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€285.000

In de nieuwe wijk Nueva Alcantara wordt de laatste hand
gelegd aan een mooi, residentieel project met 48 twee-
en drieslaapkamerappartementen. Ze hebben allemaal
twee badkamers, ruime terrassen en een lift. Klimaatrege-
ling voor verwarming en koeling is al geïnstalleerd en de
keuken is volledig ingericht (koelkast, oven, vaatwasser,
kookplaat,...). Er is een zwembad voor volwassenen en één
voor kinderen aan een zonneterras. Op het domein is er
ook nog een penthouse te koop (94 m2 bewoonbare 
oppervlakte en 86 m2 terrassen) voor 365.000 euro. Het is
minder dan vier minuten wandelen tot aan het historisch
centrum en tot aan het strand van San Pedro. Marbella ligt
op een kwartiertje rijden.
INFO
Oppervlaktes: 80 m2 (bewoonbaar) en 20 m2 (terras)
Ligging: op 2.161 km van Brussel
Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Liefdesnest brengt Antonio
Banderas geen geluk

Ook bij ons valt veel te
beleven deze zomer

Bollekesfeest in Antwerpen
Het Bollekesfeest is al jaar en dag een van de gezelligste
stadsfestivals van Vlaanderen. Ook dit jaar word je vier
dagen verwend met sterke Antwerpse merken, streek-
producten en tradities. Die gaan van muzikaal talent en
culinaire lekkernijenzoalsAntwerpsehandjesenbollekes
De Koninck, tot wandelingen en animatie voor klein en
groot. Op het programma: Antwerpse high tea, beklim-
ming van de 515 trappen van de kathedraal,dansen op de
Grote Markt en de viering van 200 jaar Groenplaats.Van
donderdag 20 augustus tot en met zondag 23 augustus.
Meer info:www.bollekesfeest.be

Shopfietsen in Maasmechelen
Je kunt een bezoek aan outletcenter MaasmechelenVilla-
genucombinerenmeteenfietstocht.Voor10europerdag
huur je aan het toeristisch infocentrum van deVillage een
fiets inclusief kaart, in het kader van 20 jaar Fietsparadijs
Limburg.Het Maasland is een van de mooiste fietsregio’s
van Vlaanderen, met tal van bewegwijzerde routes die
lopen langs o.m. de Maas, de Zuid-Willemsvaart en een
snoer van idyllische Maasdorpjes.
Meer info:www.maasmechelenvillage.com

Twee grote wandeltochten
Augustus staat synoniem voor twee van de grootste
wandeltochtenvanBelgië.DeDodentochtisdeallergroot-
ste24uurs-wandeltochtterwereld.Opvrijdag14augustus
verschijnenzo’n11.000wandelaars inBornemaandestart
voor een indrukwekkende 100 kilometer. Op 29 en 30
augustus nemen 276 teams in de HogeVenen deel aan de
Oxfam Trailwalker. In teams van vier personen proberen
hikerseenafstandvan100kilometerafteleggeninminder
dan dertig uur tijd.De opbrengst gaat naar een goed doel.
Meer info:www.dodentocht.be, oxfamtrailwalker.be

Dance-festival in Zeebrugge
DitweekendpaktZeebruggeuitmeteeneigendance-fes-
tival: WECANDANCE. Op liefst vier podia op het strand
tonenartiestenendj’suitverschillendedance-genreshun
kunnen. Good vibes in overvloed.Wie de volledige twee
dagen wil meemaken,kan terecht op de campingWeCan-
Camp.Een absoluut hoogtepunt wordt zekerThe Brunch,
een luxebrunch met culinair lekkers verzorgd door Sergio
Herman en zijn rechterhand Nick Bril. En uiteraard instal-
leert het tweetal ook een speciale Pure C-cocktail bar.
Meer info:www.wecandance.be

