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Essential Looks

CONTRIbuTORS: 

In de huidige barre economische tijden is het bepaald 
niet gemakkelijk om succes te blijven boeken. Iedereen 

wordt voorzichtiger in zijn uitgaven. Op vele kosten wordt 
bezuinigd en verschillende aankopen worden uitgesteld. Iedereen 

voelt dat het moeilijker gaat, en natuurlijk is Kreatos niet immuun voor 
dit alles. Toch zijn we erg tevreden over de resultaten die we in 2012 

dankzij jullie boekten. Jullie zijn ons immers trouw gebleven en zo is het 
aantal kappersbezoeken stabiel gebleven, terwijl veel andere kapsalons 
flinke problemen hebben gekend. Dit betekent ook dat nieuwkomers nog 

volop de weg naar Kreatos hebben gevonden. Jullie trouw en vertrouwen  
in Kreatos is wellicht het mooiste compliment voor onze dagelijkse inzet 
om iedere klant goede kwaliteit en service te bieden. Tegelijkertijd beseffen 
we ook dat we meer dan ooit ons beste beentje moeten voorzetten. We 
blijven daarom intensief werken aan het verbeteren van onze kwaliteit via 
nog meer en betere opleiding voor onze kappers. We willen je graag nog 
meer informeren, zoals via onze maandelijkse digitale nieuwsletter of 
via de Kreatos website die je nu ook op je smartphone of tablet kunt 

ontvangen. We kijken volop uit naar manieren en mogelijkheden om 
onze Kreatos salons voor jullie nog aangenamer, comfortabeler en 

aantrekkelijker te maken. Kortom, Kreatos is op veel fronten 
bezig om een nog betere kapper voor je te zijn.

Eric Bergeys

DENKEN
POSITIEF



TEDDY 
BOYS 
& 
GIRlS

KREATOS   GOES TRENDY

Hairstyling: Marino, Marjon, bart 
Visagist: An Voorhoof  -  Styling: Savana W
fotografie: raoulrosenbaum@mac.com



Cut & Color: Twiggy
Color: Vanilla  blond
Care: Q10 shampoo & Q10 treatment
Styling: Rough rubber
Kapper: Marjon 

Jas: Gerard Darel
Top: River Island
Broek: Hudson
Armband: CK Jewels
Oorbellen: Hypnochic
Zonnebril: Prada



Cut & Color: Judie
Color: Intense copper 
Care: BC color shampoo en conditioner 
Styling: Mess up & Thrill 
Kapper: Marino

Jurk, Hemd, Riem: Gerard Darel



Jas: Hugo bu Hugo Boss
Tee shirt: Replay
Broek: Esprit
Schoenen: Doc Martens
Kousen: Filippa K
Ketting met hangertje: Thomas Sabo
Armband: Tov Essentials
Zonnebril: Trussardi Eyewear
Badge: Vintage

Cut: Alexander
Care: 3d hair & body shampoo

Styling: 3d texturising cream & 3d hairspray
Kapper: Bart



Cut: Ted
Care: 3d hair & body shampoo
Styling: 3D texturising cream
Kapper: Bart

Jas: River Island
Hemd: Hugo by Hugo Boss
Broek: Esprit
Schoenen: Doc Martens
Soks: Black & Blanche
Bretellen: Fratelli Rossetti
Badges: Vintage



Cut & color: Irene
Color: Misty pink, Ice and Sunset blond
Care: Color save conditioner 
& Color save conditioner spray
Styling: grip & dust it.
Kapper: Marjon 

Jas: Filippa K
Hemd: River Island
Broek: Hudson
Armband: Hypnochic



Cut: Alexander
Care: 3d hair & body shampoo
Styling: 3d hairspray
Kapper: Bart

Jas: Esprit
Broek: Replay
Gilet: Replay
Blouse: Filippa K
Kettings: Thomas Sabo



Cut & color: Anouk 
Color: Blond & Reverse ombre
Care: Blond me warm shampoo & treatment 
Styling: Grip & Dust it & Refresh shampoo & Sparkler 
Kapper: Marino 

Jasje: Pinko
Hemd: Scapa
Broek: River Island
Riem: Shoe Discount
Armband: Ek Thongprasert



Cut: Ted
Care: 3d hair & body shampoo
Styling: molding was & 3d hairspray 
Kapper: Bart

Kostuum: Hugo by Hugo Boss
Hemd: Plectrum by Ben Sherman
Schoenen: Floris Van Bommel
Ketting met hangertje: Thomas Sabo



Cut & Color: Judie
Color: Intens copper

Care: BC color shampoo en conditioner
Styling: Mess up & Thrill 

Kapper: Marino

Jas: Pinko
Hemd: Esprit
Broek: Esprit

Riem: Shoe Discount
Armband: Thomas Sabo

Broek ketting: Vintage

SCAN ME!

