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Welkom bij Abitare

Achter Abitare staat een team van interieurarchitecten 
die u begeleiden doorheen de keuzes van uw volledige 
inrichting. Van een huis een thuis maken is meer dan 
meubels kiezen. Het is buiten de lijnen durven tekenen 
en alles in vraag durven stellen. Creativiteit die ter 
dienst staat van uw persoonlijke smaak en ideeën. 

Van concept tot realisatie leiden we alles samen voor u 
in goede banen. Als team een woning naar een hoger 
niveau tillen, dat is Abitare Mooi Wonen.
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Totaalconcept
Kom naar Abitare en maak kennis met 
onze inrichters.  U zal merken dat u 
niet zomaar in een interieurwinkel 
terecht komt; voor wie dat wil gaat er 
een wereld aan persoonlijk advies en 
interieurbegeleiding open.

Klanten komen bij ons aankloppen met 
de allereerste plannen van hun woning 
en dat doet ons veel plezier. Zelfs 
als de bouwwerken nog niet gestart 
zijn, is het fijn om alvast te kunnen 
wegdromen bij het finale resultaat van 
het droominterieur. 

Luisteren naar alle persoonlijke 
wensen en voorkeuren is één van de 
belangrijkste uitgangspunten aan het 
begin van een ontwerp.  In de ruime 
showroom in Geel of in Brasschaat 
ontvangen wij onze klanten op een 
prestigieuze, doch gemoedelijke 
manier om van gedachten te wisselen.  
De ruime toonzaal biedt bovendien 
voldoende mogelijkheden om 
persoonlijke voorkeuren af te toetsen. 

Wat volgt uit zo’n verkennend 
gesprek is een ontwerp op maat. 
Moodboards worden gecreëerd en 
3D tekeningen zijn ter beschikking. 
Het is wegdromen in stijl wanneer 
een project wordt voorgesteld. Ook 
voor de interieurarchitect is dat steeds 
weer een spannend moment. De blije 
gezichten van onze klanten omdat het 
resultaat zo mooi is terwijl er rekening 
werd gehouden met alle persoonlijke 
wensen, dat is waar het om draait. 
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Hoe we samenwerken?

Wilt u ook iets aan uw interieur veranderen?  Een nieuwe zetel, 
een volledige aanpak of een paar nieuwe accenten om het huis 
op te frissen?   Onze interieurarchitecten staan u met plezier bij 
tijdens het hele proces.
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Hoe gaan we te werk? 

1.  Kom langs voor een kort verkennend gesprek of 
maak meteen een afspraak, telefonisch of via onze 
website Abitare.be

2.   We ontvangen u persoonlijk in de winkel en nemen 
uitgebreid de tijd om u te leren kennen en om te 
luisteren naar wat uw plannen of ideeën zijn.  Breng ook 
zeker een plan van de ruimte en/of afmetingen mee.  
TIP: extra beeldmateriaal is altijd handig. Denk aan foto’s 
van de ruimte, pinterest ideeën, knipsels uit magazines, 
stalen van vloerbekleding of verf  etc.  

3. We maken een tweede afspraak in de winkel. 
Onze interieurarchitect heeft een gedetailleerd 
ontwerp voor u gecreëerd en zal dit aan de hand van 
plannen, moodboards en eventuele 3D visualisatie 
aan u voorstellen.  Eveneens krijgt u een beeld van het 
kostenplaatje.  We overlopen alles samen en sturen bij 
tot het helemaal goed voelt.    

4. Onze eigen Abitare leverkrachten komen bij 
u thuis leveren. Zij staan in nauw contact met de 
interieurarchitect en zullen alles met de grootste 
zorg en enthousiasme installeren. Een mooi resultaat 
neerzetten is letterlijk hun vak.  

17
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“Een mooi interieur creëren is mijn passie”

      
      Laura

Nieuw Abitare Bonheiden 
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Welkom in Abitare Bonheiden

Kom onze nieuwe winkel ontdekken en laat u inspireren!
Abitare verrast met een uitgebreide collectie aan decoratie, 
meubels en  verlichting. Een mooi aanbod aan designobjecten 
en lifestyle accessoires hebben wij voor u uitgekozen.