Met 5 miljoen pond (7,1 miljoen
euro) koop je geen geluk.Dat beseft
Antonio Banderas maar al te goed.
Vol goede moed kochten hij en
Melanie Griffith zes jaar geleden
deze majestueuze strandvilla in Los
Monteros,in het oosten van Marbel-
la.Maar we vragen ons af of het huis
hen al veel mooie momenten heeft
opgeleverd.Antonio en Melanie zijn
immers vorig jaar uit elkaar gegaan
en boven de villa hebben zich don-

kere wolken samengepakt. De vori-
ge eigenaar zou er op corrupte wijze
een verdieping te veel hebben ge-
bouwdendeperceelgrenzenteruim
hebben afgebakend. Die fouten
moeten nu rechtgezet worden.Ban-
deras vecht de beslissingen aan om-
dat hij niet op de hoogte was van de
overtredingen, maar het is afwach-
ten of hij gelijk krijgt. En zelfs al
verliesthijhetpleit,dannogblijfthet
eenvillawaarwijbestjaloersopzijn.

54 weekend 8 en 9 augustus 2015

Melanie Griffith en Antonio Banderas in
betere tijden. Vorig jaar bleef hij alleen

achter in de villa. Foto EPA
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NUEVA ALCANTARA

Ben je op zoek naar een tweede verblijf?
Waarom geen vakantiewoning met een ster? In

een streek dus waar je een beroemdheid als ‘buur’
hebt. Deze week trekken we naar Marbella waar tal

van celebrities een optrekje hebben. Je hoeft
gelukkig niet altijd over hun budget te beschikken om in

hun buurt te wonen.
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Knap appartement in het oosten van
Marbella, in een recente, luxueuze resi-
dentie in moderne stijl. Door de ligging
op een heuvel boven de stad geniet je
van een heel mooi uitzicht op de omge-
ving. Grote ramen garanderen ook bin-
nen een fraai vergezicht en zorgen voor
veel lichtinval.DekeukeninL-vormisuit-
gerustmetallenoodzakelijketoestellen.

De leefruimte sluit aan op het terras met
zeezicht.Erzijntweeslaapkamersdieelk
over een eigen badkamer beschikken.
Airco is al geïnstalleerd.Ook op het com-
plex:24/7 bewaking,binnen- en buiten-
zwembad, fitnessruimte en spa voor
gemeenschappelijk gebruik. Er staan
nogmeerdereflatstekoop,o.m.eenmet
drie slaapkamers en een penthouse.

De streek rond Marbella is populair bij golfers
en dit appartementencomplex is op een golf-
domein van 60 hectare gebouwd.Er zijn grote
gemeenschappelijke tuinen en verschillende
zwembaden.Dezeflatopdeeersteverdieping

is een duplex met twee slaapkamers en een
badkamer met douche.De keuken in de open
leefruimte is volledig uitgerust en airco is al
geïnstalleerd.
Bijkomende troef zijn de grote terrassen. Op
het permanent beveiligde complex staan er
ook nog andere flats te koop,die duurder zijn
omdat ze ruimer of beter gelegen zijn en twee
badkamers hebben. Een afgesloten berging
kost8.500euro.Deurbanisatiebevindtzich25
km ten zuiden van Marbella.
INFO
Oppervlaktes: 90 m2 (bewoonbaar) en
100 m2 (perceel)
Ligging: op 2.175 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Dezevilla,eerderdit jaargebouwd,ishetneusje
van de zalm. In de eerste plaats door de
ligging op een heuvel met een zicht van 180
gradenopdezee.Alleruimteszijnophetwater
gericht. Datkomthetbesttotuitingindeopen

leefruimte met kamerhoge ramen die aan-
sluiten op het grootste terras met overloop-
zwembad. De riante geïnstalleerde keuken
illustreert het luxueuze karakter van het huis.
De inrichting is modern,maar ook traditioneel,
met hier en daar een donkere balk. Er zijn in
totaal vier slaap- en drie badkamers.Een vijfde
kamer kan ingericht worden als bureau, dres-
sing of extra slaapkamer. Dit is de laatste villa
van 22 die te koop staat.Gelegen 40 km boven
Marbella,vlakbijTorremolinos.
INFO
Oppervlaktes: 304 m2 (bewoonbaar),
115 m2 (terrassen) en 653 m2 (perceel)
Ligging: op 2.112 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Samenstelling en tekst: Björn Cocquyt

