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Een balletje
slaan in Marbella
Beelden van
Salvador Dalí



Dat we hier meer dan driehonderd zonnige dagen per jaar hebben, dat is wel zo’n beetje bekend.
En dat Andalusië een prachtig gebied is met veel romantische plekjes, een azuurblauwe zee, 

heerlijk eten en gastvrije mensen, ook dat is geen verrassing voor de meesten van ons. 
Dus wat is het dan wel?

In Nederland duurt je bruiloft doorgaans 
maar één dag die volgens een vast 
schema verloopt. En vaak staan er dan 
mensen op jullie feestje die je in het 
dagelijkse leven weinig ziet of waar je 
niet zoveel mee hebt. Toch nodig je ze 
uit, want als je die ene vriendin, collega 
of tante uitnodigt, kun je eigenlijk niet 
om die andere heen. Wanneer je in 
Spanje trouwt, kies je meestal voor een 
intieme bruiloft. Jullie mooie moment 
deel je met familie en vrienden die jullie 
het allerliefst zijn. En het fijne is dat 
iedereen dat begrijpt!

Een andere reden die ik vaak hoor, gaat 
over saamhorigheid. In Spanje boek je 
een locatie vaak voor minimaal twee of 
drie nachten. Normaal gesproken gaat 
jullie huwelijksdag razendsnel. Nu kun 
je als bruidspaar langer genieten van 
jullie bruiloft. Omdat je een aantal 
dagen met elkaar doorbrengt, ontstaat 
er een sfeer van verbondenheid. Dat 
geeft een heel speciaal gevoel.  

Trouwen in Andalusie
COLUMN/ELLY PERSONS

Kortom, een bruiloft in Spanje is er een om nooit 
te vergeten, een geweldige ervaring. Houd er wel 
rekening mee dat jullie gasten vrij moeten nemen 
om erbij te zijn. Dus begin ruim van tevoren met 
de voorbereidingen en plan jullie bruiloft in een 
weekend of in een vakantieperiode.
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Droom je ook van een huwelijk onder de Spaanse zon?
Kijk voor meer informatie op www.trouweninspanje.nl en neem contact met mij op.

Wat maakt trouwen in de regio Andalusië nu zo speciaal? 



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-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze 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.

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.

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



•   car parking
•   airport service
•   classic car care

•   detailing
•   car sales
•   modesta glass coatings
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Jop Franken, +31 613 750 748

CONTACT MARBELLA BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl

 Like ons op Facebook.com/marbellabruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist  

ABONNEMENT  Ontvang Marbella Bruist 
iedere maand in je brievenbus voor € 1,49 p.m. 
Meer weten? Stuur een e-mail naar 
abonnement@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Marbella Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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Inhoud

VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

Terwijl in Nederland de herfst overduidelijk zijn intrede heeft gedaan, 
is het in Marbella nog steeds heerlijk vertoeven. Niet zo vreemd dus 
dat ook deze maand nog heel veel Nederlanders naar de Spaanse 
zon vertrekken. Wij kunnen ze geen ongelijk geven!

Gelukkig valt er ook in november nog voldoende te beleven in 
Marbella. Een aanrader wat ons betreft is een bezoekje aan de 
Avenida del Mar, midden in het centrum van de stad. Een must-
visit voor iedere kunstliefhebber, want hier spot je zomaar tien 
verschillende beelden van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí.

Meer een liefhebber van goed eten? Ook dan kun je in Marbella je 
hart ophalen. De stad bruist namelijk van de restaurantjes die je de 
heerlijkste lokale gerechten voorschotelen. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van ‘espetas de sardinas’ of ‘boquerones’? Wat dit precies voor 
gerechtjes zijn, lees je verderop in deze editie van Marbella Bruist.

Alleen maar lekker eten als je in Marbella bent, klinkt misschien 
heel verleidelijk, maar niet ieders lijn is daar tegen bestand. 
Gelukkig voor hen is de omgeving van deze stad ook de perfecte 
bestemming om een balletje te slaan op de golfbaan. Die extra kilo’s 
golf je er dus zo weer vanaf!

Geniet van het leven!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748
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Dali       
aan de Spaanse kust

EEN KARAKTERISTIEKE 
STRAAT IN HARTJE 
MARBELLA!

Midden in het centrum 
van Marbella vind je de 
prachtige ‘Avenida del 

Mar’: een prachtige, 
karakteristieke straat 

met tien verschillende 
beelden van de 

Spaanse kunstenaar 
Salvador Dalí. 

Een must-visit voor 
iedere kunstliefhebber!

