 

AFSPRAAK OOK ECHT 
EEN AFSPRAAK”

BRUISENDE/ZAKEN

Na drie decennia lang actief te zijn geweest in de bouwsector in België, 
besluit het gezin om het iets rustiger aan te doen. De keuze om op vijf 
minuten afstand van Marbella in Calahonda te gaan wonen, is snel 
gemaakt. Remco zegt hierover: “Je hebt niet alleen zon, zee en strand, 
maar ook veel sport mogelijkheden. In de winter kun je zelfs skiën in de 
Sierra Nevada, op nog geen twee uur rijden.” Hij vervolgt: “Daarbij wonen 
er veel expats en zijn internationale contacten zo gemaakt.” Maar de 
bouwmicrobe laat het gezin niet los en inmiddels is All-Fix alweer vijf jaar 
gevestigd aan de Costa del Sol. 

De specialisten van All-Fix
Naast de jarenlange ervaring in de bouw, werkt All-Fix met allerlei 
specialisten. Zo blijft alles in eigen beheer én onder toeziend oog van 
Remco. Het team bestaat onder andere uit een loodgieter, aircospecialist, 
stukadoor, elektricien en keukenmaker. Het hele team spreekt Nederlands, 
maar ook andere talen: van Frans, Vlaams en Engels tot Spaans.

Niet mañana, mañana
Natuurlijk is de relaxte vibe van de Spanjaarden heerlijk wanneer je lekker 
aan het genieten bent van de omgeving. Wanneer jouw huis een complete 
make-over ondergaat, kan het echter iets minder prettig zijn. Remco: 
“Kenmerkend voor All-Fix is onze stiptheid en een afspraak is ook echt een 
afspraak. Daarbij houden we de klant op de hoogte door dagelijks foto’s te 
sturen, zodat ze altijd en overal kunnen zien wat de vorderingen zijn.”

All-Fix  |  29649 Calahonda  |  +34 - 607426402
all-fi x@outlook.com  |  www.all-fi x.es

Het zonnetje VOOR UW CASA
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DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655
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Cat helij ne de V ilder: int erior des ig ner bi j  A coola D ecor

DECOR

V E RE N
E en v eer s y mboli s eert  eer, v ert rouwen, 
kr acht , wij s heid en v rij heid. H et  is  een 
krachtig symbool dat staat voor een 
connectie tussen de eigenaar, de maker 
en het  dier waar de veer v andaan k omt.

E r wordt  g ezeg d dat  het  v inden v an een 
v eer op  een onv erwacht e p lek s t aat  v oor 
een be richt  v an een eng elt j e. Het  kan  ook 
een ant woord zij n op  een onbe ant woorde 

v raag  of zelfs  een be richt  om t e zeg g en 
dat  j e op  het  j uis t e p ad zit . Let de 
volgende keer als je er een vindt dus op!

E n waarom halen we deze s choonheid niet  
in huis ? !  H et  kan  op  zov eel manieren, 
bijvoorbeeld als decoratie aan de muur, 
onder het  bor d, in een boe ke t , in een lamp  
of rondom een s p ieg el! DECOR SHADE HOMES EVENTS

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

V E RE N
E en v eer s y mboli s eert  eer, v ert rouwen, 
kr acht , wij s heid en v rij heid. H et  is  een 
krachtig symbool dat staat voor een 
connectie tussen de eigenaar, de maker 
en het  dier waar de veer v andaan k omt.

E r wordt  g ezeg d dat  het  v inden v an een 
v eer op  een onv erwacht e p lek s t aat  v oor 
een be richt  v an een eng elt j e. Het  kan  ook 
een ant woord zij n op  een onbe ant woorde 

v raag  of zelfs  een be richt  om t e zeg g en 
dat  j e op  het  j uis t e p ad zit . Let de 
volgende keer als je er een vindt dus op!

E n waarom halen we deze s choonheid niet  
in huis ? !  H et  kan  op  zov eel manieren, 
bijvoorbeeld als decoratie aan de muur, 
onder het  bor d, in een boe ke t , in een lamp  
of rondom een s p ieg el!
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DITJES/DATJES

    5 januari mogen Spaanse kinderen hun schoen zetten. Niet voor
 Sinterklaas, maar voor de drie koningen en hun kamelen.
  ‘Blue monday’, oftewel de meest deprimerende
 dag van het jaar, valt dit jaar op maandag 20 januari.
   Jongens die in januari zijn geboren,
  trouwen vaak met een ‘oktobermeisje’.
 Januari is de maand van de goede voornemens. Slechts
  8% van de mensen houdt zich hier ook echt langdurig aan. 
    Misschien is het daarom ook wel de maand waarin de meeste
    echtscheidingen plaatsvinden.
   Voor Spaanse kinderen is 6 januari, oftewel
 Día de los Reyes, een van de meest populaire
    feestdagen van het jaar. 
      Houd je van rust, ga dan naar Spanje! Hier wonen 
    namelijk maar 82 mensen per vierkante kilometer. 
  Ter vergelijking: in Nederland zijn dit er maar liefst
    495 per vierkante kilometer.

