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Guess laat zich inspireren door het kleurrijke Florida van Miami 
Vice. De collectie oogt zonnig, casual en sportief voor actie dames 
en heren die van het leven weten te genieten. Bloemmotieven en 
palmbomen zijn hier de duidelijkste exotische elementen.
guess.eu

PERFECTE SOK

Verre landen en exotische oorden zijn van oudsher een inspiratiebron voor mode. De Romei-
nen lieten zijden stoff en uit China en India importeren, terwijl middeleeuwse vrouwen wild 
waren van Moorse motieven. Wij associëren exotische oorden eerder met de fl ora en fauna van 
eilanden in de Stille Oceaan. De jongste lenetemode doet in elk geval een greep in de wereld 
van kleurrijke planten en bloemen om voor jou frisse looks te bedenken.EXOTICA

KREATOS TRENDWATCHING

Met de ze bloes brengt Uniqlo een homage aan de 
Finse ontwerpster Marimekko die beroemd was om 
haar grote, kleurrijke bloemenprints. Zo krijg je een 
leuke  exotische design touch in je look.
uniqlo.com

Scotch & Soda gebruikt een motief van exotische planten in 
een print die aan borduurwerk op Japanse kimono’s herinnert 
De jas ademt zo het gevoel van een avontuurlijke wildernis uit. 
Perfect voor zo’n trendy sportieve jack. 
scotch-soda.com

Maartse buien en aprilse grillen, daaraan hebben ze vast gedacht bij Sun68, toen ze dit leuke regenjasje ontwierpen. 
Een sterk klassiek silhouet in comfortabele materialen, maar met een leuke print van exotische bloemen. Zo trotseer 
je in 2018 de regen.                                                                                                                                                              sun68com

Bij de Zweedse conceptketen Arket hebben we deze stijlvolle outfi t bewonderd.: een geraffi  neerd 
klassiek mantelpak in een prachtige bloemrijke stof.  Speels, chic en op de koop toe supertrendy, 
daar houden we van
arket.com

In de lentecollectie van Red Juliet zien we kleedjes met 
deze palmblad-print in een trendy turquoise-groen. Zo-
wel de kleur als de print hebben een mooie exotische uit-
straling: net wat jouw kleerkast nu nodig heeft. 
redjuliet.be

Ben Sherman brengt ons een nieuwe variatie 
op het Hawaii-hemd dat zo populair was in de 
jaren ‘50. Gewaagde bloemenprints op een 
drukke, exotische achtergrond geven dit zo-
merse hemd een sterke uitstraling. Misschien 
niet voor iedereen, maar durvers hebben aan 
dit hemd een heel sterke look!
bensherman.co.uk

MARRIMEKKO

Scotch & Soda gebruikt een motief van exotische planten in 
WILDERNIS

KEURIG IN PAK

MIAMI VICE

HAWAII

IN DE BLOEMETJES GEZET

CHINOISERIE

PALMEN

Wanneer je Chinese elementen in een ontwerp steekt, 
dan noemt men dat “chinoiserie”.  Je ziet dergelijke Azia-
tische motieven al in de mode van de 18de eeuw, maar 
Améline geeft een meer hedendaagse interpretatie met 
deze supercomfortabele outfi t.
mayerline.be/nl/ameline-collectie 
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WELKOM IN JE EERSTE 
SHINE MAGAZINE VAN 2018
Voor Kreatos wordt 2018 het jaar van familiegevoel. Daarmee bedoelen we 
dat wij onze klanten en onze kappers als één grote familie zien die samen 
voor het mooiste resultaat gaat. Net als binnen een familie wil Kreatos een 
kappersomgeving creëren, waar mensen naar elkaar luisteren en voor elkaar 
zorgen. Als kap-pers betekent dit dat wij je nog meer in de watten willen 
leggen. Daarom breiden we onze VIP-kaart in de loop van het jaar nog stevig 
uit. De eerste aanzet komt al onmiddellijk in maart: je Kreatos VIP-kaart is dan 
niet langer aan één Kreatos salon gebonden, maar je kan met je kortingen 
terecht overal binnen het Krea-tos netwerk. We willen in 2018 om meer naar 
jou toe komen, door aanwezig te zijn op lokale evenementen en feesten. Dat 
vraagt veel geregel en georganiseer, maar ons KreaTeam werkt al volop aan 
deze nieuwe uitdaging.
Met familiale groeten,

Eric Bergeys, CEO Kreatos



Wie “lente” zegt, denkt dan automatisch ook aan 
Parijs. Geen enkele andere stad roept in dit seizoen 
zoveel emoties op. Ook je Kreatos creatief team zocht 
de nieuwe romantiek van deze altijd modieuze hoofd-
stad op als inspiratie voor een nieuwe lentemode.

Un 
Printemps 

à ParisKappers: Arjan Bevers, 
Marjon Merry, Els Wellens
Styling: Sarah Roelstraete
Visagie: Carolien Quirynen
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com



LOOK: Boulevard Sebastopol
COLOR: Natural Chestnut & Light Spring Brown 
CARE: BC Volume Boost Shampoo & Conditioner 
FINISH: Osis+ Loopy Curls

Top: Alysi 
Cape met pluimen: Elisabetta Franchi
Broek: By Maylène Birger



LOOK: Rue St-Denis
CUT: Schaar over kam

CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo
STYLING: 3D Men Styling wax, Osis MessUp

Zilveren jas: Zara. 
Polo: River Island

Broek:  Jack&Jones



LOOK: Place de la République
COLOR: Golden Chestnut & Honey Brown 
CARE: BC Volume Boost Shampoo & Conditioner 
FINISH: Osis+ Loopy Curls

Jumpsuit: Patrizia Pepe
Oorbellen: River Island



LOOK: Place du Tertre
CUT: Verticale gradatie
COLOR: Cherry Wood & Spring Brown
CARE: Osis+ Soft & Straight
FINISH: Osis+ Blow & Go smooth, Osis+ Glamination

Bloes en short: Elisabetta Franchi



LOOK: Place des Voges
CUT: Schaar over kam
CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo
STYLING: Osis RockHard 

Trui: Anerkjendt. 
Broek: Uniqlo 
Jasje: Zara
Sneakers: Guess



LOOK: Pont Neuf
COLOR: Natural Chestnut & Light Spring Brown 

CARE: BC Volume Boost Shampoo & Conditioner 
FINISH: BC Smooth Perfect, Osis+ Volume Up

Topje: Sylvian Heach 
Jasje: Marciano Los Angeles

Broek: Zara



LOOK: Canal St-Martin
CUT: Verticale gradatie
COLOR: Cherry Wood & Spring Brown
CARE: Osis+ Soft & Straight
FINISH: Osis+ Blow & Go smooth, Osis+ Glamination

Jurk met corset: Elisabetta Franchi



LOOK: Montmartre
COLOR: Golden Chestnut & Light Honey
CARE: BC Color Freeze Shampoo & Conditioner
FINISH: Osis+ Glamination, Osis+ MessUp

Jurk: Ted Baker



WARME KLEURTJES

KROESELHULP

GOEDE BRUSHING

Behalve de regen, speelt ook de wind ons parten. Je geraakt nauwe-
lijks van A naar B zonder dat de wind je haar helemaal overhoop 

heeft gelegd. Een kleine tube hairspray en wat papieren zakdoek-
jes kunnen je hier helpen. Spuit de haarlak niet rechtstreeks op 

je haar maar op de zakdoek. Je gebruikt de zakdoek dan als 
een soort “hairspraydoekje” om de wildste haren weer in 

model te krijgen. Zo vermijd je dat je haar dof en stijf 
staat van de haarlak. Mannen kunnen met een klein 

beetje gel op vochtige vingers een vergelijkbaar 
eff ect bekomen.

HAIRSPRAY DOEKJES

TIEN TIPS VOOR THUIS

Elk seizoen brengt een nieuwe mode met zich mee, nieuwe vormen en kleuren. Zeker in 
de lente willen we de winterkou snel afschudden. Hoe geef jij je heer wat lente-frivoliteit 
mee? We stelden deze vraag voor jou aan kleurexperten en stylisten.

