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STOP & BEWONDER

COSTA DEL SOL MAART 2023 GRATIS MEENEMEN!
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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 zijn 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 International 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

Dat kan, wij hebben een mooi aanbod voor u!
En voor de zekerheid staat de champagne al klaar!
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Boek op tijd! El Calvario

COLOFON  
UITGEVER 
Nederland Bruist
DIRECTIE 
Marcel en Lea Bossers 
CUSTOMER CARE
Nederland Bruist +31 76 711 5340 
TEKSTEN & EINDREDACTIE
Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE
Rowan van Bavel, Lea Bossers
VORMGEVING 
Ron Schouwenaar 

CONTACT 
Nederland Bruist, Beneluxweg 45, 4904 SJ 
Oosterhout, +31 76 711 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 ©2023.  
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 up to 133 languages.  
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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Bruisende lezer,
Wat heerlijk, het is alweer maart en de lente, oftewel la 
primavera op zijn Spaans, staat voor de deur. Nu is het aan 
de Costa del Sol natuurlijk het hele jaar goed toeven, maar 
desondanks kunnen wij niet wachten tot het voorjaar begint. 
Dat is immers een van de mooiste periodes om aan de 
Spaanse kust te verblijven. De temperaturen zijn heerlijk 
aangenaam, maar niet te warm en er zijn weliswaar meer 
dan genoeg toeristen, maar het is nog niet zo’n topdrukte 
als in de zomermaanden. Oftewel puur genieten!

Onze bruisende ondernemers aan de Costa del Sol 
genieten maar al te graag mee, maar tegelijkertijd zijn ze 
ook al druk bezig om zich voor te bereiden op de drukte die 
ook dit jaar weer ongetwijfeld komen zal. Ben je benieuwd 
naar hun inspirerende verhalen? Je leest ze verderop in 
deze nieuwste editie van Costa del Sol Bruist, net als tal van 
leuke tips en wetenswaardigheden, precies zoals je van ons 
gewend bent.

Geniet van de lente en vier het leven zoals de Spanjaarden.

Leve de lente!
Lea en Marcel Bossers

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



Blankenstein Fuengirola
ZONNEPANELEN

AIRCO
IPTV / TV / AUDIO

HOMECINEMA
WITGOED

Al meer dan 30 jaar 
klantgerichte dienstverlening 

aan de Costa del Sol.

Wij bieden homecinema 
oplossingen aan alsmede 

beveiligingscamerasystemen voor 
uw veiligheid, met de optie om 

beelden thuis te bekijken.

NIEUW
Zonnepanelen hebben de 

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

Vraag om een offerte.

+34 952476688
info@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.

TV / AUDIO

Blankenstein is uw 
partner en leverancier 
als het gaat om perfect 

beeld en geluid.

C� ta del Sol

zoekt Media adviseur
Woon jij aan 
de Costa del Sol? 
Spreek je Nederlands, 
Engels en eventueel 
Spaans?

SCAN DE QR-CODE 
VOOR MEER INFO
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Tostada con tomate
Terwijl we in Nederland gewend zijn om een boterham als ontbijt 
te eten, of misschien wel een bak yoghurt met ontbijtgranen of 
bijvoorbeeld een stuk fruit, kiezen Spanjaarden toch echt liever 

voor een typisch Spaanse tostada. En dan bij voorkeur een tostada 
con tomate, oftewel een stuk geroosterd brood met een soort 

tomatensalsa erop.

it ontbijt heeft zijn oorsprong in de 
autonome regio Catalonië in het 

noordoosten van Spanje, maar is inmiddels 
in het hele land populair. Al in 1884 werd 
dit ‘gerecht’ voor het eerst beschreven als 
manier om oud brood weer een beetje 
meer eetbaar te maken. Overigens werd 
tostada con tomate destijds niet specifiek 
als ontbijt gegeten, maar kon het de hele 
dag door worden geserveerd. En dat geldt 
eigenlijk ook nu nog steeds, hoewel het als 
ontbijt wel erg populair is.

In feite is het heel simpel om zelf ook 
eens tostada con tomate te maken. Veel 
ingrediënten heb je er niet voor nodig. 
Alleen wat brood, rijpe en (smaak)volle 

tomaten die je kunt raspen, goede 
olijfolie, knoflook en zout. Het meeste 
zul je standaard al in huis hebben. 
Even googelen en je vindt heel wat 
bereidingswijzen om voor jezelf zo’n 
heerlijke Spaanse tostada con tomate 
te maken. Ben je in Spanje en heb je 
geen zin om zelf in de keuken aan de 
slag te moeten, op vrijwel elke hoek van 
de straat kun je wel een lekkere tostada 
krijgen. Overigens worden deze dus 
de hele dag door geserveerd, onder 
andere als aperitiefhapje of tapas, maar 
dan bijvoorbeeld met een plakje ham 
of wat manchego kaas om het geheel 
af te maken.

D

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS
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Eigenaren: Ellen & Anders  |  Calle Chiriva 30, Torremolinos  |  +34 611439328  |  www.ellenrestaurant.com

En niet alleen Ellen en Anders genieten van deze 
keuze, want ze laten hun gasten maar al te graag 
mee genieten. “We kenden deze regio al van de 
vele vakanties die we hier hadden doorgebracht”, 
vertelt Ellen. “Geweldige vakanties, maar er viel 
ons op het gebied van eten telkens wel één heel 
belangrijk ding op: er staan vrijwel nergens veel 
groente- of écht lekkere veganistische gerechten 
op de kaart.” Een gemis waar zij vol enthousiasme 
op inspeelden. “We hebben in ons restaurant 
weliswaar ook de nodige vlees- en visgerechten op 
de kaart staan, maar daarnaast bieden we ook altijd 
meerdere vegan opties, zodat vrijwel iedereen bij 
ons terechtkan voor een heerlijke maaltijd.”

When love is the spice…
In thuisland Zweden droomde Ellen al van haar eigen restaurant. Toen ze daar geen geschikte locatie konden 
vinden, besloten Ellen en haar man Anders om hun zinnen dan maar op Torremolinos te zetten. “Een betere 

keuze hadden we niet kunnen maken. Zo’n twee jaar geleden openden we de deuren van ons eigen Ellen 
Restaurant en we genieten er nog steeds met volle teugen van.”

