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voorwoord

Beste lezer, 

De zomer waar we maanden hebben naar 

uitgekeken is opnieuw voorbijgevlogen.  

Stiekem beginnen we tijdens deze nazomer 

aan de gezellige Kerstperiode te denken. “Zal 

ik mijn woning ook na de zomer nog even vlot 

verkocht krijgen?” 

is een vraag die 

we nu regelmatig 

krijgen.  Blijft 

ook de vraag 

of de herfst-

winterperiode wel 

de ideale periode 

is om een nieuwe 

‘thuis’ te zoeken? 

Ons team van zeer gedreven vastgoed-

experten staat klaar om u te adviseren en te 

helpen met al jullie vragen. Wij verwelkomen 

jullie binnenkort ook heel graag in onze derde 

habicom-kantoor in Boechout. De opening is 

gepland begin 2018. 

We zijn fier en blij dat we, nu het najaar in 

zicht komt, ons tweede Wonen magazine aan 

jullie kunnen voorstellen.

Veel leesplezier!

Veronique Peeters
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Een nieuwe 
toekomst voor 
Oud Edegem.
 Café Oud Edegem aan de Kontichstraat in Edegem 
 staat voor een nieuw en uitdagend hoofdstuk.  

De broers Thomas en Maarten Ceusters kochten het 
gebouw en restylen de horecazaak tot een hedendaagse 
foodbar. “We hadden meteen een goed gevoel bij dit 
charmante pand”, vertellen ze.

Oud Edegem is een onvervalst begrip in Edegem en omstreken. Dit 

heeft veel te maken met de passie waarmee de vorige eigenaren, 

Herman S’Jegers en zijn vrouw Bieke, het café gedurende 25 

jaar deden draaien. “Het gebouw zelf staat er al sinds 1956 en 

wij kochten het in 1992. Het is in het verleden altijd al een café 

geweest maar toen wij er in trokken, stond het zes maanden leeg”, 

blikt Bieke even terug. Samen met Herman bouwde ze een hele 

loopbaan uit in de horeca. “We hebben in Oud Edegem echt een 

heel toffe periode gekend. We kwamen dikwijls ’s morgens thuis 

met pistolets wanneer het in het café weer eens was uitgelopen. 

Maar we willen er wel bij vermelden dat we erg trots zijn dat we 

naast deze zware job ook een vast gezin hadden en dat onze 

kinderen zonder problemen zijn opgegroeid.”

  buurtnieuws  



“De gasten 
mogen gerechten 
verwachten 
van croques tot 
kreeftbereidingen 
bij wijze van 
spreken”
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Voor Herman en Bieke brak eind juli 

hun pensioen aan. “We hebben in 

Oud Edegem een heel trouw cliënteel 

opgebouwd  maar de horeca is door 

de jaren heen sterk veranderd. Onze 

kinderen hielpen graag maar het werd 

te zwaar, zeker op dagen wanneer ook 

nog eens het terras vol zat.”

Foodbar

Oud Edegem wacht nu dus een 

nieuwe toekomst. Die zal het krijgen 

van Thomas en Maarten Ceusters van 

de lunch- en traiteurzaak Faim. Enkele 

dagen nadat Habicom het pand te 

koop zette, stootten de broers op 

Oud Edegem. “We zagen altijd al een 

zekere kracht in dit gebouw. Het is een 

charmant pand en zonder nadenken, 

hebben we beslist dat we er iets 

mee moesten doen. We wilden het 

absoluut hebben. Gelukkig waren ook 

onze vrouwen meteen enthousiast. 

Oud Edegem is een begrip in de 

streek en daarom zullen we  de naam 

behouden.”

Thomas en Maarten werkten meteen 

een duidelijk concept uit. “Er zijn reeds 

verschillende horecazaken in Edegem 

maar we ondervonden dat er niet 

echt iets was voor mensen van onze 

generatie. Oud Edegem wordt daarom 

een laagdrempelige foodbar om 

gezellig iets te eten maar ook om iets 

te komen drinken. De gasten mogen 

gerechten verwachten van croques 

tot kreeftbereidingen bij wijze van 

spreken.”

