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Financiële partners van KM Torhout Jeugd 

 

Met trots stellen we u onze financiële partners voor. Dank zij hun 

financiële inbreng kunnen we onze jeugdwerking op het huidig 

niveau blijven uitwerken. Je kan hen altijd plezieren met een 

bezoekje of door beroep te doen op hun vakkennis en 

ervaring.  

Vermeld dan zeker dat je hen kent via KM Torhout Jeugd. 

 

Horeca 

 

De Goeste 
GOOD FOOD = GOOD MOOD 

De betere brasserie keuken, 

aangevuld 

met leuke starters gecombineerd 

met een topbediening. 

De setting is comfortabel en cosy. 

Een verwarmde terrasoverkapping 

en zonnig buitenterras in een 

gezellige tuin zorgen voor dat net 

ietsjes meer. 

 

Aartrijkestraat, 57 

8820 Torhout, België 

degoeste@gmail.com 

050 69 77 70 

 

Website 

Facebook 

 

Salons Ten Boogaerde 
In een prachtig natuurkader in het 

hartje van West-Vlaanderen vindt u 

Feestzaal Restaurant Salons Ten 

Boogaerde. Hier staat kwaliteit van 

een verfijnde keuken en dagverse 

ingrediënten gecombineerd met 

een hartelijk onthaal centraal. U 

krijgt een ruime keuze van 

budgetvriendelijke tot meer 

exclusieve feestarrangementen 

aangepast aan uw wensen. 

 

Hoogledestraat 97a 

8610 Kortemark 

info@tenboogaerde.be 

0479682110 

051 77 16 14 

 

Website 

Facebook 

  

mailto:degoeste@gmail.com
https://degoeste.net/?lang=nl
https://www.facebook.com/degoeste
mailto:info@tenboogaerde.be
https://www.tenboogaerde.be/
https://www.facebook.com/Salons-Ten-Boogaerde-478116348886134/
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Bamboo Beach 
Waar u zich bij Coco Loco Beach 

op een tropisch eiland waant, 

neemt Bamboo Beach u mee naar 

de savannes van Afrika. Ook hier 

vindt u fantastische cocktails terug 

die zich ook gemakkelijk in het 

bovenste segment van 

Blankenberge nestelen. Bamboo 

beach richt zich echter op genieters 

die net dat tikkeltje meer 

appreciëren. Zo gaat uw cocktail 

altijd gepaard met verse zomerse 

hapjes. Bovendien wordt op bij de 

Bamboo Beach Bar altijd gebruik 

gemaakt van verse producten. Zo 

garanderen ze topkwaliteit en -

smaak. 

 

Zeedijk 137 

8370 Blankenberge 

bamboobeach@hotmail.be 

0487 77 78 79 

 

Facebook 

 

Restaurant K’roo 
De naam K’roo is een 

samensmelting van onze beide 

namen als ook het Franse woord ruit 

die U meermaals binnen ons 

interieur terug zal vinden. 

Binnen het concept van K’roo willen 

we u meenemen naar een hoger 

gastronomisch niveau. 

Of u nu een leuke/romantische 

avond wilt vullen binnen ons 

restaurant. Of u wilt een besloten 

feest of in alle discretie vergaderen 

met een bijhorende lunch, in onze 

aparte zaal is alles mogelijk. 

Door onze verschillende culturen 

“Nepal en België” willen wij u 

gerechten aanbieden die zijn 

bereid met een diversiteit aan 

“Wereldse” kruiden die we 

verwerken binnen onze gerechten. 

Wij nodigen u uit in ons gezellig 

interieur of bij mooi weer op ons 

cosy terras met aanpalende tuin. 

 

Sint-Rembertlaan 28  

8820 Torhout 

0484 97 83 29 

0476 52 07 66 

050 38 79 96 

 

Website 

Facebook 

   

mailto:bamboobeach@hotmail.be
https://www.facebook.com/bambobeachblankenberge
https://www.kroo.be/
https://www.facebook.com/Kroo-109172831379807
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Picasso 
Om ons restaurant te leren 

ontdekken en u te laten proeven 

van onze verfijnde keuken, nodigen 

wij u uit voor een fijn en gezellig 

etentje. U kan er ook aangenaam 

en heerlijk genieten op het zomers 

terras van de grote markt in Torhout. 

 

Markt 18 

8820 Torhout 

derooshirley@hotmail.com 

050 22 05 01 

 

Facebook 

 

Bar Provisoir 
De Bar van Cultuurcentrum De 

Brouckere Torhout. 

We zijn elke donderdag en vrijdag 

open vanaf 17u en op zondag en 

zaterdag vanaf 11h!  Nu ook met 

een lekkere croque in drie varianten 

op het menu! 

Plan je een nieuwjaarsdrink, feestje, 

... met je vereniging, vrienden of 

familie en zoek je nog een locatie? 

We helpen je graag! 

 

Aartrijkestraat 6 

8820 Torhout 

HermenSix@gmail.com 

0473 96 53 98 

 

Website 

Facebook 

 

De Pastabar 
De pastabar, een krachtige en 

duidelijke naam die staat voor 10 

jaar ervaring en kwaliteit in hartje 

Torhout. 

