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telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

voorwoord

Héhé de zomervakantie we kijken er een 

heel jaar naar uit. Maar wat is nu de ideale 

zomervakantie?

Een vakantie 

naar de zon, een 

avontuur, gezellig 

thuis… . In ons 

magazine kan 

u een terugblik 

vinden van onze 

toppers van 2019. 

We laten jullie ook meegenieten van een 

heerlijk zuiders receptje van onze habicook. 

Ook een preview op een uniek en exclusief 

project op de grens van Mortsel en 

Boechout vind je terug in dit nummer. 

Veel leesplezier!

Veronique Peeters 
habicom

 colofon
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schriftelijk akkoord van de uitgever. 

Ook adverteren in dit magazine?

Neem contact op met 
Naranjo Decamps
naranjo@habicom.be



Ook al gedacht aan de verhuis van 
uw Internet of TV? Het doorgeven 
van je meterstanden of kiezen van 
een geschikte energieleverancier? 
Al de administratieve rondslomp 
en tariefvergelijking? Iets waar je 
misschien niet erg vertrouwd mee 
bent en waar je al snel het bos door 
de bomen niet meer ziet. Vandaag 

zijn er in Vlaanderen tientallen 
energieleveranciers waaruit je kan 
kiezen, wat het nog moeilijker maakt 
om voor jou de meest geschikte keuze 
te maken. In de drukte die met een 
verhuis gepaard gaat, is dit een taak 
die de meeste mensen liever aan zich 
voorbij laten gaan. 

nieuw bij habicom: 
Mijn verhuis
U gaat verhuizen? Hier komt veel bij kijken en dan heeft 
u waarschijnlijk van alles aan uw hoofd. Er moet heel veel 
geregeld worden. Inpakken, huur opzeggen, meubels kiezen, 
schilderen, … Je zou voor minder stress krijgen! 

Superhandige
   gratis service !



Om deze reden werkt habicom sinds 
dit jaar samen met Mijn Verhuis. Heeft 
u via habicom verkocht, gekocht of 
gehuurd? Dan hoeft u zich over de 
overname van de nutsvoorzieningen 
geen zorgen te maken. Deze dienst 
wordt door habicom volledig gratis 
aangeboden. Mijn Verhuis zoekt voor u 
uit welk telecom- en energieproduct bij 
u past en regelt alles van aanvraag tot 
aansluiting. 

Gaat het om een verhuis, een 
aanpassing of een volledige nieuwe 
aansluiting? Geen probleem, ‘Mijn 
verhuis’ doet het nodige! Zij bieden 
onafhankelijk en kwalitatief advies. 
Ook na de verhuis blijven ze tot uw 
beschikking. Het proces gaat als volgt 
te werk:

Meer weten?
Contacteer één van onze
Habicom experten via
03-449.42.41 of hallo@habicom.be

...........

...........

...........

...........

...........

PERSOONLIJK
U zal gecontacteerd 

worden binnen de 48u 
door een specialist van 

Mijn Verhuis.

INFO
U wordt geïnformeerd 

over Mijn Verhuis door uw 
contactpersoon.

AFSPRAAK
Na overleg met onze 

specialisten verwerken 
wij uw keuze en de door u 
gekozen installatiedatum.

VRIJE KEUZE
Wij luisteren, adviseren en 

optimaliseren om vervolgens al 
deze administratie over te nemen.

ZORGELOOS
Wij volgen alles op, ook achteraf.  
Waardoor u geniet van de door u 

gekozen producten.

Mijn Verhuis zoekt voor 
u uit welk telecom- en 
energieproduct bij u 
past en regelt alles van 
aanvraag tot aansluiting. 

Superhandige
   gratis service !

redactie: Ruben Suarez
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HABICOM REVIEW DOOR. . 

een tevreden klant
Bedankt habicom voor de uitstekende
service. Zowel voor als na de verkoop van 
ons appartement. Verkocht na 1 week en 

ontzettend tevreden. Aanrader!!!