€200.000

€1.100.000

Dit appartement maakt deel uit van een
nieuwbouwprojectmet72flats,verdeeld
overachtgebouwenvantelkensdriever-
diepingen.Het is opgetrokken rond een
golfbaanmet18holes,maargolfliefheb-
bers kunnen zich ook elders in de omge-
ving uitleven.Door de nabijheid van het
golfterrein,debergenendezeeindever-
te heb je hier sowieso een adembene-
menduitzicht.Hetrianteterrasvan40m2

is bedoeld om er maximaal van te genie-
ten. Het interieur is netjes afgewerkt en
heeft een modern-Spaanse stijl. Er zijn
twee slaapkamers met elk een eigen
badkamer. Volledig geïnstalleerde keu-
ken. Handig: de ondergrondse parking
enbergingendepermanentebewaking.
Een drieslaapkamerflat met een terras
van 86 m2 heb je voor 350.000 euro.Rus-
tig gelegen,20 minuten van Marbella.
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INFO
Oppervlaktes:
98 m2 (bewoonbaar)
en 18 m2 (terras)
Ligging: op 2.147
km van Brussel
Makelaar:
www.dminvest.eu en
0473/17 45 29

INFO
Oppervlaktes:
89 m2 (bewoonbaar) en
40 m2 (terras)
Ligging: op 2.170 km
van Brussel
Makelaar: www.hipe-
states.com en 0800/62
500

LOS MONTEROS

VANAF €140.000

€285.000

In de nieuwe wijk Nueva Alcantara wordt de laatste hand
gelegd aan een mooi, residentieel project met 48 twee-
en drieslaapkamerappartementen. Ze hebben allemaal
twee badkamers,ruime terrasseneneenlift.Klimaatrege-
ling voor verwarming en koeling is al geïnstalleerd en de
keuken is volledig ingericht (koelkast, oven, vaatwasser,
kookplaat,...).Er iseenzwembadvoorvolwassenenenéén
voor kinderen aan een zonneterras. Op het domein is er
ook nog een penthouse te koop (94 m2 bewoonbare
oppervlakte en 86 m2 terrassen) voor 365.000 euro.Het is
minder dan vier minuten wandelen tot aan het historisch
centrum en tot aan het strand van San Pedro.Marbella ligt
op een kwartiertje rijden.
INFO
Oppervlaktes: 80 m2 (bewoonbaar) en 20 m2 (terras)
Ligging: op 2.161 km van Brussel
Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Liefdesnest brengt Antonio
Banderas geen geluk

Ook bij ons valt veel te
beleven deze zomer

Bollekesfeest in Antwerpen
Het Bollekesfeest is al jaar en dag een van de gezelligste
stadsfestivals van Vlaanderen. Ook dit jaar word je vier
dagen verwend met sterke Antwerpse merken, streek-
producten en tradities. Die gaan van muzikaal talent en
culinaire lekkernijenzoalsAntwerpsehandjesen bollekes
De Koninck, tot wandelingen en animatie voor klein en
groot. Op het programma: Antwerpse high tea, beklim-
ming van de 515 trappen van de kathedraal,dansen op de
Grote Markt en de viering van 200 jaar Groenplaats.Van
donderdag 20 augustus tot en met zondag 23 augustus.
Meer info:www.bollekesfeest.be

Shopfietsen in Maasmechelen
Je kunt een bezoek aan outletcenter MaasmechelenVilla-
genucombinerenmeteenfietstocht.Voor10europerdag
huur je aan het toeristisch infocentrum van deVillage een
fiets inclusief kaart, in het kader van 20 jaar Fietsparadijs
Limburg.Het Maasland is een van de mooiste fietsregio’s
van Vlaanderen, met tal van bewegwijzerde routes die
lopen langs o.m. de Maas, de Zuid-Willemsvaart en een
snoer van idyllische Maasdorpjes.
Meer info:www.maasmechelenvillage.com