Bij de pastabar kun je kiezen uit 

verschillende formaten pastabekers 

gevuld met verse fusilli overgoten 

met overheerlijke sauzen. Een 

topping bovenop is ook zeker en 

vast mogelijk. Er zijn enkele 

zitplaatsen voorzien, maar de 

pasta's zijn vooral om mee te 

nemen. Wist je dat 90% van onze 

take away materialen perfect 

composteerbaar en recycleerbaar 

zijn? 

 

Spinneschoolstraat 3 

8820 Torhout 

info@depastabartorhout.be 

050 21 65 50 

 

Facebook 

 

  

mailto:derooshirley@hotmail.com
https://www.facebook.com/Picasso-Torhout-200221160556023/
mailto:HermenSix@gmail.com
https://www.provisoir.be/
https://www.facebook.com/BarProvisoir
info@depastabartorhout.be
https://www.facebook.com/depastabar
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Bouw- en metaalsector 

 

Dakwerken Vanhooren 
Heeft uw dak een grondige 

reiniging, isolatie of nieuwe 

dakpannen nodig?  

Dakwerken Vanhooren beschikt 

over een allround kennis en ervaring 

met ontmossen en coaten, 

opbouwen en renoveren van 

hellende daken en platte daken, en 

het aanleggen van groendaken. 

Ook voor het herstellen van uw 

dakgoten, zinkwerk, schouw, en 

schade van dakbedekking kan u bij 

Dakwerken Vanhooren aankloppen. 

De omvang en specialisaties het 

Vanhooren team zorgen ervoor dat 

u als particulier steeds kan rekenen 

op een vlotte en deskundige 

uitvoering van uw werken, terwijl u 

ook als bedrijf, overheid of syndic 

met grotere projecten bij ons 

terecht kunt. Wij kunnen eveneens 

instaan voor uitgebreid onderhoud 

en renovatie van daken van 

appartementsgebouwen, scholen, 

bedrijfsgebouwen en winkelruimtes. 

 

Torhoutsestraat 165 

8020 Oostkamp 

sam@dakwerkenvanhooren.be 

0499 90 64 52 

050 66 17 54 

 

Website 

Facebook 

 

Schrijnwerk Deswaef 
Algemeen schrijnwerk en 

vakmanschap op maat. 

Het bedrijf focust vooral op 

totaalprojecten, waarin alle 

technieken inbegrepen zijn: 

keukens, interieur, parket, plafonds, 

bijhuizen… 

 

Roeselaarseweg 3 

8820 Torhout 

info@deswaefbvba.be 

0484 97 49 77 

 

Website 

 

  

mailto:sam@dakwerkenvanhooren.be
https://www.dakwerkenvanhooren.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010181772744
mailto:info@deswaefbvba.be
https://schrijnwerkendeswaef.be/
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Kwadro 
Droom jij ook van nieuwe ramen en 

deuren, om nog meer te genieten 

van jouw thuis? 

Dan moet je bij KwadrO zijn! 

KWAliteit en DROmen.  

Al 18 jaar maken we dromen waar, 

heel gepassioneerd, met liefde voor 

het vak en onze klanten.  

Het begint allemaal bij jouw 

wensen... Wij staan klaar om met je 

mee te denken, je te adviseren en 

te inspireren. Het doel is natuurlijk de 

realisatie van jouw dromen. Kies je 

voor KwadrO, dan kies je voor 

kwaliteit, geplaatst met liefde en 

vakmanschap. Zo bouwen we mee 

aan jouw thuis. Ons ultieme doel? 

Een glimlach op jouw woning, en 

een brede smile op je gezicht. 

 

Noordlaan 12B 

Torhout 8820 

torhout@kwadro.be 

050 21 23 77 

 

Website 

Facebook 

 

 Renzi gevelbepleistering 
Hars pleisters, gladde bepleistering, 

kalei systemen, binnen bepleistering, 

binnen mouluren. 

 

 

Amandelenstraat 3 

8820 Torhout 

info@renzi.be 

0473 56 43 05 

 

Website 

 

 Isolatiewerken & alu 

dakgoten Cerdo 
Leveren en plaatsen van isolatie en 

aluminium dakgoten. 

 

 

 

 

Kortemarkstraat 209 

8820 Torhout 

cerdo.bvba@telenet.be 

050 22 11 34 

0495 42 55 87 

 

Facebook 

 

  

mailto:torhout@kwadro.be
https://www.kwadro.be/nl
https://www.facebook.com/Kwadrobelgie/
mailto:info@renzi.be
https://renzi.be/
mailto:cerdo.bvba@telenet.be
https://www.facebook.com/Cerdo-isolatie-en-aludakgoten-112788935468951/
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Hap Elektro 
In 1990 werd ‘Electro Hap’ geboren. 

Een eenmanszaak die door alle 

jaren heen met veel liefde en passie 

gerund werd door Hap Jean-Pierre. 

In 2004 besliste de zoon om onder 

zijn vader te werken. Na enkele 

jaren ervaring op te doen werd er 

beslist om het bedrijf om te dopen.  

‘Hap Elektro Bvba’ nam de fakkel 

over in 2011 met 2 bedrijfsleiders. 

