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Specialiteit van
de Costa del Sol:
espetos de sardinas

Party met de
jetset in de 
clubs van Marbella



Blankenstein Fuengirola
ZONNEPANELEN

AIRCO
IPTV  / TV / AUDIO

HOMECINEMA
WITGOED

Al meer dan 30 jaar 
klantgerichte dienstverlening 

aan de Costa del Sol.

Wij bieden Home Cinema 
oplossingen aan alsmede 

beveiligingscamera systemen voor 
uw veiligheid, met de optie om 

beelden thuis te bekijken.

NIEUW
Zonnepanelen hebben de 

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

Vraag om een offerte.

Calle Alberto Fernandez 1  |  29640 Fuengirola  |  Spain  |  +34 952476688  |  www.blanksat.com

AIRCO ZONNEPANELEN TV / AUDIO

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.

Blankenstein is uw partner en 
leverancier als het gaat om perfect 

beeld en geluid.

AIRCO ZONNEPANELEN TV / AUDIO



BETER 
VINDBAAR 
WORDEN? 

Andromedastraat 2-B
5015 AV Tilburg

Vragen? 013 582 09 68
info@q-promotions.nl

  qpromotionsdrukwerk

  qpromotions_qsigning
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abonnement@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
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niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Marbella Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
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VOORWOORD/AUGUSTUS

Koffer gepakt en klaar om te vertrekken? Als je deze zomer naar 
Marbella gaat, kan het niet anders dan dat je een topvakantie 
tegemoet gaat! Een vakantie vol zon, zee en gezelligheid. Lekker 
eten, drinken en puur genieten. Wat wil je nog meer?

Heerlijk feesten wellicht... En als je daarvan houdt, is Marbella zeker 
ook the place to be! Je vindt er namelijk een paar van de beste clubs 
ter wereld waar ook de rich and famous regelmatig te vinden zijn. 
Welke clubs je in ieder geval op je ‘must visit’ lijstje moet zetten? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Marbella Bruist.

Natuurlijk heeft Marbella nog veel meer te bieden. Ook voor diegenen 
die niet zo van het partyen zijn, is het de perfecte vakantiebestemming. 
Marbella heeft namelijk alles wat je je maar kunt wensen. Ook op 
culinair vlak trouwens, helemaal als je net als wij gek bent op Spaanse 
tapas. Een andere aanrader om je innerlijke mens mee te verwennen: 
espetos de sardines. Deze gegrilde, verse sardines zijn echt dé 
specialiteit van de Costa del Sol. Buen provecho!

En als je dan toch in Marbella bent, bezoek dan zeker ook eens 
Blankenstein Fuengirola en Bistro Maumm. Deze bruisende 
ondernemers vertellen je in deze nieuwste editie alvast wat meer 
over hun mooie zaken.

Disfruta de las vacaciones!
Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

Bruisende lezer,



In Marbella vind je enkele van de beste clubs ter wereld waar de rich and famous met
veel plezier gaan feesten. Op exclusieve locaties worden de meest uitzinnige feestjes 
georganiseerd en beleef jij de tijd van je leven tijdens je vakantie in Marbella.

OLIVIA VALÈRE is het schoolvoorbeeld van een 
glamoureuze en luxueuze clubervaring in 
Marbella. Je feest er in een spectaculaire setting 
van openluchtpatio's in een replica van het 
Alhambra en de Mezquita. Het is dan ook geen 
wonder dat beroemdheden zich in deze club met 
plezier op camera laten vastleggen. Olivia Valère 
is dé uitgelezen plek in Marbella om een drankje 
te doen en te dansen in het bijzijn van de high 
society. Voor meer informatie over aankomende 
evenementen check je www.oliviavalere.com

TIBU BANÚS is één van de populairste clubs 
in Marbella waar je kan dansen tot in de 
vroege uurtjes in een luxueuze, sensuele en 
glamoureuze setting. Tibu behoort tot de 
favorieten van beroemdheden en de elite uit 
de modewereld die er de benen losgooien op 
dj-sets van internationale sterren. Raadpleeg 
voor meer informatie over aankomende 
evenementen www.tibubanus.com

Clubs
LA SUITE is dé plek waar de sociale elite van Marbella en de 
rich and famous zich verzamelen. Na middernacht wordt de 
tent naar goede gewoonte in vuur en vlam gezet door de 
beste internationale dj's. La Suite wordt heel vaak genoemd 
als de meest trendy en meest stijlvolle club in Marbella 
dankzij de elegante sfeer en de chique decoratie waarvoor de 
club zich heeft laten inspireren door Studio 54 in Manhattan. 
Surf naar de website van La Suite voor meer informatie. 
www.lasuitemarbella.com

In Marbella vind je enkele van de beste clubs ter wereld waar de rich and famous met
veel plezier gaan feesten. Op exclusieve locaties worden de meest uitzinnige feestjes 
georganiseerd en beleef jij de tijd van je leven tijdens je vakantie in Marbella.

