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Wordt  jouw droom werkelijkheid?

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.

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 bankrekening en het assisteren bij het vinden van de juiste 

hypotheek. In het verlengde van de verkoopactiviteiten, houdt Estrella 

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

Als je
een huis zoekt
in Marbella, 
dan bel je 

Peter Tromp!

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

GRAFFITI!!
Wow, het is ineens overal. Super cool, super trendy! 
Kleur is inmiddels al een tijd aanwezig in het interieur 
en het is leuk te zien dat mensen er ook wat minder 
bang voor zijn en weer durven. Met name in de 
elegante interieurs wordt veel fluweel gebruikt en dan 
met name in diepe sfeervolle kleuren!  
 
Daarentegen is de bohemian stijl ook mega hip en 
ondanks dat de basis daarvan neutraal is zijn de 
kussens en assesoires vooral kleurrijk. Denk dan niet 
aan een kussen in een kleur maar met heel veel felle 
kleuren door elkaar.

Nu nemen we jullie een stap verder en voegen graffiti 
aan het interieur toe! Hoe leuk is dat! Het goede is dat 
het aan beide bovenstaande stijlen toegevoegd kan 
worden.
 
Een saaie witte keuken die nog te goed is om te 
vervangen? Huppa, graffiti wandje en het is weer 
helemaal van nu! Balenciaga & Louis V... de mode 
wereld doet er heftig aan mee en wij ook! 

Voor verdere tips en inspiratie, bezoek onze 
showroom! Ik kijk er naar uit!!!Sh

ow
ro

om
: C

ar
ril

 d
e 

Pi
ca

za
 3

0,
 S

an
 P

ed
ro

 (M
ar

be
lla

)
w

w
w

.a
co

ol
a.

eu
 | 

in
fo

@
ac

oo
la

.e
u 

| +
34

 9
51

 5
69

 6
55

Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor
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VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Zomer... voor veel mensen de favoriete tijd van het jaar. En meteen ook 
de tijd dat heel wat mensen heerlijk op vakantie gaan. Spanje staat al 
jaren heel hoog in het lijstje van populairste vakantiebestemmingen 
van ons Nederlanders. En dat snappen wij maar al te goed.

Spanje heeft immers zoveel mooie plekjes te bieden! Een van onze 
persoonlijke favorieten: de omgeving van Marbella (hoe kan het ook 
anders). Een streek die alles biedt wat je je maar kunt wensen tijdens 
je vakantie: mooie stranden, talloze fijne restaurants en beachclubs 
en ook voor diegenen die wat meer actie willen tijdens hun vakantie, 
valt er van alles te beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van canyoning 
of kajakken? Of met een speedboot over de Spaanse wateren 
scheuren? En ook het bewandelen van de Caminito del Rey is een 
avontuur op zich...

Doe je het toch liever wat rustiger aan tijdens je vakantie? Dan 
kunnen we je een bezoekje aan het pittoreske Spaanse dorpje Mijas 
aanraden. Zeker voor fotografen is dit een waar walhalla. 

Zo zie je maar weer. Marbella biedt voor ieder wel wat wils. Nog niet 
helemaal overtuigd? Blader dan snel verder en je zult zien dat jij 
straks ook zegt: vamos a Marbella!

Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



Dankzij de hoge temperaturen en ligging aan de Middellandse Zee is Marbella 
een ideale plek om watersporten te beoefenen. Er zijn dan ook verschillende 
activiteiten in en op het water waar je hart sneller van gaat kloppen.

Wil je al peddelend genieten van een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee en het Sierra 
Blanca-gebergte? Dan is Paddle Boarding de wateractiviteit voor jou. In Marbella zijn er diverse 
mogelijkheden om deze activiteit uit te voeren onder leiding van gekwalifi ceerde instructeurs. 
Zij zorgen voor een spectaculaire tocht die je staand op een board al peddelend vervolgt. Daarbij 
heb je ook de mogelijkheid om te zwemmen in het water en te ontspannen op je board.