De lente is het seizoen van de grote schoonmaak, en ook in je haar wil je het seizoen met 
een opkuis beginnen. Dat maakt de lente tot het ideaal seizoen om al die gespleten of 
dode stukjes haar eens te laten wegknippen. Gewoon even “de puntjes bijknippen”. Als je 
je haar doorgaans goed onderhoudt, verlies je bijna niets aan lengte en win je heel veel 
aan gezondheid voor je haar.

WEG MET DIE PUNTJES

Nu we langzaam terug naar zachter weer gaan, willen we het liefst een look die licht en luchtig is. 
Informeer daarom eens bij je kapper of jij er baat bij zou hebben om je haar een beetje te laten 
uitdunnen. Zeker wanneer je eerder zwaar of juist heel veel haar hebt, kan uitdunnen van bepaal-
de haarpartijen je look een luchtige lentezwier geven.

LICHTER HAAR

De hele winter lang stond je haar blootgesteld aan koude, wind, sneeuw en vrieskou. Zonlicht en 
vitamine D ontbraken. In de lente verandert dit helemaal. In de mate dat je haar door de natuur 
zelf al gevoed wordt en dat het minder schade oploopt, heb je ook minder extra voeding voor 
je haar nodig. Schakel daarom in de loop van de lente over op een zachtere shampoo of een 
minder intensieve conditioner.

Modegoeroe’s in binnen- en buitenland zijn het erover eens: kleine 
frivole haaraccessoires passen beter bij de lente dan bij welk ander 
seizoen ook. Je gebruikt deze accessoires (denk dan vooral aan 
speldjes) om je haar een vrolijke, luchtige look te geven. Draag je 
graag vlechten, dan is dit dè manier om je vlechten een beetje fri-
vool te maken. En ook opsteekkapsels kunnen profi teren van een 
leuk accessoire-eff ect. Voor de lente van 2018 raden de fashion ex-
perten aan dat je lichte bloemenmotie� es in je haar gebruikt.  Het 
is ook in de mode duidelijk: geen lente zonder bloemen!

ZEG HET MET BLOEMEN

LICHT IN JE HAAR

Toenemende vochtigheid in de lucht kan je haar nu doen krullen of 
kroezen, niet altijd met het eff ect dat jij wenst. Geen enkel probleem. Er 
bestaan verschillende afdoende producten die je kan gebruiken om je 
haar tegen ongewild kroezen te beschermen. Spreek er eens over met 
je kapper.

LEVE DE LENTE

Lenteweer is vaak ook vochtig weer. We spreken niet voor niets van maartse buien en aprilse 
grillen! Die vochtigheid kan je haar stug en lastiger hanteerbaar maken. Los van producten en 

behandelingen bestaat hier een supergoedkope en makelijke oplossing: draag je haar in een 
vlecht. Afhankelijk van de situatie ga je dan voor één strenge, stijlvolle vlecht of voor een 

hoofd vol feestelijke party-vlechtjes.  

ANDERE VOEDING

V(l)ECHTEN TEGEN REGEN

Vraag je Kreatos kapper om advies

Na de donkere winter kijken we in de lente graag uit naar lichtere tinten. Dit betekent niet dat je je haar onmiddellijk witblond 
moet laten kleuren, nee, maar overweeg eens een net iets lichtere tint van je gebruikelijke kleur. Of speel met veel highlights 
. Die hebben het bijkomende voordeel dat je kleuring er als vanzelf natuurlijker gaat uitzien!

Voor lentetypes is nu hun seizoen aangebroken en alle typische lentekleuren kan je nu 
in je haar aanbrengen. De meeste lentetypes hebben een soort gouden gloed onder 
hun natuurlijke kleur. Die gloed kan je accentueren door te spelen met accenten in 
warme blonde tonen. Ook warme rood-oranje kleuringen (denk daarbij aan een warm 
koperrood) doen jou stralen. Vermijd ten alle tijde koele kleuren: dus geen asblond, 
geen koude, blauwige tonen, een koel platinum voor jou.

Experten beweren dat in de lente je haar net iets sneller groeit. Daarom is het 
gevoeliger aan vochtigheid en kroeselen. Wie graag een sterk gestylede look 
heeft, kiest dan best ook voor een intense brushing, eventueel gecombineerd 
met de juiste verzorging. Anderzijds kan een meer nonchalante en vloeiende 
brushing een meer natuurlijk eff ect geven. Experimenteer dus met wat voor 
jou een goede brushing is.
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Guess laat zich inspireren door het kleurrijke Florida van Miami 
Vice. De collectie oogt zonnig, casual en sportief voor actie dames 
en heren die van het leven weten te genieten. Bloemmotieven en 
palmbomen zijn hier de duidelijkste exotische elementen.
guess.eu

PERFECTE SOK

Verre landen en exotische oorden zijn van oudsher een inspiratiebron voor mode. De Romei-
nen lieten zijden stoff en uit China en India importeren, terwijl middeleeuwse vrouwen wild 
waren van Moorse motieven. Wij associëren exotische oorden eerder met de fl ora en fauna van 
eilanden in de Stille Oceaan. De jongste lenetemode doet in elk geval een greep in de wereld 
van kleurrijke planten en bloemen om voor jou frisse looks te bedenken.EXOTICA

KREATOS TRENDWATCHING

Met de ze bloes brengt Uniqlo een homage aan de 
Finse ontwerpster Marimekko die beroemd was om 
haar grote, kleurrijke bloemenprints. Zo krijg je een 
leuke  exotische design touch in je look.
uniqlo.com

Scotch & Soda gebruikt een motief van exotische planten in 
een print die aan borduurwerk op Japanse kimono’s herinnert 
De jas ademt zo het gevoel van een avontuurlijke wildernis uit. 
Perfect voor zo’n trendy sportieve jack. 
scotch-soda.com

Maartse buien en aprilse grillen, daaraan hebben ze vast gedacht bij Sun68, toen ze dit leuke regenjasje ontwierpen. 
Een sterk klassiek silhouet in comfortabele materialen, maar met een leuke print van exotische bloemen. Zo trotseer 
je in 2018 de regen.                                                                                                                                                              sun68com

Bij de Zweedse conceptketen Arket hebben we deze stijlvolle outfi t bewonderd.: een geraffi  neerd 
klassiek mantelpak in een prachtige bloemrijke stof.  Speels, chic en op de koop toe supertrendy, 
daar houden we van
arket.com

In de lentecollectie van Red Juliet zien we kleedjes met 
deze palmblad-print in een trendy turquoise-groen. Zo-
wel de kleur als de print hebben een mooie exotische uit-
straling: net wat jouw kleerkast nu nodig heeft. 
redjuliet.be

Ben Sherman brengt ons een nieuwe variatie 
op het Hawaii-hemd dat zo populair was in de 
jaren ‘50. Gewaagde bloemenprints op een 
drukke, exotische achtergrond geven dit zo-
merse hemd een sterke uitstraling. Misschien 
niet voor iedereen, maar durvers hebben aan 
dit hemd een heel sterke look!
bensherman.co.uk

MARRIMEKKO

Scotch & Soda gebruikt een motief van exotische planten in 
WILDERNIS

KEURIG IN PAK

MIAMI VICE

HAWAII

IN DE BLOEMETJES GEZET

CHINOISERIE

PALMEN

Wanneer je Chinese elementen in een ontwerp steekt, 
dan noemt men dat “chinoiserie”.  Je ziet dergelijke Azia-
tische motieven al in de mode van de 18de eeuw, maar 
Améline geeft een meer hedendaagse interpretatie met 
deze supercomfortabele outfi t.
mayerline.be/nl/ameline-collectie 
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BASICcolours
KREATOS TRENDWATCHING

Sterke kleuren in de lentecollecties wijzen al naar de komende zomer. De 
kleuren zijn vaak sterk en uitdagend, maar worden door sommige ontwer-
pers ook heel subtiel en zacht toegepast. Een variant op de blokkleuren is 
het spelen met lijntjes in krachtige basiskleuren.

