
vastgoed   |    architectuur   |    genieten   |    l ifestyle   |    trends

editie 04

Frituur Het Park

Cosy kitchen
waterzooi

Park Oude God

Habicom Beheer

culinair

buurtnieuws

project in de kijker

immo

habicom
& het park
trakteren!

kijk snel op pag. 5



J U W E L E N  R A M S
uw huis van vert rouwen

GROTE COLLECTIE UIT EIGEN ATELIER · ZILVEREN JUWELEN VANAF €5,95! · GROTE KEUZE TROUWRINGEN!

AANKOOP OUD GOUD EN MUNTEN AAN DE BESTE PRIJS!
JUWELEN RAMS Antwerpsestraat 406  2850 Boom  03 888 27 26

www.juwelenrams.be  |  ruime parking op 50m aan de kerk

GAATJES PRIKKEN
OORBELLEN  €15

Openingsuren: 

maandag 14u tot 19u
dinsdag 14u tot 19u
woensdag 14u tot 19u
vrijdag 14u tot 19u
zaterdag 10u tot 17u

Nu ook open op 
woensdagnamiddag!



telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

voorwoord

De winter trekt stilaan uit het land en we vliegen de 

lente in, iets waar ik elk jaar opnieuw enorm naar 

uitkijk. Waarschijnlijk zal het iets met mijn zuiderse 

genen te maken hebben.. ;) . 

Ook in de vastgoedmarkt is deze tendens gevoelig 

te merken. Een woning met mooie tuin komt 

duidelijk beter 

tot haar recht in 

deze ‘bloeiende’ 

periode en wie 

op huizenjacht is 

voelt die kriebels 

in de buik toch 

nét iets sneller bij 

het bewonderen 

van zijn of haar 

droomwoonst. 

In deze editie van onze wonen-magazine vertellen 

we over leuke trends in de buurt, verklappen we een 

overheerlijk recept en veel meer.

PS: Habicom krijgt een broertje.. Benieuwd? 

Veel leesplezier !

Ruben Suarez 
habicom

 colofon
Wonen Magazine is een 
lifestylemagazine van
habicom | vastgoed & advies.

habicom Mortsel 
Antwerpsestraat 292

habicom Boechout (voorjaar '18)
Alexander Franckstraat 2 

habicom Kontich 
Antwerpsesteenweg 55

habicom Wilrijk (voorjaar '18)
Boomsesteenweg 281 

Tel 03 449 42 41
hallo@habicom.be
www.habicom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Naranjo Decamps
zaakvoerder habicom 
naranjo@habicom.be

Bedeling & druk: 
Mensen Zijn Media

Concept, Hoofdredactie, 
eindredactie en coördinatie: 
Habicom team
 
Vormgeving: xen.be

Niets uit deze uitgave mag 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm 
of op enige andere wijze, zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord 
van de uitgever.

Ook adverteren in dit magazine?

Neem contact op met 
Naranjo Decamps
naranjo@habicom.be
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  frituur 'Het Park'  

Frieten bakken zit in het bloed van Stef Van Sprengel en Liliane 
Cuylits. Na 31 jaar diverse frituren te hebben uitgebaat, stortten ze 
zich in juni 2016 op een nieuw project: ‘Het Park’ in Mortsel. “Frituur 
houden, is door de jaren heen hard veranderd maar we hebben het 
altijd met veel plezier gedaan”, vertellen Stef en Liliane.

Het koppel is zeker niet onbekend in 

Mortsel. “Wij hebben onder andere vijf 

jaar frituur gehouden in Oostmalle maar 

gedurende tien jaar waren wij eveneens 

de zaakvoerders van frituur Pick Nick 

aan de Edegemsestraat in Mortsel. 

Klanten van toen die onze recente 

zaak nu bezoeken, schrikken soms nog 

wanneer ze opmerken dat we nu ‘Het 

Park’ openen”, geeft Stef aan.