Hap Jean-Pierre en Hap Kristof 

proberen jullie bij elk probleem in 

raad en daad bij te staan. 

 

Zwevezelestraat 35 

8820 Torhout 

kristof.hap@gmail.com 

0474 43 28 29 

0475 24 38 47 

 

Website 

Facebook 

 

 

Alg. bouwonderneming 

Vandenbussche 
Erkende klasse 8 aannemer voor uw 

bouw- en renovatieprojecten 

Vandenbussche NV uit Aalter 

specialiseert zich in het bouwen en 

verbouwen van kantoren, 

appartementen, woonprojecten, 

zorgcentra, sportcomplexen, 

scholen... 

Samen zoeken we naar de juiste 

bouwoplossing voor uw project. 

Wij denken met u mee. Wij trekken 

uw plan. 

 

Groendreef 21   

9880 Aalter 

info@vandenbusschebouw.be 

09 325 75 75 

 

Website 

Facebook 

 

 

Bouwwerken Bonny Dries 
Verzorgt al uw nieuwbouwplannen 

en verbouwingsplannen. 

Staat sterk in de plaatsing van 

steenstrips tegen oude gevels  

of tegen een nieuwe binnenmuur in 

een nieuwbouwsituatie. 

Kleine graafwerken voor uw oprit, 

terras of tuinhuis? Dan kan je ook 

beroep doen op ons. 

 

Oude Wijnendalestraat 52  

Torhout 8820 

info@driesbonny.be 

0472 38 15 61 

 

Website 

 

  

mailto:kristof.hap@gmail.com
https://www.hapelektro.be/
https://www.facebook.com/Hap-Elektro-BVBA-103112941516775
mailto:info@vandenbusschebouw.be
https://www.vandenbusschebouw.be/
https://www.facebook.com/VandenbusscheNV/
mailto:info@driesbonny.be
https://www.driesbonny.be/


P a g i n a  7 | 23 

 

 

Dakwerken Ben De Cock 
Betaalbaar vakmanschap, meer 

dan 20 jaar ervaring. 

Algemene dakwerken, platte 

daken, zinkwerken, plaatsing 

dakramen. 

 

Geldeweistraat 7 

8020 Oostkamp 

ben@dakwerkendecock.be 

0474 31 88 71 

 

Website 

 

 

D Decor 
D Decor is ontstaan vanuit een 

regelrechte passie voor schilder- en 

decoratiewerk met oog voor detail. 

Ondertussen zijn wij bijna 10 jaar 

actief in de interieur- en 

decoratiebranche. 

Wij zijn steeds op de hoogte van de 

nieuwste kleur- en decotrends 

vanuit de interieurbranche en indien 

gewenst worden deze in uw woning 

geïmplementeerd. 

Elk project wordt professioneel en 

met de vereiste knowhow 

aangepakt. Punctueel werk is één 

van onze grootste troeven. 

Voor elk project houden wij rekening 

met uw budget en werken wij 

uitsluitend met kwalitatief 

hoogstaande en duurzame 

materialen tegen een competitieve 

prijs. 

Ons cliënteel bestaat zowel uit 

particulieren, als hotel- en 

horecazaken, kantoor - en 

schoolgebouwen, bedrijven, 

interieurarchitecten,…  

Centraal staat een goede 

samenwerking en het steeds 

naleven van gemaakte afspraken. 

 

Waterjufferstraat 18 

8750 Zwevezele 

jurgen.devlieghere@telenet.be 

0478 43 91 94 

 

Website 

 

  

mailto:ben@dakwerkendecock.be
http://www.dakwerkendecock.be/DAKWERKEN_BEN_DE_COCK/Dakwerken_Ben_De_Cock_Oostkamp.html
mailto:jurgen.devlieghere@telenet.be
http://www.ddecor.be/


P a g i n a  8 | 23 

 

 

Royal Paint 
We zijn een jong schildersbedrijf 

gevestigd te Wingene. Royall Paint 

verzorgt: advies, binnen- en 

buitenschilderwerk, decoratieve 

technieken, mortex toepassingen, 

behangwerk, plamuren van gyproc, 

vloerbekleding… 

We staan voor een kwaliteitsvolle 

afwerking en stiptheid van 

afspraken.   

 

Peerstalstraat 16 

8750 Wingene 

info@royallpaint.be 

0472 59 78 62 

 

Website 

Facebook 

 

 

 

Bruggeman Timmerwerk 
De perfecte keuze voor al uw 

timmerwerken. Bij ons vindt u een 

enorme waaier aan diensten, 

gaande van plaatsen of 

vernieuwen van daken, allerhande 

buiten- en binnenschrijnwerk zoals 

plaatsen trappen, deuren, veluxen, 

plafonds, parket,.. 

Een idee? Laat het ons weten, 

samen gaan we op zoek naar de 

oplossing voor uw wensen en 

noden. 

 

Sint Jansstraat 64 

8840 Staden 

info@freddybruggeman.be 

051 70 39 64 

 

Website 

 

 

Tegels van Roye 
Van Roye is een jong dynamisch 

vooruitstrevende onderneming die 

in samenspraak met de klant op 

een professionele manier de werken 

uitvoert. 