 - Glenn Gilissen

HabicomBarometer Infoavond Meer thuis met minder

Glenn Gilissen

mensen zoeken op dit 
moment via habicom.be 
een nieuwe woning in de 

zuidrand

gezinnen vonden in 
2019 hun nieuwe thuis 

al via habicom

geven klanten als score 
voor habicom op 

Facebook

van onze eigendommen 
werd binnen de 5 weken 

verkocht

6.875

368

4,9/5

89%

Verhuizen…niemand is daar grote fan van.  Maar 
hoe plan je een verhuis van een groot huis naar 
een kleiner appartement?  Hoe begin je daar 
aan?  Wat ga je houden en wat doe je weg?  

Allemaal vragen waarop je tijdens deze 
inspirerende info avond een antwoord krijgt van 
interieurstyliste An Daelmans en professional 
organizer Charlotte Wauters.  Voor hun 
adviesconcept ‘Meer thuis met minder’ hebben 
deze dames de handen in elkaar geslagen 
om mensen die naar een kleinere oppervlakte 
verhuizen persoonlijk en uitgebreid te begeleiden. 

An baat een winkel uit in maatwerk en 
totaalinrichting en Charlotte begeleidt mensen 
in het organiseren van hun huis/werkruimte. 

Datum: donderdag 24/10 om 19u
Ontvangst met drank en hapje
19.30u: Voorwoord door Naranjo - habicom
19.45u: Meer thuis met minder – An en Charlotte 
Locatie: Rocco, Pieter Reypenslei 44 Mortsel 

Schrijf je nu gratis in voor deze 
inspirerende avond via hallo@habicom.be 
De plaatsen zijn beperkt.
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LIERSESTEENWEG 89 2640 MORTSEL   TEL 0488520164   WWW.EASY-PROTECT.BE

ERK. MIBZ.: 20 1877 12 INCERT ERKEND: A-0166

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING    CAMERABEWAKING    TOEGANGSCONTROLE    VIDEOFONIE

GRATIS OFFERTE!



1. Winkels 
2. Ontspanning, sport & cultuur
3. Onderwijs
4. Gezondheid en zorg 
    (dokters, ziekenhuizen, …)
5. Openbaar vervoer

U heeft het wellicht al gehoord … 
voortaan krijgt elk eigendom in 
Vlaanderen ook een score voor zijn 
ligging. De score houdt rekening met 5 
categorieën:

Al deze criteria worden onder de 
loep genomen om dan tot een 
score op tien te komen. De score 
heeft geen financiële of fiscale 
gevolgen, het is louter ter informatie 
voor de Vlaming. Het gaat om de 
gemiddelde milieu-impact van 
verplaatsingen en aan de hand van 
de Mobiscore kan u dus bekijken hoe 
duurzaam uw woning gelegen is.
Niemand is verplicht ze te gebruiken 

maar op termijn verwachten we wel 
dat dit toch een impact zal hebben 
op het koopgedrag van de Vlaming.

Ook op de website van habicom zal u 
binnenkort voor elk pand de Mobiscore 
kunnen raadplegen.  Het habicom 
kantoor van Mortsel van Mortsel scoort 
alvast een mooie score.

Meer info of de Mobicore van 
jouw huis te weten komen?

redactie: Evelyne Plouvier 

alles over de 
mobiliteitsscore

https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be

LIERSESTEENWEG 89 2640 MORTSEL   TEL 0488520164   WWW.EASY-PROTECT.BE

ERK. MIBZ.: 20 1877 12 INCERT ERKEND: A-0166

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING    CAMERABEWAKING    TOEGANGSCONTROLE    VIDEOFONIE

GRATIS OFFERTE!



Kabeljauw in de ovenop zijn Provencaals
 
Nu de vakantie achter de rug is, wil ik even het zuiden opnieuw op tafel toveren!
Dit ovenheerlijk gerechtje is een aanrader om klaar te maken als er vrienden komen 
eten.  Zowat alles kan je op voorhand klaarmaken, nadien in de oven en met een lekker 
glaasje wijn genieten van dit zuiders gerechtje.

