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Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en professioneel 
team met een 

gemeenschappelijk doel: 
voldoen aan de wensen van onze klanten.

Het doel van ons bedrijf is: promotie, 
aankoop en verkoop van alle soorten 

vastgoed aan de Costa del Sol, maar we 
vooral gespecialiseerd in Puerto Marina.

We hebben een breed aanbod 
in onroerend goed, verhuur en 

overdrachten, allemaal met de beste 
economische garanties op de markt, 
zodat u uw droom kunt waarmaken.  

Tot binnenkort! 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol

ACTUEEL 
AANBOD! 
Scan de 
QR-code 

Makelaar sinds 1987
Woning verkopen of kopen? BBi Internacional is hét 
aangewezen kantoor in Puerto Marina en omgeving. 
Ons team gaat graag actief voor u aan de slag! 
Wij kunnen u van dienst zijn bij woningverkoop, woningverhuur 
en aankoopbegeleiding. Wat onze werkwijze kenmerkt? We 
zijn vanaf het eerste moment betrokken, bereikbaar en vooral 
enthousiast. Ons team steekt alle kennis en energie in uw 
opdracht. Onze begeleiding is uitgesproken persoonlijk. 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol

AANKOOP

VERKOOP

VERHUUR

KEY HOLDER

ONZE VASTGOED
DIENSTEN

VAN UW WONING

Wij staan klaar 
om al uw vragen 
te beantwoorden!

Neem contact 
met ons op om de 
mogelijkheden te 

bespreken.

Laat uw 
eigendom taxeren

zodat u de huidige 
marktprijs van uw 

woning weet.

+34 607 731 972
Madeira, local 7-1

(Puerto Marina)
29630 Benalmádena

info@bbipuertomarina.com
www.bbipuertomarina.com/nl
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UITGEVER 
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DIRECTIE 
Marcel en Lea Bossers 
CUSTOMER CARE
Nederland Bruist 076 711 5340 
TEKSTEN & EINDREDACTIE
Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE
Lea Bossers, Hester Hielkema
VORMGEVING 
Ron Schouwenaar 

CONTACT 
Nederland Bruist, Beneluxweg 45, 4904 SJ 
Oosterhout, 076 711 5340 bereikbaar van  
08.30 - 17.30 uur. Like ons op

nederlandbruist en nederlandbruist. 

ADVERTEREN?  
Bel Jop Franken op +31 613 750 748

GOOGLE TRANSLATE  
TO TRANSLATE INSTANTLY

Instant Camera Translation: Instantly 
translate text images by pointing your 
camera at it. 

Copyright Nederland Bruist ©2022.  
Het overnemen van artikelen als bedoeld  
in artikel 15 van het auteursrecht is niet 
toegestaan. Merknaam ‘BRUIST’ is 
eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist 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. 

The app translates to up to 133 lanquages. 
Support for features varies by languages:
• Translate text: type to translate 

languages
• Offline: translate without internet 

connection
• Photo’s: Translate text into captured or 

imported photos 

Declaration on rights:
• Microphone for translating spoken text
• Camera to translate text via camera
• Photos for importing photos from your 

library 
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Bij november krijgen we in Nederland al snel het beeld van 
herfstweer, de naderende winter, kou en dikke jassen. Een 
gedachte die aan de Costa del Sol gelukkig totaal niet aan de 
orde is. Niet zo vreemd dus dat steeds meer mensen ervoor 
kiezen om hier te overwinteren of rond deze tijd van het jaar 
op vakantie te gaan. Je hoeft er immers maar een uurtje of 
twee voor te vliegen om je te laten verwarmen door de 
Spaanse zon.

Wij kunnen de mensen die dit doen geen ongelijk geven en 
volgen zelf ook maar al te graag hun voorbeeld. Net als alle 
bruisende ondernemers in deze nieuwste editie van Costa 
del Sol Bruist. Sommigen van hen wonen al hun hele leven 
aan de Costa del Sol, anderen hebben op een bepaald 
moment in hun leven de knoop doorgehakt en zijn naar 
Spanje vertrokken om daar een onderneming te starten. Hun 
inspirerende verhalen vind je uiteraard weer in dit magazine, 
net als tal van leuke tips en wetenswaardigheden die goed 
van pas kunnen komen tijdens je verblijf in Spanje.  

Disfruta!
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.

Bruisende lezer,
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Construxus S.L. is speciaal opgericht 
om uw kleine klussen zo snel en 
effi ciënt mogelijk op te lossen.

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

GROOT 
I N  K L E I N E  K LU S S E N

BEL VRIJBLIJVEND NAAR +34 628 111 989

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.

Slager 
IN HART & NIEREN

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



Ontzorgen met 
een totaalconcept 
Wij zijn in Nederland begonnen en zijn 
nu uitgerold naar de Costa del Sol, na 
25 jaar ervaring. Gerards-buildmasters 
heeft een netwerk van ervaren 
architecten, ontwerpers, vakmensen en 
andere getalenteerde professionals die 
u graag helpen bij uw project. Wij zijn 
ervaren op het gebied van renovaties 
en verbouwing om zo de waarde van 
uw woning te verhogen. Daarom kunt 
u ons altijd om advies vragen.

Vakkennis. We beheersen alle verbouw-
activiteiten voor elk type woning of project
Follow-up. We begeleiden het volledige 
verbouwproject
Snelheid. We leveren je project volgens
een strikte timing op.
Klare kijk. We communiceren direct. 
Geen verrassingen achteraf.

+31657832122/+34951820140

offerte@gerards-buildmasters.es

Hoofdkantoor
Centro comercial Pueblo La Noria, 

Local 6. 
La Cala de Mijas Prov. Malaga, 

Verbouwen in 
vertrouwen onder 

de palmbomen 

Jouw wensen 
staan centraal 
Want een droomwoning in de 
Costa del Sol koop je – meestal – 
maar één keer in je leven. En dat 
weten we maar al te goed. 