Dali       
aan de Spaanse kust

RENOVATIE
De Avenida del Mar is een brede straat in een gerenoveerd deel van Marbella. Deze 
straat wordt gekenmerkt door de bronzen beelden van Salvador Dalí, door hem zelf 
gesigneerd.  Na een fl inke renovatie van het centrum zijn Dali’s werken in Marbella 
geplaatst. De beelden vormen in totaliteit geen bij elkaar passende serie, waardoor 
het lijkt op een mengelmoes van verschillende periodes en tijden, maar dit mag voor 
de echte liefhebber van de kunst van Dalí geen enkel probleem zijn.

DE MUZE ‘GALA’
Uiteraard zijn er ook enkele beelden afkomstig uit de bekende muze ‘Gala’. Deze 
muze is geïnspireerd door Dalí’s excentrieke en fl amboyante vrouw Elena Ivanovna 
Diakonova. De muze bevat onder andere het beeld ‘Gala asomada a la ventana’ dat 
te vinden is op de Avenida del Mar.

UITZICHT EN CAFEETJES
Naast de prachtige beelden die je kunt 
vinden in deze straat, kun je ook 
genieten op de terrassen van vele 
prachtige cafeetjes en restaurantjes die 
aan de rand van de Avenida del Mar te 
vinden zijn. Op het einde van de 
Avenida del Mar loop je ook nog eens 
direct het strand op. Is het de moeite 
waard om deze straat vol met prachtige 
beelden, restaurants, cafeetjes én een 
prachtig uitzicht op zee te bezoeken? 
Zeker weten!

BRUISENDE/TIP

11



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!

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.



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)
+34 647 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.  

ALL-FIX
ALLE RENOVATIEWERKEN

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

• schilderwerk
• airco & verwarming
• zwembaden
• technische installaties

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

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

Gratis 3D-plan 
bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

 Nederlands

 Frans 

 Vlaams 

 Engels en

 Spaans

bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

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

Beste locatie in Aloha 
Gardens, Nueva Andalucía

Hoekhuis met 2 slaapkamers gericht op het zuiden. 
Met dakterras met uitzicht op het grote zwembad. 

Gelegen in de golfvallei, op loopafstand van winkels, 
restaurants en bars met prachtig open uitzicht. 

Aloha Gardens ligt in het hart van Nueva Andalucía, 
het complex heeft een verwarmd zwembad,

24-uurs bewaking, gym, sauna...

419.000 € NU VERLAAGD TOT 399.000 €!
Bel ons nu voor meer informatie!

Aloha Gardens 
Nueva Andalucía
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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

DECOR

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

DECOR

ZWART
Zwart is super hot. In stoelen, in lampen, in 
tapijten, in accessoires en vooral in hout! 

Waar het voorheen bestemd was om een 
chique, elegant interieur te creëren wordt 
het nu veel gebruikt op ruwe en natuurlijke 
materialen. Gekerfd hout is bijvoorbeeld 
prachtig in zwart. Gecombineerd met 
naturel kleuren en materialen behoud je 
de relaxte Bohemian look maar geef je een 
super leuke twist aan je (zomer)huis.

Het zwart maakt het net even iets anders, 
verscherpt vormen, geeft diepte en laat 
kunst veel mooier uitkomen. Het kan dus 
op oneindig veel manieren verwerkt worden 
in ieders interieur. Gelukkig spelen alle 
merken in op deze trend en kunnen we 
weer alle kanten op!

16



DITJES/DATJES

 Vanaf bijna elk punt in de stad kun je de bergen én 
de zee zien. Een prachtig uitzicht gegarandeerd! 
  Ook in november is het in Marbella 
 gemiddeld nog een aangename 19 graden! 
Op 7, 8 en 9 november wordt alweer de 6de editie van het   
  Internationale Marbella bridge toernooi 
georganiseerd. Er worden zo’n 100 paren van over 
  de hele wereld verwacht! Salvador Dalí 
ontwierp het logo voor het bekende Spaanse 
  lolly merk ChupaChups! In november 
 daalt het aantal ‘inwoners’ van Marbella met maar 
liefst 250.000! Dit komt doordat de zomer voorbij is!  
 Salvador Dalí haalde de inspiratie voor zijn kunstwerken 
vaak  uit eten, daar hield hij namelijk heel erg van!

Proef de smaak van La Carihuela bij 
 Restaurant Uwe Majesteit

Calle Carmen 18, La Carihuela  |  Torremolinos  |    Uwe Majesteit

Kom genieten van onze 
overheerlijke spareribs!
Kom genieten van onze 

Al meer dan 20 jaar de
smaak van La Carihuela

Het restaurant staat zeer 
bekend om z’n pil pil, 

spareribs en satés. Verder 
staan er andere heerlijke 

vleesgerechten, visgerechten, 
salades en pasta’s op onze 

menukaart.