Het pand van hun huidige frituur en 

broodjeszaak aan de Liersesteenweg 

kochten ze via Habicom. “We zaten 

nog in Oostmalle met onze zaak toen 

ik in Mortsel passeerde en het gebouw 

opmerkte. Ik vond het een ideale 

Knapperige frietjes 
bij ‘Het Park’.
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“Gedurende tien 
jaar waren wij de 
zaakvoerders van 
frituur Pick Nick aan 
de Edegemsestraat 
in Mortsel„

ligging hebben. Zeker wanneer later 

dit jaar het vernieuwde zwembad 

weer opent, rekenen we er ook op dat 

veel zwemmers na de inspanning een 

hapje komen eten of afhalen. Ik nam 

meteen contact op met Habicom en 

informeerde naar de voorwaarden. De 

verkoop ging vervolgens erg vlot.”

Inrichting

De ruimte werd casco aangekocht 

zodat Stef en Liliane hun inspiratie 

voor de inrichting de vrije loop lieten 

gaan. “We kozen voor een strak en 

modern interieur maar toch voelt het 

gezellig aan. De foto met de skyline 

van Antwerpen in de eetruimte past er 

perfect bij. Ook de keuken konden we 

inrichten naar onze wensen.”

Tijdens de ruime openingsuren, van 

dinsdag tot en met vrijdag van 10.30 

tot 22 uur en op zaterdag en zondag 

van 11.30 tot 22 uur, zijn de klanten 

steeds welkom. “Ons zakencijfer groeit 

nog steeds en dat is normaal tijdens 

de eerste twee jaren. Uiteraard kennen 

ook veel mensen in Mortsel ons nog 

van vroeger. De hele dag kan men bij 

ons terecht voor broodjes en tijdens 

de zomer hebben we een aangenaam 

terras voor 25 personen. We mogen 

trouwens rekenen op een goed team 

van medewerkers”, overloopt Stef de 

troeven van ‘Het Park’.

Meer eetgelegenheden

Na 31 jaar hebben ze het beroep van 

friturist grondig zien veranderen. 

“Onze vroegere zaak in Oostmalle, 

dan spreek ik van twintig jaar geleden, 

hielden wij open tot 3 of 4 uur ’s 

nachts. Tot dan kregen wij veel volk 

over de vloer. Maar toen waren er ook 

alleen maar frituren in de dorpen. 

habicom 
& Het Park
trakteren!
 

Gratis pakje frietjes* (normaal) bij je 

bestelling. Vraag je voucher aan via 

frietjes@habicom.be of pik hem op 

in uw habicom-kantoor.
 

*op vertoon van de voucher 

geldig tot 15/04/2018 – 1 bon per gezin



Praktische info 
Frituur en broodjeszaak ‘Het Park’
Liersesteenweg 19 in Mortsel.

Ondertussen kwamen er pittabars en 

andere eetgelegenheden bij die ook 

laat geopend zijn. De koek moet door 

meerdere partijen worden verdeeld en 

er worden ook minder frieten gegeten. 

Het aanbod aan frituursnacks is ook 

zo groot geworden de afgelopen jaren. 

Er is gewoon veel meer keuze voor de 

klanten. Vroeger was er wel meer werk 

aan de aardappelen die werden geleverd. 

Die moesten nog één voor één worden 

geschild en worden gesneden”, lacht Stef.

“De hele dag kan 
men bij ons terecht 
voor broodjes en 
tijdens de zomer 
hebben we een 
aangenaam terras 
voor 25 personen„



03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne

zoekt bij 15 banken waar jij 
de voordeligste hypothecaire 
lening kan krijgen.
ook all-in lening 
(met notariskosten)

Christine

Jelle

Karin Christel

Hypotheek
voordeel

Let op, geld lenen kost ook geld.

Hypotheekvoordeel_Wonen Magazine Habicom_148,5x210mm_DEF.indd   1 8/11/17   16:07
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  spotlight: habicom’s conference in Cavalieri te Mortsel  
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 wannahaves 

Norm Voorraadpotten 
Gessato.com

Vaas
Henry Dean

Guscia fauteuil
Flexform

Trizo 21 Austere F
Trizo21.com
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habicom Mortsel/grens Berchem – Antwerpsestraat 292
habicom Kontich – Antwerpsesteenweg 55
habicom Wilrijk – Boomsesteenweg 281 (opening voorjaar ’18)
habicom Boechout – A.Franckstraat 2 (opening voorjaar ’18)

habicom, de vastgoedexpert in uw buurt.

habicom, 
je zal meteen
verkocht zijn.

dé vastgoedexpert in uw buurt.