Behalve duidelijke kleurblokken zien we in vele collecties ook lijnen of 
lijnpatronen. Pepe Jeans geeft hier de man een look vol lijntjes, terwijl 
het vrouwensilhouet met uitdagende kleurblokken is getekend.
pepejeans.com

Liebeskind heeft een hele reeks 
tassen, zakken en schoenen lief-
devol in blokken en lijn patronen 
ingekleurd. Heel trendy maar ook 
heel klassiek stijlvol!
int.liebeskind-berlin.com

Ook modegrootmeester Karl Lagerfeld speelt dit seizoen met blokken. 
Hij gaat voor een sterk uitgepuurde look van elegante eenvoud. Het 
kleurpatroon geeft iets jongs en sportiefs mee, zodat je deze outfit ook 
heel casual kan dragen.
karl.com/be

Fred Perry kiest voor een sterke vintage look met twee 
kleurblokken gescheiden door een brede witte lijn. Het is 
een look die je associeert met sportkledij van vroeger, maar 
die helemaal weer in is!
fredperry.com

Colmar werkt met combinaties van blauw en zilvergrijs voor een 
uiterst koele look. Dat past mooi bij een merk dat ook bekend is 
om zijn wintersportkleding. De gehele look is sportief met een 
retro knipoog.                                                                             colmar.it

Tommy Hilfigger maakt het spel van kleurblokken tot iets 
stoers en uitdagend. Dit is meer dan sportieve streetwear, 
dit zijn outfits voor winnaars.
be.tommy.com

BLOKKEN
EN LIJNTJES

LIEF
DE

VOL

UIT 
DA
GE
ND

VIN
TA
GE

ZILVER
BLAUW

MEE
STER
LIJK

Kleurblokken kunnen hard of 
agressief lijken, maar niet bij 
COS die heel bewust met rusti-
ge kleuren en gedempte tonen 
werkt: colour blocking op z’n 
meest elegant ...
cosstores.com/be

IN
GE
TO
GEN
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JOUW KREATOS 
VIP-KAART

Onze Kreatos kappers spannen zich graag in om jou in de watten 
te leggen. We organiseren leuke acties, bedenken steeds weer voor-
deeltjes of bieden je unieke wedstrijden aan. Sinds 2014 brengen we 
onze verwennerij nog een stapje verder met de Kreatos VIP-kaart.

JOUW GEGEVENS 
Je gegevens worden verzameld op je persoonlijke klantenfiche in je Kre-
atos salon. Je kan bij je vertrouwde kapper op elk moment  je gegevens 
bekijken, laten aanpassen of schrappen. We gebruiken je gegevens en-
kel binnen het kader van Kreatos. Je gegevens worden nooit aan derden 
doorgegeven.

HOE WERKT HET? 
Je vraagt je Kreatos kapper eenvoudigweg om een VIP-kaart. Dat is alles. 
Bij het afrekenen krijg je een kaart en een activatiecode mee. Het enige 
wat je nog moet doen, is snel je VIP-kaart te activeren op onze website 
www.kreatos.be. In het VIP Kaart menu kies je “Activeren”. Je vult je e-
mailadres en je codes in, en je kaart is geactiveerd!  Kijk goed of je email-
adres correct is: vele voordelen krijg je immers via je mailbox binnen!

10% THANK YOU KORTING 
Jij beslist of je je Kreatos VIP-kaart activeert of niet. Daarom willen we 
iedereen die voor ons kiest, geaag bedanken met een mooie Thank You 
korting: 10% van je laatst bestede bedrag krijg je eenmalig als korting bij 
een volgend bezoek. De Thank-You korting geldt gedurende 2 maand 
na de activatie.

10€ BIRTHDAY SURPRISE 
Deze extra korting introduceerden we een dik jaar geleden. We weten 
dat vele klanten rond hun verjaardag naar hun Kreatos kapper komen 
voor een nieuwe of een feestelijke look. Daarom geven we een extra 
korting van 10€ die geldt van1 week voor tot 1 week na je verjaardag. 
Belangrijk is wel dat je verjaardag juist op je klantenfiche staat. Twijfel 
je hierover, dan vraag je dit gewoon even na bij je eerstvolgende kap-
persbezoek.

5% FAN BONUS KORTING 
Kreatos wil je als trouwe klant graag extra belonen! Daarom geeft de 
Kreatos VIP-kaart jou een Fan-Bonus van 5% op het laatste bedrag dat je 
hebt besteed. (exclusief verkoopproducten). Deze korting is geldig voor 
je volgende bezoek. 

WAT MOET JE DOEN
VOOR EEN KORTING? 
Niets eigenlijk. Eenmaal je je Kreatos VIP-kaart activeerde op onze web-
site, loopt alles vanzelf. Bij het afrekenen staat op je garantiebewijs het 
kortingsbedrag en de datum tot wanneer de korting geldig is. Je kunt 
dit kassaticket bij je volgende bezoek meenemen naar je Kreatos salon 
waar de korting geldig is, maar het is ook voldoende om gewoon je VIP-
kaart te tonen en je korting wordt automatisch verrekend. 

N
OVERAL VIP
Tot nog toe was je VIP-kaart gelinkt aan één enkel Kreatos salon. 
Bijgevolg waren je kortingen alleen maar in dit ene salon geldig. 
Daar komt nu verandering in. Vanaf maart 2018 kan je met je 
Kreatos VIP-kaart in alle Kreatos vestigingen terecht. Je kortingen 
zijn daarmee ook in alle Kreatos salons geldig. De overige voor-
waarden van de kortingen blijven zoals ze altijd al waren.

MEER WETEN OVER DE 
KREATOS VIP-KAART?
Zoals bij alle Kreatos acties , krijg je meer info via onze website 
of je Kreatos kapper . Op onze website, www.kreatos.be, is trou-
wens een aparte pagina gewijd aan de Kreatos VIP-kaart. Je kan 
er rustig nalezen hoe de kaart werkt en welke kortingen je krijgt. 
Ook de voorwaarden van de VIP-kaart staan helemaal uitge-
schreven. Het is ook de plek waar je je VIP-kaart kan activeren.



IN EEN NIEUW JASJE

JE VERTROUWDE
BC SHAMPOO 

HAIRSTORY BCstaat voor BonaCure, goede zorg, en dat is wel een heel 
bescheiden naam. Het BC gamma van Schwarzkopf Profes-
sional is al sinds jaren één van de meest volledige en meest 
geperfectionneerde gamma’s haarverzorging ter wereld.

En toch kunnen de experten van BC niet stil zitten. Telkens 
weer ontdekken ze een punt waarop ze hun producten 
kunnen verbeteren, een detail dat het hele gamma makke-
lijker of effi  ciënter in gebruik maakt.

In de lente van 2018 vieren ze de continue vernieuwing 
van het BC gamma met een nieuwe verpakking voor jouw 
vertrouwde producten. Wij zetten hier graag even de beste 
shampoos op een rijtje, al spreken de namen voor zich. 

BC Color Freeze richt zich op het onderhoud van je haar-
kleur : je haren blijven echt langer kleurig stralen!. Zit je 
met beschadigd haar, dan is BC Repair Rescue voor jou de 
beste keuze. Een voedende, hydraterende verzorging biedt 
de BC Moisture Kick shampoo, terwijl BC Q10 Time Restore 
ouder wordend haar in de watten legt.  Bij sommige sham-
poos, zoals BC Volume Boost of Smooth Perfect, spreekt de 
naam voor zich: meer natuurlijk volume of gezond glan-
zende gladheid in je haar. En vergeet niet dat dit shampoos 
zijn: je reinigt je haar, terwijl je het verzorgt!