Twee grote wandeltochten
Augustus staat synoniem voor twee van de grootste
wandeltochtenvanBelgië.DeDodentochtisdeallergroot-
ste24uurs-wandeltochtterwereld.Opvrijdag14augustus
verschijnenzo’n11.000wandelaars inBornemaandestart
voor een indrukwekkende 100 kilometer. Op 29 en 30
augustus nemen 276 teams in de HogeVenen deel aan de
Oxfam Trailwalker. In teams van vier personen proberen
hikerseenafstandvan100kilometerafteleggeninminder
dan dertig uur tijd.De opbrengst gaat naar een goed doel.
Meer info:www.dodentocht.be, oxfamtrailwalker.be

Dance-festival in Zeebrugge
DitweekendpaktZeebruggeuitmeteeneigendance-fes-
tival: WECANDANCE. Op liefst vier podia op het strand
tonenartiestenendj’suitverschillendedance-genreshun
kunnen. Good vibes in overvloed.Wie de volledige twee
dagen wil meemaken,kan terecht op de campingWeCan-
Camp.Een absoluut hoogtepunt wordt zekerThe Brunch,
een luxebrunch met culinair lekkers verzorgd door Sergio
Herman en zijn rechterhand Nick Bril. En uiteraard instal-
leert het tweetal ook een speciale Pure C-cocktail bar.
Meer info:www.wecandance.be

Met 5 miljoen pond (7,1 miljoen
euro) koop je geen geluk.Dat beseft
Antonio Banderas maar al te goed.
Vol goede moed kochten hij en
Melanie Griffith zes jaar geleden
deze majestueuze strandvilla in Los
Monteros,in het oosten van Marbel-
la.Maar we vragen ons af of het huis
hen al veel mooie momenten heeft
opgeleverd.Antonio en Melanie zijn
immers vorig jaar uit elkaar gegaan
en boven de villa hebben zich don-

kere wolken samengepakt. De vori-
ge eigenaar zou er op corrupte wijze
een verdieping te veel hebben ge-
bouwdendeperceelgrenzenteruim
hebben afgebakend. Die fouten
moeten nu rechtgezet worden.Ban-
deras vecht de beslissingen aan om-
dat hij niet op de hoogte was van de
overtredingen, maar het is afwach-
ten of hij gelijk krijgt. En zelfs al
verliesthijhetpleit,dannogblijfthet
eenvillawaarwijbestjaloersopzijn.

54 weekend 8 en 9 augustus 2015

Melanie Griffith en Antonio Banderas in
betere tijden. Vorig jaar bleef hij alleen

achter in de villa. Foto EPA
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NUEVA ALCANTARA

Ben je op zoek naar een tweede verblijf?
Waarom geen vakantiewoning met een ster? In

een streek dus waar je een beroemdheid als ‘buur’
hebt. Deze week trekken we naar Marbella waar tal

van celebrities een optrekje hebben. Je hoeft
gelukkig niet altijd over hun budget te beschikken om in

hun buurt te wonen.
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Knap appartement in het oosten van
Marbella, in een recente, luxueuze resi-
dentie in moderne stijl. Door de ligging
op een heuvel boven de stad geniet je
van een heel mooi uitzicht op de omge-
ving. Grote ramen garanderen ook bin-
nen een fraai vergezicht en zorgen voor
veel lichtinval.DekeukeninL-vormisuit-
gerustmetallenoodzakelijketoestellen.

De leefruimte sluit aan op het terras met
zeezicht.Erzijntweeslaapkamersdieelk
over een eigen badkamer beschikken.
Airco is al geïnstalleerd.Ook op het com-
plex:24/7 bewaking,binnen- en buiten-
zwembad, fitnessruimte en spa voor
gemeenschappelijk gebruik. Er staan
nogmeerdereflatstekoop,o.m.eenmet
drie slaapkamers en een penthouse.