Onze interieurarchitecten helpen u ook graag met uw uitgebreid 
interieurproject. 

Ook op zondag kan u in alle rust bij ons langskomen.
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“De passie voor mooi wonen reikt tot in de kleinste details”
      
      
      Britt 

Projecten
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Rust in Keerbergen
Onze klant uit Keerbergen had een bruin/beige  interieur en wilde het allemaal wat 
frisser en eigentijdser maken.  We kozen voor een modern wit/zwart interieur en 
voegden warme materialen en accentkleuren toe om de gezelligheid te bewaren.  
Doorheen het hele proces hielden we rekening met de aanwezigheid van kinderen 
in het gezin.  Alle gekozen materialen moesten onderhoudsvriendelijk zijn want in 
een huis moet geleefd kunnen worden.   

De parket werd opgeschuurd waardoor we de kleur van het tafelblad perfect op 
de vloer konden afstemmen.  Deze eenheid creëert rust en zo’n lichte parket oogt 
meteen ook veel frisser.

Het Casual Chic salon hebben we bekleed in de witte pixel stof.  Het vraagt durf 
om een salon in het wit te kiezen, maar deze stof is afwasbaar en bovendien zijn 
alle hoezen afneembaar.  In combinatie met het onderhoudsvriendelijke  lichtgrijze 
wollen tapijt wordt het geheel meteen extra gezellig.   
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De Sunflower klok van Vitra is zo bijzonder dat ze kan beschouwd worden als 
een piece of art.  En neem dat gerust letterlijk. Deze klok is als een kunstwerk, 
hang ze dus gerust daar waar u oorspronkelijk een schilderij voor ogen had. 
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De design vloerlamp van Occhio oogt subtiel maar verlicht heel de ruimte 
als u wil. Deze lamp maakt plafondverlichting overbodig en kan door zijn 
uitmuntende techniek zowel functioneel licht creëren als de sfeerbeleving 
centraal zetten.   

32
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Totaalplaatje in Hasselt
“Na heel wat omzwervingen en een lange zoektocht naar een mooie tafel op 
mijn lengte zijn we bij Abitare uitgekomen”, vertelt Ghyslain, de vrouw des huizes 
van dit nieuwbouwappartement in Hasselt. “Ik ben klein van gestalte en het was 
enorm moeilijk om een winkel te vinden die bereid was om met ons mee te 
denken en een tafel (+ stoelen) met aangepaste hoogte voor ons te maken.  We 
spraken met Terry en die begreep ons meteen.  Gaandeweg hebben we heel ons 
interieur bij Abitare gevonden.”

Naast een comfortabele eetkamer wilden de bewoners een zithoek met 
relaxfuncties. Het mochten in geen geval de gangbare relaxfauteuils worden.  
Ze kozen voor het Big Bob salon waarin de relaxfunctie subtiel verwerkt zit. Het 
tussentafeltje dient als praktische scheiding tussen beide zitplaatsen.

 “Wij hebben heel ons interieur gevonden met assistentie van Abitare” vertelt 
Ghyslain. “Ook voor ons terras vonden we deze compacte en comfortabele 
zeteltjes die qua kleur en stijl perfect passen in het geheel en waar we heel blij 
mee zijn.”
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Zen in Oud Turnhout
De bewoners van deze villa aan de groene rand van Turnhout hadden een goed 
idee over wat ze wilden.  In samenwerking met architecten Luc Vanhout en Mieke 
Goris van Architects in Motion (AIM) bouwden ze een luxueuze villa waar maturiteit 
en evenwicht centraal staan.   

Voor de inrichting deden ze een beroep op Abitare. De nadruk lag op harmonie, 
comfort en functionaliteit.  Er werd veel op maat gemaakt zoals de zwart metalen 
kast in de inkomvide en de ingemaakte tv wandkast.