Alles draait om
het antwoord op 
jouw vragen.
 
Stel ze via ons 
contactformulier 
of stuur een mail naar 
offerte@gerardsbuildmasters.es. 
We reageren zo snel mogelijk, 
meestal binnen 24 uur.

Neem contact op voor je bouwproject
Scan de QR-code en ga zo naar 

www.gerards-buildmasters.es
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¡Buen provecho!
Als er een ding is wat we van de Spanjaarden kunnen leren, dan 
is het wel hoe we van het leven moeten genieten. Haasten is de 

meesten van hen vreemd en alles gaat wat rustiger aan dan we in 
Nederland gewend zijn. Ook op het gebied van eten. Snel iets naar 
binnen proppen en weer door, zul je een Spanjaard dan ook niet 

snel zien doen, want eten… dat is iets waar je van moet genieten.

en gewoonte die je jezelf 
natuurlijk in Nederland ook aan 

kunt leren, maar tijdens een verblijf 
aan de Costa del Sol is het bijna een 
must. Gooi dus even de rem erop, 
ook al heb je het druk, neem de tijd, 
bestel waar je zin in hebt en geniet. 
Helemaal als het om de lunch gaat zijn 
Spanjaarden daar heer en meester in. 
Dit is voor hen immers de belangrijkste 
maaltijd van de dag. Dus niet even snel 
een ‘bammetje uit het vuistje’, maar bij 
voorkeur meerdere gangen en dan het 
liefst ook nog met een drankje erbij.

Het is daarom ook niet zo vreemd  
dat veel restaurants en barretjes  
’s middags een ‘menú del día’, oftewel 
een menu van de dag aanbieden.  
Vaak zijn dit meerdere gangen, plus 
een drankje, en dat alles voor een 
super betaalbare prijs. Natuurlijk kun je 
ook gewoon wat van de kaart bestellen 
en het zo gek maken als je zelf wilt, 
maar het zal je in veel gevallen nog 
verbazen hoe lekker – en kwalitatief 
goed – zo’n ‘menú del día’ bij heel  
veel restaurants is. 

E

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS
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De horeca Bruist
Op de volgende pagina vind je een verzameling van een aantal 
leuke, gezellige horecazaken waar je lekker kan eten of gezellig 

een drankje kan doen. Vanaf deze maand lichten we de horeca aan 
de Costa del Sol uit. Scan de QR-code en vind nog meer eet- en 
drinkgelegenheden. Wil je meer bruisende bedrijven uit de regio 

zien, scan dan de QR-code bovenaan de pagina. Zo kom je  
op de website van Costa del Sol Bruist uit.

Heb je ook interesse om in dit bruisende 
magazine te staan of heb je nog een  

leuke tip voor de redactie?  
Mail ons dan op nl@nederlandbruist.nl. 
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SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

1716

STAMCAFÉ 
TORREMOLINOS Een 
vakantie in de Spaanse 
badplaats Carihuela 
is pas compleet met 
een bezoekje aan dit 
oergezellig bruine café. Je 
bent hier aan het goede 
adres voor een verfrissend 
drankje, echte Hollandse 
snacks of om gewoon 
gezellig mee te zingen met 
één van de vele artiesten 
die hier optreden.

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

EURO CAFÉ  Als je toevallig in de buurt van 
Parque La Bateria (batterijpark) bent, kunt je 
deze cafetaria bezoeken. Mensen bezoeken Euro 
Café meestal voor hun uitstekende koffie in een 
ontspannen Hollandse sfeer met, ja ja, appeltaart. 
Ook vanwege de sportwedstrijden die live worden 
uitgezonden is dit voor velen the place to be!

GASTROBAR STOP 
LA CARIHUELA 
Kom hier vooral 
als je lekkere trek 
hebt, want dankzij 
het uitgebreide 
assortiment is de 
keuze reuze! Van een 
heerlijk versgemaakt 
puddingbroodje bij 
de koffie tot een 
broodje geitenkaas 
met honing en 
walnoten, hier is het 
altijd smullen op het 
terras.

WABI SABI Heb je weleens Hawaiiaans gegeten? 
Nee? Ga dan zeker eens een kijkje nemen bij 
restaurant Wabi Sabi in Marbella. Op de kaart 
vind je hier een keur aan voedzame en bijzonder 
smaakvolle gerechten uit de Hawaiiaanse keuken, 
met her en der wat Amerikaanse, Portugese en 
Japanse invloeden, zo veel mogelijk op basis 
van lokale en seizoensgebonden ingrediënten. 
Heerlijk en eerlijk eten dus en dat ook nog eens in 
een zeer gezellige en informele setting, waardoor 
je je hier als gast al snel thuis voelt.

BLANKKO Volgens velen is dit één van de populairste restaurants van 
Benalmádena. Zoals de naam Blankko wellicht al doet vermoeden, 
is het al wit wat hier de klok slaat. Maar dat is niet het enige wat dit 
restaurant bijzonder maakt. Ook het menu is een pluspunt, met op de 
kaart hoofdzakelijk moderne fusion gerechten, met veel vis en prima 
opties voor vegetariërs. Maar de echte kers op de taart is het uitzicht 
vanaf het terras. Doordat dat zich bovenop een pand bevindt, is dat 
uitzicht namelijk ronduit spectaculair.

RESTAURANT OP D’N HOEK Kom een heerlijke avond
beleven met heerlijk eten. Hier bieden ze vers bereide
gerechten van de Big GreenEgg XXL in een authentieke sfeer. 
In Restaurant Op d’n Hoek heten ze je van harte welkom. 
Geniet van de smakelijke gerechten en de authentieke sfeer 
van het pand. De heerlijke buitenruimte zal je ‘s avonds 
opvrolijken en als je liever wat langer blijft en het begint af 
te koelen, dan zorgen de sfeervolle kachels voor voldoende 
warmte. Ongeacht het weer buiten, de binnenruimte met 
airconditioning behoudt altijd de ideale temperatuur. Het 
Restaurant is centraal gelegen en ze hebben gratis wifi, 
zodat je zonder problemen kunt internetten. De menukaart 
biedt voor ieder wat wils. Laat je verrassen door het ruime 
wijnaanbod en de uitstekende gerechten.