De aardappelen wassen we met de schil 

eraan.  De grote exemplaren snijden 

we in 2 of in 4 zodat alle stukken 

ongeveer even groot zijn.  We koken 

de aardappelen in de schil in gezouten 

water gedurende een kwartiertje.

De sjalotten pellen en fijn snipperen.

Zowel de courgette (met schil) als de 

trostomaatjes en de parika’s wassen we 

en snijden we in blokjes van 1 à 2 cm.  

Opgelet vergeet de zaden en zaadlijsten 

niet te verwijderen bij de parika’s.

Kneus en pel de knoflook. Snipper de 

tenen en plet ze met een mes.

Van de basilicum gebruiken we enkel 

de blaadjes.  Dit mag een goeie hand 

vol zijn.  Dit geeft het gerecht echt 

een heerlijke smaak. Nadat we deze 

gewassen hebben en even op een papier 

laten uitlekken, hakken we de blaadjes 

fijn.

In een grote ovenschotel mogen alle 

gesneden groenten gelegd worden.  Ook 

de look, basilicum, tijm takjes, rozemarijn 

takjes en laurier mogen erbij samen met 

de voorgekookte aardappelen.

1

2

3

Ingrediënten
Mooie en verse kabeljauwhaasjes, 1 per persoon 
(viswinkel Steloy in Mortsel is een aanrader)
1 kg kleine hardkokende aardappelen

2 courgetten
10 trostomaten
1 rode paprika 
1 gele paprika
2 sjalotten
1/2 fles droge witte wijn
Olijfolie 

4 teentjes look
Bosje basilicum
Enkele tijm takjes
Enkele rozemarijn 
takjes
Bladje laurier
Fleur de sel



De mooie kabeljauwhaasjes dresseer 

je tussen de groentenmengeling 

zodat ze in de oven volop de zuiderse 

smaken van de groentjes en kruiden 

kunnen opnemen. 

We overgieten het geheel rijkelijk 

met olijfolie.  Zorg dat ook de 

kabeljauwfilets volledig bedekt zijn 

met olijfolie.  Aansluitend overgieten 

we de schotel met een halve fles 

droge witte wijn. Rijkelijk overstrooien 

met Fleur de sel en enkele fikse 

draaien van de pepermolen.

Als je alles op voorhand hebt gemaakt 

plaats je de schotel in de ijskast 

(bedekt met aluminiumfolie) waar de 

kabeljauw de smaken kan opnemen 

voor dat de schotel ’s avonds in de 

oven gaat.

Verwarm de oven voor op 200°C en 

zet de schotel 30 minuten in de oven.  

Check na 30 minuten de gaarheid van 

de kabeljauw door met een vork erin 

te prikken.

Schep uit op bord en dresseer de 

groentjes rond de kabeljauw en werk 

af met een basilicumblaadje.  

Smakelijk!

Naranjo Decamps
Uw Habicook ;)

4
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 wannahaves 

An Daelmans
Interieurstyliste
ilsogno-homestyling.be
0476 829 102

Winkel: Arte-Cose 
Statielei 11
2640 Mortsel
Open do-vr-za

Maak het
   weer gezellig, klaar   
voor het najaar !

4

3
2

ITALIAANSE SALONS
verkrijgbaar in verschillende opstellingen, 

kleuren en materialen.

KUSSENS IN VELVET
met of zonder print in warme 

najaarskleuren

BIJZETTAFELTJES
in verschillende maten/op maat

SFEERVOLLE 
VERLICHTING
Verkrijgbaar in staanlamp 

en tafellamp

1
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Kunstliefhebbers kunnen in het centrum van 
Mortsel hun hartje ophalen. Lucienne Dillen 
opende in 2017 haar kunstgalerij ‘Arttilia’ aan de 
Mechelsesteenweg 7/1. “Met ons initiatief willen 
we beeldende kunstenaars meer mogelijkheden 
geven om hun werken te tonen”, vertelt Lucienne. 

  buurtnieuws  

Het pand bevindt zich recht tegenover 
de voormalige Sint-Lutgardisschool. 
De locatie heeft zelfs nog een link met 
Habicom. Zo was het in het verleden 
één van de eerste kantoren van het 
vastgoedkantoor.