Bilbo Beach, een gezellige strandclub in Marbella, met een ongedwongen sfeer. ‘Easy going’ en 
vriendelijk personeel. Onze menukaart bestaat uit allerlei gerechten, dus er is iets voor ieders smaak. 

Bilbo Beach heeft een uitstekende keuken met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

204, Playa Hermosa  |  Costabella (exit 'El Rosario')  |  29604 Marbella  |  +34 951 32 25 19  |  bilbobeach.com
19



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 fi let 
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 fl es 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 

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



BEWONDER DE 
DIEREN IN HUN 
NATUURLIJKE 
HABITAT

Bioparc Fuengirola is niet zomaar een dierentuin. 
Het is een dierentuin annex ecologisch park waarin 
de natuurlijke habitat van de dieren die er leven 
zo goed mogelijk is nagebootst. En dat maakt een 
wandeling door deze zoo extra bijzonder. Je loopt 
hier namelijk van de ene habitat in de andere.

Drie verschillende habitats
In totaal bestaat Bioparc Fuengirola uit drie 
verschillende habitats: Madagascar, waar zich de 
baobab boom bevindt die zo kenmerkend is voor dit 
park, in Zuidoost-Azië tref je dan weer één van de 
meest bijzondere dieren van dit park aan, de witte 
tijger, en als derde Equatoriaal Afrika, de meest 
populaire habitat van het park waar je de nodige 
wilde dieren tegenkomt. In totaal leven er ruim 1.300 
dieren (meer dan 130 verschillende diersoorten) in 
het park, allemaal in hun eigen natuurlijke habitat 
die zo natuurgetrouw mogelijk is opgebouwd met 
authentieke planten uit de oorspronkelijke gebieden.

Een dagje naar de 
dierentuin

Zin in een dagje iets anders dan zon, zee en strand? Dan vind je op nog geen half 
uur rijden van Marbella dierentuin Bioparc Fuengirola. Een leuk uitje met kids, maar 

ook voor volwassenen meer dan de moeite waard.

Fuengirola
Als je met je kids naar Bioparc Fuengirola gaat, 
dan kunnen zij zich (behalve bij de dieren) ook nog 
uitleven in de speeltuin in het park en bovendien 
zijn er diverse restaurants om ook je innerlijke mens 
te verwennen. Geen zin om in het park een hapje 
te eten, dan kun je dit ook doen in het plaatse 
Fuengirola zelf; een bijzonder gezellige plaats aan de 
Costa del Sol, zeker ook de moeite van het bezoeken 
waard.

Bereikbaarheid
Wie niet met de auto naar Spanje is gereden en 
ook geen huurauto tot zijn beschikking heeft, kan 
toch ook vrij eenvoudig vanuit Marbella naar het 
bioparc gaan. Er rijden bussen rechtstreeks naar 
Fuengirola en vanaf het busstation is het nog 
maar zo’n vijf minuten lopen naar het park. Al met 
al de perfecte bestemming voor een leuk dagje 
uit dus.

MARBELLA/BRUIST
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bruisend
nieuw jaar

Bruist wenst
alle lezers een

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

TRADITIONELE KEUKEN. TAKE AWAY EN TRAITTEUR DIENST
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

TRADITIONELE KEUKEN. TAKE AWAY EN TRAITTEUR DIENST
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

TRADITIONELE KEUKEN. TAKE AWAY EN TRAITTEUR DIENST
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 Volg ons op social media @MarbellaBruist



Van 12 tot en met 16 december 2019 vond ’s werelds grootste premium lifestyle beurs 
Masters of LXRY weer plaats in de RAI in Amsterdam. Vijf dagen lang konden bezoekers 
zich tijdens The LOVE Edition onderdompelen in de liefde van wereldmerken, shows, 
primeurs, charity, glamour, design, entertainment en gastronomie. Tijdens de VIP Night 
spraken wij met dé man achter Masters of LXRY: Yves Gijrath.

 Hoe verklaar je het succes 
van Masters of LXRY? 
 Niemand in de hele wereld doet het zoals 
wij het doen. Boten naast de satébar, 
sterrenchefs die bij auto’s staan… Alles 
wat niet logisch is, hebben wij op onze 
geheel eigen manier logisch gemaakt. 
Beursorganisatoren uit het buitenland 
snappen er helemaal niets van. Die zeggen 
“dat willen wij ook”. Maar wij blijven het 
gewoon hier doen en zeggen “kom maar 
naar ons”. Onze kracht zit echter ook in de 
variëteit. Én in de enorme gezamenlijkheid 
die we met elkaar hebben.