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS



In 2020 opende Moodz de deuren in Benalmádena met een grootste opening 
en inmiddels een begrip in de omgeving. Moodz is gelegen in het hart van het 
bruisende Puerto Marina, de betoverende jachthaven van Benalmadena, dus 
levendigheid alom. “Ons concept springt in op de nieuwe manier van uitgaan. 

Lekker chillen met muziek op de achtergrond, een hapje eten, een drankje 
drinken of chillen met een Shisha. En ondertussen genieten van de sfeer. Niets 

hoeft, alles mag.”

Moodz is geen Chique restaurant maar ook geen 
eetcafé. “Het is een mengeling tussen een bar en 
een restaurant. Net even anders dan anders.” De 
inrichting is chique en modern, maar door het 
kleurgebruik tegelijkertijd warm en sfeervol. “We 
vinden het belangrijk dat iedereen, zowel jong als 
oud, zich hier welkom voelt.”

TRENDY AMBIANCE ÉN GOED ETEN
“Het is de trendy ambiance die ons onder-scheidt, 
die combineren we met een uitstekende service en 
kwalitatief goed en vers bereid eten. Kenmerkend 

voor onze kaart is fusion cuisine, een aantrekkelijke mix 
van gerechten uit diverse keukens. Van garnalen met 
een krokant jasje tot Oosterse tonijnfi let. We krijgen veel 
complimenten over onze biefstuk, die is dus zeker het 
proberen waard.” Ook Nederlandse gerechten 
ontbrekenen niet op de kaart, zoals een lekker satéetje 
of een bitterbal voor bij de borrel. Ook qua drankjes is 
er alle keuze: van een biertje tot de beste cocktails van 
de omgeving. Het is bij Moodz niet alleen goed toeven 
in de avonduren, overdag kun je er heerlijk ontbijten of 
lunchen op het ruime en zonnige terras.

ARRANGEMENT OP MAAT
Ook voor feestjes en partijen en met grotere groepen 
kun je terecht bij Moodz. “In overleg kunnen we een 
eet- of drinkarrangement of een combi van beide 
samenstellen. Geef vooral aan wat je wensen zijn, dan 
kijken we hoe we je zo goed mogelijk van dienst kunnen 
zijn. Samen maken we er een leuke happening van.”

Proef de sfeer bij Moodz

Calle La Fragata Puerto Marina 29630 Benalmádena  |  +34 633 425 277  |  info@moodz.es  |  www.moodz.es

Profi teer nu
Speciale 

Bruist-lezers actie!
Een verrassingsmenu

(driegangen)
van € 35,- nu 32,50

BRUISENDE/ZAKEN

‘LOOP VOORAL 
EENS BIJ ONS 

BINNEN!’
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¡Salud!
Wat is er nou lekkerder dan heerlijk in de zon, op het terras, 
genieten van een drankje? Bij veel mensen zorgt dat in ieder 

geval voor een instant vakantiegevoel. Zelfs als ze niet op 
vakantie zijn. In Nederland is die mogelijkheid in deze tijd 

van het jaar helaas een zeldzaamheid, maar aan de Costa del 
Sol heb je gelukkig nog volop zonnige dagen. Maak daar dus 

gebruik van!

ké, je super zomerse outfit 
kun je misschien maar beter 

thuislaten in november – hoewel er 
natuurlijk wat pareltjes van dagen 
tussen kunnen zitten – maar uit 
de wind en in de zon voelt het 
waarschijnlijk nog steeds alsof de 
zomer nog lang niet verdwenen 
is. En eigenlijk is dat het hele jaar 
zo aan de Costa del Sol, de zon 
is nooit ver weg. Dus ga op zoek 
naar een fijn terras, nestel je in de 
zon, bestel een lekker drankje en 
genieten maar!

Wat je op zo’n moment bestelt, is 
natuurlijk geheel aan jou. Maar wil je dat 
vakantiegevoel alleen nog maar verder 
versterken, dan is een zomerse cocktail 
of een karafje sangria wel echt een 
aanrader. Bestel er wat lekkere tapas 
bij en blijf net zo lang zitten tot de zon 
verdwenen is. En ook daarna blijft het 
bruisen aan de Costa del Sol. Ga op zoek 
naar een gezellige bar en zet je middag 
voort, blijf gewoon op het terras hangen 
of duik een club in. Het Spaanse leven 
is een feestje en dat moet zo uitgebreid 
mogelijk gevierd worden!

O

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE DRINKGELEGENHEDEN
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

SALA PIHAMA Lijkt het je leuk 
om eens een avondje uit te 
gaan tussen de locals? Zet dan 
Sala Pihama in Fuengirola op je 
must-visit lijstje. Deze bar annex 
club is al jaren een begrip in de 
badplaats, mede doordat enkele 
van de beste Spaanse bands 
en dj’s hier in de loop der tijd 
optredens hebben verzorgd. 
Gelukkig hebben ze bij Sala 
Pihama ook een ruime dansvloer, 
waardoor je niet alleen naar de 
muziek kunt luisteren, maar er 
ook een dansje bij kunt wagen.

OLIVIA VALERE Wie zin heeft in een 
spectaculair avondje uit, kunnen we 
aanraden om eens een kijkje te gaan 
nemen bij Olivia Valere. Dit is niet alleen 
één van de grootste clubs van Marbella, 
maar ook een van de meest populaire 
clubs aan de Costa del Sol. De kans 
is dan ook groot dat je hier de nodige 
internationale celebrity’s zult spotten, 
die hier net als jij komen om te feesten 
in een bijzondere en zeer luxueuze 
setting, waar overduidelijk aan elk detail 
heel veel aandacht is besteed.

