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Bernaerts
uw schilder
& decorateur

Reeds 4 generaties lang staat er een team van professionele, residentiële
schilders en gedreven decorateurs klaar om u met veel plezier te begeleiden
in het realiseren van uw interieurproject.
Ons aanbod
Schilderwerken | Muurbekleding | Raamdecoratie | Vloerbedekking
Heirbaan 15-17 | 2640 Mortsel | 03 449 40 30 | info@bernaertsmortsel.be | www.bernaertsmortsel.be

colofon
Wonen Magazine is een
lifestylemagazine van
habicom | vastgoed & advies.
habicom Mortsel
Antwerpsestraat 292
habicom Boechout
Alexander Franckstraat 2

voorwoord
Heb jij ook het gevoel dat 2018 voorbij gevlogen
is? Het lijkt allemaal zo snel te gaan. Een reden,
des te meer, om elke dag te genieten. De kersten nieuwjaarperiode zijn momenten die ons
dichter bij elkaar brengen.

habicom Kontich
Antwerpsesteenweg 55

Momenten waar

habicom Wilrijk
Boomsesteenweg 281

kleine dingen
groter lijken te zijn.

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

Momenten waar we
de snelheidstrein
van ons leven even

telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

halt laten houden
en beseffen dat we

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

dat meer moeten
doen. Het zijn die momenten die we later zullen
herinneren en koesteren.
Via deze weg wil ik, in naam van gans ons team,

Concept, Hoofdredactie,
eindredactie en coördinatie:
Habicom team

jou en je familie bijzonder gezellige, warme

Vormgeving: xen.be

fantastisch 2019!

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

en huislijke feestdagen toewensen en een

Tot volgend jaar!
Warme groet,
Naranjo Decamps
habicom

B O EC H O U T E N W I L R I J K H A L E N H A B I C O M I N H U I S !

HABICOM
komt dicht bij jou wonen
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wijntip

Wijn in de kijker van
onze wijnexpert Harald:
Weinviertel dac van
Rockabilly Weinkult
Het Weinviertel is Oostenrijks grootse wijnregio, met een
fascinerende variëteit aan druivenrassen die meestal
zeer aromatische wijnen opleveren. Typisch is de Grüner
Veltiner, maar ook Zweigelt, Blaufränkisch, Blauburger,
Riesling, Muskateller en Weißburgunder worden er
verbouwd.
6
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appel, ananas en een typerende minerale
afdronk.
Dit prijsbeest, waarvan Caveman-wines
de exclusieve importeur voor België is,
is dan ook niet voor niets opgenomen in
Frank Van Der Auwera’s Wijnkoopgids
2019 met de 300 beste wijnen tot 15€.
Drink deze wijn bij visgerechten (gerookt
of met witte wijn saus), gevogelte of als
aperitief.

TIP:

Proeven is
belangrijk!

Ramona & René Pollak, de eigenaars
van Rockabilly Weinkult, zijn
gepassioneerde wijnbouwers die
de traditie van kwaliteitsvolle
wijnproductie in ere houden. Hun hart
klopt echter niet enkel op het ritme
van de wijngaard, maar ook op dat
van de Rockabilly muziek, wat we ook
duidelijk zien aan de “vetkuifetiketten”
op hun flessen.
Deze Weinviertel dac, een Grüner
Veltliner, is een zilverglanzende
groengele wijn, met swingende
aroma’s van, appel, groene peper
en verse tuinkruiden. In de mond is
hij zesty, en licht tintelend, met een
rijk smaakpallet van limoen, groene

De juiste wijn kopen is geen sinecure;
drink je uit gewoonte steeds dezelfde
wijnen, of heb je geen idee wat te kiezen
wanneer je voor een wijnrek vol met
verschillende flessen staat?
Dan zijn de Open-Fles dagen of
“the BOX”, het wijnabonnement van
Caveman-wines iets voor jou! Meermaals
per jaar kan je er in een ongedwongen
sfeer kennis maken met ons assortiment,
variërend van huiswijnen tot exclusieve
toppers. Check de website of Facebook
pagina voor de juiste data.