Het interieur van Oud Edegem 

ondergaat tegen de opening midden 

oktober een grondige renovatie. “We 

zullen het karakter van het pand 

respecteren. De open haard en de 

lambrisering zullen, na een opkuis, 

blijven bestaan. De toog wordt groter 

en meteen ook de eyecatcher van de 

zaak die een moderne en frisse look 

zal uitstralen”, besluit de broers, die 

Oud Edegem en Faim naast elkaar 

blijven open houden.
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“Bijna elke 
bestemming in de 
stad is bereikbaar 
zonder dat u van 
het fietspad af 
moet„

Brouwerspoort: 
een uniek 
nieuwbouwproject.

Dit unieke nieuwbouwproject, gelegen op de grens van 

Antwerpen centrum en Berchem, omvat 2 handels-

ruimtes, appartementen met twee slaapkamers en 

11 leuke duplex- appartementen met één of twee 

slaapkamers, allen voorzien van een terras met zuid 

oriëntatie. 

Brouwerspoort vormt de inkom naar “ ’t stad ” en is 

gelegen in een trendy woonbuurt met tal van leuke 

pleintjes, restaurants, winkels, ziekenhuizen, parken en 

scholen. Bijna elke bestemming in de stad is bereikbaar 

zonder dat u van het fietspad af moet. Met drie snelweg 

opritten binnen de kilometer, en brede steenwegen in en 

uit de stad om de hoek, staat u nooit in de file. Boven-

dien houden ook tram en bus voor de deur halte. Zo bent 

u razendsnel weg – en weer thuis.

De hoogste afwerkingsgraad

Het uitgangspunt voor het project is een stijlvolle en 

hedendaagse architectuur, waarbij “licht, lucht en isola-

tie” de kenmerken zijn van deze energiezuinige appar-

tementen. Er wordt gebouwd volgens de meest recente 

normen qua thermische en geluidswe-

rende isolatie- en verluchtingsnormen 

en dit met de hoogste afwerkingsgraad. 

Alle gebruikte materialen en toegepaste 

systemen zijn van eerste kwaliteit en in de 

mate van het mogelijke onderhoudsvrij.

Alle appartementen zijn toegankelijk via 

3 verschillende gemeenschappelijke trap-

hallen met lift. Alle woongelegenheden zijn 

aangepast aan rolstoelgebruikers.

Indeling

Het project bestaat uit een gebouw met 

zeven verdiepingen en omvat 2 handels-

ruimtes op de gelijkvloerse verdieping, 30 

appartementen met één of twee slaapka-

mers en 11 duplex appartementen met 

één of twee slaapkamers op de bovenste 

twee verdiepingen. 

Verder zijn er 52 ondergrondse parkeer-

plaatsen en 41 bergingen. Schakeling met 

een aanpalend appartement is eveneens 

mogelijk. De ingang van de ondergrondse 

parking is toegankelijk via de Covelier-

straat. 

Prijzen vanaf 226.800€ - meer info?  

Maak een afspraak met onze habicom-

nieuwbouwadviseur via 03-449.42.41

  project in de kijker    70% verkocht  



1987 is voor Barry en Leslie Verheyen 

een eerste mijlpaal in hun leven. Vader 

Dirk, vakman in hart en nieren, start 

zijn eigen zaak op en voert jarenlang 

behang –en schilderwerken uit bij zijn 

klanten die in zijn magazijn in Edegem 

de stalen en kleuren konden bekijken. 

Het vakmanschap van Dirk en de 

topkwaliteit van zijn produkten werd 

bij ten huize Verheyen met de paplepel 

ingegeven. Logisch dat de kinderen 

Barry en Leslie mee in de zaak stapten. 

De tweede mijlpaal werd begin dit jaar 

gezet.  

Doordat de wereld van de 

binnenhuisinrichting constant wijzigt en 

er steeds nieuwe productlijnen bijkomen 

werd het al snel in het vorige magazijn 

te krap en moest er wel uitgekeken 

worden naar een nieuwe locatie die 

zowel voor Barry en Leslie maar vooral 

voor hun klanten geschikter zou zijn.

Deze belangrijke uitvalsbasis werd de Boniverlei 

257 in Edegem. De winkelruimte werd 4 keer groter 

waardoor al de producten bij Verheyen 

Binnenhuisinrichting overzichtelijk en klassevol 

voorgesteld worden.  Leslie die zelf 

opleiding tot kleuradviseur heeft gevolgd 

helpt haar klanten met al hun vragen rond 

binnenhuisinrichting. Toon haar een foto 

van het interieur en ze geeft in de winkel of ter 

plaatse het gepaste advies. Door de jaren heen 

werd Verheyen Binnenhuisinrichting een naam van 

standing en vertrouwen op het vlak van behang, 

schilderwerken, gevelrenovaties vloerbekleding, 

tapijten en raamdecoratie. 