PARTY MET DE 
INTERNATIONALE 
JETSET

Clubs
HOTSPOT/CLUBS
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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 daar 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. Bezorg die 

makelaar waar je je goed bij voelt wat je specifiek zoekt en in welke 
regio. Hij zal je heel snel een selectie van panden voorstellen welke 
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
Immo 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 bij het volledig bemeubelen indien gewenst, 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
BRUISENDE/ZAKEN

WIJ HELPEN BIJ DE

NAAR JOUW DROOMWONING!

“WANNEER JE 
BIJ ONS EEN 
WONING KOOPT, 
WORD JE LID 
VAN DE FAMILIE”

Fanny Denorme
zaakvoerder - verkoop

Chantal Herman
verhuur en klantenservice

Ibolya Mohacsy
kantoormanager

Philip Cnudde
erkend Belgisch BIV 

vastgoedmakelaar - verkoop
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Op zoek naar een

gave fietsvakantie in Zuid Spanje?
Op een half uurtje vanaf Malaga bieden we 

volledig verzorgde fietsvakanties op de 
mountainbike en/of de racefiets in Andalusie.

Verhuur van hoogwaardige racefietsen, mountain-
bikes en diverse soorten elektrische fietsen.

Een paar uur of een dag op pad met 1 van onze 
gidsen op de mountainbike of racefiets.

Calle el Madroño, 29100 Coín, Málaga  |  +34 654580329  |  info@bikekick.eu  |  www.bikekick.eu

De Pindakaas hoeft niet
meer mee in de koffer!

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

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij
en kaaswinkel van Zuid Spanje.

Mét zonnig terras
om heerlijk te lunchen!

Die koop je ook gewoon bij ons!

29679 Benahavis, Spanje  |  +34 952 927 081  |  +34 656 510 977

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij

Die koop je ook gewoon bij ons!

Calle Miguel Rubiales, Carretera de Ronde Km 43, 2

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij
en kaaswinkel van Zuid Spanje.

Marcel en Monique trouwen volgend jaar op een doordeweekse dag, 
zonder al te veel poespas, alleen voor de officiële papieren. Een bewuste 
keuze. Tijdens een romantische ceremonie in het zuiden van Spanje willen 
ze elkaar het jawoord geven.

Omdat ze allebei een drukke baan 
hebben, huren ze mij in als 
weddingplanner. Dat ik in Spanje 
woon en alles ter plaatse kan regelen, 
vinden ze een enorme plus. 

Een droomhuwelijk begint met dé 
perfecte trouwlocatie. Daarom stel 
ik voor dat ze naar mij toekomen 
om een aantal locaties te bezoeken 
die goed bij hun wensen passen. 
We gaan langs bij een villa met 
uitzicht op zee, een finca in de 
bergen en een boutique hotel in 
een rustig gedeelte van Marbella. 
Allemaal zijn ze geschikt voor een 
kleine en intieme viering, alleen 
bijgewoond door familie en goede 
vrienden. Precies wat ze willen. 

Bij de tweede locatie is de klik er 
meteen. Het is net als in de liefde. 
Ook dan weet je meteen of het 

Dé perfecte
             trouwlocatie!

Droom je ook van een huwelijk onder de Spaanse zon?
Kijk voor meer informatie op 
www.trouweninspanje.nl 
en neem contact met mij op.

COLUMN/ELLY PERSONS

goed zit. Na twee dagen vliegen ze met een gerust 
gevoel weer naar huis, blij dat ze dé perfecte locatie 
hebben gevonden en dat ze alle voorbereidingen 
aan mij kunnen overlaten.
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 Mystiek van het Oosten

Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel_paintings

 Mystiek van het
Ontdek de

De liefde van Grace Spiegel voor patronen en kleuren 
komt tot uitdrukking in haar dromerige portretten van 
Aziatische vrouwen. Op haar palet gebruikt ze niet meer 
dan zes basiskleuren. “Daar kan ik wel vijftig warme en 
serene kleuren mee mengen”, aldus Grace.