Vraag uw gratis waardebepaling & advies aan via 03 449 42 41 of hallo@habicom.be
habicom is trouwens elke dag van 8u tot 8u telefonisch bereikbaar!

Uw eigendom verkopen of verhuren?

495
mensen vonden in 2017

hun nieuwe thuis
via habicom

van de habicom-
eigendommen wordt binnen

de 5 weken verkocht

84% 4,9/5
krijgt habicom

voor zijn service
(bron:       facebook reviews)

Trizo 21 Austere F
Trizo21.com
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Maximale inzet op online communicatie en transparantie als syndicus 

Als eigenaar is zowel communicatie met de syndicus en transparantie in het 

gevoerde beheer van groot belang. Om deze reden zet Habicom Beheer sterk in 

op het online platform waar u alle informatie over uw gebouw vindt ( verslagen, 

afrekeningen, polissen, onderhoudscontracten, attesten, openstaande saldi, … ) 

en waar u ook alle technische problemen signaleert. Zo worden alle problemen 

en defecten snel en adequaat opgevolgd en opgelost. Uiteraard behandelen we 

uw vragen of problemen ook telefonisch en staat de koffie steeds klaar voor een 

persoonlijk gesprek. 

De commissaris van de rekeningen voorzien we van de nodige ondersteuning bij 

de uitvoering van zijn of haar functie. In plaats van een jaarlijkse of halfjaarlijkse 

controle zorgen we voor online toegang tot de boekhouding. Op elk moment van 

het jaar kan hij zich vergewissen van de financiële situatie, en u verzekeren dat het 

geld van het gebouw in goede handen is. 

Uiteraard verzorgen we ook de administratieve, technische en juridische zaken van 

je eigendom op een correcte manier. Dankzij ons uitgebreid netwerk aan vaklui, 

aannemers en experts in hun vakgebied kunnen we je een snelle en adequate 

oplossing in probleemsituaties bieden. 

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve 
syndicus- en rentmeesterdiensten, richt Habicom Beheer 
zich exclusief op het beheer van gebouwen en individuele 
appartementen. 

 nieuw:  

habicom syndicus  
& rentmeester 
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Heeft uw gebouw leveranciers waar ze al 

jaren met samen werken? We werken graag 

samen met de professionele vakman van uw 

keuze.

Rentmeesterschap: opvolging van A tot Z 

Het verhuren van vastgoed zorgt voor stabiele 

huurinkomsten, maar ook voor de nodige 

zorgen. De complexiteit van de wetgeving 

stijgt, de huurders worden veeleisender en 

de verantwoordelijkheid van de verhuurder 

neemt toe. Als rentmeester ontlasten we je 

zowel administratief, financieel, technisch als 

juridisch. Zo geniet u van een mooi rendement 

op uw investering, zonder je bezig te moeten 

houden met de praktische beslommeringen. 

Tevens ontvangt u periodiek verslagen van 

onze plaatsbezoeken. Naast een uitgebreide 

controlelijst bevat dit verslag ook foto’s 

van de staat van uw pand. Zo blijf je op de 

hoogte van de staat van het pand tijdens de 

verhuring. 

Benieuwd of u nu al het maximale rendement 

haalt uit uw investering? Neem zeker eens 

contact op met één van onze medewerkers 

om een vrijblijvende analyse te bekomen. 

Habicom Beheer 
en Habicom: 
1 complementair 
team 

Habicom Beheer werkt elke 

dag intensief samen met de 

vastgoedadviseurs van Habicom. 

Of u nu wilt kopen, verkopen, 

verhuren of investeren, samen gaan 

we voor maximale tevredenheid en 

concrete resultaten. 

Benieuwd naar onze diensten en 

troeven? Neem gerust contact 

met ons op zodat we u uitgebreid 

informeren over ons aanbod en 

werkwijze. Ontvangt u graag een 

vrijblijvend voorstel? Wij komen 

met plezier ter plaatse voor een 

bezichtiging zodat wij u een offerte 

op maat kunnen aanbieden.