Kajakken is een andere activiteit waarbij je 
peddelt langs mooie bezienswaardigheden. 
Ditmaal echter wel in een één- of tweepersoons-
boot. Zeker voor de mensen die graag zitten 
tijdens het peddelen is dit de activiteit die 
de voorkeur zal hebben ten opzichte van 
Paddle Boarden.

Ben je dol op klimmen en klauteren? Dan is 
Canyoning meer een activiteit voor jou. Tijdens 
deze fysieke tocht volg je de loop van een rivier 
door een kloof. Hierbij kom je onder andere 
watervallen, glijbanen en meren tegen. Ook is 
het mogelijk om een stukje te zwemmen of 

abseilen. Tijdens deze activiteit ben je omgeven 
door de grote schoonheid van de natuur en heb je 
een geweldig uitzicht.     

Voor snelheidsduivels heeft Marbella ook leuke 
activiteiten. Aan de kust liggen namelijk jet- en 
speedboten die met hoge snelheid over het water 
vliegen. Stap op een van deze boten en geniet van 
de adrenaline, de verfrissende wind en het 
verkoelende water dat opspat tijdens deze 
turbulente rit. Daarbij kan je vaak ook vervoerd 
worden op een opblaasbaar voorwerp achter de 
boot. Zo slinger je aan een touw alle kanten op. Een 
ervaring waar je even van bij zult moeten komen!

BRUISENDE/TIPS

in Marbella 
HIERVAN GAAT JE 
HART SNELLER 
KLOPPEN

Waterpret
6



met fenomenaal  uitzicht!
Op vakantie de zon op je huid voelen is heerlijk, maar voor ons is een echt vakantiegevoel 
niet compleet zonder 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. 

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

Vlakbij Mijas Pueblo, een pittoresk bergdorp 
dat bekendstaat om haar 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, 

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 aan jullie 
overbrengen. 

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, 
inclusief het woonhuis, is ook in zijn 
geheel af te huren (maximaal 20 
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
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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.
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!



Ken je de Caminito del Rey al? Dit is een 
legendarisch wandelpad ten noorden van 

Málaga. Dit spectaculaire pad loopt vanaf het 
noorden van Ardales tot het zuiden van Álora 
en heeft een totale lengte van 7,7 kilometer. 

MET EEN 
PRACHTIG 
UITZICHT OP 
DE VALLEI

BRUISENDE/TIPS

Zoek het 

              op en bewandel 
de Caminito del Rey

Beruchte historie
Lange tijd had de Caminito del Rey de titel van 
‘gevaarlijkste wandelpad van Europa’. De reden 
hiervoor is dat stukken van het pad afbrokkelden 
en naar beneden vielen. Dankzij een groot 
renovatieplan is het pad weer helemaal hersteld en 
veilig voor een avontuurlijke wandeling. Sinds 2015 
is het pad weer heropend. Hoewel de route een 
stuk veiliger is dan vroeger, is het zeker niet minder 
spectaculair.

Prachtig uitzicht
De Caminito del Rey loopt honderd meter boven de 
Rio Guadalhorce door het ravijn van de Desfi ladero 
de los Gaitano. Het pad zelf is van hout, maar 
sommige delen van de route zijn ook van glas. 
Hierdoor heb je een prachtig zicht op de vallei 
beneden. 

Een sportieve uitdaging tijdens je reis
Ga jij er graag op uit voor een actieve uitdaging? 
En houd je wel van een avontuurlijke wandeltocht? 
De Caminito del Rey is dan zeker de moeite waard. 
Een tocht langs deze legendarische wandelroute is 
een ideale afwisseling van alle rust en ontspanning 
tijdens jouw verblijf in Marbella.

avontuur 
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MET BELGISCHE NOSTALGIE

Vader en zoon
Bij bistro Maumm voel je direct de gemoedelijke sfeer en 
geoliede rolverdeling. Zoon Christopher staat aan het hoofd 
van de service en in de keuken vader Stephane Bruylant. 