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

Wonen Magazine

7

  

      





8

Wonen Magazine

      
  

A New Year - A New Start
... voel je goed in je vel!
BODY WAVE: WELLNESS - AFSLANK - BEAUTY
Ons team staat voor je klaar met:
• een op maat gemaakt
voedingsplan via onze
gediplomeerde diëtiste.
• een bewegingsprogramma onder
begeleiding van de kinesiste:
- vetverbranding - Hypoxi
- bodyshaping & spieropbouw E-Fit

• behandelingen door onze
schoonheidsspecialistes:
- anti-cellulitemassage van
LPG - Endermologie
- detoxwrapping met de Universal
Contour Wrap
• de helende handen van onze
massagetherapeuten:
- vochtophoping verhelpen met
lymfedrainage.

Straal in je nieuwe slanke en energieke lichaam.
Albert Grisarstraat 17
(vlakbij Brouwerij De Koninck)
2018 Antwerpen
T. 03/239.81.51
www.bodywave.be
Privé parking

Massage - Arrangementen - BABOR beauty salon - Microdermabrasie
Microneedling - Kyalin proteïnedieet - Bioradix ...

wannahaves te koop bij Alice in Boechout

House Doctor interieur,
verlichting en accessoires

Beck Söndergaard sjaals,
mutsen en accessoires

win!
Win een cadeaubon van 200€!
Win een cadeaubon van Alice in Boechout. Een Wonderland
vol mooie dingen. Je vindt bij Alice mooie interieur - en
decoratie artikelen, geschenken, sjaals en accessoires...
Stuur een mailtje naar aliceinboechout@habicom.be en
maak kans op deze cadeaubon aangeboden door Alice &
habicom.

House Doctor interieur,
verlichting en accessoires

Alice in Boechout
Heuvelstraat 88
2530 Boechout
www.aliceinboechout.com
03 455.38.15

KLIPPAN lamswollen dekens
10
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Dé glazenwasser
in uw buurt

GLAZENWASSERIJ - OSMOSEREINIGING - REINIGING ZONNEPANELEN - ONTMOSSINGEN

VERRELST WINDOW CLEANING staat voor een vriendelijke en stipte service
tegen een correcte prijs. Wij wassen uw ramen streepvrij én ecologisch. Al
onze medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over de nodige kennis om
elke opdracht perfect af te werken, zowel voor particulieren als voor bedrijven.
Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte.
0476 78 29 94 | tim@verrelstwindowcleaning.be | www.verrelstwindowcleaning.be
Wonen Magazine
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gratis schatting
& advies!

habicom in cijfers
—

Gemiddeld aantal unieke bezoekers
per maand op habicom.be

12.000
Gemiddeld bereik van onze habicom
Facebook pagina per maand

19.000
Populairste apparaten om
onze site te bekijken:

Mobiel

Desktop

Tablet

49,9% 37,9% 12,2%
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JUWELEN RAMS
“Uw huis van vertrouwen”
OPEN ALLE DAGEN
van 14 tot 31 december
Weekdagen van 14u tot 19u
Zat en zon van 10u tot 17u

Grote collectie uit
eigen atelier

Zilveren juwelen vanaf € 5,95!

Grote keuze
Trouwringen!

Gaatjes prikken
oorbellen € 15

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
Openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 14u – 19u en zaterdag: 10u – 17u

habicook

Tataki
van rundvlees.

en bietensalade
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Aan de slag
Fruit de look en de gember in een beetje olie. Voeg
daarna de overige ingrediënten toe en breng al
roerend, zachtjes aan de kook. De marinade hoort
zowel pittig, zout als ook zoet te zijn!
Schroei het vlees dicht. De ideale bakwijze voor
dit gerecht is “bleu chaud”. Leg het vlees in een
ovenschotel en overgiet het met de warme marinade,
zet dit in de voorverwarmde oven van 150°C
gedurende 5min.
Laat niet langer garen! De bereiding is enkel gelukt, als
het vlees nog rood is. Ondertussen hebt u tijd om de
salade te bereiden.