 

Mail: hallo@habicombeheer.be 

Tel:  03 449 42 41

 nieuw:  

habicom syndicus  
& rentmeester 

Marc Moehlig (links) 
Kristof Groenendyk (rechts)



 koken 
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Heerlijke  
Cosy kitchen 

waterzooi 
Waterzooi is een heerlijk stoofpotje met kip, wortel, prei en 
selder. Een lekker gerecht om trots op te zijn! Want het is 
toch wel 1 van onze Belgische toppers. En een puur zoals 

we dit graag willen uiteraard.



Ingredienten (4 pers.) 
 

1 grote maiskip, in stukken

6 aardappelen, geschild en in 

stukken, vastkokend ( Nicola )

3 wortelen, in julienne

4 jonge wortels

3 stengels selder, in julienne

1 prei, in julienne

3 eidooiers

1½ l groentebouillon

400 ml room ( voorkeur Kookroom , 

culinaire room

2 el boter

1 bosje peterselie, fijngehakt

peper en zeezout

Laurierblad

150 gram Verse Jonge spinazie 

blaadjes 

Afwerking : opties naar keuze

Waterkers - mosterdsla - crazy 

Pea - eetbare bloemetjes - Rouge 

Crapaudine",ofwel  rode biet blaadjes 

die al uit 1840 stammen ,  Bull's 

Blood zorgt voor de donkerste 

purperrode bladkleur die er bestaat 

en ook de biet zelf is super donker 

met een heerlijk volle, ouderwets 

zoete smaak.

Cosy Kitchen
Liersesteenweg 91 – Mortsel
www.cosykitchen.be

Bereiding

1. Breng de groentebouillon aan de kook. Voeg de kip in 
stukken toe + de geschilde en in stukken gesneden worte-
len en kook ze 45 minuten gaar in de bouillon op een matig 
vuur. Voeg laurierblad en peper en snuifje zeezout toe.

2. Schil de jonge wortels en snij schuin aan in 2 stukken.

3. Schep de kip uit de bouillon en laat even afkoelen. Ontvel 
de stukken de kip. En verdeel ze door ze te plukken van het 
karkas,  TIP : vergeet hierbij zeker de Beide Sot-l'y-laisse niet 
Wordt ook wel hoenderhaas genoemd. beetje ontbekend 
stuk je vlees van de kip. zitten aan weerszijden van het kar-
kas,   daar waar de kippebouten beginnen.

4. Smelt de boter in een grote stoofpot. Voeg de geschilde 
jonge wortel toe Voeg de groenten in julienne en de aardap-
pelen toe en stoof ze aan op een middelhoog vuur. Voeg na 5 
minuten de stukken kip toe. + gewassen spinazieblaadjes.

5. Zeef de groentebouillon en schenk in de stoofpot. Schenk 
er 2/3 van de room bij en roer goed om. Laat 10-15 minuten 
sudderen op een zacht vuur. Kruid bij met peper en zout. 
Meng de eidooiers met de rest van de room en klop los.

6. Haal de stoofpot van het vuur en roer het eidooier-
mengsel onder de waterzooi. Niet meer laten doorkoken!
 
7. Verdeel de waterzooi met kip over de voor-verwarmde 
borden. Werk af met de garnituren die naar keuze kun-
nen worden geselecteerd.

Persoonlijk werk ik graag met veel gezonde afwerking 
aangezien deze boordevol vitaminen en anti oxidanten 
zitten en dan nog het geheel een mooie natuurlijke uit-
straling geven dat doet denken aan een mooie wande-
ling door de velden en natuur :-)
En het oog wilt ook wat uiteraard bij een lekkere maaltijd

Smakelijk en veel kookplezier alvast

Steven Smets - Cosy Kitchen
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 project in de kijker  

Het nieuwbouwproject "Park Oude God" 
wordt gekenmerkt door een stijlvolle 
architectuur, met veel aandacht voor modern 
comfort, licht, lucht en isolatie.  Het project 
bevindt zich in de mooie Edmond Thieffrylaan 
54A te Mortsel, recht tegenover het park 
"Oude God". 

 project in de kijker:  

 park oude god 
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 Extra troeven 
 • Grote gemeenschappelijke en aangelegde tuin met automatische grasmaaier. 
 • Groene, gegeerde omgeving naast Park Oude-God in het Hof Van Rieth. 
 • Openbaar vervoer, centrum Mortsel is op wandelafstand bereikbaar. 
 • In de prijs is een fietsenstalling inbegrepen. 

 project in de kijker:  

 park oude god 



 

Prijzen vanaf: 245.000€*

Parkeerplaats in garagebox: 

28.000€*

Bergingen: 5.000€*. 