Het schilderen heeft ze niet van een vreemde. Haar vader, amateur-
schilder Herman Peters, had een antiekwinkel in Zandvoort en liet 
Grace al jong kennismaken met de schoonheid van kunst en antiek. 
Vooral oriëntaalse objecten en porseleinen serviezen, met name uit 
China, spraken haar aan. “Het is tijdloos en sereen, vol prachtige 
patronen en aardse tonen. Een oneindige bron van inspiratie.”

Waarom juist Aziatische vrouwen? “Aziatische vrouwen-
gezichten hebben iets ongrijpbaars. Soms zelfverzekerd, soms 
verlegen. Een beetje brutaal, maar allemaal met een vleugje mysterie. 
Zolang ik het leuk vind, blijf ik Aziatische vrouwen schilderen.”

Verkoop en exposities
De werken van Grace zijn te koop bij Store 11 in Bussum. 
Op onderstaande locaties exposeert Grace de komende tijd.
•  Cafe Cote, Heemstede, vanaf 20 augustus
•  Picketts House, Deia, Mallorca, vanaf eind september
•  Gosto Interiores & Art, Boliqueime, Portugal, tot oktober.

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

BOEK NU 
MODERN HOTEL 
MET ALLURE, 
DIRECT AAN ZEE

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

12



DITJES/DATJES

  Wij zijn gek op Spaanse tapas. Wist je
trouwens dat tapas in sommige delen van Spanje gratis zijn? Vooral
 in het zuiden krijg je vaak gratis tapas bij je drankje.
 Spaans is de tweede wereldtaal. Ruim 500 miljoen
  mensen over de hele wereld spreken Spaans.
 Electroencefalografi sta is met 10 lettergrepen het  
langste woord in de Spaanse taal. Het betekent: de persoon die 
 de elektrische activiteit van de hersenen door middel van 
   een onderzoek detecteert.
 Het zal je niet verbazen dat voetbal de populairste sport is
in Spanje. Bekende voetbalclubs zijn Real Madrid CF, FC Barcelona,
 Valencia CF, Sevilla FC, Atlético Madrid en Villarreal CF. 
Spanjaarden vinden het normaal om van alles op de grond
  te gooien tijdens een avondje uit. Een goede bar is 
 geen goede bar zonder een vuile vloer.
      De fl amenco zie je voornamelijk in Andalusië,
 maar minder in andere delen van Spanje. Tapas, sangria
         en de siësta zie je wel terug in heel het land.

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

ELKE DAG OPEN 18:00 - 23:00
VRIJDAG VERSE ZEEUWSE MOSSELEN
Avenida de los girasoles 341 | 29660, Marbella, Spanje | www.maumm.es | +34 951 569 310

INTERNATIONAL - BELGIAN CUISINE

ELKE DAG OPEN 18:00 - 23:00
VRIJDAG VERSE ZEEUWSE MOSSELEN
Avenida de los girasoles 341 | 29660, Marbella, Spanje | www.maumm.es | +34 951 569 310
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   ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT 
 Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk 
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo direct aan je strandbedje.     Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

Wie eenmaal bij de Klikspaan in Torremolinos komt, blijft terugkomen. Je vindt dit 
vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand met de gemoedelijke boulevard.

Het gezelligste Nederlandse 
Grand Café aan de Costa Del Sol

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela – Torremolinos (Málaga)
+34 952 050 133  |  info@deklikspaan.com
www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur boven de zaak.

huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 

  Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

boven de zaak.

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels  van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST +34 657 096 148 

www.facebook.com/stubojero

De betrouwbare 
handyman
Iets veranderen aan je droomhuis? 
Jeroen Mertens is je handyman. 
Van een grote verbouwing tot het 
schilderen van de buitengevel.
• Vakmanschap 
• Hollandse stiptheid
• Jeroen spreekt zijn talen
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DECOR

