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Gibraltar
Een stukje  
Engeland

Proost
heerlijk sangria



Droomplek

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

met fenomenaal uitzicht!
Ben jij op zoek naar de mooiste accommodatie van de Costa del Sol, 
waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt komen? Die plek hebben 
wij en willen we graag met jullie delen. Ga naar onze website of scan de 
QR code, boek onze locatie en jouw ultieme vakantie kan beginnen.

Vlak bij Mijas Pueblo, een pittoresk 
berg dorp, vind je Mijas-Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen, 
een studio en een villa. Overal waar je 
staat is het uitzicht op de Middellandse 
Zee, Fuengirola en Mijas costa even mooi. 
En of je nu in het zwembad of relaxed op 

Droomplek

je zonnenbed ligt of in onze bar zit, altijd ben je in 
contact met het adem benemende uitzicht. En dan 
realiseer je je... er is geen betere plek dan hier.

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, inclusief het 
woonhuis, is ook in zijn geheel af te huren (max. 
26 slaapplaatsen).

BOEK NU 

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

Los Espartales 3, 29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje  |  +34 633 355 076  |  WWW.MIJAS-RESIDENCE.COM



Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of sfeer 
die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd 
project. Voor de badkamer is gebruikgemaakt van Calacatta Verde 
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in Onyx met geïntegreerde 

ledverlichting.

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL
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Denk je aan de Costa del Sol, dan denk je aan heerlijk weer, fi jne 
stranden, lekker eten en drinken. En als je dan toch aan dat 
drinken denkt, dan denk je hoogstwaarschijnlijk ook al snel aan 
sangria. Want Spaanser dan dat kan eigenlijk niet! Soms lijkt het 
wel of Spanjaarden bij elke gelegenheid een kan sangria op tafel 
toveren. Maar ons hoor je niet klagen, want wij houden ervan. 
Vandaar dat wij je deze editie van Costa del Sol Bruist ook graag 
wat meer vertellen over dit typisch Spaanse drankje. Want is het 
wel zo typisch Spaans als we denken?

En wist je trouwens dat er in Spanje een uniek stukje Engeland is 
te vinden? Op slechts een uurtje rijden van Marbella vind je 
namelijk Gibraltar wat offi cieel Brits overzees gebied is en ook 
daar vertellen we je verderop meer over.

Wederom een magazine vol verrassende onderwerpen dus én vol 
bruisende ondernemers die ook deze maand weer vol passie en 
enthousiasme hun verhaal met ons delen. Benieuwd naar wat zij 
te vertellen hebben? Blader dan snel verder en lees het zelf!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

VOORWOORD/OKTOBER
DIT NAJAAR

STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748
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Spaanser kun je het eigenlijk niet drinken, toch? 
Af en toe lijkt het wel of Spanjaarden bij elke 
gelegenheid een kan sangria op tafel zetten. Iedere 
familie heeft zo zijn eigen recept voor de bereiding 
van wat volgens hen de lekkerste sangria is en de 
Spanjaarden zijn maar wat trots op hun drankje. 
Dat terwijl het twijfelachtig is of sangria ook echt in 
Spanje is ontstaan. Over het algemeen wordt namelijk 
aangenomen dat deze alcoholische versnapering 
ergens in de achttiende eeuw is bedacht door de… 
Britten in de Britse kolonies in Amerika. Zij zouden 
de drank in 1850 hebben meegebracht naar Spanje.

Sangre
De Spanjaarden zelf hebben niet zo’n boodschap 
aan dit verhaal, net zo min als aan alle andere 
verhalen die de ronde doen over de oorsprong 
van sangria. Het is hun drankje en zij hebben 
het bekend gemaakt. En aan dat laatste is niets 
gelogen. Net zo min aan het feit dat de naam is 
afgeleid van een Spaans woord: sangre, wat bloed 

Proost!
Zon, zee, strand en sangria… De Costa del Sol heeft het allemaal! De combinatie 

van deze vier elementen is helemaal in de zomermaanden perfect, maar ook in de 
wintermaanden smaakt een glaasje sangria aan zee heerlijk!

betekent. Het mag duidelijk zijn dat dit niet verwijst 
naar bloed als ingrediënt, maar naar de felle rode 
kleur van de meest bekende soort sangria. Deze 
wordt gemaakt op basis van rode wijn wat dus 
zorgt voor die kenmerkende kleur. Overigens wordt 
er ook weleens sangria gemaakt op basis van cava 
of witte wijn, dan moet je dat bloedrood er maar 
even bij denken.