 

Hoogledestraat 19 

8610 Kortemark 

ulrik.vr@gmail.com 

0477 22 20 39 

 

Facebook 

 

 

Algemeen schrijnwerk 

Stijn Symoen 
Algemeen schrijnwerk zowel binnen 

als buiten - maken, plaatsen en 

afwerken van inbouwkasten, 

deuren, plafonds, wanden, 

laminaat- & parketvloeren, 

gevelbekleding. 

 

Zwevezelestraat 45 

8820 Torhout 

stijn.symoen@gmail.com 

0476 57 05 75 

 

Facebook 

 

 

mailto:info@royallpaint.be
http://royallpaint.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036108053712
mailto:info@freddybruggeman.be
http://www.freddybruggeman.be/
mailto:ulrik.vr@gmail.com
https://www.facebook.com/Tegels-Van-Roye-648759168501311/
mailto:stijn.symoen@gmail.com
https://www.facebook.com/stijnsymoenschrijnwerk
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Amcal boorputten & 

pompen 
Uw specialist in boorputten en 

boorputinstallaties. 

Uw pompspecialist in herstellingen, 

onderhoud en oplossingen op maat. 

Amcal is een vooruitstrevend 

Belgisch familiebedrijf gevestigd in 

West-Vlaanderen. We  hebben 

reeds 60 jaar ervaring in het winnen 

van grondwater en plaatsen van 

pompinstallaties. 

Dagelijks voeren we nog steeds 

nieuwe grondwaterwinningen in 

België en Noord-Frankrijk uit. Dankzij 

uitvoerige mond-aan-

mondreclame, kwamen naast de 

boorputpompen stelselmatig steeds 

meer andere pomptypes bij ons 

terecht. 

 

Tweelindenstraat 13 

8810 Lichtervelde 

pompen@amcal.be 

051 72 44 72 

 

Industrielaan 10 

8810 Lichtervelde 

info@amcal.be 

051 72 47 42 

 

Website 

 

 

 

Compernolle Wim 
Algemene timmer- en schrijnwerken 

Kwaplasstraat 55 

8820 Torhout 

wim.compernolle@skynet.be 

050 22 39 85 

0494 59 97 70 

 

 

 

Chapewerken 

Mario Calis 
Zoekt u een goede partner voor het 

plaatsen van u vloerisolatie en 

chape? 

Chapewerken Calis plaatst al 13 

jaar chape op de meest 

nauwkeurige en precieze manier. 

De chape is de basis waarop u uw 

vloeren plaatst, het is dan ook uiterst 

belangrijk dat deze op een goede 

manier gelegd wordt. 

 

Hermitagestraat 37 

8610 Kortemark 

info@chapewerkencalis.be 

0498 08 46 05 

 

Website 

Facebook 

  

mailto:pompen@amcal.be
mailto:info@amcal.be
https://www.amcal.be/
mailto:wim.compernolle@skynet.be
mailto:info@chapewerkencalis.be
https://www.chapewerkencalis.be/
https://www.facebook.com/chapewerkencalis.be/
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Swerts Polyester 
Swerts Polyester is een jong en 

dynamisch bedrijf, dat 

gespecialiseerd is in het verwerken 

van composietmaterialen, zoals 

vezelversterkte polyesters, 

vinylesters, epoxy’s, silicone-

systemen, polurethaan harsen e. d. 

Onze kennis is zeer ruim, met 

zaakvoerder Johan Swerts, die reeds 

meer dan 20 jaar ervaring heeft in 

het verwerken van polyester, epoxy 

en andere composietmaterialen. 

Polyester is een grondstof met heel 

veel mogelijkheden. Wij maken 

producten voor zowel particulieren 

als als groot- en kleinhandelaren uit 

verschillende sectoren 

(carrosseriebedrijven, 

machinebouwers, de 

voedingsindustrie, de chemische, 

medische, agrarische en sanitaire 

industrie…) en overheidsinstellingen. 

 

Mosselstraat 

8490 Jabbeke 

info@swerts-polyester.be 

0475 89 23 08 

 

Website 

 

Silobouw Decock 
Al sinds 1981 zijn we actief in de 

varkens, pluim- en rundveeteelt. De 

sector kent voor Silobouw Decock 

dus nauwelijks nog geheimen.  

Meer nog: we durven zelfs stellen 

dat we specialisten zijn in het 

bouwen, inrichten en automatiseren 

van varkens- en pluimveestallen, 

silo’s in polyester of metaal, voeder 

en ventilatiesystemen. Bovendien 

hebben we onze kennis over water- 

& elektriciteitsvoorzieningen grondig 

bijgeschaafd waardoor we jou een 

nog completer dienstenaanbod 

kunnen presenteren. 

 

Oude Gentweg 39A 

8820 Torhout 

info@silobouwdecock.be 

050 21 49 24 

 

Website 

 

   

mailto:info@swerts-polyester.be
https://swerts-polyester.be/
mailto:info@silobouwdecock.be
http://www.silobouwdecock.be/
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Stima metaalconstructie 
Algemene metaalbewerking en 

laswerk. 

Vervaardiging van metalen 

constructiewerken, gebouwen, 

wanden en delen daarvan. 