TABERNA FLAMENCA PEPE LÓPEZ  Midden in het centrum van 
Torremolinos vind je Taberna Flamenca Pepe López. Een kleine, gezellige 
bar met een typisch Spaans element waardoor de bar garant staat voor 
een bijzonder avondje uit. Er worden hier namelijk al sinds de jaren zestig 
meerdere keren per week flamenco shows gegeven. Dit maakt het niet 
alleen tot een uniek avondje uit, maar zeker ook tot een cultureel avondje 
uit, waarbij je geniet van een lekker drankje terwijl er voor je ogen een 
wervelende show wordt opgevoerd.

LINEKERS BAR Overdag is dit een sportbar 
(met tal van schermen waarop wedstrijden 
live te volgen zijn), maar ’s avonds verandert 
Linekers in een heuse club waar iedereen 
zich lijkt te vermaken. Niet voor niets staat 
Linekers bekend als een van de leukste en 
beste bars van Marbella. Je vind deze bar 
annex club in Puerto Banus, het havengebied 
van de stad waar zich nog veel meer 
uitgaansgelegenheden bevinden. Maar toch 
blijft Linekers onverminderd populair onder 
een hele brede doelgroep.

TONKA COCKTAIL BAR Cocktails, wie houdt 
er niet van?! Maar waar in Torremolinos moet 
je nou zijn voor een echt lekkere cocktail? Een 
van the places to be is volgens velen Tonka 
Cocktail Bar, waar het enthousiaste team 
klaarstaat om de lekkerste cocktails voor je te 
shaken. Een van de bekende cocktails, of een 
van hun eigen ‘signature cocktails’, maar net 
waar jij zin in hebt. De sfeer is hier altijd goed, 
de cocktails zijn lekker en de muziek is fijn, 
wat meer kun je jezelf nog wensen?!



In Spanje zijn de wetten en regels net even wat anders dan we in Nederland gewend zijn. 
Nu kun je daar natuurlijk zelf induiken, maar veel makkelijker (en verstandiger) is het om de 
hulp in te schakelen van iemand met verstand van lokale zaken. “Bij Fides Legal Services 
kunnen we je in je eigen taal bijstaan bij diverse administratieve juridische procedures”, 
aldus eigenaresse Jasmin Spin.

 De van oorsprong Nederlandse Jasmin bracht 
een groot deel van haar jeugd door in Marbella 
en keerde ook na het afronden van haar studie 
Engels recht en Spaans recht in Engeland weer 
terug naar de Costa del Sol. “Na eerst acht jaar 
bij een prestigieus juridisch kantoor in Puerto 
Banus te hebben gewerkt, vond ik het tijd voor 
de volgende stap: mijn eigen kantoor. Er zijn 
hier in de regio immers zoveel expats die 
juridische hulp kunnen gebruiken – 
bijvoorbeeld bij het kopen of verkopen van een 
huis – dat ik een kans zag om mijn expertise 
aan te kunnen bieden op mijn eigen, 
persoonlijke wijze.”

  Customer service 
 Sindsdien doet ze er met Fides Legal Services 
alles aan om haar cliënten zoveel mogelijk te 
ontzorgen. “Als het nodig is van a tot z”, vertelt 
Jasmin enthousiast. “Niet alleen de taal is voor 
veel mensen een obstakel, ook de afstand kan 
lastig zijn. Vandaar dat wij op basis van een 
volmacht bijvoorbeeld ook voor onze cliënten voor 
een nieuwe woning kunnen tekenen bij de notaris, 
de sleutel in ontvangst kunnen nemen en er 
vervolgens voor kunnen zorgen dat alles geregeld 
en aangesloten is als zij eenmaal bij hun nieuwe 
(tweede) thuis aankomen.” Daarnaast kan Fides 
Legal Services je helpen bij zaken als niet-
residenten belastingen, successieplanning en 
handelsrecht. “Ik help mijn cliënten om hun 
Spaanse droom waar te maken, met de focus op 
persoonlijk contact, snel schakelen en het leveren 
van de best mogelijke customer service. En dat 
allemaal in de eigen taal.”
 

Fides Legal Services  |  Estepona  |  0034 951 552 220  |  Eigenaar: Jasmin Spin  |  www.fi deslegalservices.com

Juridische oplossingen 
voor expats in Spanje

Fides Legal Services  |  Estepona  |  0034 951 552 220  |  Eigenaar: Jasmin Spin  |  www.fi deslegalservices.com

BRUISENDE/ZAKEN
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Zicht op Malaga vanuit de bergen



Het Aziatische restaurant 
Yin Teppanyaki is met zijn 

Aziatische keuken en sushi 
al meer dan vijf jaar een 

aangename verrassing 
aan de Costa del Sol.

Liefhebbers van sushi 
kunnen genieten van 

het brede en rijke sushi-
assortiment, altijd met 

dagverse producten zoals 
zalm en tonijn, twee van 

de specialiteiten.

Zonder twijfel het beste Aziatische restaurant aan de kust

C.C. Torrenueva - Local 1, Urb. Nueva Torrequebarda, BENALMÁDENA COSTA  |  952 9613 97 |  Horario de 6 a 12

Zaakvoerder: Fanny Denorme 
Centro Commercial, Guadalmina IV, Local 1, 29678 Guadalmina Alta 

Marbella |  Kantoor: +34 951 550 565  Mobiel (Spanje) +34 630 691310 
Mobiel (België): +32 475 70 55 55  |  fanny@immomoment.es

www.immomoment.es

Grote terrassen, een 
spectaculair uitzicht, 
gemeenschappelijke ruimtes, 
twee zwembaden, een 
kinderbad, een fi tnessruimte, 
een sociale club en 
fi etsenstallingen. 
Een onvergelijkbare 
omgeving, op slechts 
enkele meters van het 
strand, omgeven door 
natuurgebieden en met 
uitstekende verbindingen 
naar allerlei diensten. 
Naast fl ats bieden wij u in 
dit project ook duplexen 
of vrijstaande woningen 
met eigen tuin, berging en 
minstens één parkeerplaats.