SHOP YOUR SUMMER OUTFIT AT 

NICKELSON.EU/SHOP



Kreatos acties zijn niet verenigbaar met andere kortingen.
. Info  en voorwaarden bij je Kreatos kapper.

KlEuRING 

KREATOS ACTIE 
MAART & APRIL 2013  2013

25 €
bij snit brushing 
dinsdag en donderdag



DAT WIl IK OOK 
WEl HEbbEN

ZIlVERlINGEN
De ambachtelijk gemaakte armbanden 
en ringen van Buddha To Buddha sie-
ren al de handen van beroemdheden 
als Bryan Adams, Ronaldo, Pamela An-
derson, Debbie Harry of Snoop Dogg. 
Nu kan je deze stoere zilverjuwelen ook 
bij ons krijgen! 
www. buddhatobuddha.com

IEDEREEN 
bEROEMD

In de collectie van s.Oliver vind je deze celebrity t-shirts 
met een knipoog. Met een t-shirt met een tekening  van 
Stevie WonderWoman of Freddy Mercules steel jij beslist 
de how op elke party. Rustiger maar even trendy is de ver-
sie die opgedragen werd aan de weergaloze Florence and 
the  Machine.
www. soliver.com

bIJ REGENWEER
Aigle gooit deze lente weer een nieuwe reeks ongelooflijk hippe 
laarzen op de markt. Dat je met een Aigle laars gepersonaliseerde 
kwaliteit in de fijnste rubber krijgt, weten de meeste mensen wel, 
maar je vergget vaak hoe vlot en modieus een ruberen laars kan 
zijn. Nu je Aigle laarzen ook met chique kasjmiermoteven kan vin-
den, vergeet je dat nooit meer.
www.aigleboots.com

In de lentecollectie van schoenontwerper Frida vallen ons deze superpumps 
in zachte kleuren met opvallende teenpartij op. Ze maken je schoenen in 
een oogwenk extra vrouwelijk en elegant. Casual en toch gesofisticeerd, zo-
als we dat graag zien.
www. fridashoes.com

Past de kleur van mijn sokken wel bij de rest 
van mijn outfit? Deze vraag hoort voortaan 
tot het verleden. Belgisch modelabel Black 
& Blanche helpt je vooruit bij deze levens-
belangrijke keuze door je een overvloed van 
vrolijke sokken in duizend-en-één kleurtjes te 
bieden. Al die tinten, motieven en patronen 
kunnen je voeten alleen maar mooier maken.
www.blackandblanche.com

bElGISCHE KlEuRTJES

lENTEVOGElS
Voor hoogwaardige rugzakken moet je de dag van 
vandaag in Canada zijn. Daar komen immers de 
broertjes Herschel vandaan. In de nieuwste collec-
tie vielen ons vooral de vrolijke tassen en rugzak-
ken op met vogelmotiefje. Hier ontmoeten stoere 
degelijkheid en trendy gevoeligheid mekaar in een 
uiterst geslaagd design. Voor jong en oud!
www.herschelsupply.com

Prada is wereldwijd bekend voor zijn ingetogen doch supertrendy kleding. 
Diezelfde combinatie zie je ook in de nieuwe brilmonturen die Prada liet 
ontwerpen. De basisvormen zijn een knipoog naar de stoere monturen uit 
de jaren ‘60, terwijl het hoornmotief voor het juiste kleuraccent zorgt. Klas-
siek, stylish en fleurig, alles wat je van een Prada bril zou verwachten !
www.prada.com

RETRO bRIl

OP DE TIPPEN VAN JE TENEN



Château Castigno is een Belgisch wijninitiatief in Frankrijk, waarbij wijntraditie en 
ecovriendelijke landbouw hand in hand gaan met aandacht voor smaak en kwali-
teit. De ligging van het domein laat toe verschillende druivensoorten optimaal tot 
rijping te laen komen en dat proef je. Verschillende toprestaurants in binnen - en 
buitenland ontdekten reeds de Castogno-wijnen, en nu is het aan jullie. Smakelijk!
www.chateaucastigno.com

KuNST VOlGENS GlööCKER
Glööckler is het enfant terrible van het Duitse design. Zijn ontwerpen vallen door hun schaam-
teloos gebruik van barokke overdaad en vergulde kitsch en toch is het eindresultaat verbluffend 
elegant en stijlvol. Arte vroeg het Duitse genie om behang en wandversiering in onvervalste 
Glööckler-stijl te ontwikkelen en het levert waanzinnig mooi behang op. 
www.arte-international.com