Volgens de experten begint het beste shampooritueel bij 
een hoofdmassage van je natte haar.  Je werkt zo de sham-
poo zorgvuldig in je haar. Laat dan de shampoo even in-
trekken, zodat hij zijn werk kan doen. Tenslotte spoel je de 
zeep masserend uit. Draai je haren in een droge handdoek 
en laat het even rusten. En voilà, je bent helemaal klaar!    
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VALENCIA

Gesticht in 138 vr. Chr. door de Romeinen, werd het al snel een belangrij-
ke handelsstad. Na de val van het Romeinse rijk vechten Byzantijnen en 
Visigoten over het bezit van de stad, maar het zijn uiteindelijk de Moren 
die de stad in handen krijgen: tot 1238 blijft Valencia een musulmaanse 
stad. Ze schopt het zelfs tot hoofdstad van een Moors koninkrijkje of tai-
fa. Bij de Spaanse Reconquista in de 13de eeuw ontstaat het koninkrijk 
van Valencia, autonoom, katholiek en enkel onderdanig aan de Spaanse 
kroon. Het trotse Valencia beleeft zijn gouden eeuw en wordt rijk. In de 
17de eeuw echter kiest de stad de verkeerde kant in een oorlog over de 
Spaanse troon. Valencia verliest zijn onafhankelijk. De stad wordt ech-
ter nog 2 keer hoofdstad van Spanje: tijdens Napoleon en tijdens de 
Spaanse burgeroorlog van de jaren ’30. Nu is het de 3de grootste stad 
van Spanje met een indrukwekkend erfgoed, een zalig klimaat en een 

prachtig strand. Deze kleine hemel op aarde kan elke toerist verwennen!

Een bezoek aan Valencia begint met een wandeling door het historische 
centrum. Naast de indrukwekkende kathedraal die over een voormalige 
moskee gebouwd is. Het plein voor deze kerk is het kloppende hart van 
Valencia. Op wandelafstand ligt La Lonja, een oude beurshal voor de 
zijdehandelaars in de middeleeuwen. Het gebouw is nu Unesco Wereld-
erfgoed en je kan het bezoeken. Ook vlakbij is het andere kloppende 
hart van Valencia: de Mercado Central, een grote overdekte markt. Hier 
koop je bij voorbeeld de verse ingrediënten voor je “paella valenciana” . 
De Valencianen eten hun paella bij voorkeur als zondagse lunch, maar 
je kan hem overal vinden. De echte fanaten trekken naar El Palmar, een 
gehucht net buiten de stad met meer paellarestaurants dan inwoners!

paella for the people

Wie liever nog wat gaat wandelen, moet zeker door de Turia-tuinen lo-
pen. In het verleden trad de rivier Turia regelmatig buiten zijn oevers. De 
overstromingen brachten ziektes mee. In 1957 waren de Valencianen 
het beu: ze leidden de rivier helemaal om de stad en de lege rivierbe-
ding werd omgetoverd tot park. Aan het eind van het park werd dan het 
prestigieuze Ciudad de las Artes y Sciencias (de Stad van Kunst en We-
tenschap). De beroemde architect Calatrava begon aan het project in de 
jaren ’90, maar het laatste gebouw de Agora, werd pas in2009 voltooid. 
Ook de zoo die naast de Ciudad ligt, is heel erg de moeite.

Terug in het centrum wandelen we langs de Calle Colon, de langste 
winkelstraat van Valencia. Hier vind je alle grote merken. Wie liever gaat 
snuisteren in kleine boetiekjes, moet in de wijk El Carmen zijn. Hier staan 
ook veel gezellige cafeetjes en restaurants. Zonnekloppers kunnen best 
het openbaar vervoer nemen vanuit het centrum. Exotisch witte stran-
den aan een lange palmenpromenade liggen op hen te wachten. Va-
lencia heeft bijna 360 zonnige dagen per jaar en een klimaat dat je kan 

vergelijken met Benidorm. De laatste jaren is vooral het zonnetoerisme 
sterk toegenomen in Valencia.

‘s Avonds ga je flaneren door de straten van deze mooie stad. Drink dan 
eens een typische “horchata”, een typisch drankje op basis van amandel-
melk Je vindt in de stad verschillende cafés die gespecialiseerd zijn in 
dit drankje, de zogenaamde “horchaterias”. Op feestelijke dagen kan je 
in Valencia ook heerlijke Pan Quemado eten. Dit is een luchtige, zoete 
citroencake. Maar de lokale keuken heeft veel meer te bieden. Valencia 
ligt aan één van de vruchtbaarste landbouwstreken van Spanje. Het pro-
fiteert van de rijkdom van de Midellandse Zee . Valencia beschikt over 
één van de grootste en oudste rijstveldgebieden van Europa: een be-
zoekje aan het meer van Albuferra zal je versteld doen staan. Voeg daar 
nog de culinaire tradities van  Romeinen, Moren en Spanjaarden aan toe 
en je weet waarom de Valenciaanse keuken beschouwd wordt als de 
lekkerste van Spanje. Genieten is het het grote woord.

Valencia is één van de oudste steden van Spanje. 



DAT WIL IK OOK 
WEL HEBBEN

DESERT BOOTS 
Ook Timberland gaat deze lente de romantische toer op met deze unie-
ke laarsjes. De zachte kleur in combinatie met de mooie florale print-
motieven geven je een sterke uitstraling en een opvallend modegevoel 
mee. Speels frissen deze laarsjes al jouw outfits moeiteloos op.
www.timberland.be

PARADIJSELIJK
Een nieuwe geur van Betty Bar-
clay is altijd al een event, maar 
dit parfum is echt bijzonder. 
Vanuit sandelhout en vanille 
rijst een geur vol jasmijntjes en 
pioenen in een wolk van peren 
en mandarijnen. Fruitig fris met 
veel uitgesproken vrouwelijke 
bloementonen. De geur heeft 
iets intiems en verleidelijks, 
maar blijft erg zelfzeker en ge-
raffineerd, net zoals de Betty 
Barclay vrouw zelf.
www.bettybarclay.com

KINDERVREUGDE
Bij Hebeco vind je alles wat je kleinsten nodig hebben: van kleding 
over wiegen tot speelgoed en slabbetjes. Elk product ziet er nog 
schattiger en grappiger uit dan het vorige. Wij kozen voor deze peu-
terparaplu. Wie wordt immers niet gelukkig, als je een kind zorgeloos 
ziet spelen in de plassen na een lenteregen?
www.hebeco.be

KOFFIEMOK 
Het Finse designmerk Iittala is gekend van vazen en serviezen, maar 
een klassieke stoere koffiemok ontbrak eigenlijk nog. De mokken 
zelf zijn traditioneel van vorm, maar de kleuren en motieven zijn 
uniek. Je krijgt gewoon zin om koffie te drinken met zo’n iittala mok.
www.iittala.com

ORGANISCH 
Een goede maltwhiskey is sowieso al een 
heel natuurlijk product, maar de makers 
van Benromach wilden nog net een stapje 
verder gaan: een smaakvolle speysider 
whiskey creëren die volledig organisch is. 
Dit betekent dat niet alleen het hele distil-
leringsproces organisch gebeurt, maar ook 
dat alle ingrediënten helemaal zuiver orga-
nisch zijn. Echte whiskeyliefhebbers kan je 
nundus ook 100% organisch verwennen ....
www.benmorach.com

REGENBOOGRING 
Felle kleuren en opvallende blingbling mogen eindelijk weer. 
Bij Swarovski wordt de terugkeer van fleurige glamour uit-
bundig gevierd met de Rainbow Parade collectie. Kleurige 
juwelen of opvallende halskettingen, schitterende armban-
den en deze unieke ring! Je zou voor minder verliefd worden 
op de Swarovski collecties ...
 www.swarovski.com

BRILLEMANS
Adidas eyewear wil je helpen om je doel dui-
delijk te zien, in alle mogelijke omstandighe-
den. Onze redactie koos echter voor Adidas 
brillen waarmee jij gezien mag worden. Ga 
voor stylish, opvallend of supertrendy! 
www.adidas.be

POP ART 
In de lentecollectie van O’Neill doken we deze 
leuke zwemshort op. De levendige kleuren en 
stripverhaalachtige tekeningen maken er een 
echt stukje pop art van. Weer helemaal in en 
met veel gevoel voor humor, is deze short het 
zwemtenue voor het komende seizoen!
www.oneill.com

ROZENGOUD 
Bigli neemt ons mee in een rozige romantische wereld 
vol bloemen. De keuze voor rose-goud in combinatie met 
schitterende steentjes maakt je juweel subtiel opvallend en 
erg smaakvol.  Wie zou “nee” kunnen zeggen tegen deze 
prachtige hebbedinges?
www.bigli.net