Prijs vanaf 402.000 euro 

LUXE WONINGEN met 2,3 of 4 slaapkamers
MET RUIM INTERIEUR

IN ESTEPONA

Een exclusieve ontwikkeling van 84 luxe 2, 3 en 4 slaapkamer woningen met ruime interieurs, 
grote terrassen, een spectaculair uitzicht, gemeenschappelijke ruimtes, twee zwembaden 
voor volwassenen, een kinderbad, een fitnessruimte, een sociale club en fietsenstallingen. 
Een onvergelijkbare omgeving, op slechts enkele meters van het strand, omgeven door 
natuurgebieden en met uitstekende verbindingen naar allerlei diensten.
Naast flats bieden wij u in dit project ook duplexen of vrijstaande woningen met eigen tuin, 
berging en minstens één parkeerplaats.
In Estepona vindt u ook een grote verscheidenheid aan vrijetijds alternatieven, gastronomie, 
zeehaven en vele sportmogelijkheden waaronder een prestigieuze poloschool en ruimtes voor 
paddle tennis, tennis en nautische activiteiten. Prijzen vanaf  402.000 €

Kantoor: +34 951 550 565     Mobile (Spanje): +34 630 691 310    Mobile (België): +32 475 70 55 55    info@immomoment.es
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In Estepona vindt 
u ook een grote 
verscheidenheid aan 
vrijetijds alternatieven, 
gastronomie, zeehaven en 
vele sportmogelijkheden 
waaronder een 
prestigieuze poloschool 
en ruimtes voor padel, 
tennis en nautische 
activiteiten.

Eigenaar: Francis Landmeter | Goirkekanaaldijk 2b, Tilburg, | 06-53955595 |  www.autobedrijfbrit.nl

Dé specialist in 
exclusieve occasionsAltijd iets 

bijzonders!

Bekijk ons

aanbod online!

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Een goed
geweten is vaak 
te danken aan een 

slecht geheugen

In november kom 
je tegen harde 

wind en fi kse regen
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DJ’s – Artists – EventsDJ’s – Artists – Events

• DJ’s – Artiesten
 DJ’s – Artists

• Prive feesten
 Private parties

• Bruiloften
 Weddings

• Bedrijfsfeest
 Corporate events   
 
• Decoratie
 Decoration

• Catering
 Catering

info@deckstar.nl +3150 210 1 210  www.deckstar.nl

Deckstar Agency verzorgt in heel Europa 
boekingen, waaronder in Nederland en Spanje. 

Zoek jij een dj of artiest voor jouw feest of 
evenement? “Wij gaan graag vrijblijvend het 
gesprek met je aan om je wensen qua muziek, 
gemiddelde leeftijd en het aantal gasten te 
achterhalen. Hiermee creëren we een goed 
beeld van wat de perfecte invulling zal zijn. 
In Spanje beschikken wij over alle middelen 
die nodig zijn voor een geslaagd event. 

Twintig of vijfhonderd gasten? Wij passen
ons aan, want het is tenslotte jullie feest!” 
Neem geheel vrijblijvend contact op.

31

Je Spaanse belastingaangifte als niet-resident die doe jij,
ook als je niet fulltime in Spanje bent. 

Verlost worden van de Spaanse administratieve uitzichtloosheid?

CONTACTEER
  S.O.S.PIA!

Je hebt weliswaar geen cent verdiend op Spaanse grond, 
maar op de kadastrale waarde betaal je tax, daarna is je
fiscale zaak weer rond.

Een tweede verblijf als verhuurproject?
Vergeet dit niet actief op te geven, want de 
belastingdienst verstuurt geen aanslagbiljet.

WWW.SOSPIA.COM
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hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden. 
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn 
er specifi eke gebeurtenissen in mijn leven geweest, 
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.

Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde 
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa 
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een 
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning. 

Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon 
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen 
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van 
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat 
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben 
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles 
wat ik in mijn carrière met pen, papier en 
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles 
heb ik bereikt door erop te vertrouwen 
dat de juiste mensen, situaties en 
aanbiedingen op mijn pad komen. 
Ik volg mijn hart. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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De Pindakaas hoeft niet
meer mee in de koffer!

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

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij en kaaswinkel van Zuid Spanje.
Dé Nederlandse supermarkt aan de Costa del Sol!

Bij ons kun je genieten van een heerlijk Nederlands 
kopje koffi e op ons zonnige terras.

Ook voor een Hollands ontbijt of een geweldig lekkere 
Van Dobben kroket op een zacht wit bolletje 

kun je bij ons terecht.

Die koop je ook gewoon bij ons!



Acebuchal
In het hart van het Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

natuurpark, vind je het idyllische witte bergdorpje Acebuchal. 
Hoewel het vandaag de dag zeer vredig aandoet en je het gevoel 
geeft of je een flinke stap terug in de tijd zet, is de geschiedenis 
van dit dorpje niet al te rooskleurig en stond het zelfs jarenlang 

bekend als spookdorp.

cebuchal ontstond ooit in de 
zeventiende eeuw en vormde 

in die periode een tussenstop voor 
handelaren waar ze even uit konden 
rusten en spullen in konden slaan. Tot 
de Spaanse Burgeroorlog waarin het 
dorpje enorm te lijden had. Toen er in 
1939 een einde kwam aan deze oorlog, 
zag generaal Franco het als één van 
zijn doelen om de verzetsbewegingen 
op te ruimen, wat het begin vormde van 
een bloedige guerrillaoorlog tegen de 
Guardia Civil die tot 1952 duurde. 