Met liefde bereid  Op het menu van Ellen Restaurant 
staan gerechten als boeuf bourguignon, zalm volgens 
het recept van Ellens moeder, diverse salades, Zweedse 
gehaktballetjes, een vegan burger en een vegan 
stoofpotje, om maar wat voorbeelden te noemen. “Wat 
je ook bestelt, je kunt er altijd van uitgaan dat alles door 
ons zelf met heel veel liefde is bereid. 
We leven hier echt onze droom en we 
willen onze gasten daarin meenemen. 
Niet alleen door het serveren van 
overheerlijke gerechten, maar zeker 
ook door de complete setting en de 
gemoedelijke sfeer. Niet voor niets is 
onze slogan: when love is the spice. 
Dat proef je en dat voel je.”

Ellen & Anders
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De horeca Bruist
Op de volgende pagina’s vind je een aantal leuke en 
gezellige horecazaken aan de Costa del Sol waar je 

lekker kunt eten of gezellig een drankje kunt drinken.  
Wil je nog meer eet- en drinkgelegenheden en andere 

bruisende zaken in de regio zien? Scan dan de QR-code 
bovenaan de pagina en neem een kijkje op de website 

van Costa del Sol Bruist.

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 DE QR-CODES VOOR MEER INFO

EURO CAFÉ  Als je toevallig in de buurt van 
Parque La Bateria (batterijpark) bent, kun 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.

RESTAURANTE AMADOR Dit restaurant bevindt zich in 
de woonwijk El Atabal, vlak bij het historische centrum van 
Málaga. Onder leiding van een van de meest prestigieuze 
chef-koks in Andalusië, Amador Fernández Van Vlijmen, 
is Restaurante Amador in de loop der tijd uitgegroeid tot 
een plek om te genieten van creatieve gerechten in een 
inspirerende omgeving, omringd door natuur en kunst. 
Oftewel: casual fine dining, zoals ze het zelf zo mooi 
omschrijven. Nog een pluspunt: het onvergetelijke uitzicht 
dat je vanaf hier hebt op Málaga.

www.restauranteamador.com EEN CULINAIRE BELEVENIS
EET SCAN EN BEKIJK ONLINE  

ALLE LEUKE RESTAURANTS

STAMCAFÉ 
TORREMOLINOS Een 
vakantie in de Spaanse 
badplaats Carihuela 
is pas compleet met 
een bezoekje aan dit 
oergezellige 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.

CAFE DE BABBELAAR Of het nu gaat om een 
borrel op het terras, samen biljarten of darten 
of naar een mooie wedstrijd kijken, als je op 
zoek bent naar gezelligheid, ben je hier aan 
het juiste adres. Uiteraard onder het genot van 
een hapje en een drankje.

KADETJE VAN ANNETJE Geopend voor ontbijt  
en lunch. Op de kaart staan heerlijke verse brood- 
jes, belegd met wat je maar wilt. Van aardbeien,  
kaas, eiersalade en rosbief tot een kroket, bal gehakt 
en hete kip. Bij Kadetje van Annetje kun je gewoon  

lekker eten voor een vooroorlogse prijs. In de 
winterperiode met extra gerechten en  

thema-avonden, zoals een Indische avond.

GRANDCAFE DE BRABANDER Hier kun je 
genieten van een fantastisch uitzicht op zee, wat 
meteen zorgt voor een ultiem vakantiegevoel. 
Er is plaats voor circa honderd personen voor 
een uitgebreid diner. Ook de Belgische bieren, 
Nederlandse dranken en heerlijke cocktails staan 
bij Grandcafe De Brabander op het menu. Diverse 
sportwedstrijden worden hier live uitgezonden 
en dit alles tezamen maakt een bezoekje aan dit 
grandcafé tot een echte aanrader.



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.

STAMCAFÉ TORREMOLINOSSTAMCAFÉ TORREMOLINOS

Calle Jaen 14 + 15 Torremolinos
(Next to / al lado hotel Riu Nautilus)
0034 952 38 63 52
www.stamcafetorremolinos.com
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Get your kick... 
      in the Klik!

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner. 

Ook strandbediening. Mooie studio’s te huur

boven de zaak.

The place to be!

Strandcafé De Klikspaan

Paseo Maritimo 53, 29620 Torremolinos (Málaga)  

+34 647 097 957  |  info@deklikspaan.com 

www.costasolholidayrentals.com

www.deklikspaan.com

Strandcafé de Klikspaan heeft boven de zaak zeven studio’s tot zijn beschikking. 
Ze zijn voorzien van balkon, handdoeken, airco, Nederlandse televisie en wifi .

Get your kick... 
      in the Klik!

Het strandcafé heeft uitzicht op zee en een uitgebreide kaart met onder andere 
diverse broodjes, salades, pannenkoeken, huisgemaakte soepen en overheerlijke 
maaltijden. De gerechten van onze kaart kun je ook op ons strand bestellen. 
Hier kun je eveneens genieten van een heerlijke massage. Of wat dacht je 
van een lekkere cocktail of een ijskoud biertje?
Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.  Tot snel!
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Calle La Fragata Puerto Marina 29630 Benalmádena  |  +34 633 425 277  |  info@moodz.es  |  www.moodz.es

‘LOOP VOORAL EENS BIJ ONS BINNEN!’

Proef de sfeer bij

22

.

La Carihuela Torremolinos is een zeer populaire bestemming geworden om snel 
iets te kopen of te verkopen. De appartementen en horecazaken worden te pas en 
te onpas verkocht of van eigenaar gewisseld. 
Net als de wildgroei aan verhuur van appartementen, lijkt dit ook een hype te zijn geworden. 
Het houdt de gemoederen op alle terrassen in La Carihuela fl ink bezig en je hoort de mensen 
steeds vaker zeggen: ‘heb jij het al gehoord?’ Soms zijn het gewoon verzonnen verhalen, 
maar jullie kennen de uitspraak ‘WAAR ROOK IS, IS MEESTAL OOK VUUR!’ Het is meestal een 
kwestie van tijd voor het uitkomt.

ROKERIG GEVOEL

Kopen of verkopen

Ben van Daal
Tot de volgende keer!