Kom gewoon 
zelf proeven!

Wij hopen u graag als gast te mogen 
begroeten in ons restaurant.

19



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

www.completeserviceshomegarden.com

Voor alle 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

25 JAAR
ERVARING

+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

W W W. H O L I S T I C L I F E M A R B E L L A . C O M
Calle Copo 10, 29670 San Pedro de Alcantara, Malaga

+34 684221822  |  info@holisticlifemarbella.com

Massage Yoga Healing
Frank

Jij bent een belangrijk deel
van het geheel!

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

Slager
 in hart
en nieren

SINDS
1937

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

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

eigen bodega. Natuurlijk zit ook de Hollandse traditie er nog 
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Een balletje

Ben je op zoek naar een prachtige golfbestemming in het zuiden van 
Spanje? Dan ben je in de omgeving van Marbella aan het juiste adres. 

Andalusië telt meer dan honderd golfbanen met veel variatie in niveaus.
Zo kan iedereen een balletje slaan onder de heerlijke Spaanse zon. 

Een balletje slaan in Marbella
BRUISENDE/TIP

ONTSNAP AAN DE KOU
In de omgeving van Marbella zijn 36 golfclubs die de moeite waard 
zijn om te bezoeken. Ze hebben allemaal één ding gemeen: heel het 
jaar is het genieten van warme temperaturen. Zo ligt de temperatuur 
elk jaar gemiddeld boven de achttien graden. Hierdoor is het een 
geweldige golfbestemming, zeker als het in eigen land veel te koud is.

BIJZONDERE BANEN
Santa Clara Golf Marbella is één van 's werelds beroemdste golfbanen. 
Deze vind je op slechts tien kilometer ten oosten van de stad. Het is 
niet alleen een van de beste golfbanen van de Costa del Sol, maar de 
baan is ook ontworpen door de Spaanse golfbaanarchitect Enrique 
Canales Busquets. Dit deed hij met respect voor de natuur. Andere 
opmerkelijke golfbanen in de buurt zijn Real Club de Golf Las Brisas, 
Aloha Club de Golf en Club Golf Resort. Deze liggen allemaal binnen 
een straal van 25 kilometer van de stad.

GENIET VAN GOLF
Tijdens een bezoek aan Marbella kun je dus gemakkelijk genieten 
van veel golfplezier. Dit maakt je vakantie waarschijnlijk nog een stuk 
leuker. Voeg deze activiteit daarom vandaag nog toe aan de planning 
van je vakantie of boek een complete golfreis. Je zult ervan 
terugkomen met een glimlach van oor tot oor. 

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

23
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken dorstlessing aan je 

draagkoordje

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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Blankenstein Fuengirola
ZONNEPANELEN

AIRCO
IPTV / TV / AUDIO

HOMECINEMA
WITGOED

Al meer dan 30 jaar 
klantgerichte dienstverlening 

aan de Costa del Sol.

Wij bieden home cinema 
oplossingen aan alsmede 

beveiligingscamera systemen voor 
uw veiligheid, met de optie om 

beelden thuis te bekijken.

NIEUW
Zonnepanelen hebben de 

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

Vraag om een offerte.

Calle Alberto Fernandez 1
29640 Fuengirola  |  Spain

+34 952476688
www.blanksat.com

AIRCO

ZONNEPANELEN

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

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

zonnepanelen.

vele zonuren in Spanje en spaar 

TV / AUDIO

Blankenstein is uw 
partner en leverancier 
als het gaat om perfect 

beeld en geluid.

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

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

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

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

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

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



MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef

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

GEWOON IN MARBELLA!

Lekkere Belgische friet en snacks!

Pia Reekmans 
+34 663729471 
info@sospia.com 
www.sospia.com

 Contactpersoon bij problemen in en rond jouw woning
 Nederlandse begeleiding bij dokter, belastingdienst, bank
 Spaanse bureaucratie: NIE, verhuurlicentie, fiscale aangifte,  
 rijbewijs, autokeuring
 Maar vooral: jij zegt het, Pia voert het uit! Wedden?

job is te groot of te klein!Geen

Hulp nodig van een taalgenoot aan de Costa del Sol? 
S.O.S.PIA to the rescue!

Pia Reekmans

Geen
ONOPLOSBARE  

KLUS?

BEL
S.O.S.PIA!
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Ben je in Marbella, dan kan een bezoek aan één van de vele lokale 
restaurantjes niet ontbreken! Marbella bruist van restaurantjes die lekkere 
lokale gerechten voorschotelen. Door de ligging van Marbella kun je tijdens je 
diner ook nog eens genieten van een prachtig uitzicht over de Alborán zee!

