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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 op 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 omringt 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 sinds 1999 een vakantiewoning heeft gehad. 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!

C/ Casiopea, 29660 Nueva Andalucia, Marbella
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VOORWOORD/MAART

Bruisende lezer,

Dit is ‘m dan, voor je ligt de eerste editie van Marbella Bruist. We 
hebben er met z’n allen ontzettend hard aan gewerkt en zijn dan 
ook super trots op het resultaat. En zeg nou zelf, verdient een 
bruisende stad als Marbella niet zo’n bruisend magazine als dit?! 
Jazeker, is ons antwoord...

Want er is zoveel te zien, te doen en te beleven in deze Spaanse 
badplaats. Te veel om op te noemen eigenlijk, dat krijgen we dan 
ook niet in één editie gevat; daarvoor moeten nog heel wat 
nummers volgen. Wat je dan zoal kunt verwachten in dit nummer? 
Heel wat! Zo nemen we een kijkje bij The Beach House Marbella, 
waar je romantisch kunt dineren met uitzicht op zee en vertellen 
we je meer over Plaza de los Naranjos, een van de levendigste 
bezienswaardigheden van de oude stad.

Maar dat is nog niet alles. We geven je namelijk ook een 
voorproefje van de luxe van Puerto Banús, een van de meest 
prestigieuze havens aan de Middellandse Zee waar je kunt 
genieten van de boten van de ‘rich and famous’. En verder? Dat 
ontdek je vanzelf als je verder bladert. Welkom in de wereld die 
Marbella heet, welkom in een wereld die bruist!

Hasta pronto!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



Romantisch dineren aan het strand 
met prachtig uitzicht over de zee en 
muziek op de achtergrond, dat kan

bij Beach House Marbella. 
Je kunt natuurlijk plaats nemen in 

het restaurant aan tafel met het diner, 
maar wat dacht je van ontbijt op bed?

Beach
HOTSPOT/MARBELLA

Beach House
Op het strand bij dit restaurant staan namelijk grote ligbedden, 
waar ze je een heerlijk ontbijtje komen brengen. Dat is pas een 
luxe beleving! Ook is er een Beach Lounge, waar je met chille 
muziek kunt genieten van een lekker broodje tijdens de lunch. 
Op de dinerkaart staan veel verschillende gerechten. Aanraders 
zijn de gestoofde en gemarineerde spare ribs, de spicy Thaise 
rundersalade, de malse Angus Beef burger of de geroosterde 
kreeft gemarineerd in knofl ooksaus. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan, want er staat zo veel lekkers op de menukaart!

EEN IDYLLISCHE PLEK, 
VERGELIJKBAAR MET 
HET PARADIJS

Optredens
Daarnaast zijn er regelmatig optredens bij 
Beach House Marbella. Tijdens de weekends 
worden er concerten georganiseerd met live 
muziek, gebracht door getalenteerde, lokale 
musici. Kortom, ga lekker zitten of liggen in de 
zon, bestel een cocktail en wat lekkers om te 
eten en beleef de luxe van Marbella.

Duik in de zee van Beach House
Als je op zoek bent naar iets actievers, dan is 
er ook een ruim aanbod aan watersport-
activiteiten. Je kunt op het strand kayaks en 
waterfi etsen huren.

Beach House is een unieke bestemming 
waar je kunt genieten van een uitstekende 
sfeer met een spectaculair uitzicht op de 
Middellandse Zee en de Rots van Gibraltar.

The Beach House Marbella  |  Avenida de Las Antillas  |  29604 Marbella
8
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Meeslepend Marbella
Tim Meeus: ‘’Marbella en omstreken spreekt 
zoveel verschillende mensen aan. Van jong tot 
oud, het is een enorm bruisende regio en niet 
alleen in de zomermaanden. We merken op dat 
het ook een prachtige plek is om zaken te 
doen. Bij MT Interiors zijn we ons ervan 
bewust dat de Spaanse kustlijn geliefd is bij 
veel cowboys en oplichters. Deze hebben niet 
altijd de beste intenties met jouw spaargeld. 
Een reden te meer om dagelijks extra te 
streven naar kwaliteit en service.’’

Op maat gemaakt design
Tim Meeus is al meer dan achttien jaar actief 
op het gebied van hoogwaardige en exclusieve 
interieurafwerking. Doordat MT Interiors over 
een eigen atelier beschikt, maken ze met het 
moderne machinepark alles wat je wenst en 
waarvan je nog niet eens wist dat je het 
wenste. De expertise van het bedrijf zit hem 
voornamelijk in het vervaardigen én plaatsen 
van maatkasten, keukens en meubels. 
Natuurlijk kun je hier ook terecht voor 
totaalprojecten en renovaties. 