Acebuchal lag midden in de vuurline 
en het dorp werd van beide kanten 
lastiggevallen. Omdat men vermoedde 

dat de dorpsbewoners schuilplaatsen 
en voedsel verschaften aan de 
guerrillastrijders, dwong Franco in 1948 
alle circa tweehonderd inwoners om hun 
dorp te verlaten. Na de oorlog keerden 
deze oorspronkelijke bewoners niet terug 
en bleef het decennialang een verlaten 
spookdorp. Tot enkele nakomelingen van 
voormalige bewoners in 1998 besloten 
om zich weer in het dorp te vestigen en 
er werd gestart met het restaureren van 
een aantal gebouwen. En met succes, 
want het dorpje wordt dan weliswaar 
nog steeds niet door heel veel mensen 
bewoond, het is wel uitgegroeid tot een 
van de verborgen pareltjes in de regio.
 

A
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ONTDEK
STEEDS IETS BIJZONDERS
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SHOP
TILL YOU DROP!

SPAANSE VLIEG
Het drankje, de Spaanse Vlieg, is 
beroemd dankzij zijn werking. Een 
paar druppels zijn genoeg om je 
libido te verhogen en je krijgt een 
ontzettend heerlijke boost. Je mixt 
eenvoudig een paar druppels met 
een drankje en het langdurige 
effect ga je snel merken, de 
vonken spatten ervan af.

PONCHE 
CABALLERO
Kruidige sinaasappellikeur uit de 
provincie Andalusië. De 
sinaasappelschillen, exotische 
vanille en kaneel, samen 
met andere kruiden, 
resulteren in een heerlijke 
likeur met een uniek aroma.

Ietsunieks!

Viva
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MORCILLA  
ACHORIZADA IBÉRICA
Fusie van Iberische bloedworst en Iberische 
chorizo. Herkomst: Extremadura. Heerlijk om rauw 
te eten, maar er zijn ook mensen die de worst in 
een stamppot verwerken om de smaak te 
versterken.

BRUIST
Deals

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze  lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer 
van mooie kortingen bij  
onze bruisende ondernemers.

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

Het boek ‘Laat het kaas niet van jr brood eten’ geeft, 
vanuit de eigen ervaring van de auteur, concrete inzichten 
om echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

Ps. dit boek kun je ook op de pdf bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

JPhilipseAdvies

LOS EXTREMEÑOS  
markeert het begin van het familie-
bedrijf, waarin het traditionele en  
het vakmanschap voorop staan.  
Al generaties lang is het hun doel om  
het karakter en de persoonlijkheid van 
paprika te behouden. De kwaliteit is het 
resultaat van een zorgvuldige selectie  
en ambachtelijke productie van het 
paprikapoeder, zodat er niets te 
vergelijken is met dit poeder wat 
betreft. smaak, kleur en aroma.Scan 

de 
QR-code

ZZYYXXWWVV
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Zwenkbare ledlampjes 
in rvs look, met 
bewegingssensor en 
instelbare brandtijd 
van twintig seconden 
tot vier minuten. Ideaal 
om bijvoorbeeld onder 
het bed te monteren 
zodat er licht is tijdens 
het toilet- 
bezoek. Maar ook in de 
vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij 
de hand is, zijn deze 
lampjes erg handig. De lichtkleur is warmwit. Deze nachtlampjes 
worden geleverd in een set van twee stuks, inclusief trafo en 180 
cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES 
MET SENSOR

NU VOOR

€ 89,-

www.kastaccessoires.nl
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Slaap lekker!
Heb jij dat ook, dat gevoel dat je na een nacht in een hotel 

een stuk uitgeruster wakker wordt dan na een nacht in je eigen 
bed? Dan ben je zeker niet de enige! Uit diverse onderzoeken 
is namelijk gebleken dat je in een hotel inderdaad vaak beter 
slaapt en dat er zelfs heel wat mensen zijn die speciaal een 

hotelovernachting boeken om even bij te slapen. Maar hoe komt 
dat dan?

it komt waarschijnlijk door 
meerdere factoren. Om 

te beginnen door de sfeer in de 
meeste hotels en de afwezigheid van 
huishoudelijke taken als een berg 
afwas die op je staat te wachten of de 
was die nog gedaan moet worden. Je 
laat dus je drukke leven achter je en 
komt in een rustigere situatie terecht. 
Daarnaast slaap je onder schone, fris 
gewassen lakens en liggen er meestal 
luxe kussens op het bed voor wat meer 
comfort. Bovendien heb je het bed zelf 
niet op hoeven maken, dus dat is nog 
een extra pluspunt.

Ook de indeling van een hotelkamer 
is trouwens bevorderlijk voor je 
nachtrust. Met name doordat het 
bed in de meeste hotelkamers het 
letterlijke middelpunt van de kamer 
vormt. Meteen bij binnenkomst valt je 
oog op het bed en verlang je eigenlijk 
nog maar naar één ding: heerlijk op 
dat bed neerploffen en uitrusten. 
Nou zou het tijdens een verblijf aan 
de Costa del Sol natuurlijk wel een 
beetje zonde zijn om de hele tijd in je 
hotelbed te blijven liggen, maar als je 
na afloop super uitgerust terugkeert, 
dan weet je nu waardoor dat onder 
andere komt.

D

STOP
EN KOM TOT RUST!
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SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS
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STOP
EN KOM TOT RUST!

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA  Gelegen 
tussen Estepona en Marbella, verwel-
komt het vijfsterren Kempinski Hotel 
Bahía je aan de Costa del Sol met 
een eerstelijns strandpositie en een 
ongelooflijk uitzicht over de Middel-
landse Zee. Hier ervaar je wat echte 
luxe is, want niet alleen de kamers en 
het hotel zelf zijn van alle gemakken 
en comfort voorzien, ook het team van 
Kempinski Hotel Bahía doet er dag in 
dag uit alles aan om jou als gast vol-
ledig in de watten te leggen, zodat jij 
alleen nog maar hoeft te genieten.