VERJONGINGSKuuR
4711 is waarschijnlijk de oudste parfum ter wereld. Zijn naam 
dateert uit de tijd van Napoleon, toen de straten van Keulen 
nummers droegen in plaats van namen. 4711 is ook eeuwig 
jong en dat bewijst de nieuwe 4711-Nouv’eau met een look en 
een geur die helemaal nu is. De parfum heeft bovendien een 
uniek recept gericht op mannen en vrouwen. Door de speci-
fieke samenstelling van het parfum geeft de geur een andere 
reactie op de vrouwenhuid dan bij een man. Het resultaat is 
fruitige frisheid voor haar en stoere houtgeur voor hem.
www.4711.com

KlEIN lAWAAI
De superkleine luidsprekers van X-mini 
zijn pareltjes van hedendaags design en 
technologie. Je houdt het niet voor mo-
gelijk wat voor een diep en rijk geluid uit 
zo’n belachelijk klein toestelletje komt. Je 
kan een X-mini immers met gemak in je 
broekzak steken, maar de slogan “sound 
beyond size” is absoluut niet gelogen !
www.xm-i.com

HANDGEMAAKT

fEl fEllER fElST
Fluo kan weer, fluo mag weer, 
fluo is in! De nieuwe tassencol-
lectie van  Annelies Timmermans 
is daar het levende bewijs voor. 
Haar handtassen worden gebo-
ren uit de eigenzinnige smeltpot 
van belgische mode en Italiaans 
leder. Het resultaat is verbluffend 
en wint steeds meer fans. Mis-
schien word jij er ook ééntje van?
www.anneliestimmermans.com

Felle en opvallende kleurtjes zijn weer helemaal in, en dat hebben de ontwerpers van Teva 
goed begrepen. Voor de lente en de aankomende zomer ontwikkelden ze een reeks com-
fortabele sandalen met heel eenvoudige modellen. De kracht van het idee ligt in de mix 
van hoog draagcomfort en een supertrendy  kleurpalet. Het wordt alleszins fleurig op de 
wandelpaden.
www.teva.com OP SANDAlEN

VOOR fIJNPROEVERS

Mooie meubelstoffen zijn bij uitstek het domein van 
Belgisch designermerk Aristide. Traditioneel gewe-
ven stoffen met moderne patronen geven je interi-
eur net dat ietsje meer dat je van echt stijlvol design 
verwacht. En bij Aristide moeten kwaliteit en mooi 
design niet eens onbetaalbaar zijn ...
www. aristide.be

STOfJES

Op lentedagen, wanneer het weer tus-
sen zonneschijn en regenaarzelt, is een 
mooie sjaal een echt geschenk. Bij Mon-
sieur Maison wordt daarom elk seizoen 
weer met man en macht gewerkt aan 
een rijkelijke collectie handgemaakte 
sjaals. Inspiratiebronnen zijn zo divers 
als de schilderijen van Roy Liechtenstein 
als de muziek van Nina Hagen of Klaus 
Nomi. Het resultaat is een sjaal die zelfs 
de meest eenvoudige outfit tot haute 
couture verheft.
www.monsieurmaison.be

ROZE bubbElS

Geen feest is compleet als de bubbels 
ontbreken. En de Rosé Sauvage van Piper-
Heidsieck is je perfecte keuze voor een sty-
lish party. Deze klassieke Franse champagne 
heeft zich volledig verjongd zonder zijn rijke 
smaak, diep aroma of traditionele kwaliteit 
te verliezen. Of hoe een oude appellation 
contrôlée weer superhip geworden is.
www.www.piper-heidsieck.com



VOOR
SNOEPERS
Springfield breidt ook deze lente zijn ei-
genzinnige lijn aan cosmeticaproducten 
uit. Net als bij de bestaande producten 
heb je eerder het gevoel dat je lekkere 
vintage snoepjes koopt dan degelijke 
cosmetica, maar vergis je niet: het zijn wel 
degelijk heel goede schoonheidsproduc-
ten. Alleen houdt Springfield wel van een 
smakelijke dosis snoeperige humor! 
www.spf.com

In de jongste collecties van Swarovski vind je 
fleurige reeksen juwelen die geïnspireerd zijn 
op tropische bloemen en planten, op exotische 
insecten en kleuren. De schitterende kristallen 
komen samen in elegante vormen die de kleur-
rijkheid alleen maar sterker tot zijn recht doet 
komen. Eens te meer doet Swarovski je stralen!
www. swarovski.com

PIN-uP PARfuM
De Playboy Bunnies uit de jaren ‘60 zijn het sym-
bool van tijdloze glamour en sensualiteit. Play-
boy komt nu met een parfum dat naadloos aan-
sluit bij de vrouwelijke glamour van dit culturele 
icoon! Play it Pin Up is een geur die de unieke 
spirit van de hedendaagse Pin Up uitstraalt: fris, 
jong, een tikkeltje brutaal, lekker flirterig en oh 
zo sexy. En de hele vintage look maakt haar al-
leen maar nog verleidelijker!
www.playboyfragrances.com

AANBEVOLEN DOOR 89% VAN DE CONSUMENTEN.
ZIN OM TE PROEVEN?