Al op piepjonge leeftijd is Tim Meeus van MT Interiors ervan overtuigd dat hij ooit
in Spanje zou gaan wonen. Na jarenlang de Costa Brava bezocht te hebben tijdens 

vele vakanties, is hij direct verliefd na een bezoek aan de Costa del Sol.
Zijn jongensdroom is inmiddels alweer drie jaar werkelijkheid.

Alleen het beste is goed genoeg



BRUISENDE/ZAKEN

Alleen het beste is goed genoeg
Kwaliteit met een hoofdletter
Het maatwerk van MT Interiors is een duurzame investering, waarbij 
alleen het beste, goed genoeg is. Niet alleen het materiaal is van 
kwaliteit met een hoofdletter, maar ook de partners worden 
zorgvuldig geselecteerd en hebben allemaal een eigen specialisme.

Calle del Alcalde Guillermo Rein, 112, 29006 Málaga
+34 687 586 138 | tim@mt-interiors.com | www.mt-interiors.com

“HET VERVAARDIGEN ÉN 
PLAATSEN VAN MAATKASTEN, 

KEUKENS EN MEUBELS” 



Hét hotel waar jij naar op zoek bent!
Hotel Garbi Ibiza & Spa, een viersterrenhotel, is ideaal voor gasten die willen genieten 
van een luxe verblijf op Ibiza, één van de juwelen van de Balearen. Het is omgeven 
door spectaculaire landschappen en er zijn (bijna) oneindig veel mogelijkheden voor 
recreatie en toerisme. Of u nu alleen reist, met z'n tweeën, met het gezin of met 
vrienden, u zult zich altijd op uw gemak voelen in Playa d'en Bossa. De grootste 
deugd is de diversiteit: ontspanning overdag, levendige sfeer 's nachts, gevarieerde 
watersporten. Alles wat u nodig heeft om te genieten van een onvergetelijke vakantie 
op Ibiza!

Ontspanning en welzijn
Hotel Garbi Ibiza & Spa heeft 298 kamers verdeeld over vier verdiepingen. Het heeft 
grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een 
duidelijk minimalistische, moderne avant-garde stijl waarin speciale aandacht is 
besteed aan details. Alle kamers zijn uitgerust met een terras (veel met een zijdelings 
uitzicht op de zee), een design-badkamer met een regendouche, make-up spiegel, 
föhn, koelkast, airconditioning, satelliettelevisie, telefoon, gratis wifi  internetverbinding 
en veilig te huur.

Hotel Garbi Ibiza & Spa biedt echter veel meer dan alleen comfortabele kamers om te 
genieten van de ontspanning en het welzijn dat Ibiza biedt. Als u wilt, kunt u uw 
lichaam en geest trainen in de fi tnessruimte of in het spacircuit dat een jacuzzi, een 

Hotel Garbi Ibiza & 
Spa is een hotel 

gelegen aan Playa 
d'en Bossa, het 

grootste en populairste 
toeristenstrand van 

het eiland Ibiza. Het 
complex ligt op slechts 
vier kilometer afstand 
van de stad Ibiza en 
de luchthaven en in 

de buurt van vele 
andere toeristische en 

commerciële 
gebieden.

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

Hét hotel waar jij naar op zoek bent!

stoombad, een Turks bad en massages biedt. Of 
geniet van het winkelen in de boetiek die je bij de 
receptie vindt. Als u graag nieuwe gerechten 
probeert, kunt u onze beste lokale en internationale 
gastronomie proeven in onze restaurants en bars.

Playa d'en Bossa en Hotel Garbi Ibiza & 
Spa hebben het allemaal. 
Waar wacht je op? Ontdek Ibiza bij ons en geniet 
van een geweldige vakantie.Calle de La murtra 5  07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

EEN MODERN HOTEL MET
ALLURE, DIRECT AAN ZEE
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Dompel je onder in de luxe van Puerto 
Banús, dé trekpleister van Marbella. 

Deze haven wordt gezien als één 
van de meest prestigieuze havens 

aan de Middellandse Zee. 
In de witte gebouwen aan de kade 

zijn luxe winkels, excellente restaurants 
en gezellige bars gevestigd.