MOOIE OGEN 
Echte vrouwen weten dit al sinds eeuwen: voor een verleidelijke look heb je sterke ogen nodig, en laten we gerust wat make-up 
gebruiken om de natuur een handje verder te helpen .... Bij de oogmake-up is maskara voor ons het puntje op de i. En wie kan je 
daar beter bij bedienen dan Rimmel? Wanneer je Wonder’Fully Real maskara gebruikt hebt, wil je geen andere meer!
www.rimmellondon.com/nl

KINDERVOETJES 
In de collectie van Naturino verover-
den deze kinderschoentjes onmiddel-
lijk ons hart. Niet alleen omdat ze su-
perschattig staan - kan jij een babietje 
weerstaan dat sneakertjes in goud 
met bloepjes aan heeft? - maar ook 
omdat ze zo geweldig trendy zijn. Een 
schot in de roos!
www.naturino.com



IN TE KLEUREN 
In samenwerking met de creatieve illustratoren van 
OMY brengt Aigle deze kinderlaarzen. Ik denk niet dat 
je meer speelsheid en lentegevaal in een rubberen 
laars kan leggen dan hier. Wat had je anders verwacht 
van de grootmeester in rubberen laarzen, Aigle?
www.aigle.com

GEURIGE RUIMTES 
Wij zijn fan van Eastpak. Dat zijn we al 
jaren. Niet alleen omdat Eastpak een 
geweldige kwaliteit levert met een ja-
renlange garantie, maar vooral ook om-
dat we de trendy design zo leuk vinden. 
Telkens weer. In de huidige collectie 
konden we maar niet kiezen tussen 2 
modellen: de fleurige kruiden op een 
zachtblauwe lentehemel, of dan knots-
gekke blauwe citroenen op een knalgeel 
oppervlak. Welke kies jij?
www.eastpak.com

GLAD GESTREKEN 
Een feestelijk lentehemd zagen we in de nieuwe 
collectie van Marciano hangen: glanzend wit met 
een trendy motiefje in een goudbeige tint. Man-
nenhemden met patronen en retro motieven 
doen het heel goed deze lente, maar Marciano 
maakt er echt feestelijke fashion van!
www.marciano.guess.eu

LEKKER STOER 
Replay stelt dit seizoen een reeks stoere boots en 
botjes voor met supertrendy grafische prints . De 
dames op de redactie zijn alvast helemaal weg van 
dit nieuwe Replay schoeisel. En voor de mannen 
hebben we goed nieuws: in de herencollectie vind 
je ook soortgelijke schoenen!
www.replayjeans.com

HELMPJE OP, LAAT JE RIJDEN 
Closca presenteert de opvouwbare fietshelm. Een idee 
zo geniaal dat het bijna ondenkbaar is dat niemand er 
eerder aan gedacht heeft. Net zoals de hoge hoeden 
van vorig, kan je de Closca fietshelm heel eenvoudig 
inklappen. Een slim systeem zorgt ervoor dat de helm 
even sterk en veilig blijft. Voor alle fietsfanatiekers...
www.closca.com

VOOR HEM EN HAAR 
Wie Prada zegt, zegt onmiddellijk ook “high fashion”. De laatste Prada geuren zijn 
hierop geen uitzondering. Prada L’ Eau is een gelaagde en gewaagde geur, gecre-
eerd door parfumeur Daniela Andrier. Er wordt subtiel gespeeld met geurnoten die 
traditioneel als vrouwelijk gezien worden, in de geur voor mannen en andersom. 
Het verrassende resultaat is een uniek parfum voor hem en haar met de eigenzin-
nige, rebelse handtekening die we van Miuccia Prada mogen verwachten.
www.prada.com

LEKKER 
Lekker en gezond, het is een combinatie waar we met z’n allen steeds meer 
naar op zoek zijn. Wel, zoek niet verder, want Terra heeft de oplossing.  Deze 
overheerlijke chips gemaakt van de meest uiteenlopende groenten passen 
bij elk snoepmoment ...
www.terrachips.com

ZEG HET MET KIKKERS 
Wij zijn fan van Woody, dat geven we graag toe. Wie kan immers aan die knots-
gekke humor van Woody weerstaan? Zeker als je weet hoe comfortabel en kwa-
lieitsvol deze bedkleding is. We kiezen aan het begin van de lente voor een kik-
kermotief aangevuld met vliegjesprint. Laat de fun beginnen!
www.woodyworld.com

ZEG HET MET KIKKERS 
Rituals heeft voor jou niet alleen uitgekiende ver-
zorgings- en verwenrituelen voor in je badkamer. 
Je vindt er ook een heel mooi en uitgebalanceerd 
gamma aan geurkaarsen en room odorizers. Wij zijn 
helemaal weg van die vasen met geurstokjes!
www.rituals.com



BLOEMENTAS 
Klassevol met een knipoog, boordevol prints 
maar wel heel trendy, opvallend en geraffineerd. 
Als je al deze adjectieven moeiteloos bij elkaar 
kan zetten, dan zit je waarschijnlijk met een su-
pertrendy tas. Daarom kon Damart ons helemaal 
verrassen met deze leuke bloementassen!
www.damart.be

HAPPY FEET 
Burlington stuurt deze lente zijn kuffelko-
nijntjes uit in de vorm van deze heerlijke 
sloefen. Altijd warme voetjes en dat heerlijk 
ontspannen zondasgevoel vind je nu terug 
in deze grappige konijnenvoetjes. Wij kun-
nen in elk geval al niet meer zonder!
www.burlington.de

OUDERWETS GEZELLIG 
In 1886 opende Whittard zijn teashop in Londen. Als homage aan de oprichter 
brengt het merk zijn 1886 Blend uit: een heerlijke Victoriaanse thee op basis van 
een donkere indonesische assam. Het is een opwekkende thee, ideaal voor bij het 
ontbijt of als vervanger van koffie. En net als die Victorianen van weleer giet je bij 
voorkeur een wolkje melk in deze smakelijke thee.
www.whittard.co.uk

EEN BEETJE MAGIE 
Veronique Denys is moeder van een tweeling 
en weet daardoor heel goed wat kinderen 
willen. Met haar merk “Tiny Magic” brengt 
ze gebruiksvoorwerpen voor kinderen. Wat 
dacht je van een oprolbaar poppenhuis voor 
onderweg? Of een speelmat die vlot in je 
handtas past? Zo krijg je je kinderen overal 
wel aan het spelen, zonder computerspelle-
tjes of dure tablet.
www.tinymagic.be

PURE KRACHT 
Baldessarini Cool Force is gecreëerd voor moderne mannen, 
die met hun sterke karakter een inspiratie voor anderen zijn. 
Luxueus en geraffineerd leven, de blik altijd naar voren ge-
richt, terwijl ze in hun soevereiniteit niettemin sereniteit en 
rust uitstralen. De geur met rijke houtnoten onderstreept 
zijn dynamische levendigheid en verenigt frisheid en kracht 
in één flesje. 
www.baldessarini.com

HEEL BRITS 
Voor de jongste collectie laat Swatch zich inspireren 
door Groot-Britannië.  Ze keken naar Big Ben, jacquard-
truien, de Queen, teatime, hush puppies en ga zo maar 
door om deze reeks unieke horloges te ontwerpen.
shop.swatch.com

OVERAL BEROEMD 
The Famous Grouse is een van de 
bekendste whiskeys ter wereld. 
Zijn smaak leent zich niet alleen 
tot puur drinken van dit goden-
drankje, al dan niet met ijs, maar 
maakt hem ook geschikt voor vele 
cocktails. Neem een cocktail glas, 
vul het voor de helft met ijs, voeg 
een schijf appelsien toe,  giet The 
Famous Grouse erover en vul bij 
met ginger ale. En dit is maar één 
van de vele mogelijkheden van The 
Famous Grouse.
www.the famousgrouse.com

HOEDJE AF 
In de lente kijken we uit naar zonnig weer. We willen dan met Pa-
rijse flair flaneren langs de boulevards. In 2018 hoort bij dit beeld 
weer een hoed,  zowel voor hem als haar. Het meest trendy zijn 
borsalino-hoeden in riet of raffia. Wie niet zeker is welke hoed 
kiezen, kan bij s.Oliver terecht voor een mooi en hip hoedenas-
sortiment.
www.soliver.be

YOGA 
Het Belgische merk Julz brengt modieuze sportieve 
kledij voor yoga-liefhebbers. Gewoon eerlijke mate-
rialen voor  vlotte, comfortabele kledij in ontspannen 
kleuren. En elk seizoen groeit de collectie een beetje. 
Om te ontdekken. 
www.yogabyjulz.com

BEZIGE BIJTJES 
Vanessa Tugendhaft klinkt jou als naam misschien niet onmiddellijk bekend, 
maar in Parijs gooit deze juweelontwerpster alvast hoge ogen. Haar collecties 
sieraden zijn eenvoudig, geraffineerd en subtiel. We lieten de voltallige redac-
tie kiezen en deze armbanden met een gedetailleerd bijensilhouet kwamen 
duidelijk op de eerste plaats. 
www.vanessa-tugendhaft.com



VERWEN JE MAMA 
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VERTEL ONS 
WAAROM JE MAMA 

in de bloemetjes mag
gezet worden via 

www.kreatos.be/moederdag!