Ingredienten (4 pers.)
600gr rundvlees (vraag advies aan
uw keurslager, vb Aberdeen)

Voor de marinade:

.250ml soyasaus (LOW SALT heel
belangrijk!)
duimlengte verse gember fijngehakt
.1 teentje look fijngehakt
.2 eetlepels korianderbolletjes
.100ml sweet brown vinegar
.1 eetlepel rode currypasta
.2 eetlepels witte fijne suiker

Voor de salade:

Rode bietenblad en veldsla
Gedroogde abrikozen in fijne reepjes
gesneden
Pompoenpitten
Verse (kleine) rode bieten (na garen
in dunne schijfjes snijden met
mandoline)

Tip:

Laat de bietjes in de schil (borstelen),
garen in de oven op 160°C. Prik
met een mespunt ter controle. De
lange gaartijd zorgt voor een intens
aardse smaak. Wenst u het gerecht
in 15minuten klaar te hebben, gebruik
dan de gekookte, verpakte variant, te
vinden in het warenhuis)

Hussle de gemengde salade met de schijfjes rode
biet in een kom en schik ze op een bord. Strooi de
abrikozensnippers & de pompoenpitten over de salade.
Snij het nog warme vlees, haaks op de vezel, met een
vlijmscherp mes, in dunne lapjes. Schik het over de
kleurrijke salade. Serveer de marinade apart.
Dit eenvoudig, snel te bereiden gerecht, zal zeker
indruk maken op uw tafelgasten.
Smakelijk!
Yuna

De garderobe

Huiskamerrestaurant
Wouwstraat 29 Mortsel
www.degarderobe.be
Wonen Magazine
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Prettige
feestdagen!
VA N W E G E H E T G A N S E

HABICOM TEAM

“

We staan altijd klaar voor onze klanten
met persoonlijk en professioneel advies.

SERVICE EN KWALITEIT
Klanten bijstaan met een persoonlijk en
professioneel advies, dat is waar het bij de
SLAAPBOETIEK om draait. Tel daarbij een
goede service en Belgische topkwaliteit en
het plaatje is volledig.
Al 38 jaar staat de SLAAPBOETIEK bekend
voor optimaal slaapcomfort. Het is een
familiebedrijf en dat is alleen maar een
voordeel voor de klanten die kunnen profiteren van de kennis en jarenlange ervaring.
In 1980 startte Rita Van Caenegem - de
mama van Marino en Lieveke - met de
Maxi Matrasmarkt. In 2010 werd dan de
SLAAPBOETIEK opgericht.
In al die jaren is de winkel uitgegroeid tot
de mooie boetiek van vandaag. De hele
familie is bij de zaak betrokken en allen zijn
ze begaan met gezond en verantwoord
slaapcomfort.
De SLAAPBOETIEK is dan ook veel meer
dan een showroom met bedden. Het is er
sfeervol en je wordt uitgenodigd om de
bedden ook werkelijk uit te testen. En dat
niet zomaar eventjes, maar op je gemak.

18
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1000 M2 SLAAPPLEZIER
In de ruime, vernieuwde toonzaal, biedt
de SLAAPBOETIEK zijn bezoekers het beste
van wat er op de markt te vinden is, voor
ieders budget. Je vindt er bijvoorbeeld al
boxsprings – compleet met matras, hoofdbord en levering – vanaf 990 €, benadrukt
Marino Finck.
Over een oppervlakte van 1000 m2 ontdek
je slaapsystemen, bedkasten, zetelbedden,
donsdekens en bedtextiel.
“Wij willen de mensen laten genieten
van een optimaal slaapcomfort voor een
gezonde nachtrust”.
AFGEZONDERDE TESTRUIMTE
De SLAAPBOETIEK heef een compleet
ingerichte slaapcabine waarin je volledig
in de wereld van Tempur wordt ondergedompeld. Daarnaast zijn er 4 ingerichte
slaapkamers – topcombinaties van matras
en bodem – die je rustig kan uittesten.
“Zo bieden we mogelijkheid aan de klant
om de kwaliteit van onze producten uit te
proberen en te bezinnen over de verschillende mogelijkheden. Alleen zo kunnen
we mensen bewust maken van optimaal
slaapcomfort.”

teps_sep18.indd 1

“
MAAK JE
BRENG
DEKLAAR
LENTE
IN JEJE
SLAAPKAMER!
VOOR
WINTERSLAAP

De dagen beginnen al flink te korten en dat betekent maar één ding: de winter komt eraan!