Met meer dan 37 jaar ervaring is Stephane niet de minste. 
Na zijn opleiding aan de prestigieuze hotelschool Ter 
Duinen, werkte hij onder andere in de Si Versailles in 
Knokke en het drie sterren restaurant Alain Ducasse in 
Parijs. Ook heeft hij in Rusland een team opgeleid voor het 
prestigieuze Alexandrovski Hotel en tien jaar als executive 
chef gewerkt in Ocean Club Marbella.

Avenida de los Girasoles 341  |  29660 Marbella, Spanje  |  0034-951569310  |  www.maumm.es

Gelegen in een rustigere 
buurt van Marbella, 

Nueva Andalucía, 
vind je deze bijzondere 

bistro. Een familiebedrijf 
waar chef Stephane 

Bruylant het beste van 
België voorschotelt op 

sterrenniveau. 

Belgisch eten op het hoogste niveau 
Alle gerechten zijn enorm verfijnd en hebben niet alleen de 
smaak, maar ook de looks op sterrenniveau. De kaas- en 
garnalenkrokketen zijn beide vers gemaakt, evenals het 
malse stoofvlees, tong uit de Noordzee en (in het seizoen) de 
heerlijke Zeeuwse mosselen. 

Het restaurant is niet alleen in de zomer erg fijn door het 
terras, maar ook het binnengedeelte is enorm uitnodigend. 
Kom hier in alle rust genieten van een uitgebreid diner of 
een lekker aperitief met champagne. Het fijne aan de locatie 
van Maumm is dat er ook altijd genoeg parkeerplek is. 

BRUISENDE/ZAKENBISTRO 
van wereldklasse

Stephane
     Bruylant

15



   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.
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GRAFFITI!!
Wow, het is ineens overal. Super cool, super trendy! 
Kleur is inmiddels al een tijd aanwezig in het interieur 
en het is leuk te zien dat mensen er ook wat minder 
bang voor zijn en weer durven. Met name in de 
elegante interieurs wordt veel fluweel gebruikt en dan 
met name in diepe, sfeervolle kleuren!  

Daarentegen is de bohemian stijl ook mega hip en 
ondanks dat de basis daarvan neutraal is, zijn de 
kussens en accessoires vooral kleurrijk. Denk dan 
niet aan een kussen in één kleur, maar met heel veel 
felle kleuren door elkaar.

Nu nemen we jullie een stap verder en voegen graffiti 
aan het interieur toe! Hoe leuk is dat! Het goede is dat 
het aan beide bovenstaande stijlen toegevoegd kan 
worden.

Een saaie witte keuken die nog te goed is om te 
vervangen? Huppa, graffiti wandje en het is weer 
helemaal van nu! Balenciaga & Louis V... de mode- 
wereld doet er heftig aan mee en wij ook! 

Voor verdere tips en inspiratie, bezoek onze 
showroom! Ik kijk ernaar uit!Sh
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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
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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

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.” 

De toekomst
De werken van Grace gaan de hele wereld over. “Dat ervaar ik als een 
groot compliment.” Grace heeft inmiddels dan ook contact met een 
galerie in Engeland om hier voet aan de grond te krijgen. 

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



•   car parking
•   airport service
•   classic car care

•   detailing
•   car sales
•   modesta glass coatings

WWW.COMFORTCARCARE.COM    |    INFO@COMFORTCARCARE.COM    |    TEL.: +34 952 561 689    |    POL. IND. VILLA ROSA, MÁLAGA

ULTIMATE PARKING & CAR CARE 
MÁLAGA
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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!”