38
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De aanwezigheid van kleinkinderen deed de bewoners bewust kiezen voor 
onderhoudsvriendelijke materialen zoals een wollen tapijt, gelakte eiken 
meubels en duurzame vochtafstotende stoffen.  
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Compact appartement op ‘t Zuid 
Het moeilijke aan een compacte woonruimte is het maken van een logische 
indeling van de verschillende leefhoeken.   In dit appartement op het Antwerpse 
Zuid werd dat slim aangepakt.  

Een ingebouwde zitbank en een ronde tafel zorgen voor een optimaal gebruik van 
de hoek naast de keuken.  Er werd bovendien geopteerd voor een uitschuifbare 
tafel zodat het bij gelegenheid wel mogelijk is om meer mensen te ontvangen 
voor een etentje.  

De zitbank is het middelpunt van de ruimte waar alles letterlijk om draait. Deze 
mocht groot zijn maar hebben we bewust strak van vorm gehouden om alles 
rustig te houden.  

Het werkblad in de keuken werd gemaakt in Mediterranean Cream marmer.  
Deze steen is uitermate geschikt als gootsteen of vloer.  Zijn licht beige romige 
kleur sluit in dit geval mooi aan op de kleur van de kastdeuren en geeft alles een 
zeer naturelle en rustige uitstraling. 
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Doorheen het volledige appartement werden muren en kasten handmatig bekleed 
met een minerale coating die een warme betonlook geeft.  Omdat deze coating 
waterdicht is, werd dezelfde techniek ook in de badkamer toegepast.  

46
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“Details maken het interieur”

      
      Charlotte

Interieurtrends
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Wabisabi, dé interieurtrend waar u gelukkig van wordt 
Wabi sabi is een levensfilosofie afkomstig uit Japan. Wabi komt van wabiruba, wat staat voor eenzaamheid, 
hunkeren, verlatenheid, soberheid of ongekunsteldheid. Sabi betekent vergankelijkheid, alles wat 
voorbijgaat.

Samen staat het voor de schoonheid van soberheid en het vergankelijke.  Denk aan een blad in de herfst 
dat zijn kleur verliest, uitdroogt en langzaamaan `vergaat tot een fragiel doorzichtig generfd geraamte. 

Hoe vertaalt deze levensfilosofie zich naar interieur?  
Wabi Sabi staat voor soberheid, ingetogen kleuren, unieke vormen die nooit perfect rond zijn maar liever 
organisch.  Je proeft de natuur en het vergankelijke in de voorwerpen.  
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We worden overweldigd via sociale media door schoonheid en perfectie.  De meest volmaakte interieurs 
passeren dagelijks de revue.  In werkelijkheid is het echter niet gemakkelijk om alles zo netjes te houden. 
In een huis moet geleefd worden, en dat laat zijn sporen na.  Wabi Sabi omarmt die sporen.  Een vlek 
links of rechts is ok.  Een scheve naad ook.  Knopen in een eiken blad maken de tafel perfect in zijn 
onvolmaaktheid.
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Wabi Sabi betekent weggaan van massaproductie en het 
omarmen van het artisanale. 

Teruggaan naar de natuur en ambachtelijke producten zoals 
keramiek, geweven linnen stoffen, handgeknoopte tapijten 
in wol, hennep of sisal, een houten stoel die de ambacht 
uitstraalt van wie hem gemaakt heeft.  Het kleurenpallet 
blijft sober en dicht bij de natuur.  Denk aan beige, crème, 
bruin, wit, zacht roze en groen.  

In een wabi sabi interieur mag alles er wat geleefd uitzien.  
Linnen stoffen zijn kreukelig en hebben een nonchalante 
uitstraling.  Een sisal of hennep tapijt is ruw, heeft een 
natuurkleur en is zelden helemaal perfect.  Hout komt zoals 
het is en laat zijn sporen na door middel van noesten hier 
en daar.  

Een tafel in cement- of leemafwerking wordt ambachtelijk 
gemaakt en kan nooit egaal zijn.  Een plateau in zacht 
suède leder voelt warm aan maar is gevoelig in onderhoud.  
Franjes aan een sierkussen kunnen een slordige indruk 
geven maar stralen tegelijkertijd een enorme gezelligheid 
uit.  Een knus gevoel, een warme thuis… 
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Thuis bubbel
We hebben veel moeten thuis zitten.  En we werken met z’n allen nog vaak 
thuis. Het concept ‘mooi wonen’ is daarom voor velen geen leeg begrip meer, 
maar iets wat ineens veel waarde kreeg. 