De lente is weer in het land, een goede reden om jouw slaapkamer onder handen te
Tijd om je slaapkamer klaar te maken voor een comfortabele, warme winterslaap. Met een showroom van
nemen! De
slaapboetiek zorg al meer dan 35 jaar voor een comfortabele nachtrust.
1000m2 vol inspiratie, vind je bij de Slaapboetiek zeker de beste winterspullen voor jouw slaapkamer!
Met zo’n 1000m2 aan inspiratie vind jij zeker de beste lente items voor jouw slaapkamer!

OOK OP
E
OP N
ZONDA
G

Spring snel eens binnen voor ons ruim assortiment aan kastbedden, boxsprings, slaapkamers, zetelbedden

Spring snel eens binnen voor een ruim assortiment aan kastbedden, boxsprings,
en kijk samen hoe we vandaag de dag compact kunnen wonen.
Slaapkamers, Zetelbedden en kijk samen hoe we vandaag de dag compact kunnen wonen.

22 Heb
allergieën
nekklachten?
Hebjijjijlast
lastvan
allergieën
of of
nekklachten?
goed
hoofdkussen,aangepast
aangepastaan
aanjouw
jouw
EenEen
goed
hoofdkussen,
noden, zorgt
nieuwe
dag weer
noden,
zorgtervoor
ervoordat
datjijjijdede
dag weer
uitgeslapen
tegemoet
gaat!
lentefris
tegemoet
gaat!
1

1

ERGONOMISCH HOOFDKUSSEN € 80
ERGONOMISCH HOOFDKUSSEN €80

Belgische boxsprings

Boxsprings
volledigvolledig
op maatop maat
met
supersnelle
levertermijn
uit
België
met super
snelle
(10 werkdagen)
levertermijn.
(10 werkdagen)

Kies
vooranti-allergie
anti-allergielakens.
lakens.
33 Kies
voor
Goed
mensen
met
een
allergie
Goed
voorvoor
mensen
met
een
allergie
pollen
of huisstofmijt.
aanaan
pollen
of huisstofmijt.
HOESLAKEN VANAF € 30
HOESLAKEN VANAF €30

TWEEPERSOONS BOXSPRING
TWEEPERSOONS BOXSPRING
VANAF € 1.350
VANAF €1.350

Heb
jij het
‘s nachts
snelsnel
warm?
44 Heb
jij het
snel
‘s nachts
warm?

Enheb
heb je
je last
last van
En
van transpiratie?
transpiratie?Dan
Danisishet
misschien
tijd om
matras
vervangen
door
het
misschien
tijdjeom
jouwte
matras
aan te
een een
7-zone
pokketverenmatras.
passen naar
7 zone
pokketverenmatras
MATRAS VANAF € 250
MATRAS VANAF €250

TIP! Wist
Wist je
eigen
lijn boxprings
TIP!
je dat
dat onze
je onze
eigen
lijn
volledig in volledig
België wordt
geproduceerd?
boxsprings
in België
wordt
Hierdoor
houden
we
de
levertermijn
geproduceerd? Hierdoor houden we de
ongezien kort!
levertermijn ongezien
kort!

5

5 een mooi
Alles in één keer betalen, waarom zou je? Je hebt
studiomeubelen,
bedkasten
bed of Ruime
nieuweafdeling
slaapkamer
gezien bij De
Slaapboetiek.
ennaar
zetelbedden
voor compactinwonen
Vraag
onze voorwaarden
de winkel.
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

·

·

·

STENENBRUG 155 - 157 | 2140 ANTWERPEN | T. +32(0)3 235 07 14 | WWW.SLAAPBOETIEK.BE
Stenenbrug
155-157
2140 Antwerpen 03 235 07 14 www.slaapboetiek.be
OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN, WOENSDAG GESLOTEN
OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN, WOENSDAG GESLOTEN
DB505052D8
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immo te koop

Boomgaardstraat 43 2EV

antwerpen

te
koop

1-slpk app perfect gelegen in één van de leukste buurten in de stad!
EPC: 755 kWh/m² VP: €127.500

Grote Steenweg 28 (Project Brouwerspoort)

berchem

te
koop

boechout
Volledig gerenoveerd appartement!
EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

20
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antwerpen

te
koop

Commercieel gelijkvloers op een centrale toplocatie.
VP: €450.000

Binnensteenweg 240 A.03

boechout

te
koop

Trendy gelijkvloers appartement met groot terras!
EPC: 97 kWh/m² VP: €199.000

Ruim appartement (98m²) met terras 17m²!
VP: €274.400

Frans Van Der Meurenstraat 12

Paardenmarkt 63

te
koop

Hugo Verrieststraat 12

boechout
Op te frissen 3 slpk appartement met garagebox!
EPC: 621 kWh/m² VP: €159.000

te
koop

ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be

te
koop

Jozef Posenaerstraat 79,

borgerhout
Aangename woning met leuke stadstuin!
EPC: 292 kWh/m² VP: €249.000

Elzenstraat 97

hove

ht!