De streek rond Marbella is populair bij golfers
en dit appartementencomplex is op een golf-
domein van 60 hectare gebouwd.Er zijn grote
gemeenschappelijke tuinen en verschillende
zwembaden.Dezeflatopdeeersteverdieping

is een duplex met twee slaapkamers en een
badkamer met douche.De keuken in de open
leefruimte is volledig uitgerust en airco is al
geïnstalleerd.
Bijkomende troef zijn de grote terrassen. Op
het permanent beveiligde complex staan er
ook nog andere flats te koop,die duurder zijn
omdat ze ruimer of beter gelegen zijn en twee
badkamers hebben. Een afgesloten berging
kost8.500euro.Deurbanisatiebevindtzich25
km ten zuiden van Marbella.
INFO
Oppervlaktes: 90 m2 (bewoonbaar) en
100 m2 (perceel)
Ligging: op 2.175 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Dezevilla,eerderdit jaargebouwd,ishetneusje
van de zalm. In de eerste plaats door de
ligging op een heuvel met een zicht van 180
gradenopdezee.Alleruimteszijnophetwater
gericht. Datkomthetbesttotuitingindeopen

leefruimte met kamerhoge ramen die aan-
sluiten op het grootste terras met overloop-
zwembad. De riante geïnstalleerde keuken
illustreert het luxueuze karakter van het huis.
De inrichting is modern,maar ook traditioneel,
met hier en daar een donkere balk. Er zijn in
totaal vier slaap- en drie badkamers.Een vijfde
kamer kan ingericht worden als bureau, dres-
sing of extra slaapkamer. Dit is de laatste villa
van 22 die te koop staat.Gelegen 40 km boven
Marbella,vlakbijTorremolinos.
INFO
Oppervlaktes: 304 m2 (bewoonbaar),
115 m2 (terrassen) en 653 m2 (perceel)
Ligging: op 2.112 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Samenstelling en tekst: Björn Cocquyt

€200.000

€1.100.000

Dit appartement maakt deel uit van een
nieuwbouwproject met 72 flats, verdeeld
over acht gebouwen van telkens drie ver-
diepingen. Het is opgetrokken rond een
golfbaan met 18 holes, maar golfliefheb-
bers kunnen zich ook elders in de omge-
ving uitleven. Door de nabijheid van het
golfterrein, de bergen en de zee in de ver-
te heb je hier sowieso een adembene-
mend uitzicht. Het riante terras van 40 m2

is bedoeld om er maximaal van te genie-
ten. Het interieur is netjes afgewerkt en
heeft een modern-Spaanse stijl. Er zijn
twee slaapkamers met elk een eigen
badkamer. Volledig geïnstalleerde keu-
ken. Handig: de ondergrondse parking
en berging en de permanente bewaking.
Een drieslaapkamerflat met een terras
van 86 m2 heb je voor 350.000 euro. Rus-
tig gelegen, 20 minuten van Marbella.

BENAHAVIS
€310.000
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INFO
Oppervlaktes:
98 m2 (bewoonbaar)
en 18 m2 (terras)
Ligging: op 2.147
km van Brussel
Makelaar:
www.dminvest.eu en
0473/17 45 29

INFO
Oppervlaktes:
89 m2 (bewoonbaar) en
40 m2 (terras)
Ligging: op 2.170 km
van Brussel
Makelaar: www.hipe-
states.com en 0800/62
500

LOS MONTEROS

VANAF €140.000

Knap appartement in het oosten van
Marbella, in een recente, luxueuze resi-
dentie in moderne stijl. Door de ligging
op een heuvel boven de stad geniet je
van een heel mooi uitzicht op de omge-
ving. Grote ramen garanderen ook bin-
nen een fraai vergezicht en zorgen voor
veel lichtinval.DekeukeninL-vormisuit-
gerustmetallenoodzakelijketoestellen.