Vervaardiging van metalen deuren, 

vensters, kozijnen, trappen, 

leuningen, hekken, poorten… 

 

Atelierstraat 14 

8820 Torhout 

info@stimametaalconstructie.be 

050 69 44 41 

 

Website 

 

 

Hennebert  

binnenschrijnwerk 
Gespecialiseerd in binnendeuren - 

parket en laminaat. 

 

Koning Alberstraat 85 

8210 Veldegem 

bvbahennebert@hotmail.com 

0472 51 95 42 

 

Facebook 

 

 

  

mailto:info@stimametaalconstructie.be
http://www.stimametaalconstructie.be/
mailto:bvbahennebert@hotmail.com
https://www.facebook.com/Hennebert-bvba-300018937334871/
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Tuinen 

 

Van Vynckt 

tuinmachines 
We gaan ervoor om een volledig en 

uitgebreid aanbod te brengen van 

topproducten met een correcte 

prijs/kwaliteitsverhouding. U kunt 

rekenen op een gemotiveerd, 

dynamisch en geschoold team dat 

garant staat voor een professionele 

aanpak en een uitstekende service. 

Dit door jarenlange ervaring in de 

tuinbouwsector. 

We maken tijd voor een uitgebreid 

verkoopsgesprek, waar we de 

noden en wensen van de klant 

aftoetsen en stellen u dan graag 

een gepaste machine voor. Zowel 

voor particulieren als voor 

professioneel gebruik. Iedere 

machine wordt volledig uitgelegd 

en gestart in de winkel. Tips en tricks 

worden u steevast meegegeven. 

Ook voor wisselstukken bent u op de 

juiste plaats. 

 

Sint-Jorisstraat 92 

8730 Beernem 

info@van-vynckt.be 

050 78 98 76 

 

Website 

Facebook 

 

 

  

mailto:info@van-vynckt.be
https://www.van-vynckt.be/
https://www.facebook.com/tuinmachinesvanvynckt
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Stephan Boute 
Kwaliteit, duurzaamheid en 

afwerking. 

Dit zijn al 28 jaar onze streefdoelen 

voor het aanleggen van uw tuin. 

Strak of natuurlijk, eigentijds of 

klassiek, romantisch of minimalistisch. 

Wat uw stijl ook is, wij staan garant 

voor het allerbeste resultaat. 

Van voorbereidende grondwerken, 

verhardingen tot omheiningen. Van 

aanplanting, tuinverlichting tot 

zwembad. Wij bieden u een 

totaalpakket waar kwaliteit 

primeert. 

Wenst u een wekelijks onderhoud of 

verkiest u liever enkele beperkte 

scheer- en snoeibeurten, wij stellen 

ons graag flexibel op. 

Een goede bevloeiing, op het juiste 

moment en volledig 

geautomatiseerd zorgt ervoor dat u 

zelf meer kan genieten in uw groene 

tuin. 

 

Belledreef 6 

8210 Veldegem 

info@stephanboute.be 

050 22 22 56 

0477 57 10 29 

 

Website 

Facebook 

  

mailto:info@stephanboute.be
https://www.stephanboute.be/
https://www.facebook.com/stephanboutebvba
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Julien Houtekeet 

Tuinarchitectuur 
Een groene oase van leven en rust, 

een strak strookje buitenkunst, een 

uniek en tijdloos ontwerp. Interieur 

doorgetrokken naar exterieur. Jouw 

droomtuin is onze drijfveer. 

Tuinarchitect Julien Houtekeete is de 

bezieler van dit jonge, dynamische 

bedrijf. Samen met jou creëert hij 

een ontwerp waarin alle stukjes 

samenvallen: van jouw persoonlijke 

eisen en wensen tot het omringende 

landschap en de architectuur van 

jouw huis. 

Benieuwd hoe jouw tuin groeit van 

een idee naar een eigen(zinnig) 

ontwerp? Contacteer ons voor een 

verkennend gesprek.  

Julien Houtekeete streeft naar een 

meerwaarde in elk project, wat 

resulteert in een sterkere beleving 

van de buitenruimte en de 

omgeving. 

Vaak vormt dit dan ook de basis tot 

samenwerkingen met verscheidene 

architectenbureaus. 

 

Maria van Bourgondiëstraat 42 

8870 Izegem 

info@julienhoutekeete.be 

0475 63 88 15 

 

Website 

 

 

  

mailto:info@julienhoutekeete.be
https://www.julienhoutekeete.be/
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Mobiliteit & Reizen 

 

Bling King Carwash 
Klaar voor de crazy 

Bling King experience? 

Maak je keuze uit onze drie 

programma’s en steel de show met 

jouw Bling King wagen. Gratis 

stofzuigen en bandenpompen zijn 

bij al onze programma’s in de 

wastunnel inbegrepen. Kies Silver 

voor een royale carwashbeurt, voeg 

extra bling toe met onze Gold 

formule of geniet van een Diamond 

wasbeurt zoals je die nog 

nooit eerder hebt gezien: met the 

sunlight experience. 