  Wat maakt dit jaar anders?
  We hebben bewust gekozen voor het 
thema LOVE. Liefde is iets waar we zeker 
in het huidige tijdperk behoefte aan 

hebben. Uiteindelijk zoeken we allemaal 
naar verbinding. Daarbij maakt het niet uit 
waar je vandaan komt of wie je bent. Die 
boodschap willen we dan ook meegeven. 
Als we gewoon aardig zijn tegen elkaar, 
hebben we allemaal een leuk leven en 
daar gaat het uiteindelijk om.

  Hoe kan ik als ondernemer
deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 
daar is heel veel vraag naar. 

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

Masters of LXRY 2019 bruist!

“Samen 

zoeken naar 

verbinding”
hebben we allemaal een leuk leven en verbinding”

deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Een nieuw begin

Geniet je wel voldoende? Waar word je eigenlijk blij van? 
Stel dat je over twaalf maanden terugkijkt op 2020, hoe zag 
het aankomende jaar er dan uit? Doe je ogen dicht en denk 
er eens bewust een paar minuten over na. Wat wil je écht? 
Wat vind je belangrijk? Heb je plannen en concrete doelen 
voor 2020? En ik bedoel geen loze goede voornemens. Wat 
ga je doen?

Nu je dit leest lijken dit wellicht oppervlakkige woorden, 
maar ze zijn van onschatbare waarde als je er serieus over 
gaat nadenken en er vooral ook iets mee gaat doen.

Stel dat je leven een boek is en jij bent de schrijver van 
het verhaal. Hoe wil jij dan dat het verhaal verloopt?
365 lege pagina’s. Het is aan jou.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com

Heerlijk, een nieuw jaar, nieuw begin. Een lege 
pagina. Wat staat er op je wensenlijst voor 2020? 
Wat ga je doen? En ook belangrijk, wat wil je 
vooral niet meer doen? Denk je hier wel bewust 
over na? En handel je er ook naar? Of doe je maar 
wat en laat je de dagen aan je voorbijgaan?

Michael  Pilarczyk



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 fi nd it.

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

INBESLAGNAME!
Villa op 200 mtr van de prachtigste 

stranden van Marbella.
En op wandelafstand van verschillende trendy 

beachbars zoals Bilbo Beach Marbella. 
Met 4 slaapkamers en 3 badkamers.

381 m2 bebouwd op een stuk grond van 1.488 m2

UNIEKE KANS!

Vraagprijs € 800.000
Contacteer ons NU voor het TE LAAT is!

Estepona - Marbella - Malaga - Campo  Gibraltar - Serrania de Ronda 
Avenida Las Lomas 26, 29680 Estepona
completeserviceshomegarden@gmail.com

www.completeserviceshomegarden.com

Voor al het onderhoud in huis & tuin
• renovatie

• nieuwbouw
• elektra

• loodgieterswerk
• timmerwerk

• verven
...en nog veel meer!

Iris Thaleia Maas ~ 646798883
Antonio Montero Carrasco ~ 645024918

Iris Thaleia Maas ~ 646798883Iris Thaleia Maas ~ 646798883
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Pia Reekmans 
+34 663729471 
info@sospia.com 
www.sospia.com

job is te groot of te klein!Geen

S.O.S.PIA wenst je een stralend 2020
gevuld met zonnige momenten in Andalusië!

Geen
ONOPLOSBARE 

KLUS?

BEL
S.O.S.PIA!

Gelukkig kan je hiervoor op S.O.S.PIA rekenen!
Naast al jouw praktische problemen, helpen wij je dus ook met de 
Spaanse administratie. Onder meer met het berekenen en indienen 
van jouw belastingaangifte, ook bij verhuur. En dat in het Nederlands 
natuurlijk!

Een nieuw jaar betekent niet alleen goede voornemens, maar ook een nieuw 

in te vullen belastingaangifte in Spanje als niet-resident!

We merken dat veel woningeigenaren niet op de hoogte zijn van hun 
Spaanse fi scale verplichtingen. Want ook al woon je niet in Spanje en heb 
je er geen inkomsten, toch dien je er jaarlijks belastingen te betalen op de 
kadastrale waarde van jouw eigendom. Indien je verhuurt, dien je zelfs per 
kwartaal aangifte te doen. Let wel, deze aangifte dient actief te gebeuren, de 
belastingdienst stuurt je hiervan immers geen aanslagbiljet.

Feliz Año Nuevo!

MAN/CAVE

Toch wat te veel gegeten tijdens de feestdagen en is je goede voornemen om die 
overtollige kilo’s zo snel mogelijk kwijt te raken? Diëten is een optie, maar je kunt 
natuurlijk ook de sportschool in om die vetcellen om te zetten in spiermassa.