Een woning moet vandaag de dag meer zijn dan een warme en geborgen plek 
waarin we ons goed voelen.  Het moet ook een praktische inrichting worden 
om onze professionele activiteiten op een fijne manier te kunnen uitoefenen.   
Creëer daarom uw eigen wellness bubbel, een thuis waar luxe en comfort hand 
in hand gaan met functionaliteit.  

Erg populair zijn combinaties van naturelle tinten zoals toon-op-toon, wit, beige, 
grijs, bruin, en accenten van verschillende stoffen. Dit resulteert in een oase van 
rust en geborgenheid. Niet teveel gedoe, wel de juiste elementen tot één geheel 
samengevoegd.  

De aandacht voor kwaliteitsmeubelen neemt toe. Geen ‘fast interior shopping’ 
dat we snel beu zijn. We opteren voor mindfull shoppen met weloverwogen 
keuzes en duurzame producten.

Qua materiaalkeuze springen de zachte en pluizige materialen in het oog. 
Vooral de toepassing ervan op textiel. We zien meer ronde vormen en zachte 
materialen terugkomen, een combinatie die maakt dat u interieur vriendelijk oogt 
en bovendien comfort en gezelligheid uitstraalt. 
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“Thuis is het mooiste woord dat er bestaat”
      
      
      Lore

Outdoor



60 61

Toenemend belang van het buiten beleven
Sinds kort hebben we het belang en de gezelligheid van het buiten (be)leven 
ontdekt. We nodigen vrienden en familie uit, en installeren ons op het terras, zelfs 
als het weer iets minder zomers is.   

Door deze evolutie zijn veel mensen zich bewust geworden van hun eigen 
buitenruimte.  We zien de plus- en de minpunten, en we zoeken naar verbetering.  
Wij als architecten betrekken steeds meer de tuin in onze projecten zodat binnen 
en buiten mooi in elkaar overlopen qua stijl en sfeer.  
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Maak uw tuinplannen reeds in de winter, zodat alles op punt staat zodra de 
lente aanbreekt.  Wie plaats heeft kan investeren in een bijgebouw in de tuin.  
Ook een buitenkeuken of een terras met ingebouwde verwarming en outdoor 
gordijnen zijn dromen die steeds meer gerealiseerd worden.    
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Maak voor uw buitenplannen een afspraak met ons.  Onze Abitare architecten 
begeleiden u voor uw outdoor projecten op dezelfde manier als voor uw indoor 
realisaties.  
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“Mooi wonen begint bij ons”

      Kari

Raamdecoratie
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Raamdecoratie bij Abitare
Bij het inrichten van een woning is het belangrijk om harmonie en een juiste 
sfeer te creëren.  Raamdecoratie speelt daarbij een essentiële rol.  Het bepaalt 
namelijk mee de stijl van de ruimte.

In een strakke modernistische woning zal sneller geopteerd worden voor zwart 
houten jaloezieën, terwijl een iets landelijker interieur eerder een gezellig 
vouwgordijn vereist. Ook een sluitgordijn in wave vorm ziet er al snel veel 
minimalistischer en strakker uit dan een sluitgordijn in plooien gestikt dat op de 
grond doorhangt. 

Naast het type raamdecoratie is de keuze van de stof doorslaggevend in het 
volledige plaatje.  De samenstelling van de stof is belangrijk  (een polyester 
stof heeft een heel andere look en feel dan ongestreken linnen) en uiteraard 
de kleur en eventueel motief.  Als u de ruimte optisch wil vergroten, kies dan 
bijvoorbeeld voor een stof of materiaal in dezelfde kleur als de muren.  Op die 
manier gaat uw raamdecoratie in het geheel op en wordt rust gecreëerd.  

