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Colora Kortrijk

PhatcatSam

Logo

Adres vitrine

Leiestraat 22

Leiestraat 22

Adres Ondernemer Nr.

Engelse Wandeling

Groenestraat

Gemeente

2 8500 Kortrijk

330 8930 Menen

Email

Website

colora.kortrijk@colora.b
e
www.colora.be

info@phatcatsam.be

www.phatcatsam.be

Korte omschrijving
VERFADVIES EN INSPIRATIE
‐ Antwoord op al je verfvragen
‐ Kwaliteitsverven van BOSS paints
‐ De mooiste kleuren
‐ Gratis kleuradvies in de winkel
‐ Kleuradvies aan huis
VERFADVIES EN INSPIRATIE
‐ Antwoord op al je verfvragen
‐ Kwaliteitsverven van BOSS paints
‐ De mooiste kleuren
‐ Gratis kleuradvies in de winkel
‐ Kleuradvies aan huis
“New Upholstery Revives Your Old Furniture”
Bij PHATCATSAM kan u terecht voor:
‐ Het stofferen van klassiek en modern meubilair, bedhoofden en rompen
‐ Stoelen, poefs, horecameubilair, auto‐interieurs, motorzadels
‐ Massagetafels en meubilair voor medische doeleinde
‐ Hervullen, herstellen en maatwerk kussens en sierkussens
‐ Alle herstel, stikwerk van naden, biezen ,ritsen
‐ Capitonnage, projectstoffering, “outdoor” stoffering
‐ Herstellen en herkleuren van houten skeletten en karkassen

Handgemaakte kleding op maat.
Ik maak vooral kledij op vraag en maat, alsook een kleine collectie kinder t‐shirts.
Samen gaan we op zoek naar een gepast ontwerp en stof, variaties op mijn eigen
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Me&my naaimachine

Budastraat 1B

Pastorijweg

14 8560 Gullegem
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Lasman

Budastraat 1c

Heulestraat

130 8560 Gullegem

5

Natalie Smekens

Budastraat 7

Pontestraat

69 8510 Marke

info@natheljee.be

www.natheljee.be

6

Wim Breyne

Budastraat 7

Pontestraat

69 8510 Marke

juwelen@wimbreyne‐
edelsmid.be

www.wimbreyne‐edelsmid.be

nathaliebraekeveld@gma https://www.facebook.com/MeandmyNaaimachine modellen, zodat we steeds een UNIEK stuk krijgen.
Lander Avijn, aka Lasman, is creatief bezig met metaal. Door de combinatie van artistieke
roots met professioneel vakmanschap, ontwerpt hij stukken die eenvoud uitstralen en
vernieuwend zijn qua design. Het ondersteunen van de natuurlijke schoonheid van
materialen combineert hij met robuustheid en warmte. Het koude metaal wordt in zijn
handen omgesmeed tot artistieke pareltjes. Onbeduidende dode stukjes worden plots
aaneen gelast tot levende materie met decoratieve‐ en bruikbare knipogen, en dit steeds
op maat.
info@lasman.be
www.lasman.be

Coolwood is ontstaan uit een passie voor design, natuur en vakmanschap. We beschikken
over een creatief, bekwaam team, dat gespecialiseerd is in ontwerp, aankoop van
producten en producttechnologie. We werken nauw samen met binnen en buitenlandse
firma’s die samen meer dan 40 jaar ervaring hebben op vlak van interieurdecoratie en
houten design.
Onze missie is duurzaam design betaalbaar maken voor iedereen, ongeacht het product.
Tenslotte hebben wij als designlovers allemaal een ding gemeen, onze passie voor
exceptionele kwaliteit, unieke ontwerpen en een grote toewijding aan
klantentevredenheid.
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Coolwood

DeBesteKamer

Budastraat 10

Budastraat 10

Reynaertstraat

Leiestraat

3b 8710 Wielbeke

13 8500 Kortrijk

hakimgharrafi@gmail.comwww.coolwood.be

info@debestekamer.be

www.debestekamer.be

Met deBesteKamer brengen Tom en Elien een selectie betaalbare meubelen, verlichting en
woondecoratie. Voor wie nog op zoek is naar dat laatste stuk om de kamer helemaal aan te
kleden. De collectie bevat onder andere vintage rekken van het Zweedse String, eigentijdse
kasten en bijzettafels van het Nederlandse label Zuiver, iconische tafels en stoelen van het
Zweedse HAY en originele woonaccessoires van ferm LIVING uit Denemarken. De
producten worden zorgvuldig geselecteerd met de nadruk op natuurlijke materialen die
een pure en warme sfeer uitstralen. Doe inspiratie op in hun woonwinkel in Kortrijk of
shop online op www.deBesteKamer.be.
deBesteKamer, Leiestraat 13, Kortrijk ‐ info@debestekamer.be ‐ www.debestekamer.be