VERTEL ONS 
WAAROM JE MAMA 

in de bloemetjes mag
gezet worden via 

www.kreatos.be/moederdag!

SCHRIJF ‘DE MAMA’ IN 
VOOR 30-04-18

MET JOUW MOTIVATIE
EN WIE WEET CONTACTEREN WIJ JULLIE WEL BEGIN MEI VOOR IETS LEUK

MOEDERDAGMOEDERDAG

GEDURFD 
Niet iedereen durft dergelijke gewaagde 
combi’s aan, maar Silvian Heach is niet aan 
zijn proefstuk toe. Opvallende prints en te-
gendraadse combinaties zijn het handels-
merk van deze mooie collectie. Kortom, 
Italiaanse mode met een rebelse flair.
www.silvianheach.com

HEMELS JASJE 
Guess laat zich deze lente weer eens van zijn 
meest goddelijke kant zien. Uit de jongste 
collectie halen we dit hemelse jasje in een 
wolk van pasteltonen. De ruwe bikersnit of 
perfecto-look contrasteert fantastisch met de  
zachte kleurkeuze: een schot in de roos!
www.guess.eu

VERTEL ONS 
WAAROM JE MAMA 

in de bloemetjes mag
gezet worden via 

www.kreatos.be/moederdag!

CHIQUE VOETEN 
Steve Madden verwent ons weer allemaal: zijn lentecollectie is een feest voor het oog 
met schitteringen in goud, zilver en kristal. Wij konden niet beslissen welke schoen 
nu de meest trendy was: het gouden hiellaarsje of de hoge verzilverde rijlaars?
www.stevemadde.eu

EXOTISCH 
Gigue heeft in zijn nieuwste collectie enkele prach-
tige  broches die als een soort exotische bloem je 
hele outfit doen opleven. Wij kozen zonder twijfel 
voor deze mysterieuze kristallen bloemen.
www.gigue.com

VOOR (B)ENGELS 
Cybex heeft niemand minder dan Jeremy 
Scott kunnen strikken om een nieuwe col-
lectie te tekenen. Daarmee krijg je een kin-
derwagen die niet alleen de veiligheid van 
je kind garandeert, maar die ook een inves-
tering in een mode-icon betekent! Jeremy 
Scott liet zich van zijn kant door Cybex inspi-
reren om deze engelachtige kinderwagens 
te creëren.
www.cybex-online.com



Kappers: Arjan Bevers,Marjon Merry, Els Wellens
Styling: Sarah Roelstraete -  Visagie: Carolien Quirynen

Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com

The 
Copenhagen 
Interpretation

Wanneer men in de mode van “Meisjes uit Kopenhagen” spreekt, dan 
bedoelt men een romantische look vol sterke, avontuurlijke kleuren. Een 
soort back-to-basics die vrolijk en vriendelijk blijft. Ons creatief team kijkt 
hoe dynamische kleuren en natuurlijke vormen een eigen interpretatie 
aan de lentetrends voor je haar geven.

LOOK: Vysted
CARE: BC Keratin Smooth Perfect Conditioner
COLOR: Ice Blond & Spring Ash
STYLING: Osis+ Blow & Go smooth, Osis RockHard 

Badpak: Zalando 
Jas: Monki
Panty: Veritas
Sandalen: Primark



LOOK: Holstrup
CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo
STYLING: 3D Men Styling wax, Osis Thrill

Pak en hemd: Premium by Jack&Jones



LOOK: Berga
CUT: Box bob
COLOR: Dark Natural Chestnut & Chocolate 
CARE: Osis Soft & Straight
FINISH: BC Smooth Perfect

Body en short: Elisabetta Franchi
Bril: River Island



LOOK: Henne
CUT: Rechte lagen
CARE: BC Keratin Smooth Perfect Conditioner 
COLOR: Warm Brown & Caramel
STYLING: Osis+ Blow & Go Smooth, Osis+ Volume Up

Jurk: Twin-Set



LOOK: Nyberge
COLOR: Spring Blond & Light Caramel
CARE: BC Volume Boost Shampoo & Conditioner 
FINISH: Osis+ Blow & Go smooth, Osis+ Glamination

Jurk: Ted Baker



LOOK: Grenaa
CARE: BC Volume Boost Shampoo & Conditioner 
COLOR: Ice Blond & Spring Ash
STYLING: Osis+ Glamination, Osis+ MessUp

Jurk: Marciano bij Guess 
Oorbellen: River Island 
Pumps: ASOS



LOOK: Svelte
COLOR: Chocolate & Warm Brown
CARE: FibreForce Shampoo & Conditioner 
FINISHING: Osis+ MessUp

Jurk: Marciano bij Guess 
Oorbellen: River Island 
Pumps: ASOS



LOOK: Okslund
CARE: 3D Men Hair & Body Shampoo
STYLING: Osis+ Flexwax, 3D Men Styling wax

Pak: Guess Men
Sneakers: Hugo



LOOK: Varde
CUT: Box bob
COLOR: Dark Natural Chestnut & Chocolate 
CARE: Osis Soft & Straight
FINISH: Osis+ Loopy Curls 

Jurk: Mint&Berry bij Zalando
Oorbellen: River Island



LOOK: Jelling
CUT: Rechte lagen
CARE: BC Keratin Smooth Perfect Conditioner 
COLOR: Warm Brown & Red Caramel
STYLING: Osis+ Glamination, Osis+ Loopy Curls

Bloes: River Island
Broek: Vero Moda



CON CARNE
LEVANTIJNSE LAM
* 3 pakken Tilda Steamed Pure Basmati of Aromatic Spiced Basmati
* 2 eetlepels olijfolie
* 2 rode uien, in stukjes gesneden
* 1 rode paprika, in kleine blokjes gesneden
* 2 rode pepers, ontzaad, in kleine blokjes gesneden
* verse koriander, de steeltjes gesneden, de blaadjes gescheurd
* 800 g lamsgehakt
* 2 theelepels gedroogde oregano
* 1 kaneelstokje
* 2 blikken tomaten in blokjes
* 500 ml groentebouillon
* 2 eetlepels tomatenpuree
* 1 blik kidneybonen, uitgelekt
* 1 blik zwartoogbonen, uitgelekt
* 100 g pure chocolade
* 1 klein bakje granaatappelzaden

Verwarm de olijfolie in een grote pan met deksel op matige 
warmte. Fruit de uien, paprika, chilipepers en koriander-
steeltjes gedurende 3 à 4 minuten, tot ze zacht zijn. Voeg 
dan het gehakt toe en bak dit 4 tot 5 minuten, totdat het 
gehakt helemaal bruin is.
Roer nu de oregano en het kaneelstokje erdoor en laat alles 
nog 2 minuten koken.
Voeg het blik tomaten, de groentebouillon, de puree, de 
kidneybonen en de zwartoogbonen toe. Breng op smaak 
met zout en zwarte peper. Laat de mix aan de kook komen 
en draai dan je vuur weer omlaag: laat alles nog een halfu-
urtje sudderen.
Bereid de Tilda rijst zoals op de verpakking aangegeven. 
Versier de rijst met de gescheurde korianderblaadjes en 
strooi er wat granaatappelzaden over.
Vlak voor het serveren, roer je de pure chocolade door de 
saus. Je kan de Levantijnse lam con carne eventueel opdi-
enen met wat zure room. Heerlijk!