Ruime vrijstaande kangoeroewoning/tweewoonst!
EPC: 248 kWh/m² VP: €575.000

kontich
Assistentiewoning met 1 slpk!
E-Peil: 50 kWh/m² VP: €219.900

edegem
Leuk appartement in hartje centrum!
EPC: 262 kWh/m² VP: €175.000

verkoc

Drabstraat 137/B2.1 (Project Keysershoek)

te
koop

Doelveldstraat 27 1EV,

Drabstraat 137/A0.1 (Project Keysershoek)

kontich

te
koop

Erkende assistentiewoningen (12% BTW) in een groen kader!
E-Peil: 50 kWh/m² VP: €179.900

te
koop

te
koop

Gallo-Romeinenlaan 13

kontich
Appartement op eerste verdieping met 2 à 3 slpks!
EPC: kWh/m² VP: €154.500

Wonen Magazine
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project in de kijker

Start verkoop

Residentie
Gonthie
22
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BIJZONDERHEDEN
•

BEN appartementen
(Bijna–Energie–Neutraal)

•

5 jaar een korting van 50%
op de onroerende voorheffing

•

1, 2 en 3 slaapkamer
appartementen

•

Vloerverwarming met
warmtepomp

•

Conform normen 2021

•

Ruime en lichte
appartementen

•

Ondergrondse parking

•

Toegankelijke daktuin

•

Prijzen vanaf 184.500€

Contacteer onze
nieuwbouwadviseurs voor meer
informatie op 03 449 42 41
of via hallo@habicom.be

er
Wonen Magazine
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immo
immo te
te koop
koop

te
koop

Koningin Astridlaan 37

kontich
Instapklare servicewoning met privé tuintje!
EPC: 304 kWh/m² VP: €169.500

Kwalitatief commercieel gelijkvloers (bouwj 2017)
VP: €450.000

mortsel
Gerenoveerde eengezinswoning.
EPC: 247 kWh/m² VP: €345.000

24
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te
koop

Anna van Hoornstraat 3

mortsel

te
koop

Te renoveren HOB in topwijk!
EPC: 626 kWh/m² VP: €284.500

te
koop

De Valk 17

kontich
Unieke woning in het centrum!
EPC: 277 kWh/m² VP: €397.500

te
koop

Baron Opsomerlaan 60

lier

Molenstraat 71

Deurnestraat 200 1.1

mortsel

te
koop

Prachtig appt met 2 slaapkamers en terras in een architecturaal pareltje!
EPC: 316 kWh/m² VP: €234.000

ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be

Heldenstraat 6

edegem

te
koop

Stijlvolle kabinetten in groepspraktijk.
VP: €1.300.000

te
koop

Jozef Hermanslei 35

mortsel

Instapklare burgerswoning met gelijkvloers appartement en tuin.
EPC: 291 kWh/m² VP: €449.500

Wat is mijn
woning waard?
Steenbakkerijen 41

niel

te
koop

Volledig gerenoveerde woning!
EPC: 184 kWh/m² VP: €385.000

Steenberghoekstraat 27

rumst
Appartement met 3 slaapkamers en terras!
EPC: 200 kWh/m² VP: €195.000,

te
koop

Maak vrijblijvend een afspraak
met de vastgoedexpert in uw buurt.