Opendeurdagen

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober gooien 

Leslie en Barry de deuren wagenwijd open voor de 

eerste opendeurdag van hun nieuwe zaak. 

Binnenkort zijn het opendeurdagen bij 
Verheyen Binnenhuisinrichting in Edegem.

Uw interieur verdient het...
  wonen & interieur  

Kortom: het is dus meer dan de moeite 

waard om die opendeurdagen op de 

agenda te zetten: 

Zaterdag 14 oktober van 10 tot 18u en 

zondag 15 oktober van 12 tot 17u
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“Het vakmanschap 
en de topkwaliteit 
werd er met de 
paplepel ingegeven„



www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be
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1987-2017

VERHEYEN BVBA • BONIVERLEI 257 
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info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be 
www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Plaatsingsdienst + schilderwerken
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Parkeren is geen enkel probleem want 

dat kan voor de deur. Plaats voor 

iedereen! 

Promoties

Naast het obligate lekker hapje en 

drankje worden er op 14 en 15 oktober 

talrijke interessante promoties 

aangeboden en zal er een demonstratie 

gegeven worden van spuitkurk, Iso-

Kurk. Spuitkurk vraagt u zich af? 

In de provincie Antwerpen is Verheyen 

Binnenhuisinrichting officiële en 

exclusieve verdeler van dit zeer 

grensverleggend product. Iso-kurk is 

waterdicht en staat voor een revolutie 

in gevelrenovatie, want de spuitkurk 

zorgt er niet enkel voor dat uw gevel er 

als nieuw uitziet, het isoleert hem ook. 

Een andere specialisatie bij Verheyen 

Binnenhuisinrichting is hun fantastische 

en ruime selectie van Trimetalverf. 

Deze verfsoort wordt dankzij haar 

uitstekende kwaliteit over heel België 

door professionele schilders als dé 

norm gezien. 

Verheyen Binnenhuisinrichting

Boniverlei 257

2650 Edegem

info@verheyenbinnenhuisinrichting.be

T: 03 458 47 52

“In de provincie 
zijn we exclusieve 
verdeler van het 
grensverleggende 
product iso-kurk„



Ingredienten

Olijfolie
Ui
peterselie
Look
Gambas (formaat 16/20)
Rivierkreeften (formaat 16/20)
venusschelpen
Inktvis (gekuist met de 
tentakeltjes er nog aan) 
3 tal tomaten (gemixt)
Visbouillon
Fideua (nr 4 is prima)
 
Kruiden: 
Peper, zout, paprikapoeder  
of gerookte paprikapoeder 
pimento 

Alioli:
mayonnaise van look, olijfolie 
en ei (makkelijk zelf te 
bereiden!)

Variaties: 

voeg erwtjes toe in stap 5

samen met de bouillon een 
tweetal glazen witte wijn 

samen met inktvis een andere 
vis die niet direct uiteenvalt. 
Ideaal is zeeduivel

Hoe maak ik mijn lekkere Catalaanse Fideua

1.  Verhit een grote pan met olijfolie en voeg gambas en 
rivierkreeftjes toe.

2.  Van zodra de beestjes mooi roze gekleurd zijn haal je ze uit 
de pan en leg ze op een bord opzij. Bedekt met een deksel 
of doek en houd ze warm.

3.  Mix 1 of 2 uien en enkele teentjes look en schep ze in de 
pan waarin je de gambas gebakken hebt.

4.  Roer goed, zorg er voor dat de ui niet aanbrandt

5.  Voeg inktvis en venusschelpen toe en roer goed.

6.  Voeg de tomatenpuree toe + peper/zout en paprikapoeder

7.  Voeg de fideua bij de pan en roer goed alles door elkaar. 

8.  Bak de fideua een minuutje of drie beetje aan.  Roer goed 
dat ze niet aan de pan blijft kleven.

9.  Voeg visbouillon toe. Verhouding 1 kopje fideau  
(per persoon) = 2 kopjes visbouillon

10.  Laat dit gerecht 10 minuten zacht pruttelen

11.  Na 8 minuten kruid je desnoods naar smaak het gerecht 
nog wat bij met peper, zout en pimenton en leg er de 
gambas en rivierkreeften bovenop.