De luxe van

Puerto Banus
Puerto Banús ligt ongeveer zeven kilometer 
van het centrum van Marbella. In de jaren 
’60 werd het uiterlijk en de invulling van 
Puerto Banús bedacht door José Banús: 
een mooi wit Andalusisch dorpje met een 
luxe jachthaven ervoor. De opening in de 
jaren ’70 werd groots gevierd, met gasten 
als Hugh Hefner en de koning van Spanje. 
Sindsdien is Puerto Banús is uitgegroeid tot 
één van Spanjes bekendste jachthavens. 

GENIET VAN DE BOTEN VAN 
DE RICH AND FAMOUS

Wanneer je langs de haven wandelt, zie je meer dan 
negenhonderd luxe jachten dobberen en je kunt zomaar het 
jacht van de Saoedi-Arabische koning voorbij zien varen! 
Geef je over aan deze wereld vol weelde en luxe. 
Tijdens het fl aneren geniet je van een prachtig uitzicht over 
de Middellandse Zee. Misschien spot je wel een beroemde 
fi lmster! Ben jij een autofanaat? Ook dan kijk je hier je ogen 
uit! De meest luxe auto’s rijden hier rond. Alle merken, alle 
kleuren en alle maten...

Ook aan het strand van Puerto Banús is het heerlijk. Maar 
ben je toe aan meer actie, dan komt dat goed uit,. Je kunt er 
namelijk diverse watersporten beoefenen. En als je liever op 
een rustigere manier op het water wil dobberen, huur dan 
een bootje. Dat wordt varen tussen al die luxe jachten door!

Puerto Banús is ook een walhalla voor winkelliefhebbers. 
Om iets te kopen moet je echter wel diep in de buidel tasten, 
want je vindt hier voornamelijk winkels van de duurdere 
merken. Wil je toch graag iets nieuws kopen, ga dan naar 
winkelcentrum Marina Banús op een steenworp afstand van 
de haven. Hier vind je winkels met lagere prijzen.

Puerto Banus
HOTSPOT/MARBELLA
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All-Fix doet zijn naam eer aan: van klein onderhoud, 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

Meer dan dertig jaar expertise
Na drie decennia lang actief te zijn 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 o.a. uit een loodgieter, airco-specialist, 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-fix@outlook.com  |  www.all-fix.es

Het zonnetje VOOR UW CASA



BRUISENDE/ZAKEN

Fusion met Nederlandse roots
Na het afronden van de Hotelschool in Amsterdam, 
begint Hélène Mostertman aan haar zoektocht naar 
de beste plek voor haar restaurant. Na negen jaar 
gereisd te hebben, vele recepten én ervaringen 
rijker, komt ze in Malaga terecht. Hier blijkt haar 
fusion keuken een gat in de markt. Sinds 2003 is 
Vino Mio dan ook een begrip in Malaga voor zowel 
de lokale bevolking als voor de toeristen.

Hartje Malaga
De ligging aan het plein van het stedelijk theater is 
ideaal. Je kunt op het terras in alle rust van de 
Spaanse sfeer genieten, maar ook bijvoorbeeld van 
de meest malse biefstuk en nieuwe smaaksensaties.

Dé culturele  
      hotspot

Als ‘Vino Mio’ alleen een restaurant genoemd zou 
worden, dan doe je dit etablissement te kort. 
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. 

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



  Celebrities spotten? Dan ben je in Marbella op de
 juiste plek. George Clooney, Joan Collins en Antonio Banderas
   hebben er een tweede huis.
 Marbella staat bekend om zijn uitstekende golfbanen, er zijn 
er in de directe omgeving van de stad maar liefst tien te vinden.
Vanuit bijna elk punt van de stad kun je de zee én de bergen zien.
  De gemiddelde jaartemperatuur is rond de 18°C 
 en er zijn zo’n 2900 zonuren per jaar. Een ideale bestemming
    voor de echte zonaanbidder.
 Op de Avenida del Mar is een collectie van 
   tien sculpturen van Salvador Dali te vinden. 
  Plaza de los Naranjos is het centrale plein van
het historische centrum van Marbella. Het plein dankt zijn naam
 aan de sinasappelbomen die daar in 1941 zijn geplant.
    De boulevard van Marbella
  met de vele palmbomen is the place to be.