AFSPRAAK IN MEER DAN 1500 SUPERMARKTEN.

SAR_01_0071_Annonce_Kreatos_210x297_v4.indd   1 4/02/13   11:44

AlS EEN blOEM 
OP ‘N VElD

ExOTISCHE SCHITTERING

Marc Jacobs zet zijn reeks vrolijke en 
bloemrijke parfums ongestoord verder. 
Deze lente draagt het iconische parfum 
Daisy felroze trendkleurtjes die dit bloe-
menkind helemaal in de sfeer van pop art 
en de 60ies plaatsen. Ze draagt de naam 
Daisy Sunshine, maar de geur zelf blijft 
de heerlijke sensuele kwaliteit die we van 
Marc Jacobs en Daisy ondertussen ge-
woon zijn: overheerlijk!
www. marcjacobs.com

Een Bobble is de nieuwste must-have. 
Deze herbruikbare fles filtert je water, ter-
wijl je drinkt. Elke filter is goed voor 300 
waterflessen. Nadien kan je alles volledig 
recycleren. Bovendien is de Bobble een 
stijlvol design-icoon van de Amerikaanse 
ontwerper Karim Rashid. 
www. waterbobble.be

WATERbObbEl



bescherm
je haar

Fibre Force

SUN ProTecT

in het verleden was beschadigd haar een eindeloze bron van verdriet: je moest de schade maar 
verbergen onder een muts en langdurige haarproblemen waren je lot. Schwarzkopf Professional 
rekent kordaat af met dergelijke haarbeschadiging dankzij een nieuw en revolutionnair product: 
bc Fibre Force. Dit product dringt diep in je haar tot bij de wortels van de schade en gebruikt 
keratine om je haar vanbinnenuit weer op te bouwen. Je haar krijgt een tweede kans, een tweede 
leven en dat al na een behadelingsperiode van 4 tot 10 weken!

Met de lente verwachten we ook de komst van het eerste mooie weer, maar lekker luieren in het lentezonnetje 
vraagt extra bescherming voor je haar. Het bc Sun Protect gamma geeft je net die extra zorg en professionele 
ondersteuning tijdens je onbezorgde dagen in de zon. Terwijl jij je batterijen oplaadt, wordt je haar verwend, 
verzorgd en hersteld. Stress en zonlicht hebben geen vat meer op je. De intensieve hydratering en aftersun 
verzorging geven je haar een diepe, gezonde gloed en doen je stralen!

vraag je Kreatos kapper om advies of surf naar www.schwarzkopf.com

STOERE bAbIES

TIJD VOOR EEN bEETJE MuZIEK
De horloges van Holler vinden hun inspiratie bij de soul muziek en de 
bijhorende muziekindustrie. Verschillende ontwerpen verwijzen naar 
oude platenlabels of ademen de sfeer van disco, soul en groovy mu-
ziek. Met een Holler horloge laat je zien waarvoor je staat: voor een 
wereld van openheid, respect, diversiteit en heel veel goeie muziek.
www.holleronline.be

Rockers, teenagers en trendfreaks we-
ten het al langer: met een converse t-
shirt of sneaker ben je altijd cool. Van-
af nu kan je ook je baby al van in de 
wieg leren hoe hij cool kan zijn. Straffe 
mama’s hebben nu eindelijk de juiste 
look voor hun stoere babies.
herschelsupply.com

KOffIE MET 
KlEuRTJES

Dat was het grote idee achter Six 
Hugs & Rock ‘n Roll, een trendy 
uitdagend merk voor kinderen 
die tegen een stootje kunnen. 
Stoere t-shirts met volwassen 
klinkende slogans horen bin-
nenlort tot de standard outfit van 
elke kid rocker. Ouders kunnen 
alvast beginnen te wennen aan 
deze nieuwe look en voorzichtig 
aan doen met al dat geliefkoosde 
rose en blauw.
www.sixhugsandrocknroll.be

KINDEREN 
HOuDEN 

VAN ROCK

Iedereen kent LeCreuset al sinds jaar en dag 
als leverancier van superprofessioneel keu-
kengerief: potten, pannen, ovenschotels en 
zo voort. LeCreuset biedt echter daarnaast 
ook een heel gamma smakelijk tafelporse-
lein om het resultaat van je kookkunst te 
presenteren. Ons oog viel op de vrolijke kof-
fiekopjes en espressotasjes. Koffie drinken 
vanuit deze kopjes lijkt gewoon lekkerder.
herschelsupply.com