03 449 42 41

te
koop

Drukpersstraat 17

wilrijk

Bel-étage woning met 2 slpks en groot magazijn op interessante locatie!
EPC: 474 kWh/m² VP: €272.000

Wonen Magazine
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immo te huur

Zandvlietstraat 72

antwerpen

te
huur

Tof 1 slpkmr appt op een leuke ligging!
EPC: 254 kWh/m² HP: €595 + €50

Prachtig nieuwbouw appartement in Groene rand!
HP: €745 + €80 K

edegem
Stijlvolle kabinetten in groepspraktijk.
HP: €450

26
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te
huur

Alexander Franckstraat 230 bus 3

boechout

te
huur

Trendy 2 slpk appartement nabij centrum.
EPC: 612 kWh/m² HP: €725 + €50 K

te
huur

Heldenstraat 6

berchem
1-slaapkamerappertement met ruim terras en mooi zicht!
EPC: 293 kWh/m² HP: €625 + €100 K

te
huur

Nachtegaalstraat 11

boechout

Fruithoflaan 118

Pieter van den Bemdenlaan 55

edegem
Verzorgde woning in de Molenveld-wijk!
EPC: 181 kWh/m² HP: €895

te
huur

ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be

Robert Schumannplein 41/21

hoboken

te
huur

Nieuwbouwapp met 2 slpks, terras en staanplaats op een rustige ligging!
EPC: 125 kWh/m² HP: €750 + €50 K

Pierstraat 247/0.2

kontich

te
huur

te
huur

Boechoutsesteenweg 146

hove
Luxe duplex-appartement op privé-domein!
EPC: 137 kWh/m² HP: €850 + €150 K

Moederhoefstraat 84/A0.2

lint

te
huur

Luxe nieuwbouw gelijkvloers op een rustige en groene locatie!
EPC:103 kWh/m² HP: €890 + €45 K

Gelijkvloers nieuwbouw appartement met groot terras!
HP: €800 + €80 K

Uw woning in de
volgende editie?
Borsbeeksebinnenweg 1 1EV

mortsel
Recent appartement met 2 slaapkamers!
EPC: 114 kWh/m² HP: €750 + €38 K

te
huur

Mail habicom via
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

Wonen Magazine
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INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE VIDEOFONIE

RTE!
E
F
F
O
S
I
T
A
R
G
LIERSESTEENWEG 89 2640 MORTSEL TEL 0488520164 WWW.EASY-PROTECT.BE
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ERK. MIBZ.: 20 1877 12

INCERT ERKEND: A-0166

Hypotheek
voordeel
zoekt bij 15 banken waar jij
de voordeligste hypothecaire
lening kan krijgen.
Christel
ook all-in lening
Christine

Jelle
Karin

(met notariskosten)

03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be
Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne

Let op, geld lenen kost ook geld.
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Verf mét advies
Verf mét advies

Verf mét advies

Behang
Behang
Verf
mét advies

Behang

Raamdecoratie
Raamdecoratie
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1987-2017

Behang
Raamdecoratie
Vloerbekleding

Vloerbekleding

ANNIVERSARY
1987-2017

Raamdecoratie
Plaatsingsdienst + schilderwerken
Vloerbekleding
Plaatsingsdienst + schilderwerken
Gevelrenovatie met spuitkurk

Plaatsingsdienst
schilderwerken
Vloerbekleding
Gevelrenovatie+met
spuitkurk

NORMAL

dinsdag t.e
zaterdag 1
gesloten o

NORMALE OPENINGSUREN:

dinsdag t.e.m. vrijdag:met
10u-18u
www.verheyenbinnenhuisinrichting.be
• ww
Gevelrenovatie
spuitkurk
Plaatsingsdienst
+
schilderwerken
zaterdag 10u-14u
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • in
www.verheyenbinnenhuisinrichting.b
gesloten op maandag, zon- en feestdagen
info@verheyenbinnenhuisinrichting.b

Gevelrenovatie met spuitkurk
www.verheyenbinnenhuisinrichting.b
VERHEYEN
BVBA • BONIVERLEI 257
info@verheyenbinnenhuisinrichting.b
sinrichting.be • www.kurkgevel.be
2 6 5 0 E D E G E M • T. 0 3 4 5 8 4 7 5 2

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

info@verheyenbinnenhuisinrich

onze partners

Ons magazine vind je bij deze partners:
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

Cosy Kitchen
RESTAURANT

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

HET PARK

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

Gashaarden | Houtkachels | Sierschouwen
Gaskachels | Inbouwhaarden

Kapsalon Dupon by Thomassen
Pieter Reypenslei 71 Mortsel T 03-440.05.65 – www.duponcoiffures.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 | Bellfires | Faber| Dovre | Wellstraler