Natuurlijk moeten we als inrichters niet alleen rekening houden met het 
esthetische aspect.  We moeten ook de functionele kant evalueren.  Wilt u het 
licht volledig kunnen buitensluiten op eender welk moment van de dag, wilt u 
louter inkijk vermijden, of wilt u beide?  Of misschien heeft uw woning wel een 
betere akoestiek nodig?  

Niet elk type raamdecoratie is op eender welke plaats geschikt.  Wij begeleiden 
u bij het uitzoeken van het juiste product op de juiste plaats. Ons aanbod is 
breed. Denk aan sluitgordijnen, vouwgordijnen, rolgordijnen, horizontale en 
verticale lamellen in verschillende materialen, shutters, plisségordijnen, voiles, 
etc. Allerhande rails en elektrische toepassingen vervolledigen het gamma.  

Benieuwd naar hoe wij uw raamdecoratie afstemmen op uw interieur?  Kom dan 
langs in één van onze winkels en wij begeleiden u naar de juiste keuzes.
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“Beige is the new black” 

      
      Stephanie

Kunst
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“Retro cybus en Ante cybus” van Guy Buseyne

Retro cybus en Ante cybus is een tweeluik werk van de Belgische kunstenaar 
Guy Buseyne. Het toont twee individuen die zwaar ogende blokken duwen. De 
beeldjes werken samen als een team en delen hun unieke talenten om een 
gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kunstwerk benadrukt het belang van 
teamwork, niet alleen voor de groepscohesie, maar ook voor het eigen welzijn 
en motivatie.  
 
De gezichtsuitdrukkingen in de ontwerpen van Guy Buseyne zijn ongedefinieerd.  
Dit versterkt het universele karakter van de stukken en wekt een groter gevoel 
van identificatie op bij de toeschouwer.
 
https://abitare.be/webshop/

“SkLO” puur handwerk

De SkLO “float vessels”  (of vlottervaten)  zijn organische bollen van Tsjechisch 
glas met gebroken, gepolijste monden. Ze zijn volledig uit de vrije hand geblazen, 
geproduceerd zonder het gebruik van mallen om ze te vormen. 

De toppen vertonen een lichte rimpel waar ze twee keer in het gesmolten glas 
werden gedompeld en de monden zijn open daar waar ze gebroken werden van 
de blaaspijp.   Deze subtiele details verheffen de eenvoudige bol tot een uniek 
voorwerp dat schoonheid ademt en dat de ambacht van het glasblazen op een 
bijzondere manier weerspiegelt.  
 
De vlottervaten zijn er in 5 maten, en elke maat is verkrijgbaar in twee verschillende 
kleuren die zorgvuldig werden samengesteld om prachtige kleurcombinaties te 
kunnen vormen.  

https://abitare.be/webshop/
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“Werken bij Abitare voelt als thuiskomen, doen wat je graag doet en samenwerken 
met een groep leuke mensen. Het voelt intussen als familie.”

      
      Valerie

Uitgelicht
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“PACHA collectie” 
van P.Paulin voor Gubi

De iconische ontwerper Pierre Paulin had het idee 
opgevat om het gevoel van het “op wolken zitten” na te 
bootsen.  Het resultaat is de Pacha-collectie geworden,  
een vrolijk modernistische en modulaire sofa collectie 
die zijn tijd ver vooruit was in 1975.  

De meest bekende telg uit de Pacha collectie is de 
draaibare lounge chair.  Door zijn ronde vormen en 
laaghangend design oogt hij gezellig en zacht.  Van zodra 
u er in plaats neemt, merk u dat hij ook buitengewoon 
comfortabel is.  Paulins obsessie voor ergonomische 
precisie en vakmanschap liggen helemaal vervat in deze 
fauteuil.  

Mix en match de Pacha sofa modules en creëer op die 
manier een hele wolkenformatie. Met een keuze uit een 
zwart of parelgoud onderstel en talloze aanpasbare 
bekledingsopties kunt u precies het statement maken 
dat u wenst voor uw woonkamer, aperitiefhoek of foyer.    
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“Piano Coat Rack ”
 van Patrick Séha
Eén blik op deze kapstok is genoeg om te zien dat de 
naam ‘piano’ verwijst naar de op pianotoetsen lijkende 
uitklapbare kapstokhaken die uit het houten paneel 
rijzen. 