Groetjes

Ben houdt jullie op de hoogte!

COLUMN/BEN VAN DAAL

We slapen lekker uit, doen rustig aan en hoeven lekker helemaal niks. Nou ja, 
misschien straks even snel wat boodschappen halen. En dan misschien aan 
het eind van de middag naar het strand als we op tijd en niet al te loom wakker 
worden uit de siësta. Of anders vanavond na het uit eten gaan lekker even een 
terrasje pakken op de boulevard langs het strand.

Genietend van een verfrissend koud biertje op één van die gezellige terrassen 
hoor ik ondertussen alle mooie lokale verhalen aan.



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!

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

Construxus S.L. is speciaal opgericht om uw kleine 
klussen zo snel en effi ciënt mogelijk op te lossen.
Wij werken met een betrouwbaar team van schilders, loodgieters, elektriciens 

en overige vakmensen, zodat wij u met elke klus direct kunnen helpen.

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

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

kasten en deuren, vervangen van ramen of spiegels 
en kleine verbouwingen.
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Uitgaan in 
Marbella

Nu het begin van het seizoen weer nadert, kondigen steeds meer 
clubs hun openingsfeesten aan. Zo ook een aantal van de bekendste 

clubs in Marbella. Nu kun je je in deze populaire badplaats 
weliswaar het hele jaar uitleven als het op uitgaan aankomt, maar 

in het seizoen doen ze daar nog een flinke schep bovenop. Oftewel, 
wie zin heeft in een bruisende avond uit, moet in Marbella zijn.

ekende clubs als Nikki Beach 
(vanaf 14 april weer geopend), 

Olivia Valere (nu al geopend in de 
weekenden) en Pangea (geopend 
vanaf 21 april) staan in Marbella garant 
voor een onvergetelijke avond uit. Wil 
je die ook van je must-visit lijstje af 
kunnen strepen, dan kunnen we je 
eigenlijk alleen maar aanraden om 
nu al te reserveren, want je kunt er 
maar beter op tijd bij zijn. De deuren 
van de meeste clubs zijn weliswaar 
nog gesloten, maar online zijn ze 24/7 
‘geopend’.

Maar ook nu kun je je al onderdompelen 
in het uitgaansleven in Marbella, want dat 
is eigenlijk het hele jaar door uitbundig. 
De clubs zijn groot, groter, grootst en van 
een zeer luxueus niveau. Dure flessen 
champagne en vip tafels zijn hier dan ook 
dagelijkse kost. Je hebt zelfs kans om 
internationale celebrities te spotten, want dat 
zijn graag geziene gasten in de badplaats. 
Maar ook als het allemaal niet zo groots en 
luxe hoeft, kun je prima uitgaan in Marbella. 
Er zijn immers genoeg alternatieven, zoals 
typisch Spaanse barretjes en gezellige 
restaurants waar ‘doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg’ het motto is.

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

LEGENDS BAR LA CALA Ben je in La 
Cala de Mijas en heb je zin in een bijzonder 
avondje uit: Legends Bar La Cala is the place 
to be! Hier ‘trakteren’ ze je vrijwel elke avond 
op een meer dan vermakelijke show met 
livemuziek en performances. Bestel er een 
lekker drankje bij en laat je verrassen door 
wat de avond je brengt. Let op: vol is vol, dus 
reserveren is absoluut aan te raden als je 
verzekerd wil zijn van een tafeltje.

BAR OLÉ Aan het prachtige Plaza 
de Olé in Benalmádena bevindt zich 
Bar Olé. Dit is dé plek om ’s avonds 
te genieten van een lekker drankje en 
heerlijk te ontspannen met uitzicht op 
dit typisch Andalusische plein, met in 
het midden een fontein, en alle mensen 
die voorbij wandelen. Regelmatig 
hebben ze hier van 18.00 tot 20.00 uur 
happy hour met cocktails tegen scherpe 
prijzen, wat het nog eens extra leuk en 
aantrekkelijk maakt om hier eens een 
kijkje te gaan nemen.

ANTIGUA CASA DE 
GUARDIA  Midden 
in Málaga vind je de 
authentieke taverna 
Antigua Casa de 
Guardia, behorende bij 
de gelijknamige oudste 
bodega van de badplaats 
(La Bodega Antigua Casa 
de Guardia). Hier kom 
je om samen met de 
locals in een authentieke 

setting te genieten van een drankje, met eventueel wat tapas erbij voor de 
inwendige mens. Tip: proef hier eens de traditionele zoete Málaga wijn die 
ze bij La Bodega Antigua Casa de Guardia al sinds 1840 op traditionele 
wijze maken.

STYLES MUSIC BAR 
Liefhebbers van livemuziek en 
karaoke opgelet: de Styles Music 
Bar in Montemar (vlak bij de 
jachthaven van Benalmádena, La 
Carihuela en Torremolinos) is waar 
je moet zijn. Hier is het vrijwel alle 
dagen van de week feest tot diep 
in de nacht, waarbij regelmatig de 
karaokemicrofoon wordt opgepakt 
door een van de aanwezige gasten. 
Niet voor niets staat Styles Music Bar 
bekend als de beste karaokebar van 
de regio. Dus smeer je stembanden 
met een lekker drankje en zing een 
liedje mee.

BONANZA SHOW BAR Ook in 
Benalmádena weten ze er een bijzondere 
avond van te maken, al helemaal bij de 
Bonanza Show Bar. Met livemuziek, cabaret 
en shows weten ze er hier altijd weer een 
groot feest van te maken en vrijwel niemand 
die op zijn stoel kan blijven zitten als de 
dansvloer eenmaal geopend is. Dit is dus 
dé plek voor een verrassend avondje uit, 
gezellig met zijn tweetjes of met een hele 
groep, het maakt niet uit, want iedereen is 
welkom bij de Bonanza Show Bar.
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COSTA SPRINTER
Transport van inboedel, auto, motor, boot of caravan van of naar de

Costa? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Ook voor de horeca leveren wij goederen van Makro, Sligro et cetera! 

Kleinere zendingen zoals huisraad, kleding of koffers
en dergelijke vervoeren wij uiteraard ook.