DITJES/DATJES

19



Een huis onder de Spaanse zon, 
wie wil dat nu niet?! Maar om dat 
nou zelf te moeten zoeken... Niet 
nodig! Real-e-Estate helpt je daar 

maar al te graag bij 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

Ontzorgen
“Wij kunnen mensen die op zoek zijn naar een huis in het buitenland van 
A tot Z begeleiden en ontzorgen en dat allemaal in de eigen taal.” Aan de 
hand van jouw wensen gaat het team van Real-e-Estate op zoek naar 
passende woningen op de gewenste locatie. “Als we daar in overleg een 
selectie uit hebben gemaakt, gaan we samen met de klant de huizen ook 
daadwerkelijk bezichtigen. Wij regelen alles, de klant hoeft alleen maar te 
kijken of zijn droomhuis erbij zit.”

Het totaalpakket
En dat droomhuis kan van alles zijn, van een klein appartement tot een 
luxe villa en alles ertussenin. “Niet voor niets is onze slogan: if you know 
what you are looking for, we know where to find it. Geen wens is ons wat 
dat betreft te gek.” En ook als dat ene droomhuis eenmaal gevonden is, is 
Real-e-Estate de juiste partner. “We helpen je namelijk niet alleen bij het 
vinden van het huis, maar kunnen ook de aankoop begeleiden en de 
hypotheek voor je regelen. En zelfs na de aankoop van de woning kun je 
op ons rekenen, mocht je je (tweede) huis bijvoorbeeld willen verhuren in 
de periodes dat je er zelf niet bent of als je hulp nodig hebt bij de 
inrichting. Alles is mogelijk!”

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.



BRUISENDE/ZAKEN

Droomhuis IN HET BUITENLAND
If you know what you are looking for, we know where to find it.
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Als kleine jongen komt Tony van der Linden al graag 
in The Family Bar. Niet wetende dat hij later de 
eigenaar wordt van dit begrip in Fuengirola. Een plek 
waar de slingers al voor je zijn opgehangen en het 
elke dag feest is. 

“Er hangt een 
bijzondere en 

bruisende sfeer’’



The Family Bar | Puerto Deportivo Local 317 
29640 Fuengirola - Malaga | +34 952 46 16 41

Hollands hoogtepunt
Tony van der Linden is al sinds 1994 vaak in 
Malaga te vinden, nadat zijn opa en oma er een 
appartement hebben gekocht. Voor hem is het de 
ideale vakantiebestemming, met The Family Bar als 
Hollands hoogtepunt. Elke dag van de week is het 
hier feest: of dat nu in de zomer of winter is.  

Van jamsessies tot bitterballen
Begin je dag goed met een uitstekende uitsmijter 
bij The Family Bar. Of als je na een middag zon, zee 
en strand, zin hebt in een gezellige borrel. Geniet 
daarbij van heerlijke, Hollandse tapas -zoals de 
bitterballen al door de Spanjaarden worden 
genoemd-, of ga voor het scherp geprijsde 
dagmenu. Naast al dit lekkers, staat The Family Bar 
in de wintermaanden bekend om de gezellige 
jamsessies, waarbij de avond vaak dansend 
afgesloten wordt. In de zomermaanden vind je hier 
elke avond livemuziek, waarbij er telkens een 
andere artiest centraal staat.

Volle maan
Wanneer we Tony naar zijn meest memorabele 
avond vragen, antwoord hij: ‘’Dat is eigenlijk altijd 
tijdens volle maan. Dan lijkt iedereen naar The 
Family Bar getrokken te worden, is het er 
supergezellig en gebeuren er altijd wel gekke 
dingen. Er hangt een bijzondere en bruisende sfeer. 
Kom het maar gewoon ervaren.’’

BRUISENDE/ZAKEN

Elke dag feest in 
The Family Bar
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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 fiscaal 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 officieel niet meer in Nederland? 
Dan open je een residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE IN
Er zijn diversen (Nederlandstalige) dienst-
verleners 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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De meest betoverende plek in Marbella is zijn 
witgekalkte, gedeeltelijk afgesloten oude stad, 
Casco Antigua. Het voelt als een ansichtkaart, met 
een doolhof van smalle straatjes en pleintjes, dat 
op elke hoek iets moois te bieden heeft.

Het Plaza de los Naranjos, gelegen in het 
midden van de oude binnenstad, is een 
van de levendigste en meest 
emblematische bezienswaardigheden dat 
oorspronkelijk dateert uit 1485. In 1941 
zijn de sinaasappelbomen geplant waar-
aan het typische Spaanse pleintje zijn 
huidige naam ontleent. Rondom het 
langwerpige pleintje staan typisch 
Andalusische huizen en enkele beroemde 
gebouwen waaronder het opvallende Casa 
del Corregidor, burgemeestershuis, en het 
Casa Consistorial uit 1568 dat nu fungeert 
als gemeentehuis.