Nu laat Lucienne er dus de kunst 
regeren. “’Arttilia’ komt van ‘Art’ 

Arttilia brengt 
kunst naar Mortsel.

”We verhuren onze 
ruimte per week aan 
betaalbare prijzen.„

16 Wonen Magazine



en ‘Tilia’ wat letterlijk ‘kunst aan 
de lindeboom’ betekent. Ik ben zelf 
beeldend kunstenaar en het viel me 
op dat er weinig aanbod was voor 
kunstenaars om hun werken aan het 
grote publiek voor te stellen. 

Om hen ruimte te geven door deze 
tentoonstellingsruimte te verhuren, 
hebben we dit pand aangekocht en 
omgevormd tot een kunstgalerij. Na 
de aankoop hebben we het vooral 
gezelliger gemaakt zodat de bezoekers 
hier op een aangename manier kunst 
kunnen beleven.”

Goed gevulde agenda

Naast het gelijkvloers is er eveneens 
een leuke etage voorzien waar de 
kunstwerken perfect tot hun recht 
komen. “Alle beeldende kunstvormen, 
zoals schilderkunst, fotografie, 
kantwerk of beeldhouwwerk, zijn 
welkom. 

Ook groepstentoonstelling of exposities 
van duo’s ontvangen wij graag. Dat er 
vraag was naar ruimten als deze bewijst 
de goedgevulde agenda. In 2 jaar tijd 
werden er al 30 expo's georganiseerd.”, 
zegt Lucienne.

Kunstwerken op de foto’s zijn van de hand van Claudia Baertsoen 
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Arttilia in 't kort 

‘Arttilia’ ontdekken of een afspraak 
maken met Lucienne voor uw volgende 
tentoonstelling kan via www.arttilia.be of 
info@arttilia.be. Wie tentoonstellingsruimte 
aan een kunstenaar wil schenken, kan bij 
‘Arttilia’ terecht voor geschenkbonnen. 

De gasten hebben verschillende 
mogelijkheden voor de huur van 
‘Arttilia’. “We verhuren onze ruimte 
per week aan betaalbare prijzen. 
Hoe langer de periode van de 
tentoonstelling, hoe voordeliger ons 
tarief wordt. De exposanten kunnen 
uiteraard zelf aanwezig zijn om hun 
visie en werken voor te stellen. Maar 
als dit op bepaalde momenten niet 
mogelijk is, kunnen ze mij inhuren als 
gastvrouw voor hun bezoekers.

Kunsthuis

Stilaan wenst Lucienne haar 
aanbod met ‘Arttilia’ uit te breiden. 
“Het is eigenlijk de bedoeling om 
een kunsthuis te creëren. In de 
Kaleidoscoop van Mortsel organiseren 
we reeds vrije schildermomenten 
in ons atelier. We willen echter nog 
meer workshops organiseren en ook 
culturele uitstappen met een ervaren 
gids komen in ons aanbod.”



WONING IN DE KIJKER 

pareltje in mortsel
Kapellelei 18 Mortsel. Unieke alleenstaande woning in groene omgeving. 
EPC: 431 kWh/m² Richtprijs: €775.000.  
Wil je meer info over Mortsel? Bezoek dan zeker de website woneninmortsel.be

wedstrijd
vakantiefoto
Hierbij onze winnares Sevdye! 

Jij wint een heerlijke Italiaanse 

magnum Grillessino van 

Caveman-Wines. Geniet ervan!