Met“Monomods” brengt Schwarzkopf Professional 
homage aan de grote klassiekers van de jaren ‘60.  
Terwijl destijds de kunst speelsers en meer cartoon-
achtig werd dankzij pop art, evolueerde de mode 
juist naar eenvoud en klare lijnen. Het zijn de jaren 
dat Pierre Cardin en Mary Quant de grote mode-
iconen zijn, terwijl Paco Rabanne met zijn beroemd 
ontwerp voor een kleedje gemaakt uit eenvoudige 
metalen plaatjes de hele modewereld verbaast.  De 

eenvoud van de A-lijn is de grote trend uit die periode 
en het model dat deze nieuwe wind uitstraalt, is de 
wereldberoemde Twiggy. De typische sfeer van een-
voud en vernieuwing, gecombineerd met geometri-
sche patronen en gestyleerde vormen, vind je dit jaar 
ook terug in de laatste haarmode. Monomods is een 
collectie met geraffineerde, vereenvoudigde snitten 
waarin duidelijk strakke kleuren of uitdagende con-
trasten zijn toegepast. 

De kleur die er hier uit springt, heet 
Chocolate Gold, een warme blondbruin 
variatie die de zachtheid van caramel-
tinten moeiteloos doet overlopen in de 
rijke glans van goudblond. Precies deze 
mix maakt het tot een ideale kleur om 
mee te spelen.
In samenspel met veel andere blonde 
tinten neemt Chocolate Gold vaak de 
rol van de warme kleur op zich. Je ge-
bruikt het om levendige accenten in je 
haar te leggen. Als je terugschrikt voor 
grote blokkleuringen, beeld je dan eens 
in wat highlights in dezer tint voor je 

haar kunnen doen. Een combinatie met 
platinablond geeft dan weer een heel 
trendy two-tone effect.
Hanteer je Chocolate Gold als donkere 
kleur, dan geven de combinaties met 
warme kopertinten het mooiste resul-
taat. De donkere gloed van het goud 
pikt de warme straling van het koper op, 
zodat een fijne, natuurlijk ogende glans 
door je kleuring loopt.tinten, kies dan 
vooral de warme chocoladekleuren. Nu 
is het goud de koelere kleur die voor het 
opvallende accent zorgt. 

CHOCOLATE GOLD

essential

LOOKS
Elk jaar brengt Schwarzkopf Professional zijn “Essential 
Looks” uit. De Essential Looks zijn een hoogtepunt voor 
kappers, stylisten, fashionista’s en creatievelingen, want 
Schwarzkopf brengt hier de belangrijkste trends en mooi-
ste inspiraties van het moment bijeen in een grootse 
presentatie

Part 1: thE SixtiES



met

naar Cabo Verde

Win dankzij Schwarzkopf Professional 
en Thomas Cook een unieke reis naar 
de Kaapverdische Eilanden

win een droomreis* voor 2 personen naar de Kaapverdische eilanden 
bij aankoop van een BC Fibre Force product
* 1 week all-in (7 n) in Hotel Morabeza****(*) 
 voor twee personen, vlucht inbegrepen

kreatos special

Thomas Cook vliegt twee maal per week 
op deze subtropische familiebestem-
ming met zijn charmehotels die je all-
inclusive of in halfpension kan boeken. 
Topper is wellicht Hotel Morabezza **** 
met zijn Belgische uitbaters, zijn perfecte 
service en gezellige beachbar.
Cabo Verde ligt op amper 6 uur vliegen 
van Brussel. Constante temperaturen in 
een subtropisch klimaat dat bijna geen 
regen kent, geven je een vakantiegevoel 
dat de Kaapverdische gastvrijheid en 
vriendelijkheid alleen maar versterkt.

info en voorwaarden bij je Kreatos kapper of surf naar www.kreatos.be



Met dank aan Thomas Cook.
www.thomascook.be

CABO VERDE
supertrendy vakantiebestemming

Tegenover de Groene Kaap 
van Afrika ligt middenin de 
Atlantische Oceaan een 
eilandengroep. Toen de 
Portugezen deze eilandjes 
ontdekten in de 15de eeuw, 
doopten ze hen Cabo Verde 
en maakten ze er een cen-
trum van slavenhandel van. 
Nu ontwikkelt dit tropische 
land zich tot  een supertrendy 
vakantiebestemming.