 

Wij rijden naar alle Costa’s! Ook levering van en naar geheel Spanje,
België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het transport van en naar de Costa del Sol

Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053

COSTA SPRINTER
Het transport van en naar de Costa del Sol

Vraag naar de mogelijkheden en onze tarieven Telefoon / Whatsapp (+31) 6 15267053



32 33

Let’s party
Zelf draait Bert al meer dan twintig 
jaar onder de naam DJ Dekker. 
“Dat is eigenlijk ook hoe Deckstar 
ooit is ontstaan. Naast mijn eigen 
optredens kreeg ik regelmatig de 

vraag: ‘hé, jij kent toch ook heel wat 
andere dj’s, zou je die ook voor ons kunnen 
regelen?’ Die vraag kwam steeds vaker, wat 
mij deed besluiten om mijn eigen agency te 
starten en daarnaast ook zelf nog zeker zo’n 
honderdvijftig keer per jaar te blijven draaien 
in binnen- en buitenland.” Deckstar bleek een 
enorm succes en toen Elisa zich bij Bert aansloot, 
nam dit zelfs nog grotere vormen aan.

Deckstar España
Inmiddels brengt zowel Bert als Elisa een groot deel van 
de tijd door in Spanje. “En ook daar kregen we steeds 
vaker de vraag of we niet dj’s konden regelen, met name 
voor privéfeesten. Vandaar dat wij ons met Deckstar 
nu óók op de Spaanse markt richten. Mensen willen 
kwaliteit en internationale muziek en kunnen daarbij 
niet altijd vertrouwen op de Spaanse dj’s. Wij kunnen 
die kwaliteit wél garanderen en (bekende) dj’s en 
artiesten uit Nederland halen voor jouw feest in Spanje. 
En ook zelf sta ik hier regelmatig achter de draaitafels, 
afgewisseld met de optredens die ik nog steeds in de 
rest van Europa verzorg. Ben je dus op zoek naar een 
goede dj of een bekende artiest? Bij ons moet je zijn!”

Voor boekingen
(+31) 050-2101210
elisa@deckstar.nl 
www.deckstar.nl

Boek nu een van onze dj’s voor jouw feest!

ARTISTS - DJ’S - EVENTS

RUBEN VAN DER MEER GIDION DJ DEKKER

Let’s party
Zo’n twaalf jaar geleden opende dj- en 

artiesten agency Deckstar de deuren 
van zijn eerste vestiging in Nederland. 

Inmiddels zijn ze heel wat jaren en 
duizenden boekingen verder en hebben 

ze hun werkzaamheden ook (deels) 
verplaatst naar (onder andere) Spanje. 
“Zowel in Nederland als in Spanje zijn 

wij nu dé partij als je op zoek bent naar 
een dj of artiest voor jouw evenement 

of (privé)feest”, aldus Bert Dekker, die 
samen met compagnon Elisa Braat aan 

het roer staat van Deckstar.

CENOIA CHRIS DELUXE DUGUNEH GRUMMEL

PRIVÉFEEST

EVENEMENT

DANCEPARTY



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
Calle Copo 10, 29670 San Pedro de Alcantara, Malaga  |  info@holisticlifemarbella.com

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

M A S S A G E

Y O G A

H E A L I N G

FRANK
Sportmassage
Triggerpoint therapeut
0034-684221822

JESSICA
Yoga coach
Voedingscoach
0034-690882431

1 35

car parking  •  airport service  •  classic car care  •  detailing  •  car sales  •  modesta glass coatings

www.comfortcarcare.com  |  info@comfortcarcare.com  |  +34 952 561 689  |  Pol. Ind. Villa Rosa, Málaga
NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING

NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ‘aardbeving’

GIRO555.NL

GEEF NU

Scan en doneer

HELP
SLACHTOFFERS
AARDBEVING
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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 na haar studie Engels recht met 
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

Wilt u meer 
weten?
Scan de 
QR-code 

en ga naar de 
website.



Immo Moment  |  Zaakvoerder: Fanny Denorme  |  Centro Commercial, Guadalmina IV, Local 1, 29678 Guadalmina Alta/Marbella                Kantoor: 0032 951 550 565  |  Mobiel (Spanje):  +34 630 691 310  |  Mobiel (België): +32 475 70 55 55  |  fanny@immomoment.es  |  www.immomoment.es

In 2005 verruilde Fanny Denorme België voor de altijd zonnige Costa del Sol. Samen 
met haar levenspartner Philip Cnudde begon ze haar bedrijf Immo Moment waarmee 
ze mensen helpt bij de zoektocht naar hun droomwoning of vakantiewoning in Spanje.

 Veel Belgen en Nederlanders kiezen ervoor 
te investeren in een vakantiewoning aan de 
Costa del Sol. Dat is niet voor niets! Naast 
dat een woning in dit mooie deel van Spanje 
een goede investering en bron van extra 
inkomsten kan zijn, is het ook een prachtige 
plaats om je vakantie door te brengen. 
 
 Het kopen van vastgoed in Spanje 
werkt heel anders dan in België en 
Nederland.  
 Daar moet je verschillende makelaars 
contacteren bij je zoektocht naar een 
woning in een bepaalde regio, omdat zij met 
exclusiviteitscontracten werken. In Spanje 
werkt men volgens het Amerikaanse 
systeem. Daar kunnen professionele 
makelaars alle woningen aanbieden die er 
op de markt te vinden zijn, alsook alle 
nieuwbouwprojecten. Dus één makelaar is 
voldoende waardoor je heel wat tijd en 

energie bespaart. Vertel die makelaar waar je je goed bij voelt wat 
je specifi ek zoekt en in welke regio en deze zal je heel snel een 
selectie van panden voorstellen die kunnen beantwoorden aan jouw 
zoekcriteria. Kies daarom voor de service die een professionele 
makelaar levert. Het team van Immo Moment heeft jarenlange 
ervaring en een heel goede reputatie.
Onze klanten zijn onze beste referentie!

  Service voor het leven 
I mmo Moment bemiddelt bij de verkoop, verhuur en het onderhoud 
van de woning. Vooraf worden jouw wensen, criteria en budget 
besproken. Op basis hiervan wordt gezocht naar de woning 
van jouw dromen. Bij aankoop van vastgoed begeleidt Immo 
Moment je van A tot Z, samen met een advocaat die jouw taal 
spreekt.