Onze winnares Sevdye

  woning in de kijker  niet te missen
    buitenkans !
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Helenboslaan 1 — Verzorgde half open bebouwing met tuin en 
garage. EPC: 308 kWh/m² VP: €348.000

aartselaar

Jan Van Rijswijcklaan 194 B2 — Appt met 2 terrassen en staanplaats 
op een topligging! EPC: 119 kWh/m² VP: €235.000

antwerpen

Kortemarkstraat 15 — Te renoveren woning met 4 (mogelijk 5) 
slaapkamers en mooie zuidwest tuin. VP: €289.00          

berchem
Binnensteenweg 240 C2.2 — Ruim dakappartement in het 
'Binnenhof'. EPC: 151 kWh/m² VP: €349.000

boechout

Advokaatstraat 13 — Nieuwbouwwoning (nog te bouwen) met 2 slpks 
en garage ! VP €245.000

boom
Schanslaan 55 — Trendy nieuwbouwappartement! EPC: 72.34 
kWh/m² VP: €228.000

borsbeek

Drie Eikenstraat 455 — Gelijkvloers appartement met 2 
slaapkamers. EPC: 117,74 kWh/m² VP: €290.000

edegem

 

Jan Van Rijswijcklaan 13 — Wonen in een magnifiek 
appartement nabij het Harmoniepark? EPC: 177 kWh/m² VP: 
€549.500

antwerpen

Minderbroedersrui 25 B9 — Casco appartement ( 258m²) op 
toplocatie in Antwerpen. EPC: 1234 kWh/m² VP: €495.000

antwerpen

Kapellestraat 161 — 1°ecologisch nieuwbouwproject te Aartselaar. 
Prijzen vanaf €259.000

aartselaar

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Frans Beckersstraat 23 D0.2 — Ruim handelspand (303,6m²) in de 
Veldekens. VP: €461.100

berchem

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Fort-V straat 8 — Gerenoveerde en zeer charmante half open 
bebouwing op 262m²! EPC: 320 kWh/m² VP: €450.000

edegem

te
koop

 immo te koop 
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 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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 immo te koop 

Bosstraat 6 — Instapklare woning 2 slaapkamer met koertje. 
EPC: 233 kWh/m² VP: €275.000

mortsel

Mulderweg 20 — Te renoveren vrijstaande woning op 2 bouwgronden. 
EPC: 908 kWh/m² VP: €299.000

emblem
Grotenhof 43 — Unieke woning met prachtige tuin! 
EPC: 446 kWh/m² VP: €895.000

mortsel
Liersesteenweg 199 1EV — Aangenaam appartement met 2 
slaapkamers in een klein gebouw. EPC: 301 kWh/m² VP: €159.000

mortsel

Mechelsesteenweg 7 5EV — Prachtig gerenoveerd appartement met 
3 slaapkamers. EPC: 109 kWh/m² VP: €275.000

mortsel

Jan Janssensstraat 3 — Wonen in een prachtig woonpark in een ruim 
appartement met 2 terrassen? EPC: 199 kWh/m² VP: €325.000

wilrijk

 

Baanvelden 25 — Prachtig onderhouden woning met zwemvijver. 
EPC: 590 kWh/m² VP: €520.000

kontich

Ellebroecken 6 — Halfopen bebouwing met garage en tuin. 
EPC: 345 kWh/m² VP: €349.500

mortsel
Antwerpsestraat 60 — Handelspand van 175m² met terras/tuin 
van 209m² en achteruitgang. VP: €245.000

mortsel

Jan Frans Gellyncklaan 258 — Knusse te renoveren woning. 
EPC: 698 kWh/m² VP: €190.000

hove

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Wat is mijn 
woning waard?
Maak vrijblijvend een afspraak 
met de vastgoedexpert in uw buurt. 

03 449 42 41Antwerpsesteenweg 118 R2.7 ‘Project Gonthier’ — Prachtig 
hoekappartement met zicht over de binnentuin. VP: €259.000

kontich

te
koop

 immo te koop 
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Wat is mijn 
woning waard?
Maak vrijblijvend een afspraak 
met de vastgoedexpert in uw buurt. 