Combineer het gerecht met je favoriete Tilda rijst

GEBRUIK JE KREATOS VIP-KAART 
IN ALLE KREATOS SALONS

VANAF MAART 2018
NIEUW

OVERAL VIP

MEER WETEN OVER 
DE KREATOS VIP-KAART?

Zoals bij alle Kreatos acties , krijg je meer info via onze website of 
je Kreatos kapper . Op onze website, www.kreatos.be, is trouwens 
een aparte pagina gewijd aan de Kreatos VIP-kaart. Je kan er rustig 
nalezen hoe de kaart werkt en welke kortingen je krijgt. Ook de 
voorwaarden van de VIP-kaart staan helemaal uitgeschreven. Het 
is ook de plek waar je je VIP-kaart kan activeren.



MOVIE

A STAR IS BORN 
Deze warme muziekfilm vertelt het unieke verhaal van Jackson Maine (Bradley 
Cooper), een in verval geraakte country-ster. Dan ontdekt hij het onbekende ta-
lent Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert 
Ally in de schijnwerpers te krijgen, maar wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite 
met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.
Verwacht in je UGC bioscoop vanaf 16 mei

TOMB RAIDER
Lara Croft is de pittige, onafhankelijke dochter van een excentrieke avonturier 
die spoorloos verdween toen Lara nog een tiener was. Nu is ze een jonge vrouw 
van 21 en heeft ze nog geen echt doel in haar leven. Ze weigert de leiding te 
nemen over haar vaders imperium omdat ze haar eigen weg wil uitstippelen. 
Ook omdat ze niet wil geloven dat hij dood is. Lara laat alles en iedereen achter 
en gaat naar de laatst bekende bestemming van haar vader, een graftombe op 
een mythisch eiland ergens voor de kust van Japan.
Verwacht in je UGC bioscoop vanaf 14 maart

A WRINKLE IN TIME 
Oprah speelt dit jaar mee in een Disneyfilm! Het verhaal gaat als volgt: Na de ont-
dekking van een nieuwe vorm van reizen door de ruimte verdwijnt Meg’s vader. Zij 
en haar broer en vriend moeten zich bij drie magische wezens voegen - mevrouw 
Whatsit, mevrouw Who en mevrouw Which - om door het universum te reizen om 
haar vader te redden van een verschrikkelijk kwaad.
Verwacht in je UGC bioscoop vanaf 21 maart

SHERLOCK GNOMES 
Als vervolg op Gnomeo & Julia zijn de verwachtingen 
voor deze komische film hooggespannen, maar wees 
gerust: je krijgt een hilarische film voorgeschoteld! Wan-
neer de ene tuinbewoner na de andere spoorloos ver-
dwijnt, richten tuinkabouters Gnomeo en Julia al hun 
hoop in ‘s werelds beroemdste detective: 
Sherlock Gnomes ...
Verwacht in je UGC bioscoop vanaf 21 maart

Alle filminfo vind je op www.ugc.be

NEW IN

2018

KRIJG BIJ 1 EXTRA VERZORGING NAAR KEUZE
EEN GRATIS TICKET* VOOR BOBBEJAANLAND!
*Gratis toegang voor 1 persoon mits vergezeld van 1 betalende. Goedkoopste ticket is gratis. Geldig t.e.m. 30/06/2018. De bon is niet geldig op uitverkochte dagen 
(zie bobbejaanland.be) of in combinatie met voorverkooptickets of schoolreizen en groepsuitstappen. De bon is niet terugbetaalbaar, noch cumuleerbaar met 
andere acties/promoties. Zolang de voorraad strekt.

** Geldig bij Curls Extra, Smooth Extra, Color Gloss, Men de Luxe, extra Conditioner of Extra Verzorging. 

** 

GRATIS
TICKET

* 



www.alternate.be
Ontdek het volledige assortiment: Alternate België  |  Oeyvaersbosch 16-18  |  2630 Aartselaar

Openingsuren: Ma. - Vr. 9.30 u - 18.30 u  |  Za. 9.30 u - 17.30 u

.BE

MAAK JE KLAAR VOOR HET MOOIE WEER!
ALLES VOOR IN EN ROND DE TUIN.

WEDSTRIJDEN
Surf snel naar
wwww.kreatos.be

WIN EEN GOLF OUTFIT DANKZIJ FALKE 
Wie Falke enkel kent als leverancier van superieure sokken, moet dringend ook 
eens naar de kledingslijnen van het merk kijken. Echte sporters weten dat het 
Falke Ergonomic System je beste prestaties ondersteunt. Wij geven je hier de 
kans om de golfkledij van Falke eens te leren kennen. We hebben kleding-
stukken voor hem en voor haar die we met plezier weggeven via de bekende 
website www.kreatos.be

DANKZIJ ALTERNATE MAAK JE NU KANS OP 
EEN CADEAUBON T.W.V. €300!
Met deze cadeaubon kies je uit een gigantisch assortiment notebooks, 
PC's, hardware, speelgoed, huis & tuin, elektro en nog veel meer!
Gebruik deze cadeaubon online op alternate.be 
of in de showroom te Aartselaar!
Neem deel aan deze wedstrijd op www.kreatos.be

WIN GRATIS 
DUOTICKETS VOOR 
BOBBEJAANLAND!

Ontdek de nieuwste attractie van Vlaanderens leukste pretpark 
met een gratis ticket voor Bobbejaanland.  Win via Kreatos een 
gratis duo-ticket en neem je partner, je vriend(in), je favoriete 
familielid, je collega, en ga zo maar door, mee om de nieuwe 

Dreamcatcher te ontdekken. Plezier verzekerd! 
Surf dus snel naar www.kreatos.be en waag je kans.

Je vindt nog meer wedstrijden op 
onze Kreatos facebook pagina.
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(zie bobbejaanland.be) of in combinatie met voorverkooptickets of schoolreizen en groepsuitstappen. De bon is niet terugbetaalbaar, noch cumuleerbaar met 
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www.kreatos.be   

AARTSELAAR 
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANTWERPEN Opera
Frankrijklei 34
Tel: 03-231 84 01
ANTWERPEN Zuid
Brusselstraat 9/11
Tel: 03-237 69 62
BALEN
Schoor 37
Tel: 014-67 73 30
BERCHEM 
Grote Stw. 432
Tel: 03-239 95 34
BERLAAR Heikant
Aarschotsebaan 91
Tel: 015-55 86 00   NEW

BOOM
Antwerpsestraat 126
Tel: 03-843 26 76
BORGERHOUT
Lt Lippenslaan 51
Tel: 03-663 74 85
BRASSCHAAT
Bredabaan 372
Tel: 03-651 68 24
BRECHT
Biest 2
Tel: 03-665 36 55
DEURNE
Ter Heydelaan 225
Tel: 03-324 31 85
DUFFEL
Kiliaanstraat 32
Tel: 015-31 81 49

EKEREN 
Kapelsestw. 521
Tel: 03-664 91 18
GEEL
De Billemontstraat 2
Tel: 014-58 58 64
HEIST OP DEN BERG
Bergstraat 46
Tel: 015-24 53 96
HERENTALS
Zandstraat 110
Tel: 014-22 00 15
HOBOKEN 
Krugerstraat 121
Tel: 03-899 62 99
HOOGSTRATEN   
Vrijheid 87
Tel: 03-665 14 10

HOVE
Mechelsestw. 107
Tel: 03-455 91 50
KALMTHOUT
Pastoor Weytslaan 19
Tel: 03-685 10 97 
KAPELLEN
Kapelsestraat 15
Tel: 03-605 60 16
KASTERLEE 
Turnhoutsebaan 11
Tel: 014-22 04 42
KONTICH
Stationsplein 13
Tel: 03-457 72 28
LIER - Emblem
Liersestw.199 A
Tel: 03-489 00 85