Schoonheidsinstituut Alegria
Antwerpsestraat 72 Mortsel T 03-449.17.26

AWDMV00C

www.sierschouwenvanbulck.be

Schoonheidsinstituut
bij Bieke

Schoenmakerij Taloni
Statielei 117 Mortsel T 03-449.62.84

TOPPI

•

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELS
NUMMERPLATEN
GRAVEREN
SLOTENMAKERIJ
STEMPELS

•
•

SCHOTEN - PAALSTRAAT 8 - 03.658.6380
MORTSEL - STATIELEI 117 - 03.449.62.84

TOPPI ANTWERPEN - ABDIJSTRAAT 239 - 03.216.14.58
D.DE MEYER
TOPPI.DEMEYER@TELENET.BE • 0487.627.401
BTW 0820.344.341

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

TISSON l RESTO

PRINS LEOPOLDLEI 106

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

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

OPENINGSUREN EN MENU

www.tisson.be

Wellness, afslank
& beautycenter
pantone DS 306-5 C

cmyk 40 30 70 0

wit

z 40

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
Boetiek Fashion
Kapellestraat 9, Aartselaar 03/877.21.65
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

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

brood & banket

Alice
Heuvelstraat 88 Boechout T 03-455.38.15
'T Bazarke
Statielei 113 Mortsel T 03-449.81.51

"DANKZIJ ONZE HEALTH MATE
INFRAROODSAUNA BLIJVEN
WE ACTIEF. DAT PIJNLIJKE
KWAALTJES VERDWIJNEN,
IS MOOI MEEGENOMEN"
Leo (75): “Mijn vrouw en ik
hebben altijd een heel actief
leven gehad. Ik werkte in de
banksector, zij in het onderwijs
en we hadden vijf kinderen.
In mijn vrije tijd voetbalde ik,
later was ik vijftien jaar lang
scheidsrechter. Ook op vakantie
waren we altijd in beweging:
we hebben met de ﬁets de halve
wereld gezien. Toen we beiden
met pensioen gingen, wilden
we bezig blijven. Ik ging als
vrijwilliger ﬁetsen met blinden,
mijn vrouw ging aan de slag op
de palliatieve zorg. Zo’n vrijwilligerswerk, dat houdt een
mens warm.
Maar intussen begon dat
actieve leven wel zijn tol te
eisen. Mijn vrouw kreeg last
van osteoporose waardoor haar
ruggengraat minder mobiel
werd. En ik had artrose in
mijn enkels - als scheidsrechter
loop je veel achteruit op het
veld en dat is héél belastend
voor spieren en gewrichten.
Aangezien iemand in de familie
een Health Mate had om z’n
gewrichtspijn te verlichten en
daar zo tevreden over was,
besloten we er een te bestellen.

Enkele weken nadien werd ik
opgenomen in het ziekenhuis
met hartproblemen - ik had
een pacemaker nodig. Na de
operatie kreeg ik vreselijke pijn
in mijn linkerarm, die ook de
weken erna maar niet verdween. De dokters vonden de
oorzaak niet en konden enkel
pijnstillers en armoefeningen
geven. Intussen was onze
Health Mate infraroodsauna
geleverd, en geloof het of niet,
maar al na de eerste keer was
de pijn in mijn arm minder,
en na een week was ie zelfs
helemaal verdwenen!

Geniet nu reeds van

EINDEJAARS
CONDITIES

bij alle verkooppunten

We hebben onze Health Mate
intussen enkele maanden en
we zijn eraan verslaafd. Het is
voor ons dé manier om op onze
leeftijd toch nog actief te zijn.
Dat ook de pijn na die operatie
is verdwenen, is natuurlijk
geweldig, dat had ik nooit
durven denken.”
(Lees het volledige verhaal van Leo in
onze blog op www.healthmate.be).
Raadpleeg steeds je arts als je een infraroodsauna wil gebruiken om medische redenen.

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

ONTDEK WAT HEALTH MATE VOOR JOUW GEZONDHEID KAN DOEN & VRAAG EEN GRATIS PROEFSESSIE !

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.

Volledig verkooppuntenoverzicht op
www.healthmate.be