Ook na de koop staat Immo Moment klaar voor de klant. Zij 
helpen, indien gewenst, bij het volledig meubileren, de 
eventuele verhuur en maken je wegwijs in de buurt. Ook 
kan Immo Moment jou in contact brengen met de juiste 
klusjesman. Als er wat aan de hand is, mag je altijd bellen. 
Bij Immo Moment krijg je service voor het leven. 

zoektocht
WIJ HELPEN BIJ DE

NAAR JOUW DROOMWONING!

Immo Moment  |  Zaakvoerder: Fanny Denorme  |  Centro Commercial, Guadalmina IV, Local 1, 29678 Guadalmina Alta/Marbella                Kantoor: 0032 951 550 565  |  Mobiel (Spanje):  +34 630 691 310  |  Mobiel (België): +32 475 70 55 55  |  fanny@immomoment.es  |  www.immomoment.es

BRUISENDE/ZAKEN

NAAR JOUW DROOMWONING!

‘WANNEER JE 
BIJ ONS EEN 
WONING KOOPT, 
WORD JE LID 
VAN DE FAMILIE’



Golfen aan de  
Costa del Sol

Veel mensen trekken naar de Costa del Sol voor het mooie weer, 
de zee en de stranden of misschien wel voor het lekkere eten. 
Maar wist je dat de regio ook erg in trek is onder liefhebbers 
van de golfsport? Met name het gebied rondom Marbella dat 
met meer dan dertig golfbanen vaak wordt genoemd als de 

populairste golfstad aan de Middellandse Zee.

 at deze omgeving dan zo populair 
maakt onder golfers? Om te beginnen 

natuurlijk het aangename klimaat waardoor 
je hier eigenlijk het hele jaar door kunt 
golfen. Daarnaast zorgt de heuvelachtige 
omgeving ervoor dat er wat extra uitdaging 
aan het spel wordt toegevoegd, waardoor 
er hier zowel voor de beginnende speler 
als de zeer ervaren golfer volop keuze is 
aan uitdagende holes, wat je handicap 
ook is. Niet zo vreemd dus dat de regio 
elk jaar weer duizenden golfers trekt die 
hier speciaal naartoe komen voor een 
welverdiende golfvakantie.

Heb jij ook wel zin om een balletje te slaan, 
dan kun je natuurlijk altijd een set golfclubs 
huren bij de club waar je gaat golfen. Speel 
je liever met je eigen clubs en ga je met de 
auto? Zorg dan dat je wat ruimte overhoudt 
om je golfset mee te nemen. Ga je met 
het vliegtuig? Ook dan kunnen ze gewoon 
mee, maar houd er wel rekening mee dat je 
golftas bij de meeste vliegmaatschappijen 
ingecheckt moet worden als bijzondere 
bagage. De tarieven hiervoor verschillen per 
maatschappij, controleer dit dus even voor 
vertrek om onnodig hoge kosten achteraf te 
voorkomen
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VINO AZUL
BLAUWE WIJN
Het Spaanse bedrijf Gik Live lanceerde 
eind 2016  ’s werelds eerste blauwe 
wijn. Het is een van de meer 
ongebruikelijke producten uit Spanje, 
waarvan de makers het omschrijven 
als ‘een godslasterlijke drank’ en het 
zorgde zeker voor een paar opgetrokken 
wenkbrauwen bij de leden van de 
wijnbereidings-gemeenschap. Het is gemaakt 
door rode en witte druiven te combineren met een 
natuurlijke, plantaardige blauwe kleurstof en 
niet-calorische zoetstoffen. Je kunt deze wijn 
kopen in wijnwinkels in heel Spanje, of een glas 
proberen in geselecteerde restaurants.  

4342

SAL DE IBIZA
Zodra je gedroogde hibiscusbloemen toevoegt aan zuiver zeezout krijg je een 

heerlijk aromatisch specerijenzout. De friszure smaak van de hibiscusbloemen 
geeft het zeezout een fijne aanvulling en deze combinatie leent zich uitstekend 
voor visgerechten. Ook een goed idee is het om een beetje Granito con Hibiscus 
toe te voegen aan het kookwater van rijst. Dit geeft de gekookte rijst een extra 

lekkere smaak. 

SHOP

unieks!
Scan 

de 
QR-code

TILL YOU DROP!

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.

Iets
IBIZA TASSEN 
Vanuit Ibiza ontwerpt Word Family Ibiza met veel liefde de 
mooiste tassen. De tassen worden ontworpen door een 
echte hippiefamilie. De collectie bestaat uit handgemaakte 
producten die gemaakt worden met materialen van over de 
hele wereld. Eerst verkochten zij hun Ibiza tassen alleen op 
de Las Dalias hippiemarkt, maar inmiddels kun je hun 
producten zelfs bewonderen op de catwalk in Parijs!

GROTE 
SKULL  
Altijd al zo’n Ibizastijl 
eyecatcher in huis willen 
hebben? Dat kan! Deze 
bepaalt gelijk de sfeer 
in je huis.

AHUYENTALOBOS KAAS
De Ahuyentalobos kaas is een heel bijzondere kaas met veel 
persoonlijkheid. Deze kaas uit de Roncal-vallei wordt gemaakt met ‘rasa’ 
en ‘lacha’ schapenmelk. Net als bij de kazen uit de Roncal-vallei, hebben 

deze kazen geen gaten, al hebben ze wel enkele kleine gaatjes die 
heel kenmerkend zijn voor de kazen uit dit gebied. Leuk om te 

weten: elk jaar in augustus is er in het 
dal van Roncal een kaasfeest waar de 

kazen gepresenteerd 
worden.