NOBU HOTEL MARBELLA In de zogenaamde 
Golden Mile van Marbella kun je als gast 
inchecken bij het vijfsterren Nobu Hotel 
Marbella. Ook in dit hotel ontbreekt het je als 
gast weer aan absoluut niks. Laat je heerlijk 
masseren of boek een behandeling in de 
eigen spa Six Senses, geniet van internationale 
gerechten in een van de restaurants of bestel 
een drankje aan de bar, neem een duik in het 
zwembad of dompel je gewoon onder in de 
weldadige luxe en comfort van je eigen kamer. 
Niets moet, alles mag!

HIGUERON HOTEL MÁLAGA CURIO 
COLLECTION BY HILTON Je vind dit 
luxe vijfsterrenhotel in Fuengirola, op 
ongeveer 25 kilometer van Málaga. 
Hoewel het zeker een aanrader is om 
een uitstapje naar Málaga te maken, 
biedt dit hotel zelf eigenlijk ook alles voor 
een verblijf om nooit te vergeten: ruime, 
modern ingerichte en comfortabele 
kamers, een luxe wellness, meerdere 
zwembaden, diverse restaurants en 
dankzij de eigen shuttlebus sta je binnen 
een paar minuten op het strand. Wat 
meer kun je jezelf nog wensen?!

GRAN HOTEL GUADALPIN BANUS Direct aan het strand en vlak bij de 
bruisende badplaats Marbella vind je vijfsterrenhotel Gran Hotel Guadalpin 
Banus. De perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de Costa del Sol, maar 
ook in het hotel zelf valt genoeg te beleven. Ontspan aan het zwembad, geniet 
van het uitzicht over zee, verwen je inwendige mens en proost op het goede 
Spaanse leven met een drankje aan een van de bars, om vervolgens heerlijk te 
kunnen slapen in een van de luxe en comfortabele kamers.

FINCA CORTESIN Bij hotel Finca 
Cortesin in Málaga ontbreekt het je als 
gast daadwerkelijk aan niets, precies 
zoals je van een vijfsterrenhotel mag 
verwachten. Behalve over een eigen spa, 
beschikt dit luxe hotel ook over een eigen 
18-holes golfbaan, wat het ook tot de 
perfecte bestemming voor golfliefhebbers 
maakt. Wat de reden van je verblijf ook 
is, in Finca Cortesin zul je genieten met 
een hoofdletter G; van de comfortabele 
kamers, de topservice, de zwembaden, de 
verschillende eigen restaurants en nog veel 
meer.
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Playa de la Rada
Het meest centraal gelegen en populairste strand van 

Estepona is zonder twijfel Playa de la Rada. Een heerlijk 
uitgestrekt zandstrand, met een lengte van maar liefst 2.630 
meter, op slechts een steenworp afstand van het centrum en 
de haven van de stad. Dit maakt het tot het perfecte strand 
als je zowel Estepona wilt verkennen als even heerlijk wilt 

ontspannen aan zee.

ankzij de lengte van ruim 
tweeënhalve kilometer is er 

eigenlijk altijd wel een plekje te vinden 
waar je je handdoek neer kunt leggen, 
hoe druk het ook is. Overigens ben je 
niet per se aangewezen op je handdoek, 
aangezien er hier meestal ook meer dan 
voldoende strandbedjes te vinden zijn. 
Sowieso ontbreekt het je bij Playa de la 
Rada op het gebied van voorzieningen 
vrijwel aan niets. Er zijn douches en 
toiletten, er is een speciale toegang voor 
rolstoelgebruikers en ook voor je kids valt 
er meer dan voldoende te beleven, onder 
andere op de trampolines en klimrekken 
en in de speeltuinen.

Langs het strand loopt bovendien 
een gezellige promenade, de Paseo 
Maritimo Pedro Manrique, waar 
je tal van gezellige restaurants, 
chiringuito’s en barretjes aantreft 
waar je ook je inwendige mens 
kunt laten verwennen. Helemaal in 
de zomermaanden bruist het hier 
van het leven en doen alle heerlijke 
geuren die overal uit de keukens 
komen je verlangen naar wat lekkers 
te eten, zoals gegrilde sardines of 
gefrituurde vis (pescaíto frito) die hier 
in veel zaken worden geserveerd en 
kenmerkend zijn voor deze streek.

D
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Estepona beach, La Rada, looking out to Gibraltar and Africa on The horizon



454444

Het Alhambra
Net als aan de Costa del Sol zelf, valt er ook in de omgeving van 

deze badplaatsen heel wat te bewonderen. Een van de echte parels 
is wat dat betreft het Alhambra in Granada. Je moet er weliswaar 
even voor in de auto zitten, maar als je van cultuur, geschiedenis 

en oude paleizen houdt, dan is dat het zeker waard.

et Alhambra werd in de dertiende 
eeuw gebouwd en stamt dus 

uit de Moorse tijd. Eigenlijk is het een 
soort stad in de stad Granada, want 
het ‘complex’ omvat paleizen, kerken, 
torens en tuinen die zijn gebouwd op 
een heuvel die zo’n tweehonderd meter 
boven Granada uittorent. Je ziet het 
Alhambra dus al van veraf en je kunt 
je voorstellen dat het uitzicht vanaf het 
complex op de omringende omgeving ook 
indrukwekkend is.

In totaal beslaat het Alhambra een 
oppervlakte van zo’n 140.000 vierkante 
meter. Het geheel is mede zo bijzonder 
doordat duidelijk te zien is dat in de 

H

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

45454545

afgelopen eeuwen zowel de islamitische 
als de christelijke en de zigeunercultuur 
hier hun invloeden hebben achter-
gelaten, wat het tot een zeer uniek geheel 
maakt. Niet voor niets is het uitgeroepen 
tot UNESCO Werelderfgoed.