Ingrediënten
Los van de wijn gaan er in sangria uiteraard nog 
andere ingrediënten: diverse soorten fruit zoals 
sinaasappel, appel, citroen, perzik of ananas en 
heel soms ook meloen, mango of grapefruit, suiker 
naar smaak, limonade en nog wat extra alcohol 
zoals brandy of cognac, gewoon omdat het kan. 
Ben je in Spanje, dan is het leuk om eens bij 
verschillende zaken sangria te proeven. Je zult 
zien: iedereen heeft inderdaad zijn eigen recept, 
de uitdaging is dus om dat recept te vinden dat jij 
het lekkerst vindt.

COSTADELSOL/BRUIST

DE SPANJAARDEN 
ZIJN TROTS OP 
‘HUN’ DRANKJE
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Een huis onder de Spaanse zon, 
wie wil dat nu niet? Real-e-Estate 

helpt je maar al te graag zodat jullie 
samen, stap voor stap, op zoek gaan 

naar jouw droomhuis.

Droomhuis
IN HET BUITENLAND?

+31 (0)6 81863601
info@real-e-estate.com | www.real-e-estate.com

• Van A tot Z begeleiden en ontzorgen in de eigen taal
• Samen op zoek naar jouw droomhuis en het bezichtigen
• Begeleiden van de aankoop en regelen van de hypotheek
• Verhuur van je (tweede) huis

Dus of je nu op zoek bent naar een tweede huis of wellicht wilt emigreren 
naar Spanje en daar een nieuw thuis zoekt, via Real-e-Estate vind je 
gegarandeerd het huis van je dromen.

If you know what you are looking for, we know where to fi nd it.

Op zoek naar een

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

volledig verzorgde fi etsvakanties op de 
mountainbike en/of de racefi ets in Andalusie.

Verhuur van hoogwaardige racefi etsen, mountain-
bikes en diverse soorten elektrische fi etsen.

Een paar uur of een dag op pad met een van
onze gidsen op de mountainbike of racefi ets.

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 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.

Mét zonnig terras
om heerlijk te lunchen!

Die koop je ook gewoon bij ons!



Maatwerk nodig?
Wij hebben onze eigen fabricatielijn voor 

meubels en tafels op maat!

LOOP EENS 

BINNEN, WANT

BIJ ONS IS ALLES 

MOGELIJK

INTERIEUR- EN 
DECORATIEWINKEL

in La Cala de Mijas

Bohemian & 
Marokkaanse stijl

Avenida Mare Nostrum 13, Local 6 Mé Ka homes, 29649 La Cala de Mijas (mijas)  |  +34 607 426 402

Openingsuren: Ma-vrij 10.00-18.00 uur - Za 10.00-16.00 uur  |  www.meka-homes.com  |   mekahomes.es



DITJES/DATJES

12 oktober vieren ze in Spanje Día de la   
 Hispanidad de nationale feestdag ter 
ere van Columbus. Op deze dag in 1492 ontdekte hij   
     namelijk Amerika. Valt je geboortedatum 
in oktober, dan ben je waarschijnlijk iets    
   sportiever dan mensen die in een andere 
maand zijn geboren. Van de tien beste     
 restaurants in Europa zijn er vier
in Spanje te vinden. Tijdens het laatste weekend  
 van oktober wordt de zomertijd    
omgeruild voor de  wintertijd. De klok gaat dus 
 een uur terug. Als je in Spanje een boete   
  direct of binnen 20 dagen betaalt, wordt 
 deze met 50% verlaagd (niet bij 
  ernstige overtredingen).

  Dat wordt smullen!