CASTAGNETTEN 
Een slagwerkinstrument dat vooral 

gebruikt wordt in de Moorse muziek, 
zigeunermuziek, Spaanse muziek en 
Latijns-Amerikaanse muziek. Het 
instrument bestaat uit een paar holle, 
hardhouten schelpen die aan één kant 
verbonden zijn met een koordje. Ze 
worden in de hand gehouden en 
produceren een klikgeluid of een 
ratelend geluid bij snel opeenvolgende 
kliks. Castagnetten worden 
voornamelijk gebruikt door dansers en 
zangers, vooral in flamencomuziek. 
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Boek op tijd!
Ben je van plan om dit jaar op vakantie te gaan naar de Costa del 
Sol, maar heb je nog geen hotel geboekt? Doe dat dan nu alsnog 

zo snel mogelijk! Je kunt daar natuurlijk mee wachten tot het 
allerlaatste moment, maar door nu te boeken kun je ten eerste best 
wel wat geld besparen én je hebt nog de keuze uit de leukste hotels.

ij welke accommodatie je het ook 
navraagt, ze zullen je waarschijnlijk 

allemaal hetzelfde vertellen: de 
reserveringen voor dit seizoen stromen 
in volle vaart binnen, nog los van de 
reserveringen die afgelopen jaar al 
zijn gemaakt. Het merendeel van de 
mensen wil er immers zeker van zijn 
dat ze tijdens hun verblijf aan de Costa 
del Sol ook heerlijk kunnen slapen in 
een hotel – of andere accommodatie 
– dat het beste aansluit op al hun 
wensen. Misschien heb je er nog geen 
tijd voor gehad, of weet je nog niet 
precies wanneer je naar de Costa del 
Sol vliegt of rijdt, maar wij adviseren, 

zoals elk jaar: boek zo vroeg als het 
maar kan! Want hoe dichter het seizoen 
nadert en hoe meer reserveringen er 
binnenkomen, hoe harder de prijzen 
stijgen en dat is zonde van je geld!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het 
vinden van de perfecte accommodatie? 
Laat je dan inspireren door onze tips op 
de volgende pagina’s.  
En ook in de voorgaande edities van 
Costa del Sol Bruist (te vinden via  
www.costadelsolbruist.nl) zijn tal van 
mooie accommodaties te vinden. Daar 
zit ongetwijfeld ook iets voor jou tussen.

B

STOP
EN KOM TOT RUST!

454545
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STOP
EN KOM TOT RUST!

ROOM MATE VALERIA  Wil je overnachten in een 
designhotel, maar tegelijkertijd wel Málaga ervaren 
als een local? Dat kan bij Room Mate Valeria. Dit bou-
tiquehotel bevindt zich op een uitzonderlijke locatie 
in de badplaats, in een gebied dat zich het best laat 
omschrijven als ‘typisch Málaga’. Ontdek de stad, ga 
sporten in de fitnessruimte, geniet op het terras van 
het beste uitzicht en een lekkere cocktail of ontspan in 
een van de loungestoelen in de Andalusische patio en 
haal het beste uit je verblijf.

VINCCI LARIOS DIEZ In een van de meest iconische wijken 
van Málaga, in een elegante negentiende-eeuwse straat, kun je 
als gast inchecken bij Vincci Larios Diez. Het hotel met zeven 
verdiepingen is gevestigd in een oud gebouw uit 1821, maar oogt 
tegelijkertijd eigentijds dankzij de moderne inrichting met mooie 
materialen. Dankzij de centrale ligging vormt Vincci Larios Diez 
de perfecte uitvalsbasis om de stad en de regio te verkennen om 
vervolgens weer tot rust te komen in een van de comfortabele 
kamers.

MENA PLAZA Hotel Mena Plaza is een 
van de nieuwste hotels in het historische 
centrum van Nerja. Het hotel is gelegen 
aan het centrale Plaza de España, op 
slechts enkele meters van het beroemde 
‘Balcon de Europa’ en in de buurt van 
diverse andere mooie en leuke beziens-
waardigheden. Als gast kun je hier kiezen 
uit diverse types kamers en appartemen-
ten, waaronder een familiekamer waar 
je met het hele gezin kunt verblijven. 
Gasten die je voorgingen prijzen dit hotel 
vanwege de locatie, de tarieven en de 
goede service.

MEDPLAYA HOTEL BALI Medplaya Hotel Bali in Benalmádena bestaat uit 
drie gebouwen die met elkaar verbonden zijn en zo een modern en gezellig 
driesterren complex vormen. Dit all-inclusive hotel is ideaal voor gezinnen en 
koppels, mede door de ligging op slechts 250 meter van het strand en vlak bij 
de beroemde jachthaven Puerto Marino, het attractiepark Tivoli en het park 
La Paloma. Het hotel beschikt bovendien over twee zwembaden, een bar, 

een restaurant, 
ruime terrassen 
met ligstoelen 
en parasols, 
een gazon voor 
kinderen en een 
speeltuin.

URBAN BEACH TORROX COSTA Optimaal 
ontspannen en genieten van een verblijf aan 
de Middellandse Zee, dat doe je bij Urban 
Beach Torrax Costa aan het strand van El 
Morche (Torrox Costa) in Málaga. Dit hotel 
beschikt over 61 tweepersoonskamers, 
negen eenpersoonskamers, zes 
driepersoonskamers en een junior suite om 
iedere gast een accommodatie naar wens 
te kunnen bieden. Met het strand naast de 
deur en een eigen zwembad bieden ze je 
hier de perfecte locatie voor een heerlijke 
vakantie aan de Costa del Sol.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS
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ONZE LINGERIEMERKEN

Marie Jo
Prima Donna

L’Aventure
Twist

Andres Sarda
Lise Charmel

Aubade
Anita

Empreinte
Ulla Dessous

Sloggi
Mey

Prima Donna Swim
Marie Jo Swim
Lise Charmel

Antigel
Aubade

Empreinte
Anita

Watercult
Lidea

Charmline
Maryan Mehlhorn

Andres Sarda
Ulla Dessous

Feraud
Barandi
TwinSet

ONZE BADMODEMERKEN

Hoe kies ik de juiste beha?
De juiste beha geeft de borsten een mooie vorm en 
zorgen tegelijkertijd voor de nodige lift en steun. 

Borstprotheselingerie en - badmode
De lingeriestylistes van Lingerie De Prins helpen u 
graag bij de aankoop van:
• Borstprotheses (enkel bij onze bandagiste)
• Prothese-bh’s
• Prothesebadmode

Ons assortiment bestaat uit de merken Anita, Amoena, 
Maryan Mehlhorn en Charmline. Soms is het ook 
mogelijk om een bh’tje aan te passen naar een 
prothese-bh. Dit doen we zelf in ons eigen atelier.