BUITEN WORDT HET 
NIEUWE BINNEN
Juist hier waar we warme avonden hebben, juist
hier waar we zo vaak (gedeeltelijk) overdekte
terrassen hebben, kunnen we van buiten de
leukste plek in het huis maken!
We geven een ziel aan het buiteninterieur
door karaktervolle lampen op te hangen. Het
mag uitbundig, leuk samen in een groepje van
verschillende maten en vormen. De rotan
lampen geven een super sfeerlicht ‘s avonds

en zijn nu ook eindelijk verkrijgbaar voor 
buiten. Geef nog wat extra warmte en 
gezelligheid aan de ´buitenkamer´ door een 
buitenkleed neer te leggen. Met veel groen 
en hout gebruik, vloeit de tuin mooi over en 
wordt het een prachtig fris geheel. Een 
tijdloze basis waarbij leuk met accessoires 
gespeeld kan worden om per seizoen een 
ander gevoel en sfeer te creëren.Sh
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Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor

DECOR

DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655
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Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor

DECOR

DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655
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Carretera Ronda, 43 Benahavís, Andalucia | +34 952 92 74 78 | carniceriaholandesa@gmail.com | www.carniceriaholandesa.com

Slager
 in hart
en nieren

SINDS
1937

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

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

eigen bodega. Natuurlijk zit ook de Hollandse traditie er nog 

BETER 
VINDBAAR 
WORDEN? 

Andromedastraat 2-B
5015 AV Tilburg

Vragen? 013 582 09 68
info@q-promotions.nl

  qpromotionsdrukwerk

  qpromotions_qsigning
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Langs de stranden van Málaga kun je er 
niet omheen. Een paar stappen op de 

boulevard en de rook komt je al tegemoet. 
Het is afkomstig van het vuur op de met 
zand gevulde bootjes bij de ‘chiringuitos’ 
(openlucht restaurantjes op het strand). 

Dit is het werkterrein van de ‘espetero’. Hij 
is de man die de espetos de sardinas 

klaarmaakt voor consumptie.

De bereiding lijkt heel simpel. De verse sardines worden 
alleen met water afgespoeld. Als toevoeging gaat er slechts 
grof zeezout over de vis. Vervolgens worden de sardines 
langs de graat aan een bamboe spies geregen. De spies 
wordt op korte afstand van het vuur in het zand gestoken.

Ondanks een paar kleine handelingen is het een specialiteit 
om de ‘espetos de sardines’ goed te bereiden. Zo is het niet 
toevallig dat alle sardines ondersteboven aan de spies zitten. 
Dit komt doordat de espetero de rugvin van de sardines als 
markeringspunt gebruikt. Vanaf hier kan hij exact langs de 

DEZE 
LEKKERNIJ 
IS DE 
SPECIALITEIT 
VAN DE COSTA 
DEL SOL sardinasEspetos de

Sardines voor de koning
In 1885 mocht Miguel zelfs aan koning Alfonso 
XII de espeto de sardinas serveren! De koning 
was in de buurt om de schade van een 
aardbeving in de regio Axarquia te bekijken. 
Na het serveren van het bekende gerecht zat 
de koning met mes en vork in de aanslag om 
te gaan eten. Op dat moment zei Miguel: “Nee, 
nee, majesteit, dit eten we niet met bestek, 
maar met de handen.” Miguel vergaarde 
hiermee veel bekendheid en populariteit in 
Málaga. Er kwam veel navolging op zijn 
specialiteit, waardoor Miguel al snel ‘vader 
van de espeteros’ werd genoemd.

De espetos de sardines worden tegenwoordig 
overal langs de Costa del Sol geserveerd. In 
Málaga zijn ze over het algemeen goedkoper 
dan in de bekende badplaatsen. Vooral in 
Pedregalejo en El Palo staan er volop espeteros 
op het strand sardientjes te grillen. Voor de 
liefhebbers van vis een ware lekkernij. En 
vergeet niet... eet een espeto de sardinas net 
als de koning met je handen.

graat steken. Op deze manier 
vallen de sardines tijdens het 
grillen niet uit elkaar en blijft de 
smaak gewaarborgd. Een 
ervaren espetero weet de juiste 
afstand tot het vuur goed te 
bepalen.

Vader van de espeteros
Gegrilde sardines waren 
voorheen een goedkoop en 
voedzaam alternatief voor 
normale burgers en zeelieden. 
Rijk aan proteïnen en vitaminen. 
Miguel Martinez Soler zou de 
eerste zijn geweest die bij het 
strand van El Palo de vis aan een 
stokje ging grillen. De espeto de 
sardinas was geboren. In 1882 
opende Miguel ‘La Gran Parada’, 
een picknickplaats met bar op 
het strand. Al snel groeide het 
uit tot een bekende plaats met 
een unieke sfeer.