03 449 42 41Antwerpsesteenweg 118 R2.7 ‘Project Gonthier’ — Prachtig 
hoekappartement met zicht over de binnentuin. VP: €259.000

kontich

te
koop

 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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Van Schoonbekestraat 39 4EV — Prachtig gerenoveerd appartement 
met uniek "park"zicht. EPC: 511 kWh/m² HP: €1.500 + K €80

antwerpen
Hoogstraat 73 — Handelspand op een visuele toplocatie in centrum 
Antwerpen. HP: €2000 + K €50

antwerpen

Diepestraat 40 — Nieuw concept ecologisch wonen in Hove. EPC: 369 
kWh/m² HP: €880

hove
Antwerpsesteenweg 63 — Unieke half open bebouwing met 4 
slaapkamers en 3 badkamers.  EPC: 330 kWh/m² HP: €2.600

kontich

Lodewijk Dosfellei 58 1EV +2EV — Zeer ruim en lichtrijk appartement 
met royaal dakterras. EPC: 258 kWh/m² HP: €850 + €30 K

mortsel

Drabstraat 203 2EV — Uiterst ruim luxe-appartement in groene 
omgeving. EPC:115 kWh/m² HP: €980 + €140K

mortsel

Klaproosstraat 78 B3.1 — Luxeserviceflat in een rustige groene 
omgeving EPC: 92 kWh/m² HP: €595 + €75 K

wilrijk

Prins Leopoldlei 3 — Interessant handelsgelijkvloers in het centrum. 
HP: €950

mortsel

 

Grote Steenweg 28 B1.2 — ‘Project Brouwerspoort’ Super 
gelegen appartement met 2 slaapkamers en 2 terrassen. HP: 
€850 + K €80

berchem

Antwerpsestraat 75 B13 — Dit supertof 1 slaapkamer appartement 
bevindt zich in het commerciële hart! EPC: 74 kWh/m² HP: €660 + 
€50 K

mortsel

Brouwershoek 26 B005R — Gezellig 1 slaapkamer appartement in 
Borsbeek! EPC 169 kWh/m² HP: €550 + €100 K

borsbeek
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Uw woning in de
volgende editie?
Mail habicom via 
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

 immo te huur 
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Uw woning in de
volgende editie?
Mail habicom via 
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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 project in de kijker 

Benieuwd?  

Schrijf u in om erbij te zijn bij de eerste voorstelling.
03-449.42.41 of hallo@habicom.be

Exclusieve preview 
van project 
'Prins Albert'
Op de grens van Mortsel en Boechout werd in het 
begin van de 20ste eeuw brouwerij ‘Prins Albert’ 
gebouwd.  De brouwerij maakt nu plaats voor 3 
prachtige loft appartementen.  

Ontdek als eerste dit
    unieke project !
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Ontdek als eerste dit
    unieke project !



De Centraal-Italiaanse regio Lazio 
is bij ons niet direct gekend als 
wijnproducent. Toch wordt hier al 
sinds de tijd van het oude Romeinse 
rijk op grote schaal aan wijnbouw 
gedaan. Maar ondanks de oude 
traditie evolueerde de wijnkwaliteit 
in Lazio helaas niet mee. Gelukkig 
hebben sommige producenten met een 
moderne visie, zoals Casale Del Giglio 
uit de Agro Pontinavallei, een 50-tal 
km bezuiden Rome, hier verandering in 
gebracht.  

Als 25-jarige begreep Antonio 
Santarelli, de huidige eigenaar, dat hun 
landbouwgrond unieke opportuniteiten 

bood om iets nieuws te proberen. Zo 
plantten ze in 1985 60 verschillende 
druivenrassen aan om te experimenteren 
welke variëteit de meest kwalitatieve 
wijnen kon opleveren.  