Geniet van de mooie oude gebouwen en 
rust uit op één van de vele gezellige 
terrassen voor een hapje of een drankje. 

Plaza de los

Naranjos
DAGJE UIT/CASCO ANTIGUA

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

MARBELLA
      kun je

vermenigvuldigen
door

 het te delen.

Geluk

Geluk
Ik heb liever

              dan gelijk,
 maar gelukkig

  heb ik altijd gelijk.

 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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Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Word je al luchtziek bij de gedachte dat je straks met je kinderen het vliegtuig 
in moet? Een goede voorbereiding is dan het halve werk. Bruist geeft je enkele 

handige tips voor een onbezorgd begin van jullie vakantie.

Het verschilt van maatschappij tot maatschappij welke kind -
vriendelijke voorzieningen er aan boord zijn. In sommige 
vliegtuigen beschik je over luiers en 'bassinets' (babybedjes 
voor kinderen tot twee jaar), bij andere kun je potjes 
babyvoeding reserveren. Informeer hier dus vooraf naar.

Zo weinig mogelijk tussenstops 
Probeer bij de keuze van de vlucht rekening te houden met 
de slaaptijden van je kinderen. Zo kun je tussenstops zoveel 
mogelijk proberen te vermijden om ongemakken tijdens het 
opstijgen en dalen te verminderen. Probeer bij een nacht-
vlucht zoveel mogelijk het slaapritueel aan te houden, 
compleet met pyjama, melk en een verhaaltje. 
 
Wat zit er in je 'overlevingspakket'? 
Een kind is nooit te jong om met een vliegtuig te reizen. 
Integendeel: baby's zijn veel makkelijker aan boord dan een 
kleuter van vier. Je kunt ze troosten met een fl esje melk en 
ze slapen veel. Zorg wel altijd dat je een handig 'overlevings-
pakket' bij de hand houdt: een luier, een pakje vochtige 
doekjes, een tube lotion en een handdoekje. Voor oudere 
kinderen zijn een draagbare dvd-speler of een tablet, lego, 
kleurboeken en potloden geschikte afl eiders. Je kunt ook 

vliegtuig  Met kinderen
           in het

ZORG VOOR
EEN ‘OVER-
LEVINGS-
PAKKET’

kleine speelgoedjes inpakken als leuke 
verrassing. Wel speelgoed waarmee ze op 
het opklaptafeltje kunnen spelen. Kleine 
kinderen spelen graag met stickers die 
ze bijvoorbeeld op een lege fl es kunnen 
plakken.

Neem een kussen mee
Kleine kinderen kunnen op een kussen 
zitten, zodat ze beter uit het raam kunnen 
kijken. Ook een deken is prettig en 
comfortabel wanneer het wat kouder wordt 
aan boord. Op intercontinentale vluchten 
krijg je altijd een deken en een kussen.

vliegtuig
BRUIST/REIZEN

Snoepjes
De landing kan pijn doen aan de oren. Geef 
baby’s een fl es, zodat ze kunnen slikken. Een 
fopspeen werkt ook prima. Geef een kindje 
bijvoorbeeld een lolly om op te zuigen, dat 
leidt hen af van de druk op hun oren.

Stel instappen zo lang mogelijk uit
Voor kinderen die moeilijk stil kunnen zitten 
is elke minuut in het vliegtuig er één te veel. 
Zorg er dus voor dat ze zich ten volle uit 
kunnen leven in de vertrekhal. Wil je toch op 
tijd aan boord, stap dan zelf alvast in en laat 
je partner later met de kids komen.
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. bodymist spring is in the air van essence, € 3,59  www.essence.eu  

3. Nomade Eau de Toilette van CHLOË, vanaf € 53,50  www.iciparisxl.nl 
4. Minou Eye Palette van bobbi brown, € 36,-  www.debijenkorf.nl 

 5. Evi Yellow van SMAAK Amsterdam, € 159,-  www.smaakamsterdam.com
6. Nailpolish tiers of joy van essie, € 9,99  www.essie.nl

Prachtig in pastel
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BEAUTY/NEWS

Met al deze prachtige pasteltinten 
komen de lentekriebels vanzelf en kan 
het voorjaar niet meer stuk! 