12.  Laat de pan nog een minuutje of 2 pruttelen

13.  Versier de pan met enkele schijfjes citroen en strooi een 
beetje peterselie over het gerecht.

14.  Serveer met een goeie schep alioli, 
 want die maakt de smaak perfect.

.

R E C E P T

FideUa catalana
 

Deze zomer heb ik heel wat paella’s gemaakt voor mijn klanten in hun tuin of makkelijk 

en handig kant-en-klaar geleverd aan huis. Voor mijn gezin maak ik uiteraard ook graag 

paella maar ook fideua! Fideua ([fide-oewa], van het Catalaanse fideu: "noedel", "pasta") 

is een gerecht dat volgens een volksverhaal ontstond bij de Spaanse stad Gandia. 

Aldaar gebruikten een paar vrienden bij de bereiding van paella een soort pasta of 

noedels in plaats van rijst. Zij waren, zo gaat het verhaal, de rijst vergeten en hadden 

alleen pasta bij de hand.

Het belangrijkste voordeel is dat de gaartijd van de fideua 10 minuten is ipv 40 minuten 

voor de perfecte paellarijst. Dus snel een lekker pannetje maken voor je gasten, Maak es 

een fideua .. en dan liefst een Catalaanse! ;-)

Jordi Daems, De Catalaan 
Kapelstraat 31 Schelle
0471 11 03 57
info@catalaan.be

  koken  
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dit seizoen
powered by habicom

bar 4
  spotlight  
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habicomcyclus
Verkoop van je woning, welke 

stappen zijn er, waar helpt habicom?

 wannahaves 

Table lamp smoke  € 240 — Koperhuis.be

Onno geurkaarsen  
Vanaf € 99 — A-propos.be

When Objects Work 
Vanaf € 118 — Whenobjectswork.be

Aesop 
Ressurection Hand Wash
Vanaf € 59 — Fruugo.be

John Pawson Bowl 
Vanaf € 940 — Whenobjectswork.be

LindDNA Lederen placemat 
€ 20 — Koperhuis.be
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  teamwork  

Het habicom team: 

Van links naar rechts allemaal zittend:

Cathérine De Winter – office manager  |  Patrick De Cour – vastgoedmakelaar en spring in’t veld die alles doet voor z’n klanten tevreden te stellen  |  Micheline Verheyden – een vastgoedexpert met 

haar roots in de Rupelstreek  |  Sanne Hellemans – bijzonder gemotiveerde stagiair vastgoedmakelaar uit Kontich  |  Olivier Pirenne – toffe stagiair vastgoedmakelaar gepassioneerd door bakstenen  |  

Wim Zegels – top vastgoedexpert met tonnen ervaring!  Regiomanager van Kontich en omstreken.  |  Daniëlle Vervaeke – fijne madam met een passie voor verhuren.  |  Anne Michielsen – heeft als office 

manager de touwtjes in handen in ons kantoor van Mortsel  |  Evelyne Plouvier – kent habicom door en door, was er van bij de start bij.  Office manager in kantoor Kontich

Van links naar rechts staand:

Veronique Peeters – managing partner wonende in Mortsel, verkopen is haar grote passie  |  Erik De Rijdt – enthousiaste stagiair vastgoedmakelaar  |  Werner Van Roy – een super collega met veel 

expertise en ervaring  |  Kurt Van Camp – onze mediawatcher, marketingspecialist,… geboeid door vastgoed  |  Naranjo Decamps – zaakvoerder en vastgoedexpert bijzonder fier op zijn top-team



te
koop

Top afgewerkte nieuwbouwappartementen in hartje centrum! 
E-PEIL: 30 kWh/m² VP: vanaf €280.000 (excl. btw)

aartselaar
T sop, Kapellestraat

Wonen in een iconisch art-decogebouw in Antwerpen? 
EPC: 240 kWh/m² VP: €199.000

antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 164

te
koop

Centraal gelegen EGW met praktijkruimte en apart loftappartement. 
EPC: 218 kWh/m² VP: €657.500

kontich
Noordstraat 12 te

koop

Instapklare servicewoning met privé tuintje ! 
EPC: 304 kWh/m² VP: €222.500

kontich
Koningin Astridlaan 37

Ruime instapklare, energiezuinige woning met inpandige garage. 
EPC: 185 kWh/m² VP: €397.500
 