 

Bruggestraat 156 

8820 Torhout 

info@bling-king.be 

050 21 50 21 

 

Website 

Facebook 

 

 GT Motors 
Wij zijn een jong bedrijf met een 

aanzienlijke ervaring in de 

autosector. Deze ervaring is al van 

op jeugdige leeftijd gedreven door 

passie voor alles met motoren. Door 

onze nieuwe vestiging in 

KORTEMARK. Hebben we meer 

ruimte voor 2dehands voertuigen. Bij 

ons kan je natuurlijk ook terecht voor 

de volledige service van u voertuig. 

Auto's kunnen ook aangevraagd 

worden. In samenwerking met 

enkele collega's vinden wij 

misschien net die wagen die jij 

zoekt! 

 

Koekelarestraat 48 

8610 Kortemark 

info@gtmotors.be 

0473 39 80 90 

 

Website 

 

 

Transport Rogiers 
Wegvervoer: Volledige Partijen, 

Diverse Goederen 

Aartrijkestraat 193 

8820 Torhout 

transport.rogiers@telenet.be 

050 22 32 01 

0494 50 27 10 

 

  

mailto:info@bling-king.be
https://www.bling-king.be/
https://www.facebook.com/blingkingcarwashBE/
mailto:info@gtmotors.be
http://www.gtmotors.be/
mailto:transport.rogiers@telenet.be
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SIMA TOURS 
SIMA TOURS is een begrip op gebied 

van vliegtuigreizen en 

autocarvervoer in West-Vlaanderen. 

Sima Tours bestaat enerzijds uit een 

reisbureau met reizen naar Zuid-

Afrika en Namibië als specialisatie 

en anderzijds uit een jong, en steeds 

groeiend autocarbedrijf. 

Onze autocars zijn voorzien van het 

hoogste comfort en als extra 

beschikken wij over 2 exclusieve 

Oldtimer autocars voor huwelijken 

en VIP-uitstapjes. 

Uiteraard bieden wij U ook diverse 

dagreizen en meerdaagse reizen 

aan met onze autocars en deze 

vindt U terug in de rubriek eigen 

Reizen. 

Ons team staat graag tot uw dienst 

voor alle vragen op gebied van 

reizen en personenvervoer. 

 

Industrielaan 8 

8810 Lichtervelde 

info@simatours.be 

051 72 22 22 (reisbureau) 

051 54 12 99 (autocars) 

 

Website 

Facebook 

 

 TUI Vandamme 
We begeleiden je naar een 

zorgeloze vakantie. 

We zorgen ervoor dat je vakantie 

vlekkeloos verloopt. 

Boek een fysieke afspraak bij ons op 

kantoor of een videochat. 

We helpen je bij het plannen van je 

droomvakantie. 

Als je met Vandamme Reizen op 

vakantie gaat, kan je rekenen op 

persoonlijk advies van een ervaren 

en enthousiast team. We hebben 

specialisten in huis die je bij elke 

bestemming informeren over 

bezienswaardigheden die de 

moeite waard zijn, heerlijke 

restaurants, leuke hotels en tal van 

praktische tips, ook van andere 

reizigers. Samen met één van onze 

specialisten zoeken wij je ideale 

vakantie uit. 

 

Torhoutsesteenweg 355 

8210 Veldegem (Zedelgem) 

veldegem@vandammereizen.be 

050 28 80 40 

 

Website 

Facebook 

 

mailto:info@simatours.be
http://www.simatours.be/nl
https://www.facebook.com/Sima.Tours.Lichtervelde/
mailto:veldegem@vandammereizen.be
http://www.vandammereizen.be/
https://www.facebook.com/vandammereizen
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Financiën 

 

Crelan Torhout 
Crelan is een bank met een ruim 

aanbod van diensten: van 

woonleningen over sparen en 

beleggen tot verzekeringen. Met 

dat verschil dat we een 

coöperatieve bank zijn, en vinden 

dat bankieren ook anders kan. 

We zijn 100% Belgisch en altijd in de 

buurt: u kunt steeds terecht in één 

van de meer dan 500 kantoren. 

Onze agenten baten onze kantoren 

uit in zelfstandig beheer: dat heeft 

als grote voordeel dat u een 

vertrouwensrelatie opbouwt met 

een vaste contactpersoon. 

Onze agenten staan voor u klaar: u 

vindt bij ons een gesprekspartner die 

tijd maakt, voor u én uw plannen. 

 

Markt 32 

8820 TORHOUT 

torhout.markt@crelan.be 

050 23 05 00 

 

Website 

 

Argenta Kortemark 
Missie: Argenta wil gezinnen en 

particulieren eenvoudig, eerlijk en 

dichtbij ondersteunen om hun 

financiële gezondheid te 

verzekeren. 

Visie: Argenta wil de eerste bank-

verzekeraar zijn voor gezinnen en 

particulieren die waarde hechten 

aan duurzaam financieel advies, 

zonder franje. 

Argenta blijft trouw aan zijn 

basisfilosofie en kernwaarden: 

dichtbij, ondernemend, 

pragmatisch en eenvoudig. 

 

Handzamestraat 30 Bus b 

8610 Kortemark 

kortemark@argenta.be 

051 56 71 76 

 

Website 

 

  

mailto:torhout.markt@crelan.be
https://www.crelan.be/
mailto:kortemark@argenta.be
https://www.argenta.be/nl/kantoren/thomas-maes-bv-3722.html
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LIHA Finance Torhout 
Uw plannen realiseren, genieten van 

een comfortabel pensioen, zorgen 

voor een mooie toekomst voor u en 

uw familie of een erfenis beleggen? 