7. Pure XS for her Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,60  www.pacorabanne.com
8. Sì Fiori Eau de Parfum van Giorgio Armani, vanaf € 72,-  www.armanibeauty.com

9. Abyssinian Oil Facial Moisture Cream van Beauty Kitchen, € 19,99  www.hollandandbarrett.nl
10. Bonding Plex Shampoo van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl

11. Palette All Over Spring van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.com
12. GLAMGLOW® GENTLEBUBBLE™ Daily Conditioning Cleanser, € 24,90  www.glamglow.com

pastel
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EEN HUIS KOPEN 
in uw eigen taal

Een huis kopen in Spanje is niet iets wat u 
elke dag doet. Dan is het wel zo handig dat 
u kunt communiceren in uw eigen taal!

Onze filosofie is dat we u alle zorg uit 
handen nemen. Samen met u bepalen 
we uw woonwensen, uw budget en hoe 
dit gefinancierd gaat worden. Daarmee 
gaan we aan de slag in de database van de 
ruim 800 aangesloten makelaars waar zij 
hun woningen presenteren. Ook plaatsen 
wij zoekopdrachten bij deze makelaars en 
zij bieden ons dan de woningen aan die 
overeenkomen met uw woonwensen.
Wij kennen de markt, de omgeving én 
weten wat de ontwikkelingen zijn.

  Kim Celens  Kim Celens

Vrijblijvend advies? 
Vul het woonwensenformulier in op
costadelsolspecialist.eu/woonwensen

of scan de QR-code

  Bas Mulders 

Tel: +34 9511 20034 (NL-talig)
Mail: info@costadelsolspecialist.eu
Web: www.costadelsolspecialist.eu
Facebook: /costadelsolspecialist



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

Ruta de los Cahorros
De imposante Los Cahorros kloof ligt op 2 kilometer van het dorpscentrum 
van Monachil. Tot voor kort was de kloof alleen bekend onder klimmers, 
maar tegenwoordig komen er ook veel avontuurlijke wandelaars.
Locatie: 37.1289205,-3.5352848

Barranco Blanco
Wie van natuur en avontuur houdt moet in de buurt zeker op zoek naar 
Barranco Blanco. Barranco Blanco in Coin is één van de meest 
spectaculaire natuurlijke landschappen van de provincie Malaga. Als er 
één plek is met kristalhelder water, witte stenen en weelderige vegetatie is 
het Barranco Blanco; waar de rivier Alaminos onderdak biedt aan otters en 
barbeel, wilgen en kamperfoelie.
Locatie: 36.6088071,-4.7429054

Rio del Castor
Deze wandelroute loopt langs de bedding van het riviertje de Castor en 
deels door de talrijke kristal zuivere natuurlijke baden van het cultureel 
park.  Rio Castor ontspringt in het zuiden van de Sierra Bermeja-heuvels in 
de buurt van Estepona. Je moet dus niet bang zijn om nat te worden en 
daar rekening mee houden qua schoeisel en overige kleding.
Locatie: 36.4837256,-5.1723609

AvontuurlijkewandelingenWWW.SIANDALUCIA.COM

in het achterland van de Costa del Sol
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 15-01-19   14:53

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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Vakmanschap en stiptheid
Jeroen Mertens werkt al meer dan twaalf jaar als allround handyman. Eerst in 
Nederland en nu sinds bijna vier jaar in de omgeving van Marbella. De liefde leidde 
hem naar het Spaanse Benalmadena. Wie een vakantiewoning heeft of permanent de 
stap heeft genomen om in de omgeving van Marbella te gaan wonen, weet hoe lastig 
het is om een betrouwbare handyman te vinden. De Spaanse afwerking verschilt 
vriendelijk gezegd nog al wat met het precisiewerk dat we in Nederland gewend zijn. 
Jeroen Mertens biedt de oplossing: hij werkt secuur, hard en afspraak is afspraak. Nog 
iets wat hem onderscheidt van zijn Spaanse collega’s, is dat Mertens stug blijft 
doorwerken tijdens de middag. Terwijl Spaanse werknemers stoppen om tijdens de 
middag siësta te houden. 