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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to
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk
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Van cafetaria tot verstopte parel
Voordat Wim de Weerdt en zijn familie Royal 
Rabibo overnamen was het een cafetaria bij de 
tennisterreinen. Een locatie met ontzettend veel 
potentie, waar de familie al hun ideeën met gemak 
konden realiseren. Van een plek om alleen iets te 
drinken, kun je er nu bijna klokje rond door brengen. 
Het imposante zwembad met luxe bedden nodigt 
uit om te relaxen en het café is omgetoverd tot 
een restaurant met allure. Hier zijn de gerechten 
tot in de puntjes verzorgd, kun je genieten van een 
grandioze service én van een ruim terras. 

Sport kijken én doen
Voor de kleintjes is er hartstikke veel te doen 
rondom het tennispark en ze zijn er erg welkom. 
Naast het heerlijke zwembad is een speeltuin te 

Een plek waar aan het kleinste detail wordt gedacht

Een parel op een superlocatie

Urb. El Rosario, Ctra N340, km 188, Marbella 29604  |  +34-625133526  |   Royal Rabibo Restaurant, Sports Bar and Pool Club

BRUISENDE/ZAKEN

vinden, waar de pingpongtafel de plek is om nieuwe 
vrienden te maken. Ook kunnen de kids een dans- of 
karateles volgen. Natuurlijk kan er tennis gespeeld worden 
op de bijzonder goed onderhouden banen. Al is het de sports 
bar die bij velen favoriet is. Hier wordt gezellig gebabbeld 
met de belangrijkste wedstrijden op de achtergrond en een 
uitzonderlijk uitzicht over het terras en zwembad. Royal 
Rabibo leent zich daarnaast erg goed wanneer er reden is 
voor een fantastisch feest: van verjaardag tot een huwelijk.

Superlocatie
Royal Rabibo vind je net na de afrit El Rosario in Marbella.
Je kunt er de auto makkelijk kwijt op de royale parking.

Kom genieten en maak daarbij gebruik van de 
speciale openingsactie. Voor vijftig euro kun je 
de hele dag relaxen op een luxe bed met royale 
handdoeken, een fles wijn en water.

Oud, jong en alles ertussenin kan 
zich bij Royal Rabibo vermaken op 
het terras, in de sports bar of 
op de fijne beats van de dj die in de 
zomermaanden dagelijks draait.
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ALL-FIX
ALLE RENOVATIEWERKEN

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

• schilderwerk
• airco & verwarming
• zwembaden
• technische installaties

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

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

Gratis 3D-plan 
bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gelegen in Marbella.

Het hele team spreekt 

 Nederlands

 Frans 

 Vlaams 

 Engels en

 Spaans

MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAAL PROJECTEN

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

maatwerk

kwaliteit

tijdloos

Luna Azul | 30 Calle Chiriva, 29620 Torremolinos-Málaga
+34 667 70 24 55  |  grandcafelunaazul@gmail.com

Trek in Hollandse haring vers van het mes? Of 
een portie kibbeling? Ja, zelfs voor Noordzeetong 
kun je bij het Nederlandse visrestaurant Luna 
Azul terecht. Hier eet je de lekkerste 
lekkerbekjes en paling op toast. Want Barend van 
de Ree en zijn vrouw Bess mag je toch echt wel 
experts noemen als het om vis gaat. En die liefde 
voor vis, het vak en gastvrijheid, proef je direct!

Proef de liefde voor vis!

Sinds dit voorjaar is er een prachtige, nieuwe zaak, midden in het centrum
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Avenida Las Lomas 26, Estepona  |  +34 646 79 88 83  |  completeserviceshomegarden@gmail.com  |  www.completeserviceshomegarden.com

De naam Complete Services Home & Garden slaat de spijker op zijn kop: 
met één telefoontje kan alles omtrent huis en tuin voor jou geregeld worden. 

Van een imposante verbouwing of monumentale restauratie tot een 
welkom-thuis-gevoel creëren nadat je even bent weggeweest.