Een eenvoudig, veilig en digitaal 

betaalpakket? 

U wilt een krediet zonder zorgen? 

Verzekeringen voor je voertuig en 

woning, voor je gezin, gezondheid 

of pensioen? 

We hebben alles in huis. 

 

Zwanestraat 12 

8820 Torhout 

agency.12803@axa-bank.be 

050 21 45 28 

 

Website 

 

 

Koen Sap 
Juridisch advies 

Nalatenschappen en erfenisrechten 

Rechtskundige dienstverlening 

Brildam 15 

8820 Torhout 

koen.sap@gmail.com 

050 22 17 17 

0495 25 23 54 

 

 

Beobank Torhout 
Bij ons beheert u uw dagelijkse 

uitgaven zoals het u past. 

U vindt er de ideale oplossingen om 

uw projecten te financieren en om 

uw geld beter te beleggen. 

Onze adviseurs staan altijd voor u 

klaar om het dagelijkse beheer van 

uw geld te vergemakkelijken. In 

onze 230 agentschappen of 

telefonisch via 02/626.50.50. 

Beobank maakt deel uit van Crédit 

Mutuel Nord Europe, een solide en 

bekende groep die dicht bij haar 

klanten staat. Meer dan 620.000 

klanten schenken ons hun 

vertrouwen. Waarom ook u niet? 

 

Oostendestraat 11 

8820 Torhout 

agenttorhout@beobank.be 

050 22 39 98 

 

Website 

 

 

  

mailto:agency.12803@axa-bank.be
https://www.axabank.be/nl/kantoren/liha-finance
mailto:koen.sap@gmail.com
mailto:agenttorhout@beobank.be
https://www.beobank.be/nl/particulier/
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Mode, lifestyle, lichaam & gezondheid 

 

De Loftshop 
De Loftshop biedt haar 

Loftshoppers; Italiaanse, Griekse en 

Franse kledij. Op zoek naar iets wat 

hip, trendy en betaalbaar is? Dan 

ben je bij de Loftshop aan het juiste 

adres! Een uniek concept voor 

mannen en vrouwen. 

Gespecialiseerd in leuke Italiaanse 

kledij. 

Om jou extra goed voor de dag te 

laten komen kan je bij de Loftshop 

terecht voor Airbrush tanning. Een 

bruin kleurtje zet je schoonheid en je 

mooie Loftshopkledij nog meer in de 

verf. 

Je hebt de keuze uit vijf 

verschillende tinten. 

Witte tanden in combinatie met je 

egaal bruine huid? Dat kan met de 

Natural Teeth Whitening van Magic 

White. 

Kortom, een totaalconcept om 

mooi voor de dag te komen. 

 

Driekoningenstraat 63 

8820 Torhout 

schoonvaere.sharon@skynet.be 

0498 51 19 91 

050 66 71 25 

 

Website 

Facebook 

 Anniek Lambrecht 

Skin Coach 
Hey Beauty! 

Wil jij een ook mooie gezonde huid? 

Dan ben je bij mij aan het juiste 

adres. Mijn zaak is geen klassiek 

schoonheidsinstituut maar een 

instituut waar de focus vooral op 

Huidverbetering of Skincare ligt. Je 

krijgt een persoonlijke behandeling 

met professionele opvolging van 

jouw huidbehandelingen. 

 

L. Dujardinstraat 9 

8370 Blankenberge 

info@anniek-lambrecht.be 

050 69 41 65 

 

Website 

Facebook 

 

 

   

  

mailto:schoonvaere.sharon@skynet.be
https://deloftshop.be/
https://www.facebook.com/DeLoftshop/
mailto:info@anniek-lambrecht.be
https://www.anniek-lambrecht.be/
https://www.facebook.com/annieklambrechtskincoach/?ref=hl
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SnP Wear 
SnP Wear is een dynamisch bedrijf 

dat staat voor kwalitatieve kledij 

met gepaste bedrukking of subtiel 

borduursel. Onze collecties spitsen 

zich toe op alle aspecten van het 

professionele en sportieve leven. 

Daarnaast hebben we ook een zeer  

uitgebreid aanbod gadgets en 

promotiemateriaal voor alle 

doeleinden. 

Dankzij ons toegewijd sales team, 

grafische studio en eigen 

productieafdeling zijn we in staat uw 

projecten op te volgen in de 

hoogste versnelling en met de 

grootste zorg. Samen met onze 

dochterfirma S-Concept zijn we in 

staat om uw merk of onderneming 

ook te voorzien van allerhande 

drukwerk of wagenbeletteringen. 

 

Nijverheidsstraat 124 

9890 Gavere 

info@snpwear.be 

09 384 91 80 

 

Website 

Facebook 

 

 Didier Vanmaele 
Kinesitherapeut 

Fysiotherapeut 

Bruggestraat 38 

8820 Torhout 

didier.vanmaele@telenet.be 

0477 38 11 77 

 

 

 

 

 

   

  

mailto:info@snpwear.be
https://snpwear.be/
https://www.facebook.com/snpwear/
mailto:didier.vanmaele@telenet.be
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 Praktijk Pattyn 
Het familiebedrijf Praktijk Pattyn 

vond zijn oorsprong bij Jan Pattyn. 