Allround handyman
Jeroen Mertens is door zijn jarenlange 
ervaring gespecialiseerd op heel wat 
gebieden. Van het aanleggen van 
badkamers, schilderen, tot stukadoorswerk. 
Ook kun je hem inhuren voor allerlei 
onderhoud en kleine bouw. Naast zijn 
vakmanschap en Hollandse stiptheid, 
spreekt Mertens zijn talen. Soms is het wel 
zo prettig om in het Nederlands te 
communiceren, als het om moeilijk jargon 
gaat. Daarnaast spreekt hij ook Engels, 
Duits en natuurlijk Spaans.  

Wil je iets veranderen 
aan je droomhuis 

in de regio van 
Marbella? Of dit nu 

een grote verbouwing 
is, het schilderen 

van de buitengevel 
of sloopwerk, zoek 

dan niet langer maar 
neem contact op 

met deze handige 
handyman, 
die bovenal 

betrouwbaar is.

De betrouwbare handyman
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Jeroen Mertens | +34 657 096 148 | 
www.facebook.com/stubojero

NAAST ZIJN 
VAKMANSCHAP 
EN HOLLANDSE 
STIPTHEID, 
SPREEKT JEROEN 
ZIJN TALEN.

De betrouwbare handyman
BRUISENDE/ZAKEN
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UW HAARDEN SPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw open haard & kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs in 
onze ruime showroom op het industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV Houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateau’s

• Tuinhaarden
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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 zijn beroep van 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 eindelijk 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 verkoopt men in de winkel ook salades, 
soepen, sauzen, kazen, delicatesses en wijn. 

Ram 21-03/20-04
In maart zal de Ram een echte teamspeler 
zijn. Als je het niet eens bent met mensen, 
laat het ze dan weten, maar behoud wel 
altijd je goede manieren. 

Stier 21-04/20-05
Maart zal positieve energie voor de Stier 
brengen, vooral als het gaat om relaties. 
Singles hebben grote kans om iemand te 
ontmoeten. En er is stabiliteit in je carrière.
 
Tweelingen 21-05/20-06
In maart zul je een persoon ontmoeten die 
hulp nodig heeft. Wees niet bang om te 
helpen, want deze vriendelijkheid zal vele 
malen naar je terugkeren.

Kreeft 21-06/22-07
Probeer iets nieuws, exotisch en vreemds. 
Je zult ervaringen opdoen waarover je kunt 
vertellen en daardoor in de belangstelling 
staan. Besteed je vrije tijd in de natuur. 

Leeuw 23-07/22-08
In maart is er kans dat de Leeuw eindelijk 
zijn soulmate ontmoet. Besteed ook aan-
dacht aan je gezondheid en onderschat 
preventie niet. Denk na voordat je iets zegt...

Maagd 23-08/22-09
Er is niets erger dan de dag gehaast te 
beginnen. Sta liever vroeg op en neem een 
gezond ontbijt. Je zult je de hele dag beter 
voelen en niet achter de feiten aanlopen.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal kan rekenen op een rustige 
situatie en harmonie in de familie. Ook al ben 
je gereserveerd, je hoeft je geen zorgen te 
maken over het uiten van je emoties.

Schorpioen 23-10/22-11
Je geeft positieve energie aan de mensen in 
je omgeving. Degenen die single zijn, zullen 
geen gebrek hebben aan potentiële partners. 
Je zelfvertrouwen zal groter worden. 
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je hebt zoveel taken op je genomen, dat je 
gemakkelijk iets belangrijks kunt vergeten. 
Zet alles op papier. Bezoek eens een 
museum of tentoonstelling.

Steenbok 22-12/20-01
De horoscoop adviseert om je koppigheid 
opzij te zetten. Anders kan de Steenbok in de 
problemen komen. Je zult blij zijn om vrije 
tijd door te kunnen brengen met familie.

Waterman 21-01/19-02
Je zal alle achterstanden nu moeten inhalen, 
maar je kunt rekenen op hulp en steun. Zorg 
ook voor je gezondheid en drink gedurende 
de dag voldoende water.

Vissen 20-02/20-03 
Denk na over jezelf en luister naar je lichaam. 
Je moet niet de hele tijd je grenzen over-
schrijden. Sla een uitnodiging voor een 
avondje uit af en doe het wat rustiger aan.

Vissen
Je moet 
niet de 

hele tijd je 
grenzen 

overschrijden.