Wat maakt een land tot een ideaal vakantieoord? 
In het geval van de Kaapverdische Eilanden is 
het antwoord duidelijk: spectaculaire en sterk 
afwisselende landschappen, een aangenaam 
klimaat met veel zon, prachtige stranden en een 
bevolking die je hart doet smelten. Daar kan je 
dan nog aan toevoegen dat er bijna geen crimi-
naliteit is en dat je kan rekenen op een goede, 
moderne infrastructuur met mooie luchthavens, 
luxe hotels en goede wegen. Wat houdt je dan 
nog tegen om je kofers te pakken en het eerste 
beste vliegtuig naar Cabo Verde te nemen?

Voor de cosmopolitische flair van de Kaapverdische Eilanden moet je in Praia op het eiland San-
tiago zijn, het eiland waar destijds de Portugezen hun koloniaal handeslcentrum uitbouwden.  
Dit maakt dat Praia al sinds 1770 de hoofdstad is.  Voordien lag de hoofdstad in Ribeira Grande. 
Handelaars gaven echter gaandeweg de voorkeur aan Praia om zo de zware invoertaxen te 
ontwijken. Wanneer Ribeira Grande dan ook nog eens doelwit wordt van piraten, vlucht een 
groot deel van de bevolking naar Praia, ook vandaag de dag de grootste stad van Cabo Verde. 
Hier kan je zalig en relaxed flaneren door pittoreske straten. Het stadhuis in zijn oranje kleuren 
is een prachtig staaltje Portugese koloniale architectuur. Ook het Gouverneurspaleis uit de jaren 
‘20 is terecht bekend, al geven wij de voorkeuren aan de kleurrijke huizen en het kerkje van San 
Antonio. Praia is de stad waar het Kaapverdische cultuurleven bloeit en dus ook de wereldbe-
roemde Kaapverdische muziek.  Dansbaar, weemoedig, nostalgisch en vrolijk laat deze muziek 
niemand onberoerd.

De bekendste ster aan het Kaapverdische muziekfir-
mamnet is waarschijnlijk Cesaria Evoria, die alle harten 
doet smelten met haar fluweelruwe stem. Bij muziek 
denken we aan dansen en uitgaan, en het zachte kli-
maat laat toe dat vele optredens, concerten en feestjes 
in openlucht doorgaan, onder een tropische hemel bij 
een zwoele bries uit de Atlantische Oceaan. Naast deze 
“morna” muziek kan je je ook laten gaan op de uitbundig 
swingende funana. De grootste gemeenschap Kaapver-
dische muzikanten woont echter niet op het eiland: die 
zitten in Rotterdam!

Waar Praia voor het hedendaagse Cabo Verde staat, ligt de ge-
schiedenis in Ribeira Grande. Hier vind je de Cidade Velha, Unes-
co Werelderfgoed sinds 2009. Het is de allereerste Europese stad 
die in de tropen gebouwd werd. Het plein met de marmeren 
schandpaal herinnert aan de slavenhandel die het eiland destijds 
groot en rijk maakte, maar ook aan de oorlogen met Engeland en 
Frankrijk of tegen de piraten. Je ziet hier nog meer sporen van de 
oorspronkelijke stadsplanning, en zeker de ruïnes van de oude 
kathedraal zijn erg indrukwekkend. Wie sportief genoeg is, kan 
helemaal naarboven naar het fort wandelen en daar dan bui-
ten adem van het prachtige panorama genieten. Een tip is een 
wandeling door de rua Banana of de rua Carrera met hun oude 
witgekalkte en  mooi gerestaureerde huisjes, waar in de 15de eeuw 
Spaanse en Portugese edellieden woonden. Eén van de oudste kerk-
jes van Cabo Verde ligt ook in deze buurt: Nossa Senhora do Rosário.

Natuurliefhebbers kunnen op de eilanden genieten van de rijke afwisseling 
die het Kaapverdische klimaat met zich meebrengt. De warmte van de Sa-
hara houdt de zuidwestelijke delen van de eilanden droog, terwijl de mist 
uit de oceaan het noordoosten vochtig en vruchtbaar houdt. Het gevolg is 
een mengeling van woestijnachtige landschappen tot stukjes egenwoud in de 
bergen. In de mix zit ook nog een actieve vulkaan, Pico do Fogo, die bog in 1995 
uitbarstte. De witte Viana woestijn op Boa Vista is zeker de moeite waard.

Kaapverdië is ook het land waar Columbus, Vasco da Gama  en 
Charles Darwin hun ontdekkingsreis begonnen. Het is het land 
waar je chacupa kan eten bij een glas groque, waar je de sensu-
ele calodeira kan dansen. Cabo Verde is meer dan het ontdekken 
waard.