Oplevering: eind 2019. E-peil: 51

 

Meer weten?   

Neem vrijblijvend contact op 

met onze nieuwbouwadviseur  

op 03-449.42.41 of surf naar 

habicom.be

Wonen in het park

Het is gelegen op 500m van het 

centrum van Mortsel met een zeer ruim 

aanbod aan winkels, scholen en alle 

openbaar vervoer!

In het kleinschalig gebouw worden 6 

appartementen en 2 autostaanplaatsen, 

in een inpandige garage, voorzien. 

Het ruim gelijkvloers appartement 

(113m²) met 3 slaapkamers zal ook van 

een privatieve tuin van 110m² en een 

inpandig terras kunnen genieten. Op de 

verdiepingen bevinden zich telkens twee 

2-slaapkamerappartementen van 97² en 

89m² met mooie inpandige terrassen.

Op de bovenste verdieping komt een 

uniek dakappartement met vooraan en 

achteraan prachtige dakterrassen van 

bijna 100m²!

Het project bevindt  
zich recht tegenover het 
park Oude God
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Bestel online of telefonisch om wachttijden te vermijden.
Goeminne verzorgt uw feesten van A tot Z (BBQ, Communie, buffet ...)

Enkel het beste vlees bij Goeminne: 
Hoevekippen en hoevevarkens van plaatselijke leveranciers. 

Diervriendelijk en ecologisch verantwoord.

GOEMINNE MORTSEL
CULINAIRE SLAGERIJ

Guido Gezellelaan 5 
2640 Mortsel
order@goeminnemortsel.be
Tel: 03 449 96 25

Ma 07:30 18:00
Di 07:30 18:00
Wo 07:30 18:00
Do Gesloten
Vr 07:30 18:00
Za 07:30 18:00
Zo 07:30 13:00

Ook open op feestdagen

GOEMINNE KONTICH
CULINAIRE SLAGERIJ

Mechelsesteenweg 48
2550 Kontich
order@goeminnekontich.be
Tel: 03 888 60 02

Ma 08:00 18:00
Di 08:00 18:00
Wo 08:00 18:00
Do 08:00 13:00
Vr 08:00 18:00
Za 07:30 17:00
Zo Gesloten 
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te
koop

Wonen in de hotspot van Antwerpen, “t Zuid"? 
EPC: 430 kWh/m²  VP: €539.000

antwerpen
Karel Rogierstraat 38

Bent u op zoek naar een investering of een kot voor de zoon of dochter? 
EPC: 100,55 kWh/m²  VP: €116.000

antwerpen
Paardenmarkt 34-36

te
koop

Gezellig 2 slpk-appartement met ruim terras! 
EPC: 334 kWh/m²  VP: €189.000 

berchem
Diksmuidelaan 293 - 1V

Top nieuwbouwappartement met terras van 11m²! 
VP: €217.763,66
 

berchem
Kanunnik Peetersstraat 69 C1.19

Volledig gerenoveerde woning. 
EPC: 397 kWh/m²  VP: €198.000

berchem
Klerkenstraat 21

te
koop

te
koop

te
koop

Mooi gerenoveerd appartement in een leuke buurt! EPC: 518 kWh/m²  VP: 
€175.000

boechout
Frans van der Muerenstraat 12 bus 2

Volledig instapklare half-open bebouwing. 
EPC: 165 kWh/m²  VP: € 398.000

boechout
Gillegomstraat 63 

te
koop

Gerenoveerd gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers! EPC: 489 
kWh/m²  VP: €179.500 

boom
Antwerpsestraat 124-126

Modern dakappartement met 1 slaapkamer en terras (12.47m²) 
EPC: 177 kWh/m²  VP: €185.000

mortsel
Sint-Annalei 1, 4ev

Uitzonderlijke woning met garage op 544m² in een topstraat in het 
centrum! EPC: 330 kWh/m²  VP:  €575.000

mortsel
Prins Leopoldlei 83

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

Gezellig en volledig instapklaar twee slaapkamer appartement! 
EPC: 430 kWh/m²  VP: €210.000

borsbeek
Groenhofstraat 6, 2EL 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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 immo te koop 