Openingsuren:
Dinsdag t/m vrijdag: 9:30 - 18:00 uur
Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur
Zondag en maandag:  gesloten

De Prins
lingerie

Ruime parking achter de winkel via Kloosterstraat.

Antwerpsesteenweg 17, 2390 Oostmalle  |  03/312.07.49  |  lingerie.deprins@skynet.be  |  www.lingerie-deprins.be

Een traditie in lingerie

Na een borstoperatie heeft een vrouw ondersteuning 
nodig om weer in het ritme van alledag te komen. Wij 
hebben de ervaring en het vakmanschap om u hierin 
te begeleiden.

Door het grote aanbod van merken, modellen, maten 
en vormen is het nodig om grondig te passen en 
vergelijken. Op deze manier komen we samen tot de 
juiste keuze. Voor het aanmeten van een (nieuwe) 
borstprothese dient u op voorhand een afspraak te 
maken met Eva, onze bandagiste. 

Al onze verkoopsters zijn gediplomeerde lingerie stylistes. Zij staan klaar om u met raad en 
daad bij te staan en adviseren u graag bij de keuze van de juiste pasvorm en model. Wij 
vinden persoonlijke service erg belangrijk. Onze verkoopsters begeleiden dan ook maar 
één klant tegelijkertijd.
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Playa de Bil Bil
Midden in het hart van Benalmádena, tussen Santa Ana Beach en 
Arroyo de Miel Beach, vind je een van de populairste en mooiste 

stranden van deze badplaats: Playa de Bil Bil, aan de voet van het 
gelijknamige kasteel (waar het strand dus ook zijn naam aan te 

danken heeft). Het strand is in totaal zo’n vierhonderd meter lang 
en twintig meter breed en biedt voorzieningen als strandbedjes, 

parasols en diverse restaurants, chiringuitos en beachclubs.

laya de Bil Bil heeft zijn populariteit 
onder andere te danken aan de 
centrale ligging, maar ook aan de 

aanwezigheid van het unieke kasteel 
dat in 1927 werd gebouwd in Arabische 
stijl, het Castillo Bil Bil. Dit resulteerde in 
een kasteel met opvallende rode muren, 
boogramen en kleurrijke mozaïeken. 
Niet voor niets vormt het één van de 
bekendste bezienswaardigheden van 
Benalmádena, helemaal ’s avonds als 
het prachtig wordt uitgelicht. In de loop 
der jaren heeft het Bil Bil kasteel al 
diverse eigenaren gehad, maar sinds 
1980 is het in handen van de stadsraad. 

Zij toverden het gebouw om tot cultureel 
centrum dat regelmatig wordt gebruikt 
voor evenementen als exposities en 
bruiloften. En het oogt natuurlijk ook 
fantastisch op je vakantiekiekjes aan 
zee!

Nog wat meer feitjes over het strand 
zelf: het strand bestaat uit fijn zand 
en het water is relatief rustig, wat het 
tot een ideaal familiestrand maakt. 
Het is bovendien toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, wat je helaas nog niet 
van alle stranden kunt zeggen. Oftewel: 
dit is echt een strand voor iedereen!

P
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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
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El Calvario  
Ben je in het bruisende Torremolinos en heb je even behoefte 
om aan de drukte van het centrum te ontsnappen, maak dan 
eens een wandeling naar de oude visserswijk El Calvario. Hier 
lijkt het net of de tijd even heeft stilgestaan, wat het tot de 

perfecte plek maakt om even echt tot rust te komen.

et leuke van El Calvario is dat deze 
wijk nog niet heel bekend is onder 
toeristen. Je zult dus met name 

locals tegen het lijf lopen als je door deze 
oude visserswijk vol authentieke, kleine 
vissershuisjes struint. In de steile, smalle 
straatjes ervaar je nog de sfeer van het 
Torremolinos van vroeger, van voordat 
het toerisme de belangrijkste bron van 
inkomsten werd. En je ervaart hier niet 
alleen dat authentieke gevoel, je kunt 
op heel wat plekken in de wijk ook nog 
de echte authentieke smaken proeven 
in een van de vele visrestaurantjes die 
hier in de loop der jaren hun deuren 
hebben geopend. Stuk voor stuk zaken 
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die bekendstaan om hun uitstekende 
menukaart en goede kwaliteit. Zelfs 
als je niet van vis houdt, kun je hier 
ongetwijfeld iets op de kaart vinden wat 
toch bij jou in de smaak valt.

Ben je in de gelegenheid, bezoek dan 
zeker ook eens op donderdagochtend 
de wekelijkse markt op het kermisterrein 
(het Recinto Ferial) in El Calvario. Hier 
wordt voornamelijk kleding aangeboden, 
maar het typisch Spaanse sfeertje is wat 
deze markt echt leuk maakt. Zondags 
vindt op ditzelfde terrein trouwens een 
vlooienmarkt plaats, eveneens leuk om 
daar eens rond te snuffelen.
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STEEDS VERRASSEND AANBOD
& BEWONDER

NERJA Je kunt er natuurlijk je hele 
vakantie doorbrengen, maar ook voor 
een dagtochtje vanuit een van de andere 
badplaatsen aan de Costa del Sol is Nerja 
een leuke bestemming. Dit van oorsprong 
kleine vissersdorpje bevindt zich op zo’n 
vijftig kilometer ten oosten van Málaga en 
biedt naast zestien kilometer aan stranden, 
het gezellige centrum en de vele terrassen, 
restaurants en barretjes nog diverse andere 
bezienswaardigheden, zoals het Balcon de 
Europa, La Iglesia El Salvador en de grotten 
van Nerja.

PLAZA DE LAS 
FLORES Midden in 
de oude stad van 
Estepona vind je 
het gezellige plein 
Plaza de las Flores, 
oftewel het plein 
van de bloemen. 
Voor veel mensen 
vormt dit het 
ontmoetingspunt in 
de stad om af te spreken voor een hapje en/of een drankje op een van de  
vele terrassen. Daarnaast bevindt zich op het plein het achttiende-eeuwse 
gebouw Casa de las Tejerinas (voorheen Casa de la Cultura) waarin het lokale 
VVV-kantoor en de MAD Art Gallery gevestigd zijn.