MOVIE

Met dank aan Kinepolis Group
Voor meer info en programmatie 
www.kinepolis.com

THE GREAT GATSbY 
Regisseur Baz Luhrmann, bekend van films als Romeo 
& Juliet of Moulin Rouge, verfilmt in de Great Gatsby 
de beroemde roman van Scott Fitzgerald met de hulp 
van een sterrencast. Leonardo diCaprio speelt Jay Gat-
sby, de man die alles lijkt te hebben. De onschuldige 
Nick (Tobey Maguire van de Spiderman films) wordt 
dit rijke leventje binnengetrokken en beleeft er fantas-
tische tijden, maar al het plezier is niet meer dan een 
dun laagje vernis op een wereld van obsessie, tragiek 
en waanzin. Een film om helemaal languit voor te gaan 
zitten en genieten! Bij Kinepolis vanaf 15 mei. 

THE CROODS 
De Croods is een prehistorisch komisch avontuur dat ’s werelds eerst familie volgt wanneer ze op een on-
gelooflijk avontuur vertrekken nadat de grot die hun altijd voor gevaar heeft beschermd, vernietigd wordt. 
Tijdens hun reis doorheen spectaculaire landschappen, ontdekken de Croods een ongelooflijke nieuwe wereld 
vol met fantastische wezens – hun kijk op de wereld is voor eeuwig veranderd. Bij Kinepolis vanaf 27 maart.

THIS IS 40
In Knocked Up leerden we Debbie al kennen 
als de oudere zus van Alison. Deze  “sort-of” 
sequel volgt Debbie en haar man Pete in het 
wel en wee van de moderne veertiger.
Bij Kinepolis vanaf 13 maart.

I GIVE IT A YEAR 
Het huwelijk van Nat en Josh is een droom die uitkomt, 
maar toch hebben de bruiloftsgasten en zélfs de pries-
ter er niet veel vertrouwen in dat het koppel voor altijd 
samen zal blijven. Wanneer Nat en Josh beiden gevoe-
lens beginnen te krijgen voor iemand anders, weet het 
pasgetrouwde stelletje eigenlijk al genoeg. Toch willen ze 
beiden niet de eerste zijn die de bijl erbij neergooit. Met 
hun éénjarig jubileum op komst loopt de spanning hoog 
op, zullen ze het halen?
Bij Kinepolis vanaf 10 april.

Thomas Cook,
de citytrip

die ik zoek
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Amsterdam  Athene  Barcelona  Berlijn  Bilbao  Boedapest  
Cordoba  Dublin  Firenze  Granada  Helsinki  Istanbul  Jeruzalem 

 Kopenhagen  Krakau  Lissabon  Londen  Lyon  Madrid  
Malaga  Marrakech  Milaan  Moskou  New York  Nice  Parijs  
Porto  Praag  Riga  Rome  Sevilla  St Petersburg  Stockholm   
Tallinn  Tel Aviv  Valencia  Venetië  Warschau  Wenen

Voor meer informatie: ga naar je ThomasCook Travel Shop,
je reisagent, bel 070 224 031, www.thomascook.be.

404 TC_adv. citytrips KREATOS.indd   1 30/01/13   14:03



CuISINE

Ingrediënten 
Voor 4 personen

1 zak Tagliolini con Uovo
4 eetl. Bonsecco olijfolie
200g salamiworst
3 grote paprika’s rood en geel
1 pot artisjokken alla Contadina
 ½ pot gemengde olijven alla Toscana
60g rucola
3 eetl. olijfolie met basilicum

bereiding
Bereid de pasta volgens de bereidingswijze 
op de verpakking. Giet de pasta af en serveer 
op een pastaschaal. Meng de Bonsecco olijf-
olie erdoor zodat alle pasta is voorzien van 
een laagje olie. Maak de paprika’s schoon. 
Snijd de paprika’s en salami in blokjes. Verhit 
de salami in een pan op laag vuur zonder 
olijfolie. Voeg na 2 minuten de paprika toe. 
Draai het vuur uit als de paprika beetgaar is. 
Giet het vet af en verdeel het mengsel over 
de pasta. Snijd de artisjokken in repen, de 
olijven in schijfjes en verdeel deze over de 
schaal. Giet de olijfolie met basilicum in een 
schaal en haal de rucola erdoor. Garneer de 

pastasalade met de rucola.

PAsTA CON
CARCIOfI

De vetgedrukte ingrediënten vind je bij 
Oil & Vinegar.
Met dank aan www.oilvinegar.com

ZEG HET MET ARTISJOKKEN

NEW

vErshEidspak

arOME 1753
Meer aroma, meer smaak. 

Het beste van Douwe Egberts. 