Maart HOROSCOOP
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Je proeft de lente in deze heerlijke recepten. Met lekker veel groente, 
gezonde vis en krachtige kippenbouillon. 

spinazie
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Dep 
de kabeljauwfilets droog, bestrooi met 
peper en snijd in stukken van 2 cm. 
Meng met de zalmblokjes. Verhit de 
olie in een wok of hapjespan en laat de 
spinazie in delen in 5 minuten slinken 
op laag vuur. Snijd ondertussen de dille 
fijn. Voeg de kookroom en dille toe aan 
de spinazie en laat 1 minuut koken. 
Neem van het vuur en pureer met de 
staafmixer. Vul de ovenschaal met 1/3 
van de spinazie-dillesaus, 1/3 van de 
lasagnebladen en 1/3 van de visblokjes. 
Maak zo nog 2 lagen. Bedek de laatste 
laag met geitenkaas. Bak de lasagne in 
de oven in circa 45 minuten gaar.

INGREDIËNTEN
300 g (diepvries) 

kabeljauwfilets
peper

100 g gerookte zalmblokjes
1 el milde olijfolie

400 g verse spinazie
15 g verse dille

250 ml kookroom light
250 g verse lasagne 

all’uovo
150 g geraspte belegen 

geitenkaas

Vislasagne met
4 PERSONEN - 20 MIN- 45 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

LEG VIS ONDER 
DE GRILL met 

citroenschijfjes ertussen; 
zo blijft de vis niet 

vastplakken en smaakt 
hij extra lekker!

Als je EIEREN 
INSMEERT MET 
OLIE zijn ze een 

paar weken langer 
houdbaar in de 

koelkast!

Doe warme melk in 
een bijna lege pot 

Nutella, je krijgt dan 
heerlijke warme 

CHOCOLADEMELK!

Met een lepel kan 
je eenvoudig de 

SCHIL VAN 
GEMBER eraf 

schrapen.



BRUIST/RECEPTEN

Kippensoep
Kook de mie volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Verhit ondertussen de olie in een 
soeppan en roerbak de kip 2 minuten. Voeg 
de wokgroente toe en roerbak 1 minuut mee.
Voeg de krachtbouillon, kokosmelk en het 
water toe en breng aan de kook. Laat 3 
minuten koken. Voeg de laatste minuut de 
tuinerwten toe. Breng op smaak met peper 
en eventueel zout.
Boen de limoen schoon en pers de helft 
boven de soep uit en snijd de andere helft in 
partjes. Verdeel de mie over de kommen, 
schep de soep erover en serveer met de 
limoenparten.

INGREDIËNTEN
 250 g fijne mienestjes

1 el arachideolie
320 g scharrel-

kipfiletblokjes
400 g Thaise 

wokgroente
350 ml kracht-

bouillon kip
400 ml kokosmelk
500 ml kraanwater

450 g diepvries 
tuinerwtjes extra fijn

peper en zout
1 limoen

  met kokosmelk
4 PERSONEN - 15 MINUTEN

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

Doe een
SCHIJFJE APPEL

in het bakje waar je 
je zelfgemaakte 

koekjes in bewaard 
en ze blijven langer 

lekker!

KOOK OUDE 
HOUTEN 

POLLEPELS in heet 
water en leg ze dan 
in de zon te drogen. 

Ze zijn weer als 
nieuw!

Houd een AVOCADO 
VERS door hem samen 
met een stukje ui in een 

bakje te bewaren!

Maak 
aardappel-
partjes met 
je APPEL-
SNIJDER, 

ideaal!
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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

smaken 
drinken 
bruist 
koolzuur 

sodastream 
water 
fris 
stijl

s e d c w g g i i k s 
o r r s w s r i f v q 
d k i m a q t h o e r 
a o n a t f s i b v v 
s o k k e r j l j k z 
t l e e r i s i r l b 
r z n n u s p n m m u 
e u w t m x x r y j p 
a u p s l k e n c r t 
m r d w b b u g j j c 
x w a j y u w c a w h 

SodaStream
bruiswatertoestel

 t.w.v. € 119,-
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ibiza 
magazine 
lezen 
ontspannen 

vakantie 
genieten 
strand 
zonnen
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Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.

Maak kans op een:

Jaarabonnement 
Marbella Bruist

t.w.v. € 17,88

o n t s p a n n e n f 

t.w.v. € 17,88
MARBELLA MAART 2019 WWW.MARBELLA-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Het luxe
pareltje aan de

Costa del Sol
Marbella

MARBELLA

NIEUWE
UITGAVE!

GRATIS MEENEMEN!

Het luxe
pareltje aan deMarbellaMarbella

Mis
nooit meer een editie!

Maak kans op een:



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



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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29

19

07

12

17

14

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