De leefruimte sluit aan op het terras met
zeezicht.Erzijntweeslaapkamersdieelk
over een eigen badkamer beschikken.
Airco is al geïnstalleerd.Ook op het com-
plex:24/7 bewaking,binnen- en buiten-
zwembad, fitnessruimte en spa voor
gemeenschappelijk gebruik. Er staan
nogmeerdereflatstekoop,o.m.eenmet
drie slaapkamers en een penthouse.

De streek rond Marbella is populair bij golfers
en dit appartementencomplex is op een golf-
domein van 60 hectare gebouwd.Er zijn grote
gemeenschappelijke tuinen en verschillende
zwembaden.Dezeflatopdeeersteverdieping

is een duplex met twee slaapkamers en een
badkamer met douche.De keuken in de open
leefruimte is volledig uitgerust en airco is al
geïnstalleerd.
Bijkomende troef zijn de grote terrassen. Op
het permanent beveiligde complex staan er
ook nog andere flats te koop,die duurder zijn
omdat ze ruimer of beter gelegen zijn en twee
badkamers hebben. Een afgesloten berging
kost8.500euro.Deurbanisatiebevindtzich25
km ten zuiden van Marbella.
INFO
Oppervlaktes: 90 m2 (bewoonbaar) en
100 m2 (perceel)
Ligging: op 2.175 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Dezevilla,eerderdit jaargebouwd,ishetneusje
van de zalm. In de eerste plaats door de
ligging op een heuvel met een zicht van 180
gradenopdezee.Alleruimteszijnophetwater
gericht. Datkomthetbesttotuitingindeopen

leefruimte met kamerhoge ramen die aan-
sluiten op het grootste terras met overloop-
zwembad. De riante geïnstalleerde keuken
illustreert het luxueuze karakter van het huis.
De inrichting is modern,maar ook traditioneel,
met hier en daar een donkere balk. Er zijn in
totaal vier slaap- en drie badkamers.Een vijfde
kamer kan ingericht worden als bureau, dres-
sing of extra slaapkamer. Dit is de laatste villa
van 22 die te koop staat.Gelegen 40 km boven
Marbella,vlakbijTorremolinos.
INFO
Oppervlaktes: 304 m2 (bewoonbaar),
115 m2 (terrassen) en 653 m2 (perceel)
Ligging: op 2.112 km van Brussel
Makelaar: www.azull.info en 0800/99 781

Samenstelling en tekst: Björn Cocquyt

€200.000

€1.100.000

Dit appartement maakt deel uit van een
nieuwbouwprojectmet72flats,verdeeld
overachtgebouwenvantelkensdriever-
diepingen.Het is opgetrokken rond een
golfbaanmet18holes,maargolfliefheb-
bers kunnen zich ook elders in de omge-
ving uitleven.Door de nabijheid van het
golfterrein,debergenendezeeindever-
te heb je hier sowieso een adembene-
menduitzicht.Hetrianteterrasvan40m2

is bedoeld om er maximaal van te genie-
ten. Het interieur is netjes afgewerkt en
heeft een modern-Spaanse stijl. Er zijn
twee slaapkamers met elk een eigen
badkamer. Volledig geïnstalleerde keu-
ken. Handig: de ondergrondse parking
enbergingendepermanentebewaking.
Een drieslaapkamerflat met een terras
van 86 m2 heb je voor 350.000 euro.Rus-
tig gelegen,20 minuten van Marbella.

BENAHAVIS
€310.000
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INFO
Oppervlaktes:
98 m2 (bewoonbaar)
en 18 m2 (terras)
Ligging: op 2.147
km van Brussel
Makelaar:
www.dminvest.eu en
0473/17 45 29

INFO
Oppervlaktes:
89 m2 (bewoonbaar) en
40 m2 (terras)
Ligging: op 2.170 km
van Brussel
Makelaar: www.hipe-
states.com en 0800/62
500

LOS MONTEROS

VANAF €140.000
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