te
koop

Bosgrond in waardevol agrarisch gebied. 
VP: €89.000

kontich
Hondstraat

Gerenoveerde HOB met tal van extra’s! 
EPC: 339 kWh/m²  VP: €320.000

kontich
Biesaard 11

te
koop

Instapklare villa op 590m² grond met polyvalente sub-level! 
EPC: 259 kWh/m²  VP: €465.000

kontich
Koningin Astridlaan 110 te

koop

Architecturaal nieuwbouwpareltje met praktijk/kantoorruimte, 
appartementen en zicht op het water! VP: €1.100.000

lier
Baron Opsomerlaan 60 

VERKOCHT! Op zoek naar een nieuwe thuis?  Schrijf u gratis in op onze site 
of volg onze Facebook-groep.
 

mortsel
Krijgsbaan 122

Charmante woning in het rustige Hof van Rieth! 
EPC: 530 kWh/m²  VP: €310.000

mortsel
Walter Pompenlaan 51 te

koop

te
koop

Ruime woning in een kindvriendelijk woonerf! 
EPC: 479 kWh/m²  VP: €285.000

mortsel
De Donk 7

Zeer ruime karaktervolle woning met grote grond oppervlakte! 
EPC: 392 kWh/m²  VP: €465.000

mortsel
Edmond Thieffrylaan 97

Prachtige bouwgrond in een rustige straat! 
VP: €155.000

nijlen
Sleutelstraat 5

Ruim wonen in een appartement op een topligging? 
EPC: 188 kWh/m²  VP: €245.000

wilrijk
Groenenborgerlaan 204, 3ev

Luxeserviceflat in een rustige groene omgeving! 
EPC: 92 kWh/m²  VP: €185.000

wilrijk
Klaproostraat 78

te
koop

te
koop

te
koop

Prachtig Art-Deco gebouw met handelsruimte en woonruimte. 
VP: €420.000

mortsel
Fortstraat 1 te

koop
te
koop

te
koop

te
koopverkocht!
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Tof "loft" appartement met 2 slpks op een topligging! 
EPC: 234 kWh/m²  HP: €850 + €30 K

antwerpen
Mechelsesteenweg 6, 3ev

Ruim appartement met 2 slpks en terras! 
EPC: 425 kWh/m²  HP: € 1.100 + €50 K

antwerpen
Van Schoonbekestraat 37, 1rv

te
huur

te
huur

Gezellig appartement met lift en 2 slpks! 
EPC: 111 kWh/m²  HP: €695 + € 50 K

berchem
Grote Steenweg 626, 3ev

te
huur

Bijzonder ruime duplex (130m²) met 3 slpks en aparte ingang. 
EPC: 225 kWh/m²  HP: €890

boechout
Alexander Franckstraat 2

te
huur

Aangenaam 2-slpk appartement! 
EPC: 201 kWh/m²  HP: €690 + €40 K

boechout
Kardinaal Sterckxstraat 2

Ruime en verzorgde villa op een gunstige locatie. 
EPC: 413 kWh/m²  HP: €1.250
 

edegem
 Prins Boudewijnlaan 147 te

huur

Villa met 3 slaapkamers op 737 m² grond. 
EPC: 332 kWh/m²  HP: €1.395

 

hove
De Ster 32 te

huur
te
huur

Verzorgd 2 slaapkamerappartement in een kleinschalig gebouw! 
HP: €650 + €30 K

mortsel
Mechelsesteenweg 168, 2ev

Tof appartement gelegen op de 1e verdieping. 
EPC: 221 kWh/m²  HP: €695 + €55 K

mortsel
Fredericusstraat 2/1eV te

huur

Prachtig gemeubeld gelijkvloers appartement. 
EPC: 364 kWh/m²  HP: €1.200 + €75 K

mortsel
Borsbeeksebinnenweg 23, glv

Gemeubeld appartement met 3 slpks en terras! 
EPC: 338 kWh/m²  HP: €895 + €50 K
 

wilrijk
Vijverlaan 61 te

huur

te
huur

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

03 449 42 41

verhuurd!
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  health mate  

Chronisch zieken – er zijn er 1 miljoen 

in België – gebruiken de cabine’s  om 

de pijn te verzachten. Een infrarood 

sauna geneest niets maar bevordert 

de levenskwaliteit. Maar evengoed 

sporters maken voor of na hun 

training gebruik van de cabine om hun 

prestaties te verbeteren en sneller te 

recupereren. 