MECHELEN
Bruul 128-130
Tel: 015-20 53 57
MERKSEM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85
MOL 
Turnhoutsebaan 51-2
Tel: 014-31 58 94
NIJLEN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
PUTTE
Mechelbaan 475
Tel: 015-75 86 75
REET
Laarstraat 2A
Tel: 03-448 18 28

SCHILDE
Turnhoutsebaan 251
Tel: 03-238 09 38  
SCHOTEN
Churchilllaan 226
Tel: 03-658 38 93
STABROEK
Dorpstraat 49
Tel: 03-219 38 80
ST-JOB-IN' T- GOOR
Beukenlei 4
Tel: 03-235 09 97
TURNHOUT
Korte Gasthuisstr 53 
Tel: 014-42 68 09
VOSSELAAR
Antwerpsestw. 107
Tel: 014-61 86 03

WESTERLO 
Boerenkrijglaan 132A
Tel: 014-54.18.45
WILLEBROEK
Overwinningsstr. 2
Tel: 03-866 51 11
WILRIJK 
Godshuisstraat 68
Tel: 03 827 69 90
WOMMELGEM
Autolei 162
Tel: 03-484 45 43
WUUSTWEZEL
Bredabaan 433
Tel: 03 272 12 26
ZOERSEL
Handelslei 121
Tel: 03-385 88 39

Antwerpen

BILZEN
Markt 23
Tel: 089-75 28 44
BREE
Kruittorenwal 17
Tel: 089-38 06 88
DILSEN-STOKKEM
Rijksweg 420
Tel: 089-61 31 44
GENK
Grotestraat 1
Tel: 089-35 75 27
HASSELT Centrum
St-Truiderstw. 2 B1
Tel: 011-22 34 94

HASSELT  Grote Ring
St. Truiderstw 282
Tel: 011-24 27 97
HASSELT Kiewit
Hasseltse Beverzakstr 1
Tel: 011-73 62 65
HASSELT Kuringen 
Kuringerstw 433
Tel: 011-24 33 94
HASSELT Luikerstwg
Luikersteenweg 302
Tel: 011-28 53 00
HECHTEL
Lommelsebaan 33
Tel: 011-73 69 65

HERK-DE-STAD
Steenweg 80, bus3
Tel: 013-67 74 97
HEUSDEN-ZOLDER
St. Willibordusplein 26b2
Tel: 011-32 31 07
HOUTHALEN 
Dorpsstraat 12 /1
Tel: 011-81 62 94
KORTESSEM
Tongersesteenweg 1
Tel: 011-35 10 55
LANAKEN     
Stationsstraat 27
Tel: 089-84.43.80

LEOPOLDSBURG
Stationstraat 38
Tel: 011-55 47 97
LOMMEL
Kerkplein 19
Tel: 011-57 44 23
LUMMEN
Dr Vanderhoeydonckstr. 49
Tel: 013-32 68 76
MAASEIK
Venlosestw. 2
Tel: 089-50 48 00
MAASMECHELEN
Rijksweg 208
Tel: 089-46 59 87

NEERPELT
Koning Albertlaan 7
Tel: 011-79 43 54
OPGLABBEEK 
Hermisweg 2
Tel: 089-35 12 26
PAAL
Tessenderlosestw. 1
Tel: 011-45 10 61
PEER
Baan naar Bree 10 B1
Tel: 011-82 55 53
RIEMST
Tongersestw. 108
Tel: 012-23 80 93

ST-TRUIDEN 1 
Stapelstr. 9
Tel: 011-48 68 38
ST-TRUIDEN 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
TONGEREN 
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZONHOVEN Centrum
Dorpsstraat 4
Tel: 011-74 00 00

Limburg

AALST
Gentsesteenweg 56  
Tel: 053-81 05 40
AALTER 
Stationsstraat 106
Tel: 09-253.25.83
BEVEREN
Oude Zandstraat 48
Tel: 03-755 40 26

DEINZE
Kortrijkstraat 20
Tel: 09-380 13 86
DENDERMONDE
Lindanusstraat 1
Tel: 052-21 58 87
EEKLO
Stationstraat 100
Tel: 09-259 07 74

GENT Centrum 1
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71
GENT Centrum 2
Brabantdam 69
Tel: 09-224 06 83
GENT Centrum 3
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26

GERAARDSBERGEN 
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86
LOKEREN
St-Laurentiusplein 2
Tel: 09-339 07 53
MERELBEKE
Zwijnaardsestw. 21
Tel: 09-232 55 97

NINOVE
Centrumlaan 12
Tel: 054-34 21 48
OUDENAARDE 
Broodstraat 26
Tel: 055-21 89 19
RONSE
Zonnestraat 180
Tel: 055-45 61 31

ST-NIKLAAS
Prin. Jos. Charlottelaan 159
Tel: 03-777 88 85
TEMSE
Scheldestraat 142
Voorjaar 2018    NEW  
WETTEREN
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44

ZELE
Markt 15
Tel: 052-57 64 55  NEW
ZOTTEGEM
Godveerdegemstr. 128
Tel: 09-345 05 34

Oost Vlaanderen

West Vlaanderen

AVELGEM
Doorniksestw. 77
Tel: 056-70 21 76
BISSEGEM
Meensesteenweg 310
Tel: 056- 36 02 71
BLANKENBERGE
Kerkstraat 295
Tel: 050-42 96 85
BRUGGE  St-Kruis 
Maalsestw.  193
Tel: 050-37 10 46

BRUGGE St-Andries 
Torhoutsestw. 137
Tel: 050-70 48 04
BRUGGE St-Pieters
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
DIKSMUIDE
Gen. Bar. Jaquesstr 16
Tel: 051-51 15 05

HARELBEKE
Marktstraat 87-01
Tel: 056-64 90 81

IEPER
Brugseweg 58
Tel: 057-21 84 48
IZEGEM
Roeselaarsestraat 168
Tel: 051-69 85 86
KNOKKE
Lippenslaan 66
Tel: 050-62 39 72
KORTRIJK Centrum
Zwevegemstraat 2
Tel: 056-32 93 60

MENEN
Kortrijkstraat 1
Tel: 056-30 66 50   NEW
OOSTENDE 
Torhoutsestw 88b
Tel: 059-33 13 10
OOSTKAMP
Brugsestraat 63-65
Tel: 050-27 77 85
POPERINGE
Ieperstraat 64
Tel: 057-33 34 39

ROESELARE
Noordstraat 63
Opening 11 Dec   NEW
TIELT
Kortrijkstraat 38A
Tel: 051-40 36 65
TORHOUT
Oostendestr. 43
Tel: 050-22 13 00
WAREGEM
Stormestr. 159-161
Tel: 056-60 13 82

WEVELGEM
Menenstraat 375
Tel:  056-41 01 49
ZEDELGEM
Torhoutsestw. 222c
Tel: 050-54 83 57
ZWEVEGEM
Kortrijkstraat 55-57
Tel: 056-64 97 43

KREATOS HEADOFFICE
Everdijstraat 13, B-2000 Antwerpen
Tel: 03 231 79 53, Fax: 03 231 41 22

info@kreatos.be
www.kreatos.be

Vlaams Brabant
AARSCHOT
Langdorpsestw. 2
Tel: 016-69 52 55
BIERBEEK
Tiensesteenweg 118b
Tel:  016-48 85 40

BOORTMEERBEEK
Leuvensestw. 161 A
Tel: 015-52 98 91
DIEST
Robeynslaan 2
Tel: 013-32 52 13

HALLE
Leopoldstraat 1

Tel: 02-356 41 57
LANDEN
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97

LEUVEN Centrum
Brusselsestraat 142-144
Tel: 016-20 30 96
LEUVEN - Kessel-lo
Leuvensestraat 14-16
Tel: 016-48 72 71

LUBBEEK
Staatsbaan 49
Tel: 016-62 44 06
ST-PIETERS-LEEUW
Bergensestnwg 450
Tel: 02-377 37 34

TIENEN
Leuvenselaan 168
Tel: 016-82 09 83
TREMELO
Schrieksebaan 1A
Tel: 016 48 28 98

VILVOORDE
Leuvensestraat 96
Tel: 02-252 14 11

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE
ZONDER AFSPRAAK - ‘S MAANDAGS OPEN   