Lot of Design is een creatieve combinatie van grafisch ontwerp & juweelontwerp.
Ik ben een allround‐designer met liefde voor kleur, papier & juwelen.
U kan bij ons terecht voor het ontwerp & begeleiding van uw drukwerk: geboortekaartjes,
huwelijksuitnodigingen, communiekaartjes, logo met bijhorende huisstijl, brochure,
folders, verpakkingen, affiche, flyer,…
We zorgen voor een afgewerkt resultaat, eventueel met alle nodige gadgets & accessoires
die met uw project gepaard gaan.
Ook voor freelance projecten al/niet binnen de grafische sector zijn we wel te vinden!
In onze webshop vind je leuke wenskaarten voor eender welke gelegenheid (kerst,
verjaardag, huwelijk, geboorte, liefde…).
We brengen een kleurrijke collectie fantasiejuweeltjes met leuke kralen en tekeningen,
maar ook stijlvolle juwelen in zilver.
U kan bij ons terecht voor maatwerk juwelen volledig passend bij uw stijl of outfit.
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Lot of design

Atelier Djarah

Buda Kunstencentrum

Budastraat 24

Budastraat 26

Overleiestraat 19

Torrestraat

Toekomststraat

Kapucijnenstraat

185 8560 Gullegem

53 8500 Kortrijk

10 8500 Kortrijk

lieselot@lotofdesign.be

www.lotofdesign.be

Kortom, om ideetjes op te doen, moet je bij ons zijn. We zorgen voor een olifantastisch
ontwerp!

atelier.djarah@hotmail.b
e
www.atelierdjarah.be

Bij Atelier Djarah worden creatieve workshops georganiseerd, kan je pottendraaien volgen
of een werk in keramiek aankopen. Maar wat dit Atelier vooral bijzonder maakt, is dat er
extra aandacht besteed wordt aan ‘contact’.
Atelier Djarah organiseert dus creatieve workshops, ook op vraag, maar bewust in geen te
grote groepen. Daarnaast gaat de draailes door individueel, met twee of drie mensen. ‘ Ik
vind het belangrijk echt de mensen als individu te kunnen benaderen ’, zegt Joke, de
initiatiefnemer van dit atelier. Ook worden er duo-kwaliteitsmomenten georganiseerd. Deze
zijn bedoeld voor ouder-kind, partners, vrienden, .. die eens wat extra tijd met elkaar willen
doorbrengen. ‘Mensen maken contact tijdens deze lessen door samen iets te maken.
Samen creatief bezig zijn versterkt het contact. ‘ stelt Joke.
Wie eens kennis wil maken met Atelier Djarah, kan alvast een kijkje nemen op de website:
www.atelierdjarah.be

sarah.verzele@budakort
rijk.be
www.budakortrijk.be

Kunstencentrum BUDA schept een artistieke context waarin het verlangen van de
kunstenaar om te creëren centraal staat. Daarvoor bouwt kunstencentrum BUDA
het stadsdeel Buda mee uit tot een vruchtbare plek voor kunstenaars en tot een
kruispunt voor creatieve, ondernemende personen/ organisaties en een divers
publiek.j
j
p
g
Mijn specialiteit is kinderfotografie (zwanger, newborn, baby, peuter, kleuter, eerste &
plechtige communie).
Al van jongs af aan ben ik omringd geweest door baby's & kinderen, dit zorgt ervoor dat ik
ervaring heb opgebouwd in hoe ik met deze ukkepukjes moeten omgaan.
Daarnaast verzorg ik al julle persoonlijk drukwerk, dit van geboortedrukwerk tot uitnodigingen voor u huwelijk. Met behulp van mijn creativiteit probeer ik jullie wensen op
papier te toveren zodat jullie een blijvende herinnering hebben aan één van u mijlpalen in je
leven.
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Fotoateljee

Overleie Noord
Aline & the city

Overleiestraat 54
Overleiestraat 64
Overleiestraat 62
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Ida vanmarcke

Overleiestraat 69
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Mieke Lamote logopedisten

Overleiestraat 71

Pijplap

128 8560 Gullegem

marika.delva@gmail.com http://www.marikadelva.be

http://www.1metwater.be

Noordstraat

61 8500 Kortrijk

www.logopediekortrijk.be

H²O ‐ 1 met water is een schoonheidsinstituut, 3 privé saunacenters en B&B samen
onder 1 dak. U kan bij ons terrecht voor klassieke behandelingen als ook voor
verwenarrangementen in combinatie met sauna en B&B.
We hebben een uitgebreide waaier van mogelijkheden en staan altijd garant voor
een professionele en ontspannende sfeer.
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