Een bijzonder design, dat in 2012 de AZ Award in 
Toronto won voor Best Design Furniture. De kapstok 
is verkrijgbaar in 2 breedtes (39cm en 81cm) en in 4 
verschillende houten uitvoeringen (naturel notelaar, 
naturel eik, zwart gelakt eik en wit gelakt beuk) 
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Cadeau webshop

U weet al dat u bij Abitare terecht kan voor allerhande cadeaus.  Wat u misschien 
nog niet weet, is dat wij sinds kort ook een uitgebreide webshop hebben.  Verdeeld 
onder verschillende categorieën zoals boeken, kussens, handtassen, plaids, 
geurkaarsen, klokken etc.  vindt u de mooiste decoratie items en hebbedingen.  

Waar we zelf heel trots op zijn is de selectie aan exclusieve cadeaus waar de luxe 
van afstraalt.  Geef toe, zo’n lederen espresso machine heeft u niet nodig, maar 
zou wel prachtig zijn in uw interieur?  En de beleving van het aansteken van een 
geurkaars is net dat tikkeltje specialer als u daar een mooie aansteker voor kan 
gebruiken.  

Niet alleen de vrouwen onder ons, maar ook de mannen gaan hun gading vinden. 
Ga dus zeker eens kijken op onze webshop en laat u verrassen, inspireren en 
verleiden.

https://abitare.be/webshop/



85

Baobab
Baobab Collection zag in 2002 het daglicht in het betoverende 
landschap van Tanzania, een land met intense kleuren en 
geuren.  De Afrikaanse inspiratie is nog steeds voelbaar in 
het merk, maar het is in België dat de nieuwe creaties worden 
bedacht.  

Baobab staat voor luxe geurkaarsen en geurverspreiders die 
uitnodigen tot een zintuiglijke reis waar niet alleen de geuren 
toe bijdragen,  maar ook de esthetiek van het object. Alle 
gebruikte materialen worden zorgvuldig gekozen. 

Eerst en vooral is er de minerale was uit Duitsland.  Anders 
dan bij de meeste geurkaarsen is de was van Baobab 100% 
natuurlijk.  Verder zijn de geuren niet synthetisch, maar ook 
natuurlijk en bovendien ontwikkeld in Grasse, het walhalla van 
de parfum.  

Alle kaarsen worden manueel in mond geblazen glas gegoten 
waardoor elk exemplaar een uniek model is. De doppen bij de 
geurverspreiders worden met de hand gemaakt en ook dat 
draagt bij tot bijzondere esthetiek van het merk.

Kortom, Baobab staat voor een groot vakmanschap, met respect 
voor de ambacht en Europese know-how. De kaarsen zijn 
uitgegroeid tot een absolute klassieker om cadeau te geven of 
jezelf mee te verwennen.  

Wist u trouwens dat de grootste van de 5 formaten geurkaarsen,  
de maxi max, die wel 35cm hoog is, een knipoog is naar de 
majestueuze baobab boom in de Afrikaanse savanne? Dit model 
is nog steeds het unieke meesterstuk uit de baobab collectie.  
Het verlicht en parfumeert uw huis voor bijna duizend uur.  

https://abitare.be/webshop/
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Custom made handtas van Evolution21
Evolution21 is het label achter ontwerpster Karine Bonjean en 
staat voor een wereld van binnenhuisdecoratie die luxe en creativiteit uitstraalt.  
We kennen het merk van zijn prachtige stoffen, rijke plaids, kussens, poefs, 
tapijten en sofa’s.  Maar sinds kort lanceerde Evolution21 ook een toffe handtas 
die helemaal op maat gemaakt kan worden.