BRUISENDE/TIP
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

VAN OVERDENKING

Michael  Pilarczyk

Moment
Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

Als ik
      de

mag geloven, 
ben ik best

een lekker ding

muggen
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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

De zaak is vanaf het eerste moment een succes. Veel Nederlanders weten 
de zaak met de fantastische frituur te vinden. De Spanjaarden komen nu 
mondjesmaat binnen, omdat ze het concept gewoon nog niet zo goed 
kennen. Spanjaarden zijn vaak van het urenlang tafelen. Eenmaal binnen 
zijn ze gek op de curryworst en proeven ze alle sausjes. Naast de beste 
friet van Spanje, kun je bij Boem Patat terecht voor mosselen, 
natuurlijk op overheerlijke Belgische wijze bereid.

Lekkere Belgische 
FRIET EN SNACKS!

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

FRIET EN SNACKS!



ALL-FIX
ALLE RENOVATIEWERKEN

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

• schilderwerk
• airco & verwarming
• zwembaden
• technische installaties

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

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

Gratis 3D-plan 
bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

 Nederlands

 Frans 

 Vlaams 

 Engels en

 Spaans

bij uw offerte.

Meer dan 20 jaar ervaring.

Gevestigd in Marbella.

Het hele team spreekt 

MEUBELS

KEUKENS

HOUTEN VLOEREN 

BADKAMERS

 TOTAAL PROJECTEN

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

maatwerk

kwaliteit

tijdloos

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

 Royal Rabibo Restaurant, Sports Bar and Pool Club

Een
parel op

een super-
locatie!
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Kasteel Colomares

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

Het kasteel Colomares in Benalmádena 
bestrijkt 1.500 vierkante meter 
vloeroppervlak; het is daarmee het grootste 
monument ter ere van Columbus ter wereld.  

Als je om het kasteel heenloopt, zul je in de decoratie diverse 
elementen ontdekken die refereren aan de historische reizen 
van de ontdekkingsreiziger, zoals bijvoorbeeld de uitgesneden 
afbeeldingen van de drie schepen die de reis maakten naar 
Amerika.

Het gebouw is versierd met detailgraveringen die de 
gewaagde ontdekkingsreizen uitbeelden, net als de 
emblemen van de Katholieke Koningen Isabel en Fernando 
die deze reizen financierden én andere adellijke huizen.
Binnen in het kasteel vind je een aantal boeken geëxposeerd 
waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de reizen en 
diverse historische naslagwerken over de drie regerende 
Spaanse religies indertijd: jodendom, christenen en de islam.

Openingstijden:
10.00 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 21:00 uur
Entreeprijzen:
volwassenen € 2,50, kinderen en ouderen € 2,00

Stukje historie ter ere van Columbus
WWW.SIANDALUCIA.COM

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

Luxury furniture

BLOX is nieuw, uniek, maar vooral luxe!

Blox biedt oneindig veel meubelvariaties die u kunt afstemmen op          

uw persoonlijke wensen. Met Blox creëert u in no-time één                       

architectonische stijl binnen uw gehele woning, bedrijf of appartement. 

Kenmerkend voor Blox zijn de mooie natuurlijke materialen en de luxe 

uitstraling. U heeft keuze uit een breed scala aan kleuren, materialen 

en elementen. Blox bestelt u heel eenvoudig op www.blox.sale en 

wordt via ons dealernetwerk circa oktober geleverd.

    Bezoek

 de website

  en laat u

inspireren!

www.blox.sale

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

Dé culturele hotspot
          van Málaga
Vino Mio is één van de beste restaurants in Málaga. 
Het elegante en gezellige restaurant heeft een geweldig 
terras aan de voet van het befaamde ‘Cervantes 
Theater’. De keuken is van woensdag t/m zondag 
geopend vanaf 13.00 uur tot laat en sluit niet tussen 
de middag. 

Natuurlijk kom je hier om exotische gerechten zoals 
krokodil te proberen, maar ook voor de bruisende 
flamenco-avonden, de maandelijkse exposities 
of de beroemde Malaga High Wine.

Bruisende  flamenco   shows

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

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

Proef de liefde voor vis!

Sinds dit voorjaar is er een prachtige, nieuwe zaak midden in het centrum



VERGROOT UW KANSEN

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

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

LEER MEER OVER BELEGGEN BIJ DE  
BINCK ACADEMY IN MARBELLA