INSPIRATIE UIT MÁLAGA
Veel van de traditionele gerechten uit 
Marbella zijn geïnspireerd door de 
nabijgelegen stad Málaga. Ensalada 
Malaguena is daar een perfect voorbeeld 
van. Dit is een salade gemaakt van 
aardappels en snippers kabeljauw. Van 
oudsher is Marbella een dorp waar veel 
vis werd gegeten. Vlees was vroeger een 
schaars goed in de stad en dus werd er 
veel gebruikgemaakt van de vele havens 
die er in de buurt te vinden zijn.

OLIJFOLIE
Andalusië, waar Marbella is gelegen, is de grootste 
producent van olijfolie in de wereld. Vrijwel alle gerechten 
worden daarom bereid met de beste olijfolie! Lokale 
restaurants zijn dan ook heel erg kritisch over de soort 
olijfolie die zij gebruiken voor hun gerechten. Met minder 
dan de allerbeste olijfolie wordt geen genoegen genomen 
in de vele restaurantjes van Marbella! 

GA VOOR EEN TYPISCH SPAANSE SPECIALITEIT
Naast de eerder genoemde Ensalada Malaguena zijn er 
uiteraard nog veel meer typische gerechten uit Marbella 
zoals: Boquerones, rauwe ansjovis gemarineerd in azijn. 
Fritura Malaguena, gefrituurde zeevruchten. Of Espetas 
de sardinas, sardienspiesjes die worden geroosterd boven 
de barbecue!

EETGEWOONTE
Net zoals op vele andere plekken in Spanje is het ook in 
Marbella gebruikelijk om laat te eten. Maar niet getreurd! 
Toeristen kunnen vanaf 19.00 uur aanschuiven voor een 
overheerlijk diner!

De traditionele keuken
BRUISENDE/TIP

De traditionele keuken

GENIET VAN ETEN ALS 
EEN ECHTE SPANJAARD

van Marbella
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MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAAL PROJECTEN

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

maatwerk

kwaliteit

tijdloos

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

 Royal Rabibo Restaurant, Sports Bar and Pool Club

Een
parel op

een super-
locatie!

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 efficiënt 

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

Het kustpad van Málaga

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

Langste
ter wereldboardwalk

WWW.SIANDALUCIA.COM

La Senda Litoral de Málaga (het kustpad 
van Málaga) wordt de langste boardwalk 
ter wereld. Je kunt dan van Nerja via de 
kust naar Manilva wandelen over het 
160 kilometer lange schilderachtige 
wandelpad.

Dit wordt gerealiseerd door alle bestaande 

stadspromenades aan zee met elkaar te verbinden. 

Het startpunt is bij het Balcon van Europa in Nerja en 

de finish zou bij Castillo de la Duquesa in Manilva zijn, 

maar is verlengd tot Punta Chullera, de provinciale 

grens met Cádiz.

Het pad is nog niet volledig gerealiseerd, kijk dus 

alvorens je aan de wandel gaat op www.sendalitoral.es 

voor de actuele realisatie van het pad.

boardwalk
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BLOX brengt eenheid in uw interieur!
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

www.blox.sale

Bezoek
de website 

en laat u 

inspireren!

   marbella
Luxury furniture

meer informatie, stuur een bericht via www.blox.sale

   marbella
Luxury furniture

Bezoek
de website 

en laat u 

inspireren!inspireren!

Vacature

ADMINISTRATIEF TALENT (M/V)
Je bent een echte administratieve duizendpoot.  
Je spreekt vloeiend Nederlands, Spaans en Engels en je hebt goede noties van het Frans.  
Je hebt een verzorgd voorkomen en je kan het uitstekend vinden met de collega’s.  
Deadlines zijn voor jou een challenge, meer dan een stressfactor. Verantwoordelijkheid 
doet je groeien in de job.  Microsoft Office en Outlook kennen voor jou geen geheimen.  
Daarenboven ben je leergierig en hou je ervan om intitiatief te nemen.

Wij bieden je een voltijdse functie aan (ma.-vr.), in een jonge, dynamische en fancy 
werkomgeving, waarvoor je competitief zal worden verloond.

Geïnteresseerd? Laat ons zo snel mogelijk weten waarom!

Ilse Jodts Legal & Taxes, S.L.
Avda. Playas del Duque, Edfo. Córdoba, Loc. D1-L2 

29660 Marbella (Puerto Banús)
Tfno.: 952 766 150 - @: info@ilsejodts.com
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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