Het begint allemaal bij het kiezen van een paar stoffen uit de Evolution21 collectie 
en die worden dan in combinatie met leder verwerkt tot een unieke handtas.
Laat u verleiden door een mix aan prints, prachtige diepe kleuren en een gamma 
aan natuurlijke materialen in schitterende combinaties.  Of u nu kiest voor een 
zachte tijdloze mohair in een camelkleur, of een kleurrijke stof met een uniek 
Evolution 21 design waar het merk zo bekend om is.  Alles kan, en geef toe, wat is 
er heerlijker dan het kopen van een luxueuze handtas die dan op de koop toe nog 
eens helemaal op maat gemaakt en uniek is?      

https://abitare.be/webshop/
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Genieten op Ibiza 
Een eiland om verliefd op te worden. Of u bent het reeds?
Velen denken dat het een eiland is om te feesten, maar er is echt veel meer dan dat.
 
Bezoek de mooiste stranden van Ibiza. Huur een scooter voor een dag om het eiland te doorkruisen. 
Stippel een leuke route uit langs de meest idyllische stranden en onontdekte baaien. Elk strand is anders 
en net dat maakt het eiland zo authentiek.
 
Verken de schattige straatjes van Ibiza.  Het is heerlijk genieten van de natuur op het eiland maar ook de 
dorpjes en stadjes hebben veel moois te bieden. Plan zeker een wandeling  door de smalle straatjes en 
ontdek de prachtige witte huizen en gebouwen.
 
Geniet van de leukste markten. Er zijn meerdere markten op Ibiza waar u lekker kan rondslenterenen. De 
bekendste is ‘Punta Arabi’ die elke woensdag plaatsvindt. Deze markt is een druk bezochte plek, vooral 
door de feestgangers. De kleinere markt die iedere zondag plaatsvindt is ‘Sant Juan’.  Hier komen minder 
toeristen en kan u dus rustiger rondkuieren en rondneuzen.
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Ibiza verbindt mensen door middel van een open en relaxte sfeer. Lekker eten 
kan dan niet ontbreken. Ibiza heeft een rijke eetcultuur. De gezellige, roman-
tische, hippe en trendy restaurants en beachbars zijn zo talrijk dat u niet zal 
weten welke eerst kiezen. Geen wonder dat sterrenchefs zoals Sergio Herman 
hun hart zo verloren zijn op dit eiland. 
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Mijn Fideuà Ibiza

“Fideuà lijkt een beetje op paella, maar wordt gemaakt met pasta 
in plaats van rijst. Net als bij paella worden ook bij dit gerecht alle 
ingrediënten vaak tegelijk bij elkaar in de pan gedaan: een kwestie 
van traditie. Hoewel ik vind dat je de klassieke keuken altijd moet 
respecteren, heb ik er in dit geval voor gekozen om de zeevruchten 
later toe te voegen - dat komt de cuisson ten goede.”

Voor 4 personen

1 kreeft, gekookt in court-bouillon
400 g aioli
1/2 bos peterselie, grof gesneden
5 grote bladeren spinazie, grof gesneden
15 blaadjes basilicum
6 artisjokharten, pot
350 ml kippenbouillon + evt. extra om te verdunnen
Fijn zeezout en versgemalen zwarte peper
50 ml + 6 el olijfolie + extra om in te bakken
2-3 el room
20 mosselen
8 kleine inktvisjes, schoongemaakt en in reepjes gesneden
4 1/2 teentje knoflook, waarvan 1 gehalveerd en 3 1/2 fijngesneden
150 ml witte wijn
250 g fideo (Spaanse pastasoort)
4 sjalotten, fijngesneden
2 tomaten, geraspt
1/2 bos + extra bladpeterselie, grof gesneden
1/2 citroen, rasp
1 tl paprikapoeder

Benodigdheden
Zeef, paellapan of grote braadpan

 



94 95

Snijd de gekookte kreeft in stukken en houd apart met 100 ml gezeefde court-
bouillon.
 
Pureer de aioli in de blender glad met de peterselie, de spinazie en het basilicum 
tot een gladde groene aioli. Wrijf door een zeef.
 
Pureer de artisjokken met 50 ml kippenbouillon. Kruid met zeezout en zwarte 
peper. Pureer verder glad met 50 ml olijfolie en de room. Voeg als de crème te 
dik is meer bouillon toe. De dikte hangt af van het formaat van de artisjokken.
 