Mensen die gewoon graag genieten 

van warmte en ontspanning, die 

hun immuniteit willen boosten en 

afvalstoffen op een snelle manier willen 

verbranden, halen een healthmate 

infraroodsauna in huis.

“En onze klanten blijven trouw aan 

onze sauna” zegt Jan Vandenhoeck. “ 

Daarom vind je onze sauna’s niet op 

 Health Mate infraroodsauna’s bestaat volgend jaar 40 jaar en  
 Jan Vandenhoeck, zaakvoerder van HealthMate Benelux, durft gerust  
 zeggen dat ze de wereld hebben veroverd. “Je vindt onze sauna’s in  
 meer dan 50 landen”.

Health mate:

Warm
aanbevolen.
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de tweedehandsmarkt. Hebben is 

(ervan) houden, zoveel is duidelijk  Er 

is slechts één technieker nodig voor 

de ganse Benelux, die een eventueel 

defect binnen de tien werkdagen 

verhelpt. Na al die jaren in het vak 

moet ik de eerste ontevreden klant 

nog tegenkomen. Een healthmate heb 

je voor het leven. ”

Dorine (54): “Sinds mijn 30 had 

ik allerlei kwaaltjes. Ik was net 

bevallen van mijn eerste kind en 

had voortdurend ontstekingen aan 

mijn maag, slokdarm en gewrichten. 

Allerhande onderzoeken heb ik laten 

doen: was het reuma of niet? De 

dokters geraakten er niet uit. 

“Mijn gewrichten 
zijn beschadigd, 
maar dat ze 
geen pijn meer 
doen, heb ik te 
danken aan mijn 
Health Mate 
infraroodsauna.” 
Dorine (54)



Pas na 1,5 jaar van bloed-onderzoeken 

en scanners vonden ze de diagnose: 

hemochromatose, een erfelijke 

aandoening waarbij je te veel ijzer 

opneemt. 

Dat veroorzaakt ontstekingsreacties, 

vooral in de lever, maar ook in de 

pancreas, gewrichten, huid en het 

hart. Je gaat niet dood aan de ziekte 

zelf, wel aan de gevolgen, want je 

organen worden aangetast. Pas toen 

ze wisten wat er aan de hand was, kon 

de behandeling starten: ader latingen 

om het teveel aan ijzer uit mijn bloed te 

halen. 

En dat gebeurt nu al meer dan 20 jaar. 

Niet meer zo frequent als vroeger; één 

keer per seizoen is vandaag voldoende. 

Mijn gewrichten zijn beschadigd door de 

ziekte, maar dat ze geen pijn meer doen, 

heb ik te danken aan mijn Health Mate 

infrarood sauna. Het was mijn man die 

met het idee kwam. 

Hij droomde van een sauna maar ik had 

claustrofobie, ik kon niet tegen hitte 

die de adem afsnijdt. Iemand vertelde 

hem dat je de deur van een Health Mate 

kunt laten openstaan, en we hebben 

een model met een extra raam gekocht 

zodat je naar buiten kunt kijken. In 2009 

hebben we hem in huis gehaald en ik 

zeg altijd: een Health Mate kopen, dat is 

investeren in je gezondheid. 

Ik ben sinds kort ook beginnen lopen, 

ondanks mijn ziekte. Tot op de dag van 

vandaag heb ik nog nooit spierpijn 

gehad, nog nooit een blessure. Ik train 

drie keer per week en daarna zit ik in 

mijn Health Mate. Dat is mijn moment 

van rust, van meditatie. Ik geniet er echt 

van. En de pijn die ik vroeger had, is ver-

dwenen. Dat heb ik allemaal aan mijn 

Health Mate te danken.”

 

 Meer info?   
 