Carpe diem
Van Iris Maas kunnen we niet alleen zakelijk 
veel leren, ze beschikt ook over een flinke 
dosis levenswijsheid. Al tien jaar woont deze 
ondernemende vrouw in Estepona. Iris: 
“Wonen in Spanje is heerlijk, je kunt naar 
buiten wanneer je wilt en daar vind je zowel 
de zee als prachtige heuvels. Dit zorgt voor 
een enorm gevoel van vrijheid. Ook heb ik 
geleerd om met de dag te leven, net zoals de 
oorspronkelijke inwoners dat doen. Wanneer 
je in Andalusië een café bezoekt, stap je 
vijftig jaar terug in de tijd. Ongeacht het 
inkomen, men viert hier elke dag het leven. 
Zonder zich zorgen te maken over morgen
of wat er gister is gebeurd.”

Voor een tweede keer het roer om
Iris begint haar Spaanse avontuur met een 
B&B en later een goedlopende natuur-
voedings winkel die ze na vijf jaar allebei in 

één week verkoopt. Ze is toe aan iets nieuws, maar een vriendin tipt 
haar toch nog snel over een finca. Ze laat deze helemaal verbouwen door 
de getalenteerde en intelligente Antonio, met vijfentwintig jaar ervaring 
in het vak. Hij wil graag uitbreiden, maar is alleen de Spaanse taal eigen 
en ziet al snel iets in Iris die maar liefst vijf talen vloeiend spreekt.

Geen probleem dat niet kan worden opgelost
Iris: “Er is bijna niets zo persoonlijk als iemands huis. Daarom leveren we 
alleen werk af waar we honderd procent tevreden over zijn. Er is 
werkelijk geen probleem dat niet kan worden opgelost door één van 
onze experts. Of het nu gaat om de 
fundering aanleggen of iets lassen 
dat eigenlijk niet te lassen valt. Er is 
nog nooit iets geweest dat we niet 
hebben kunnen oplossen. We laten je 
daarbij nooit achter met alleen maar 
werklui en komen frequent langs om 
te kijken naar het proces. Niet alleen 
om zo de beste kwaliteit te bieden, 
maar ook omdat we het contact met 
de klant bijzonder belangrijk vinden.”

       SUBLIEMEservice 
WAARBIJ PROBLEMEN NIET BESTAAN

BRUISENDE/ZAKEN

“ER IS NOG 
NOOIT IETS 

GEWEEST DAT 
WE NIET HEBBEN 

KUNNEN 
OPLOSSEN”

31



Met belangrijke monumenten

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

Op de hellingen van de gelijknamige berg ligt het 
pittoreske Spaanse dorpje Mijas. Het historische 
centrum is van Arabische afkomst met 
witgekalkte huizen - met de voor dit dorp 
typerende blauwe bloempotten - die uitzicht 
bieden op de Middellandse Zee.

Mijas is een walhalla voor fotografen. De stierenvechtarena 
en het heiligdom van de Virgen de Peña (XVII eeuw), 
de patroonheilige van de stad, zijn enkele belangrijke 
monumenten. Net als de oude Arabische muur die de toerist
een prachtig uitzicht geeft op de Costa del Sol. Op de rug 
van ezel-taxi’s kun je een kleine rondleiding door het 
dorp maken.

Het dorp heeft drie interessante musea: de Carromato de 
Mijas (miniatuur museum), het Museo Casa de la Villa 
(historisch-etnografisch museum) en CAC Mijas 
(Contemporary Art Centre) met de tweede collectie van 
Picasso’s keramiek. Het levendige en gezellige dorp kent 
tal van barretjes en restaurantjes waar je terechtkunt voor 
een koele cerveza en een heerlijke Spaanse tapa. Ook aan 
boetieks, keramiek- en souvenirwinkels ontbreekt het 
niet in Mijas.

walhalla voor fotografenMijas WWW.SIANDALUCIA.COM

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

+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



VERGROOT UW KANSEN

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

BELEGGEN BRENGT RISICO’S MET ZICH MEE. JE INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

LEER MEER OVER BELEGGEN BIJ DE  
BINCK ACADEMY IN MARBELLA