kontich
‘S Herenlei 10

Te renoveren villa op toplocatie! 
EPC: 448 kWh/m² VP: €398.000

kontich
Azalealaan 24te

koop
te
koop

te
koop

Te moderniseren woning. 
EPC: 372 kWh/m² VP: €249.500

kontich
Hofstraat 50

Instapklare eengezinswoning met KLEIN BESCHRIJF mogelijk. 
EPC: 257 kWh/m² VP: €234.000

kontich
Mechelsesteenweg 260

te
koop

Wonen op een originele bunker in de mooie Elsdonk wijk? 
EPC: 313 kWh/m² VP: €895.000

wilrijk
Ingenieur Haesaertslaan 82

3 slpk - appartement op een zeer gunstige ligging! 
EPC: 411 kWh/m² VP: €195.000

wilrijk
Spoorweglaan 197

Ruim en zonnig appartement met 3 slpks en P op een zeer gunstige 
ligging! EPC: 122 kWh/m² VP: €198.000

wilrijk
Krijgslaan 249

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 41

 immo te koop 
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te
huur

Instapklare servicewoning met privé-tuintje. EPC: 284. HP: € 750 + € 40 
kosten.  (+ servicekstn:  12,5 €/dag voor 1 pers. Of 16,5 €/ dag voor 2 pers.)

kontich
Koningin Astridlaan 37

Mooi en centraal gelegen appartement (1eV) met terras. 
EPC: 218. HP: € 740 + €50 kosten.

lier
Leopoldplein 33, 1eV

te
huur

Ruim hoekappartement met 3 slpk en bij te huren garagebox! 
EPC: 174 HP: € 750 + € 50 kosten (€70 euro voor garagebox)

lint
Duffelsesteenweg 121, 1eVR te

huur

Gerenoveerd 3 slaapkamer appartement in gezellige wijk! 
EPC: 182. HP: € 795 + € 15.

mortsel
Kretenburgstraat 127, 1eV.

Gezellig appartement met 2 slaapkamers! 
EPC: 810. HP: € 595.
 

mortsel
Edegemsestraat 44, 4eV te

huur

te
huur

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

03 449 42 41

 immo te huur 

te
koop

 Tof gelijkvloers appartement met tuin en garagebox ! 
EPC: 247 kWh/m² VP: €195.000

edegem
Varenblok 8

Gunstig gelegen halfopen woning met mooie, rustige tuin. 
EPC: 435 kWh/m² VP: €349.000

mortsel
Molenlei 110

te
koop

Wonen in de mooiste straat van Mortsel? 
EPC: 392 kWh/m² VP: €155.000

mortsel
Pieter Reypenslei 42 te

koop

Karaktervol herenhuis in een topstraat in centrum Mortsel! 
EPC: 272 kWh/m² VP: €439.000

mortsel
Prins Leopoldlei 60

Bijzonder ruime halfopen woning in rustige wijk Hof Van Rieth. 
EPC: 589 kWh/m² VP: €395.000
 

mortsel
Singel 39

Recente en top afgewerkte woning op een unieke locatie in het landelijke 
Vremde! EPC: 106,22 kWh/m² VP: €485.000 

vremde
Den Rijger 3te

koop
te
koop

te
koop

 immo te koop 
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Haal een vastgoedstyliste in huis om u 

te helpen uw woonst verkoopsklaar te 

maken.  Hierdoor realiseert u een snelle-

re verkoop aan een betere prijs !

Een inrichting met kartonnen meubels?

Leegstaande panden zijn moeilijker te 

verkopen omdat kandidaat-kopers niet 

kunnen zien wat de mogelijkheden zijn.  

Kandidaat-kopers hebben moeite om 

ruimtes in te schatten.  Een lege kamer 

oogt nu éénmaal ook minder aantrek-

kelijk en geeft je geen ‘thuis’ gevoel.

Laat daarom je woning aankleden met 

kartonnen meubels. Er wordt een salon, 

eetkamer en slaapkamer opgesteld en 

volledig ingericht met gezellige decora-

tiestukken. Ook de keuken en badkamer 

worden aangepakt.  Het resultaat is 

verbluffend !

 onze partners 

Laat je woonst 
op ‘date’ gaan …
Stel, je wil op date gaan. Dan wil je er toch ook piekfijn uitzien 
om een goeie eerste indruk te maken ? Wel, bij de verkoop van 
je woonst is het net hetzelfde … laat kandidaat-kopers verliefd 
worden op uw woonst !