Het resultaat: een gamma medaille 
winnende kwaliteitswijnen van zowel de 
inheemse druiven Bellone en Cesanese, 
maar ook in primeur voor deze regio 
rassen zoals Syrah, Petit Verdot, Petit 
Manseng, Viognier en zelfs Tempranillo!  
Al deze wijnen  zijn exclusief verkrijgbaar 
bij Caveman Wines. 

Meer info?
Heideland 37
2640 Mortsel
0478 58 12 38
 
harald@caveman-wines.be
www.caveman-wines.be
www.facebook.com/cavemanwijn

 wijntip 

DOMEIN IN DE KIJKER 

Casale Del Giglio, 
Lazio IGP uit Italië



Alice 
Heuvelstraat 88 
Boechout  
T 03 455 38 15

Bloemen Knegtel 
Kern 38 
Wilrijk  
T 03 827 12 42
www.knegtel.be  

Culinaire Slagerij Goeminne 
Guido Gezellelaan 5
Mortsel
T 03 449 96 25
www.eric-goeminne.be

Herenkleding Duden 
Pieter Reypenslei
Mortsel  
T 03 449 85 41
www.duden.be

Patisserie St. Jozef 
Heuvelstraat 110  
Boechout  
T 03 455 28 47

Restaurant Tisson 
Prins Leopoldlei 106
Mortsel  
T 03 291 31 23
www.tisson.be

Sierschouwen Van Bulck 
Boomsesteenweg 21  
Aartselaar 
T 03 887 69 89
sierschouwenvanbulck.be

Bakkerij ’t Bieke 
Boechoutsesteenweg 19
Hove 
T 03 455 27 94

Bakkerij Luverco
Spoorwegstraat 1-3
2550 Kontich
T 03 440 91 75

Boetiek Fashion 
Kapellestraat 9
Aartselaar  
T 03 877 21 65

Drankenspecialist Albo 
Frans van Dunlaan
Wilrijk  
T 03 440 14 36
www.albodrinks.be

Kapsalon Dupon by Thomassen 
Pieter Reypenslei 71 
Mortsel  
T 03 440 05 65
www.duponcoiffures.be

Paul's bakkery & tearoom 
Statielei 99 
Mortsel  
T 03 449 93 75 

Schoenmakerij Taloni 
Statielei 117 
Mortsel  
T 03 449 62 84

'T Bazarke
Statielei 113 
Mortsel  
T 03 449 81 51

Body Wave 
Albert Grisarstraat 17
Antwerpen  
T 03 239 81 51
www.bodywave.be  

Brood & banket Ellen 
Jos Reusenslei 36 Borsbeek 
T 03 321 46 37
Molenlei 110 Boechout 
T 03 455 79 48

Brandtfood
Sint Laureysplein 5
2540 Hove
T 03 455 66 70 
www.brandtfood.be

Frituur Bareeltje
Deurnestraat 202
2640 Mortsel

Frituur Het Park 
Liersesteenweg 19 
Mortsel 
T 03 501 06 09

Kebam verzekeringskantoor 
Mechelsesteenweg 340 
Kontich  
T 03 457 76 84
www.kebam.be

Restaurant Cosy Kitchen 
Liersesteenweg 91
Mortsel
T 03 336 00 85
www.cosykitchen.be 

Schoonheidsinstituut Alegria 
Antwerpsestraat 72 
Mortsel 
T 03 449 17 26

Vishandel Steloy 
Antwerpsestraat 56-58
Mortsel 
T 03 449 96 68
www.steloy.be

Partner worden of adverteren in Wonen magazine?
Contacteer Naranjo via naranjo@habicom.be of 0473 88 67 21 

Ons magazine vind je bij deze partners:
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03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne 
Openingsuren: ma-do: 9u tot 20u, 
vrij: 9u tot 18u, za: 10u tot 13u

Hypotheek voordeel
Wij zoeken bij 15 banken waar jij 
de voordeligste hypothecaire 
lening kan krijgen.
Ook all-inn lening
(met notariskosten)
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hallo@habicom.be bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk

haal
habicom
in huis.

gratis schatting
  met advies!