Calle Decano Higuera del Castillo 3,Torremolinos  |  gilbertvanthuil@yahoo.com  |  +31627272772  |  opdnhoek.eatbu.com

U bent van harte welkom in ons restaurant Op d’n 
Hoek / En la esquina. Geniet van heerlijke gerechten 
en een authentieke sfeer in ons pand. Wij hebben 
de Best Ribs in Town en heerlijke verse kreeften en 
oesters. Onze zitplaatsen buiten hebben buitengewoon 
veel sfeer. Als u het laat op de avond nog gezellig wilt 
hebben, bieden wij ons verwarmde terras als optimale 
relaxplek aan. Laat u verwennen en kom onze 
heerlijke, versbereide gerechten proeven.

‘Het is altijd genieten bij Op d’n Hoek!’

Heerlijke verse 
                Kreeft

Al onze 
gerechten worden ter plekke op de Green Egg 
bereid
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1. Mijas Residence  2. Blankenstein Digital Solutions 

3. MéKa Homes  4. Restaurant Op d'n Hoek 

5. Yin Teppan Yaki  6. Patrick Airco  7. Lounge 17 

8. Bar Playa Apartamentos De Klikspaan 

9. S.O.S Pia  10. Restaurante Vino Mio

11. Bike Kick  12. Panaderia La Heredia

13. Comfort Car Care  14. Carniceria Holandesa

15. BBi Puerto Marina  16. Sun Tri Sports 

Hier vind je onze
bruisende ondernemers

De Costa del Sol bruist!
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FISH-AND-CHIPS 
IN PLAATS VAN 

TAPAS

Om uit te leggen hoe het precies zit met Gibraltar, 
moeten we even terug in de tijd. Dit schiereiland is 
al sinds 1713 in Britse handen. Destijds werd bij de 
Vrede van Utrecht offi cieel besloten dat dit deel van 
het oorspronkelijk Spaanse grondgebied voor altijd en 
eeuwig tot het Verenigd Koninkrijk zou gaan behoren. 
En dat merk je meteen als je de grens overgaat.

De grens
Ja, je leest het goed, om Gibraltar te betreden moet 
je echt fysiek een grens over. De kans is zelfs groot 
dat je je paspoort moet laten zien. Vergeet dit dus 
niet mee te nemen. En over die grens gesproken, 
het is vrij duidelijk waar die zich bevindt omdat het 
vliegveld van Gibraltar de scheiding tussen de twee 
landen aangeeft. De enige weg om in Gibraltar te 
komen gaat ook dwars over dit vliegveld. 

Typisch Brits
Eenmaal in Gibraltar is het overduidelijk dat je je op 
Brits grondgebied bevindt. Niet alleen is de voertaal 

Een stukje 
Engeland in Spanje

Op slechts een uurtje rijden van Marbella vind je Gibraltar. Een uniek stukje Engeland, 
maar dan in Spanje. Ja, je leest het goed. Gibraltar is offi cieel Brits overzees gebied. 

De perfecte bestemming dus voor een bijzonder dagje uit.

hier Engels, maar ook het eten, de inwoners en zelfs 
het straatbeeld voelen Brits aan, inclusief de typisch 
Britse rode telefooncellen. Een ietwat bizarre maar 
daarom juist zo’n leuke ervaring. Kun je aan de ene 
kant van de grens op elke straathoek tapas bestellen, 
hier heb je meer kans van slagen als je om fi sh-and-
chips vraagt. Buen provecho... ehm, we bedoelen 
natuurlijk enjoy your meal!

Bezienswaardigheden
De belangrijkste bezienswaardigheid is de Rots van 
Gibraltar. Op deze rots en in de wateren eromheen 
kom je de nodige bijzondere planten en dieren 
tegen. De meest bekende zijn de bergapen, de 
enige wilde apenkolonie van Europa waar Gibraltar 
ook om bekendstaat. Reken maar dat je apen kunt 
spotten als je de Rots van Gibraltar bezoekt. Andere 
bezienswaardigheden zijn onder andere de stranden, 
de grotten en een aantal religieuze gebouwen. 
Maar hier is het toch vooral de ervaring op zich die 
op veel van de bezoekers de meeste indruk maakt.

COSTADELSOL/BRUIST
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Als een droom aan zee tot leven komt ...Als een droom aan zee tot leven komt ...  

dat is Puerto Marina!dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987
www.bbipuertomarina.com

Als een droom aan zee tot leven komt ...Als een droom aan zee tot leven komt ...  

dat is Puerto Marina!dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987
www.bbipuertomarina.com
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Op zoek naar dé aircospecialist van de Costa del Sol? 
Bij Patrick Airco moet je zijn! En dat inmiddels alweer sinds 1998.