Spoel de mosselen in ruim water en dep droog met een theedoek. 
Kruid de inktvisreepjes met zout, peper en de fijngesneden knoflook.
 
Verhit olijfolie in een pan en bak er de mosselen in. Kruid met zeezout en zwarte 
peper.  Voeg de inktvis toe en bak circa 1 minuut mee. Haal de inktvis uit de pan. 
Blus de pan af met 50 ml witte wijn en het gehalveerde teentje knoflook. Plaats 
het deksel op de pan. Kook nog 2 minuten en schud op. Verwijder de bovenste 
lege mosselschelpen. Houd het kookvocht apart.
 
Verhit ruim olijfolie in de paellapan of grote braadpan. Voeg de fideo, drie  
fijngesneden teentjes knoflook en de gesneden sjalotten toe. Kruid met zeezout 
en zwarte peper. Blus af met 100 ml witte wijn en laat reduceren tot een kwart 
van het volume.
 
Voeg 300 ml kippenbouillon toe en laat op laag vuur circa 10 minuten sudderen. 
Fideuà heeft niet veel tijd nodig om te garen. Voeg na 3 minuten de tomaten 
en de grof gesneden bladpeterselie toe. Roer door en leg de stukjes kreeft op 
de warme fideuà. Verdeel de mosselen en de inktvis over de fideuà. Voeg 6 
eetlepels olijfolie toe en haal van het vuur. De fideuà moet smeuïg zijn en bite 
hebben. 
 
Verwarm het mosselkookvocht samen met de court-bouillon en lepel dit over 
de fideuà voor een extra smaakboost. Werk af met enkele lepels artisjokcrème, 
de groene aioli, de citroenrasp, het paprikapoeder en nog wat peterselie.
 

Sergio Herman

Uit ‘Sobremesa’: https://abitare.be/webshop/
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Studio22. Puur beleven

Als het in één woord uitgedrukt moet worden dan zou ‘uitzonderlijk’ in de buurt 
komen. Studio22 is echter meer dan uitzonderlijk. Studio22 staat voor eenvoud 
van techniek. Een ultiem en uniek, totaal verhaal. 

Een beleving. 
Neem het letterlijk. Uw thuis omtoveren tot een high end interieur waarin puurheid 
en eenvoud centraal staan. Wij willen de top bereiken voor u. Dat is Studio22.  

U wordt privé ontvangen om in alle rust en in een ongedwongen sfeer van 
gedachten te wisselen en uw persoonlijke voorkeuren af te toetsen. Bij elke 
mogelijke materiaalkeuze, tint en detail wordt stilgestaan. Lichttechnieken, 
raamdecoratie, schrijnwerk, bedlinnen én kunst. Maar ook uitzonderlijke 
schildertechnieken en natuursteen met structuur worden uitgelicht. Een perfecte 
symbiose tussen architectuur en interieur.

De nieuwe designstudio is ontwikkeld door de binnenhuisarchitecten van 
Abitare. Eén voor één gedreven en gepassioneerd.  Eén van hun belangrijkste 
uitgangspunten is luisteren. Zij staan u bij en begeleiden u bij het verwezenlijken 
van uw droomproject en het maken van al uw keuzes. Voor de volledige inrichting 
van uw woning tot in het allerkleinste detail. Zij geven steeds het allerbeste van 
zichzelf om u een uitzonderlijk ontwerp voor te leggen en bij te sturen in functie 
van uw wensen. U zal zien: het eindresultaat is uniek. 

Studio22 is uw partner voor zeer uiteenlopende projecten, gaande van een 
compact appartement, een riante villa tot een zonnig buitenverblijf. 
Wij staan klaar om dit samen met u te verwezenlijken

U wilt Studio22 beleven?
Maak een afspraak. U bent meer dan welkom.
info@studio-22.be
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“Ik heb een topteam”

  Terry Knijff

Abitare 
  



Puntstraat 2  I  2440 Geel 

     Bredabaan 737  I  2930 Brasschaat

Brugstraat 34  I  2820  Bonheiden          
             

                www.abitare.be
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