De een zweert bij fi tness, de ander moet er niet aan 
denken, terwijl het je een enorme boost kan geven als 
je het toch doet. Vooral als je ziet dat al dat trainen 
effect heeft. Hoe je het snelst effect bereikt, is voor 
iedereen anders. Het belangrijkste is dat je je eigen 
doel voor ogen houdt en je niet te veel spiegelt aan 
anderen.

Kracht & cardio
Wil je spieren kweken, focus je dan op krachttraining. 
Je conditie verbeter je met cardio-oefeningen. Als 
afvallen het belangrijkste doel is, dan kun je het best 
beide disciplines combineren. In een goede sport-
school loopt gelukkig altijd wel iemand rond die je 
hierover kan adviseren.

Blijf realistisch
En verwacht nu niet meteen een wonder na een paar 
keer trainen. Al die spierbundels waar je je misschien 
stiekem toch aan spiegelt (niet doen!), hebben jaren 
hard aan hun lichaam gewerkt. En niet iedereen heeft 
nu eenmaal de tijd om vijf dagen per week te sporten. 
Train gewoon zo vaak als binnen jouw leven past en blijf 
realistisch, dan is de kans het grootst dat je het leuk 
blijft (of gaat) vinden.

FIT het
nieuwe jaar in
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Calle Vientos del Sur 2, 29650 Riviera del Sol / Mijas/Calahonda  |  +34 951 66 47 26

GEWOON IN MARBELLA!

Lekkere Belgische friet en snacks!

sportmassage 
ontspanningsmassage 
triggerpointtherapie 
lymfedrainage 
personal training 
rehabtraining 
triathlon coaching 
yoga voor atleten 
beachFit in San Pedro 

OPTIMAAL TRAINEN IN MARBELLA

CONTACT Frank: +34 684 22 18 22 
Calle Copo 10, 29670 San Pedro de Alcántara (Marbella)    

www.holisticlifemarbella.com   -   www.suntrisports.com

+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

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 

beveiligingscamerasystemen 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.



GaastraShop nu 
online

met 40% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 40%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T



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!

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
Construxus S.L.

is speciaal opgericht 
om uw kleine klussen
zo snel en effi ciënt 

mogelijk op te lossen.
Wij werken met een 

betrouwbaar team van schilders, 
loodgieters, elektriciens en 

overige vakmensen zodat wij u 
met welke klus dan ook direct 

kunnen helpen.

Voorbeeld klussen:
klein schilderwerk, elektrische 
reparaties, lekkages, installatie 

sanitair, reparaties aan 
kasten en deuren, vervangen 

van ramen of spiegels en 
kleine verbouwingen.

BEL VRIJBLIJVEND NAAR
+34 628 111 989

GROOT IN 
KLEINE KLUSSEN

MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAALPROJECTEN

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

maatwerk

kwaliteit

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

Ronda in centraal Andalusië

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

Ronda ligt in een bergachtig gebied in centraal 
Andalusië, zo’n zestig kilometer landinwaarts van 
Marbella. De rivier Guadalevín splitst het stadje in 
tweeën en heeft een diepe kloof uitgesneden, 
bekend als Tajo de Ronda. 

Er liggen drie bruggen over de rivier: Puente Romano,  

Puente Viejo (‘oude brug’) en de beroemde 

Puente Nuevo (‘nieuwe brug’). 

In 1616 werd de Puente Viejo, een 

brug met een enkele boog, over de 

Tajo de Ronda gebouwd die de eerder 

ingestorte Puente Romano verving. 

Met de bouw van de Puente Nuevo 

werd begonnen in 1751 en deze 

duurde 42 jaar. De brug geldt als hét 

symbool en dé trekpleister van Ronda. 

Ernest Hemingway en Orson Welles woonden jarenlang in 

Ronda en beschreven de schoonheid van het gebied. 

Tegenstanders van het falangistische regime werden van de 

kliffen van El Tajo afgegooid. De finale van ‘Wie is de mol?’ 

vond in 2012 plaats in Ronda.

verleidt elke bezoekerRonda WWW.SIANDALUCIA.COM

Ronda verleidt
elke bezoeker

met haar indruk-
wekkende kloof
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www.binckspanje.com  
info@binckspanje.com 
+34 952 924 011 

NOG GEEN KLANT?
OPEN ONLINE EEN ACCOUNT 

EN PROFITEER DIRECT VAN

500 EURO 
TRANSACTIETEGOEDBEZOEK DE BINCK ACADEMY IN  

MARBELLA, MAAK GEBRUIK VAN 
PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING  
EN BEZOEK ONZE EVENTS!

Beleggen kent risico’s.  
Uw inleg kan minder  
waard worden.

Actievoorwaarden, kijk op 
www.binckspanje.com/500euro

LEER VAN BINCK.