Wees voorbereid op 
de volgende hittegolf!

patrickaircospanje@gmail.com  |  +34-643366914  |  www.patrickairco.com  |   patrickairco

 Airco’s en meer
  Hoewel airco’s de corebusiness vormen voor Patrick, biedt hij zijn klanten 
daarnaast nog diverse andere diensten. Vloerverwarming wordt in Spanje 

steeds populairder, dus ook daarvoor ben je bij hem aan het juiste adres.
Net als voor warmtepompen, zwembadverwarming,

het nodige loodgieterswerk en elektra. 

Benieuwd of ik 

ook voor jou iets 

kan betekenen? 

Neem dan gewoon 

een keer contact

met me op.

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

ZZYYXXWWVV
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@realjopfranken

Mijas 
Residence
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Je bent
De verdeeldheid is groot. Iedereen denkt 
anders. Maar doordat we anders denken, 
is het niet zo dat de werkelijkheid verandert.

Opgesloten achter onzichtbare tralies.
Geleid door angst of door vertrouwen.
Het is de keuze die je maakt.

Ze kunnen alles van je afnemen, maar 
vrijheid van denken, vrijheid in je hoofd,
is jouw keuze. En die keuze bepaalt de 
koers van je leven. 

Ik wens je geluk en wijsheid. 

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

Michael  Pilarczyk

zoals je denkt

MICHAEL PILARCZYK

sportmassage 
ontspanningsmassage 
triggerpointtherapie 
lymfedrainage 
personal training 
rehabtraining 
triathlon coaching 
yoga voor atleten 
beachFit in San Pedro 

OPTIMAAL TRAINEN IN MARBELLA

CONTACT Frank: +34 684 22 18 22 
Calle Copo 10, 29670 San Pedro de Alcántara (Marbella)    

www.holisticlifemarbella.com      --      www.suntrisports.com

Pia Reekmans 
+34 663729471
info@sospia.com

www.sospia.com

 Contactpersoon bij problemen 
in en rond jouw woning

 Jouw personal assistant voor: 
 NIE, residentie, fi scale 

aangiften, verhuurlicentie, 
rijbewijs, internet, alarm

  Grote aankopen, Spaanse 
begeleiding bij instanties

 Jij zegt het, Pia voert 
 het uit! Wedden?

Hulp nodig van een taalgenoot
aan de Costa del Sol?

S.O.S.PIA to the rescue!

ONOPLOSBARE 
KLUS?

BEL S.O.S.PIA!
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. EIke eerste donderdag van de maand is het 
gezeIIige borreIuurtje met gratis bitterbaIIen, geIieve te 
reserveren (061568570, HeIene).

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

Bruisende  flamenco   shows



‘WE WILLEN DAT AL 
ONZE GASTEN HET 

HIER NAAR HUN 
ZIN HEBBEN’

Lounge 17  |  Torremolinos  Paseo de Maritimo 17  |       Lounge.seventeen

D e locatie aan de boulevard 
van La Carihuela, met uitzicht 
op zee en zelfs bediening op 
het strand, maakt een bezoekje 
aan ons meer dan de moeite 
waard. “Wij brengen je bestelling 
tot aan je strand bedje, zodat jij 
lekker kunt blijven liggen en 
alleen maar hoeft te genieten.” 
En genieten is hier niet zo 
moeilijk! “Wij serveren heerlijke 
cocktails en sangria, maar je 
kunt bij ons gewoon terecht voor 
tal van andere verfrissende 
drankjes, diverse snacks en 
belegde broodjes.” 

 Ben je dus in Torremolinos? 
Kom gewoon gezellig langs 
om het sfeertje te proeven!” 

in TorremolinosHollandse gezelligheid
Vakantiekilo’s reduceren 

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

 
Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 

aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

27



Puerto Banus
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Relax & enjoy!
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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

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 

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.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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!
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Puerto Banus
lighthouse
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PUZZELPAGINA

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 woonmaand.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

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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Slager 
IN HART & NIEREN

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