PLAZA DE TOROS DE MIJAS De enige 
officiële vierkante stierenvechtarena van 
Spanje is te vinden in het centrum van het 
witte dorp Mijas (hoewel deze arena eerder 
ovaal lijkt dan vierkant). De arena werd 
gebouwd in 1900 en wordt ook vandaag 
de dag nog steeds regelmatig gebruikt. 
Overigens vinden hier tegenwoordig niet 
meer alleen stierengevechten plaats, maar 
ook flamencoshows en voorstellingen met 
paarden. Ook het bijbehorende museum is 
trouwens de moeite van het bezoeken waard, 
hier worden onder andere oude affiches en 
kledij van de stierenvechters tentoongesteld.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

CÓRDOBA Nog een leuke stad om 
te bezoeken in de omgeving van de 
Costa del Sol is Córdoba. De historische 
binnenstad van Córdoba werd in 
1984 door UNESCO uitgeroepen tot 
Werelderfgoed en biedt dan ook heel 
wat bijzondere bezienswaardigheden, 
zoals de Mezquita, het Alcazar, de 
synagoge, de Puente Romano en de 
Torre Calahorra. Je hoeft je hier dus 
absoluut niet te vervelen. Na afloop 
van het sightseeën zijn er bovendien 
terrasjes, restaurants en barretjes genoeg 
om ook je inwendige mens te trakteren 
op wat lekkers.

AAPJES KIJKEN IN 
GIBRALTAR Op slechts een 
uurtje rijden van Marbella vind 
je Gibraltar. Een uniek stukje 
Engeland, maar dan in Spanje, 
want het is officieel Brits 
overzees gebied. De perfecte 
bestemming voor een bijzonder 
dagje uit. De belangrijkste 
bezienswaardigheid is de Rots 
van Gibraltar. Op deze rots kom 

je de nodige bijzondere planten en dieren tegen, waaronder heel veel bergapen. 
In Gibraltar hebben ze namelijk de enige wilde apenkolonie van Europa. Dus 
reken maar dat je apen kunt spotten als je de Rots van Gibraltar bezoekt. 



Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 

gerechten worden bereid met de 
mooiste streekproducten. 

Daarnaast kunt u gebruikmaken van de 
wellness en fi tness die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden. 

Gewoon er even 
   helemaal uit!
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

 Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten. 
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VOOR TOPKWALITEIT VLEES EN WIJN

‘’Al vanaf een jaar of vijf, ging ik met mijn vader mee 
naar de veemarkt. Een paar jaar later hielp ik hem 
al, met behulp van een kratje, om varkensbuik uit 
te benen. Ook stond ik altijd in de keuken van oma, 
waarbij het bakken van biefstuk al snel tot mijn 
specialiteit uitgroeide.’’ 

Slagersfamilie ‘’Ik heb zo snel als ik kon mijn 
diploma’s behaald om de titel vakslager te dragen. 
Daarna startte mijn zoektocht om mijn eigen slagerij 
te openen. Er stond er één te koop in Helmond, 

maar dat was me nog niet 
zuidelijk genoeg. Samen 
met mijn vrouw zijn we in 
een camper naar het zuiden 
gereden, net zo lang tot we 
de perfecte plek gevonden 
hadden.’’

Van 25 m2 naar 500 m2

Willem en zijn vrouw strijken 
neer in San Roque, waar ze 
een huisje bouwen met een 

Willem van Beek is nog net niet geboren in de slagerij, al stond zijn wiegje wel in de etalage. Hij 
komt uit een echte slagersfamilie, waarvan opa, vader en hijzelf allemaal dezelfde naam dragen. 

kleine slagerij. Willem: ‘’De slagerij werd ontzettend 
druk en ik moest een hoop bestellingen rondom 
Marbella bezorgen. Het werd tijd voor een nieuwe 
locatie en dat is nu zo’n twaalf jaar geleden.’’ 
Carniceria Holandesa is inmiddels veel meer dan 
een slagerij. Je kunt hier ook ontbijten, lunchen en 
specialiteiten zoals fi let americain mee naar huis 
nemen. Willem: ‘’We werken met luxeproducten 
zoals Iberico, Black Angus en Kobe. Al kun je ook 
genieten van een stoofschotel met een fl es wijn 
uit onze eigen bodega. Natuurlijk zit de Hollandse 
traditie er nog in: kinderen krijgen altijd een plakje 
worst, al laat ik ook graag allerlei lekkers proeven 
van mijn BBQ. Je mag echt niet weggaan zonder 
dat je de spareribs geprobeerd hebt!’’

Wijnbar Hoewel de nadruk ligt op vers kwaliteits-
vlees, is er zo veel meer om van te genieten bij 
Carniceria Holandesa. Zo kun je buiten genieten 
van een heerlijke lunch. Bovendien hebben ze ook 
prachtige wijnen in het assortiment. Je kunt kiezen 
uit honderden Spaanse en Europese wijnen. 

VOOR TOPKWALITEIT VLEES EN WIJN

BRUISENDE/ZAKEN

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

www.carniceriaholandesa.com

Kom heerlijk 
genieten van al 
onze producten!
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'lente'.
De oplossing van vorige maand was hartje.

PUZZELPAGINA

Het was even koud, maar de 
lente is er weer! Heb jij de 

eerste lenteverschijnselen al 
gezien? Het is weer langer 

licht, er beginnen weer 
prachtige bloemen te komen, 

het wordt beetje bij beetje 
warmer en de vogels gaan 

fl uiten. Heerlijk, daar zijn we 
wel aan toe. Lekker genieten 
en... puzzelen helpt ook om 

heerlijk te ontspannen.

festival 
winnen
tickets
evenement 

fairytale 
feest 
eindshow 
artiesten

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

Maak kans op
 

1 jaar- 
abonnement
op Bruist

Scan de QR-code voor meer info 
en line-up of kijk op de website 
www.fairytale-festival.nl

WIN
2 x Vrijkaarten

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing 
in op onze site: www.costadelsolbruist.nl.
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COSTA DEL SOL