Binnen de muren van het Alhambra is zo 
veel te zien dat je het best een hele dag 
uit kunt trekken als je hier een kijkje wilt 
gaan nemen. Tip: wil je hier inderdaad 
naartoe, zorg dan dat je ruimschoots 
op tijd (online) tickets regelt. Het aantal 
bezoekers per dag is namelijk beperkt tot 
6.600 en hoewel dat wellicht klinkt als 
behoorlijk veel, zijn de tickets toch echt 
al vaak binnen no-time uitverkocht.
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LA PALOMA PARK Midden in Benalmádena 
bevindt zich Parque de la Paloma, een van 
de grootste parken van Europa. Een groene 
oase van rust waar je heerlijk kunt wandelen, 
dieren kunt bewonderen en bijvoorbeeld een 
kijkje kunt gaan nemen in het Cactuspark of de 
grootste boeddhistische stoepa van Europa. Ook 
je kids vermaken zich hier prima in een van de 
speeltuinen of de minizoo en voor wie trek heeft 
gekregen, zijn er in het park ook nog diverse 
restaurants en een koffiebar te vinden.

BALCÓN DE EUROPA Een 
van de populairste beziens-
waardigheden van Nerja is het 
Balcón de Europa, midden in het 
oude centrum van de stad. Dit 
uitzichtspunt, ook wel bekend 
onder de naam La Batería, 
bevindt zich op een klif die zo’n 
23 meter boven zee uitsteekt. Het 
uitzicht is hier dus fantastisch en 
zorgt ervoor dat heel wat mensen 
hiernaartoe trekken. Behalve 
dat uitzicht vind je er ook nog 
twee oude kanonnen en een 
standbeeld van Koning Alfonso XII 
die de naam Balcón de Europa 
bedacht zou hebben.HAVEN 

BENALMÁDENA 
Op slechts enkele 
kilometers van 
Málaga vind je de 
Benalmádena, een 
badplaats waar heel 
wat te zien en te 
beleven valt, waaronder een bezoekje aan de haven. Hier kijk je ongetwijfeld 
je ogen uit. Niet alleen door de vele prachtige (en vaak ook luxe) boten en 
jachten die hier liggen aangemeerd, maar ook door de mooie gebouwen die je 
in het havengebied aantreft. In de (omgeving van) de haven vind je bovendien 
tal van leuke restaurants en barretjes waar je ook je inwendige mens kunt laten 
verwennen.

RONDA WIJNTOUR Op ongeveer een uur 
rijden van Marbella vind je Ronda, een 
historische stad omringd door bergen en 
prachtige valleien. De ideale bestemming 
voor een dagje uit als je even iets anders 
wilt zien dan Marbella. Naast alle 
bezienswaardigheden, staat Ronda bekend 
om nog een ander aspect: de stad maakt 
onderdeel uit van de officiële wijnroutes van 
Spanje. We kunnen het je dan ook zeker 
aanraden om hier een wijntour te boeken of 
op zijn minst een proeverij in te plannen bij 
een van de lokale wijngaarden.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN& BEWONDER

STEEDS VERRASSEND AANBOD

PARASAILEN Ben je toe 
aan wat meer actie tijdens 
je verblijf aan de Costa del 
Sol? Wat dacht je van een 
middagje parasailen, oftewel 
– simpel gezegd – aan een 
parachute zweven boven de 
middellandse zee waarbij 
je via een lijn aan een boot 
verbonden bent? Volgens 
velen een ultiem gevoel 

van vrijheid dat iedereen een keer zelf zou moeten ervaren. Gelukkig wordt 
de mogelijkheid om te parasailen op meerdere locaties aan de Costa del Sol 
aangeboden, dus grijp die kans!
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
 500 gr half-om-half gehakt

1 ei
5 eetlepels paneermeel  

peper en zout
snuf paprikapoeder

snuf oregano
bosje verse peterselie

2 sjalotjes
 2 teentjes knoflook 

½ rode peper
500 ml gezeefde tomaten

1 theelepel suiker 

Meng het gehakt met het ei, 
paneermeel, 1 teen knoflook, 
peper, zout, paprikapoeder en een 
snuf oregano en de helft van de 
peterselie. Is het mengsel nog erg 
nat, dan kun je wat extra 
paneermeel toevoegen. Draai er 
kleine balletjes van. Verhit een 
beetje olie of boter in een pan en 
bak de gehaktballetjes mooi bruin 
in circa 12 minuten. Zet het vuur in 
het begin hoog en als de balletjes 
een mooi korstje hebben, laat je ze 
verder garen op laag vuur.

Kruidige gehaktballetjes in een licht pittige Spaanse tomatensaus, 
een heerlijk hapje dat niet mag ontbreken bij de tapas!

Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus

Albondigas

Verhit ook wat olie of boter in een 
andere pan en fruit hier de 
gesnipperde sjalotjes in aan. Voeg de 
andere teen knoflook in kleine stukjes 
toe en de rode peper naar smaak. 
Fruit dit een paar minuten aan en 
voeg dan de gezeefde tomaten toe. 
Breng de saus op smaak met suiker, 
peper en zout. Voeg als laatste nog 
wat verse peterselie toe. Doe dan de 
balletjes bij de saus en schep alles 
goed om. Lekker als tapas hapje of 
met wat brood of rijst.
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VOOR 4 PERSONEN
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ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.

9  6  7  2  2  4  6  1  2
5  9  2  6  5  3  8  8  8 
4  9  5  6  4  9  9  4  2 
8  5  9  1  4  8  3  9  2
7  3  2  2  6  6  3  2  4
9  3  1  5  2  1  3  5  1 
9  9  8  5  2  4  2  4  1 
7  1  3  7  9  6  5  4  6 
9  5  3  9  1  1  5  7  3

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.costadelsolbruist.nl.
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COSTA DEL SOL
S P A N J ES P A N J E