Health Mate shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169 
2500 LIER
tel.: 03 295 50 25
info@healthmate.be

“Ik ben sinds kort 
ook beginnen lopen, 
ondanks mijn ziekte. 
Tot op de dag van 
vandaag heb ik 
nog nooit spierpijn 
gehad, nog nooit 
een blessure. ”
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UW DROOM HUIS 
VERDIENT EEN
DROOM BED

Kastbedden  |  Kasten  |  Slaapkamers
Zetelbedden  |  Compact wonen

•••

1000 M2  INSPIRATIE  |  GRATIS LEVERING
••• 

Terugname oude matrassen  |  Familiebedrijf sinds 1980
•••

OOK OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN 

STENENBRUG 155 - 157 | 2140 ANTWERPEN | T. +32(0)3 235 07 14 | WWW.SLAAPBOETIEK.BE 



www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017
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ANNIVERSARY
1987-2017

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

brood & banket

brood & banket

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

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

Vishandel Steloy 
Antwerpsestraat 56-58 Mortsel  T 03-449.96.68 – www.steloy.be

Restaurant Cosy Kitchen 
Liersesteenweg 91 Mortsel  T 03-336.00.85 - www.cosykitchen.be 

Bakkerij ’t Bieke 
Bouchoutsesteenweg 19 Hove T 03-455.27.94

Drankenspecialist Albo 
Frans van Dunlaan in Wilrijk  T 03-440.14.36 – www.albodrinks.be

Paul's bakkery & tearoom 
Statielei 99 Mortsel  T 03-449.93.75 

Frituur Het Park 
Liersesteenweg 19 Mortsel T 03-501.06.09

Sierschouwen Van Bulck 
Boomsesteenweg 21 Aartselaar T 03-887.69.89 – sierschouwenvanbulck.be

Kapsalon Dupon by Thomassen 
Pieter Reypenslei 71 Mortsel  T 03-440.05.65 – www.duponcoiffures.be

Schoonheidsinstituut Alegria 
Antwerpsestraat 72 Mortsel T 03-449.17.26

Schoenmakerij Taloni 
Statielei 117 Mortsel  T 03-449.62.84

Restaurant Tisson 
Prins Leopoldlei 106 in Mortsel  T 03-291.31.23 – www.tisson.be

Herenkleding Duden 
Pieter Reypenslei in Mortsel  T 03-449.85.41 – www.duden.be

Body Wave 
Albert Grisarstraat 17 in Antwerpen  T 03-239.81.51 – www.bodywave.be  

Kebam verzekeringskantoor 
Mechelsesteenweg 340 Kontich  T 03-457.76.84 – www.kebam.be

ELU 
Statielei 36 Mortsel  T 03-449.84.04 – www.elumortsel.be

Bloemen Knegtel 
Kern 38 Wilrijk  T 03-827.12.42 – www.knegtel.be  

Patisserie St. Jozef 
Heuvelstraat 110 Boechout  T 03-455.28.47

Brood & banket Ellen 
Jos Reusenslei 36 Borsbeek T 03-321.46.37  - Molenlei 110 Boechout T 03-455.79.48

Alice 
Heuvelstraat 88 Boechout  T 03-455.38.15

'T Bazarke
Statielei 113 Mortsel  T 03-449.81.51

Schoonheidsinstituut

                         bij Bieke

Ons magazine vind je bij deze partners:

HET PARK
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THERAPEUTISCHE INFRAROODSAUNA’S MET LEVENSLANGE GARANTIE

Je natuurlijke pijnstiller
   Verlichting van spier- en 
 gewrichtspijnen

   Goed bij reuma, artrose en 
 fi bromyalgie

   Verbetert je algemene 
 conditie

   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en 

 nek klachten
   Verbetert de bloed-

doorstroming

   Verdrijft afvalstoff en uit 
je  lichaam

   Goed tegen psoriasis, 
 eczeem en acné

   Vermindert stress en 
 hoofdpijn

   Vermindert cellulitis en 
 verbrandt calorieën

   Verhoogt je immuniteit

Surf naar www.healthmate.be voor getuigenissen, heilzame  toepassingen 
en wetenschappelijke studies. Of bel 03 295 50 25 voor een gratis brochure.

Volledig verkooppuntenoverzicht op 
www.healthmate.be

Health Mate shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14-18 u.  Zaterdag van 10-13 u.
Gesloten op zondag, maandag, dinsdag en feestdagen.

Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood-
cabine wil gebruiken om medische redenen

GENIET
nog van 

uitzonderlijkeuitzonderlijke

BEURSVOOR-
  WAARDEN

tot 30 maart
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