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op 
met onze vastgoedstyliste 
Evelyne Plouvier op het nummer 
03 449 42 41.

  wonen & interieur  

TOPPI

SCHOENMAKERIJ • SLEUTELS
GRAVEREN • NUMMERPLATEN
STEMPELS • SLOTENMAKERIJ

SCHOTEN - PAALSTRAAT 8 - 03.658.6380

MORTSEL - STATIELEI 117 - 03.449.62.84

ANTWERPEN - ABDIJSTRAAT 239 - 03.216.14.58TOPPI

D.DE MEYER
TOPPI.DEMEYER@TELENET.BE • 0487.627.401

BTW 0820.344.341

"HET PARK"

pantone DS 306-5 C cmyk 40 30 70 0

wit z 40

Wellness, afslank 
& beautycenter

Cosy Kitchen
RESTAURANT

TISSON l  RESTO
PRINS LEOPOLDLEI 106

RESERVEREN VIA:
info@tisson.be
03 291 31 23

OPENINGSUREN EN MENU
www.tisson.be

AWDMV00C

www.sierschouwen vanbulck.be

Boomsesteenweg 21, 2630 Aartselaar 
tel. & fax: 03 887 69 89

Open: Di-vrij 9-12 uur & 14-18 uur
Za 10-12 uur & 14-17 uur | Zo & ma gesloten

Tulp | KALFIRE | Dru | Bodart & Gonay | Flam | Spartherm | Stûv
Barbas | Ruegg | Bellfi res | Faber| Dovre | Wellstraler

Gashaarden | Houtkachels | Sierschouwen
Gaskachels | Inbouwhaarden

Culinaire Slagerij Goeminne
Guido Gezellelaan 5 in Mortsel

T 03-449.96.25 – www.eric-goeminne.be 

Kapsalon Dupon by Thomassen
Pieter Reypenslei 71 Mortsel

T 03-440.05.65 – www.duponcoiffures.be

Drankenspecialist ALBO
Frans van Dunlaan in Wilrijk

T 03-440.14.36 – www.albodrinks.be 

Herenkleding Duden
Pieter Reypenslei in Mortsel

T 03-449.85.41 – www.duden.be  

Kebam verzekeringskantoor 

Mechelsesteenweg 340 Kontich 

T 03-457.76.84 – www.kebam.be

Vishandel STELOY
Antwerpsestraat 56-58 Mortsel 

T  03-449.96.68 – www.steloy.be 

Schoenmakerij Taloni
Statielei 117 Mortsel

T 03-449.62.84 

Frituur Het Park
Liersesteenweg 19 Mortsel

T 03-501.06.09 

Bakkerij ’t Bieke
Bouchoutsesteenweg 19 in Hove

T 03-455.27.94

Schoonheidsinstituut Alegria
Antwerpsestraat 72 Mortsel

T 03-449.17.26

Paul's bakkery & tearoom
Statielei 99 Mortsel

T 03-449.93.75 

Body Wave
Albert Grisarstraat 17 in Antwerpen

T 03-239.81.51 – www.bodywave.be

ELU

Statielei 36,  Mortsel

T 03-449.84.04 – www.elumortsel.be  

Restaurant Cosy Kitchen
Liersesteenweg 91 in Mortsel

T 03-336.00.85 - www.cosykitchen.be 

Restaurant Tisson
Prins Leopoldlei 106 in Mortsel

T 03-291.31.23 – www.tisson.be

Sierschouwen Van Bulck
Boomsesteenweg 21 Aartselaar

T 03-887.69.89 – sierschouwenvanbulck.be 

Schoonheidsinstituut

                         bij Bieke

Ons magazine vind je bij deze partners:

26 Wonen Magazine 27Wonen Magazine



Verkoopbaarheid van uw woning checken
Expertise/waardebepaling maken
Vastgoedexperten uit uw buurt
Wanneer en hoe het best op de markt brengen?
Samenwerking met vastgoedstyliste, aannemer, tuinier,…
Welke aanpassingen zorgen voor een hogere waarde?

Habicomcheck wordt binnen de 48u uitgevoerd 
door een habicom vastgoedexpert en 
is een garantie op een snelle verkoop.

Maak een afspraak voor een gratis 
habicomcheck van uw eigendom via 
03-449.42.41 of hallo@habicom.be 

 Nieuw
& uniek!

check

Winnaar
Vastgoedbelofte