Hij bouwde zijn eigen praktijk uit 

vanaf 1990. 

Door de jaren heen specialiseerde 

hij zich meer en meer tot de 

myofasciale therapie. Naast de 

zelfstandige praktijk doceert hij zijn 

kennis omtrent ‘dry needling’ in 

opleidingen in Nederland en België. 

Sinds 2003 vervoegde Linda 

Cokelaere de praktijk. Zij 

specialiseerde zich voornamelijk op 

het vlak van 

bekkenbodemtherapie, dit zowel bij 

volwassenen als kinderen. Linda is 

erkend bekkenbodemtherapeute 

en staat op de lijst van de 

beroepsvereniging ‘Pelvired’. 

Silke Pattyn vervolledigde het team 

in 2017. Naast haar specialisaties 

manuele therapie en dry needling 

focust ze zich ook op algemene 

kinesitherapie. Silke is tevens 

sportkine bij de jeugd van KM 

Torhout. 

 

Bakvoordestraat 18 

8820 Torhout 

info@janpattyn.be 

050 21 13 86 

 

Website 

Facebook 

 

  

mailto:info@janpattyn.be
https://praktijkpattyn.be/
https://www.facebook.com/PraktijkPattyn/
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Allerlei 

 

D’HOORE GROUP 
FAMILIEBEDRIJF OP WERELDNIVEAU. 

Biscuits Dupon ontstond in Italië in 

het begin van de 19de eeuw. 

Ons familiebedrijf heeft zijn drive, 

passie en kennis doorgegeven van 

generatie op generatie. 

Vandaag zijn we trots dat we een 

belangrijke marktleider zijn met 

vestigingen wereldwijd. 

Biscuits Dupon maakt deel uit van 

de internationaal gerenommeerde 

D’Hoore Group. 

Al meer dan 100 jaar maakt ons 

familiebedrijf suikerhoorntjes, 

ijshoorntjes en ijswafels. Ons 

hoofdkantoor bevindt zich in België. 

Wereldwijd kunnen we rekenen op 

onze vestigingen in Brazilië, 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Marokko, 

Polen, Rusland en Spanje. 

 

Industriestraat 36-38 

8480 Ichtegem 

info@biscuitsdupon.com 

051 58 89 12 

 

Website 

 

 

 

Dagbladhandel 

’t Winkeltje 
Gespecialiseerde krantenzaak met 

een groot aanbod aan:  

- dagbladen en tijdschriften 

- wenskaarten 

- snoep, snacks en frisdranken 

- lijnkaarten (voorverkoop) 

- sportweddenschappen: Scoore en 

Stanleybet. 

- nationale loterij: krasloten en online 

spelen 

- herlaadkaarten GSM 

- rookwaren, vapor en liquids 

- schoolgerief 

 

Elisabethlaan 1 

8820 Torhout 

lies.dekeyser1@hotmail.com 

050 21 28 93 

  

mailto:info@biscuitsdupon.com
https://www.biscuitsdupon.com/nl/belgium/home
mailto:lies.dekeyser1@hotmail.com
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Fotografie 

Marijke Debusschere 
Een bijzonder verhaal, een 

eigenzinnige karaktertrek, een 

legendarische mijlpaal…. 

Fotografie gaat over veel meer dan 

het perfecte licht en de juiste 

compositie.  

Het gaat over emoties en 

herinneringen. Over plezier en 

verbinding. Over ondernemen en 

vertellen.  Zowel bij familieportretten, 

concertfotografie als bij 

bedrijfsbeelden.  

Oké, dat breng ik het liefst scherp in 

beeld.  Nu eens pittig en krachtig, 

dan weer fris en kleurrijk.  

Wat mij drijft? 

Een prachtig beeld, uiteraard. Maar 

evengoed de bijzondere sfeer 

tijdens een fotoshoot en 

verwondering in de ogen achteraf. 

Op zoek naar beelden die spreken? 

Laat me weten waar je stil of 

enthousiast van wordt. En dan stel ik 

scherp. Wedden dat het klikt? 

 

Parkstraat9 

8820 Torhout 

contact@marijkedebusschere.co

m 

0485 61 71 85 

 

Website 

Facebook 

 

DLC SYSTEM 
DLC is uw partner voor de volledige 

installatie van elektrische en 

elektronische systemen voor zowel 

particulieren, KMO’s en grote 

ondernemingen. 

In tal van sectoren integreren wij 

oplossingen op maat, gaande van 

elektriciteit over beveiliging tot 

audiovisuele technieken en de 

verbinding van de diverse systemen 

met elkaar. 

 

Hillesteenweg 52 A 

8750 Wingene 

info@dlc.be 

051 54 58 12 

 

Website 

Facebook 

 

 

 

  

   

mailto:contact@marijkedebusschere.com
mailto:contact@marijkedebusschere.com
https://www.marijkedebusschere.com/
https://www.facebook.com/marijkedebusscherefotografie
mailto:info@dlc.be
https://www.dlc.be/
https://www.facebook.com/DLC-system-integrator-1726236180927738