13-6139 A4 kreatos V2.indd   1 1/29/13   2:06 PM



Cut : Judie
Color: Blauwzwart

Care : BC colour shampoo & conditioner
Styling : Stick up & freeze gel spray

Mantel: E5 Mode
Hemd: Hugo by Hugo Boss

Hairstyling: Marino, Marjon, Bart  -  Visagist: Katleen De Mulder  -  Styling: Savana W
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com



Cut :  Rose
Colour: Natural ombré
Care : Q10 shampoo & conditioner
Styling Grip & session hairspray

Hemd: Scapa
Short: Patrizia Pepe
Riem: Boss Orange



Cut & color : Rose
Color: Donker chocolade bruin & Flaming ombré

Care: BC colour shampoo & conditioner
Styling : Grip & glamour queen

 
Jurk: Tara Jarmon

Handschoen: Roeckl



Cut : Flux
Color : choclade bruin + hilights
 + toner vibrance intens koper
Care: BC colour shampoo & conditioner
Styling : Grip & session hairspray

Vest: Pinko
Rok: Oni Onik
Schoenen: Shoe Discount
Armbands: Tov Essentials
Ring: CK Jewels



Cut & colour : Flux
Care: BC colour shampoo & conditioner
Styling Uplaod + Trill+ Elastic hairspray

Jasje: Ean 13



 
Vest: E5 Mode
Hemd: Esprit
Broek: Liu Jo
Schoenen: Converse
Riem: Shoe Discount
Ketting: Ek Thongprassert

Cut & color : Flux
Color: Violet zwart + russian red
Care : BC colour shampoo & conditioner
Styling: Mess up & dust it & sparkler



Cut : Judie
Color : Blauw zwart
Care : BC colour shampoo & conditioner
Styling : Stik up & freeze gel spray

Regenjas: E5 Mode
Hemd: Lavand



Cut: Flux
Color : choclade bruin & highlights & toner vibrance 
intens koper
Care: BC colour shampoo & conditioner
Styling : Grip + Elastic hairspray + Sparkler

Pullover: Eric Bompard
Jurk: Liu Jo
Schoenen: Brantano
Riem: Shoe Discount



fASHION AVENuE

STREEPJESCODE
Atos Lombardini werkt voor de lente van 2013 graag met gestreep-
te patronen, van volle zware lijnen tot fijne streepjes in de details. 
Dergelijke geometrische patronen roepen een idee van retro--chic 
op, terwijl het stijlvolle silhouet krachtig jong blijft. Zo kennen we 
Atos Lombardini dan ook: vrouwelijk, sterk en modebewust.
www.atoslombardini.com

lENTE IN DE STAD 
Hedendaagse mode met een sterke “urban flair” 
voor zelfbewuste vrouwen, zo zou je de collectie 
van Avalanche kunnen omschrijven. De combinatie 
van zachte kleuren met contrasterende prints geeft 
je een stylish en toch ontspannen stadsgevoel. Met 
Avalanche accentueer je je vrouwelijkheid zonder 
ooit overdressed te zijn, en dat is een heerlijk gevoel!
www.avalanche-fashion.be

JONGE HONDEN 
Rebels en eigenzinnig, nog volop wilde ha-
ren,  idealistisch en toch midden in het le-
ven staan: dat zijn onze jonge honden van 
vandaag. De nieuwe collecties van Antwrp 
illustreert dit impulsief levensgevoel perfect. 
De oude slogan “je bent jong en je wilt wat” is 
deze kledingslijn perfect op het lijf geschreven. 
www.antwrp.be

OuDERWETSE 
KWAlITEIT

Franklin & Marshall mag dun supertrendy en jong 
zijn, toch streeft dit Italiaanse merk steeds weer dan 
duurzame kwaliteit. Daarom is dit goedgemaakte 
kleding voor een goedgeleefd leven. Bij Franklin & 
Marshall noemen ze dat GDW, Gross Domestic Wel-
lbeing ofte Bruto Nationaal Goedgevoel.
www.franklinandmarshallcom

KERMISPlEZIER
Edith & Ella is de koning van de Deense 
mode. Steevast verrast ze je met uitdagende 
kleuren, mooie materialen en aandacht voor 
detail. De lentecollectie lijkt wel geïnspireerd 
op een Amerikaans pretpark anno 1960, 
maar de vlotte pasvorm en de vrouwelijke sil-
houetten maken dit toch grote mode van nu.
www.edith-ella.dk

ulTIEME RETRO
Het trendy vintagemerk bij uitstek is en blijft 
Who’s That Girl. De nieuwste WowToGo col-
lectie staalt weer helemaal in het thema van 
de jaren ‘50 en ‘60. Voor de fans van retro kan 
je geen leukere collectie vinden!
www.whosthatgirl.eu



NICKELSON

JEANSHElDEN
Meer dan 100 jaar oud en toch één van de hip-
ste merken op de markt, dat kom je niet gauw 
tegen. Lee Cooper is echter een echte jeans-
held. Dat zie je in de kleding en in de look: stoer, 
casual, trendy en vooral echt!
www.leecooper.com

PARADIJSVOGElS
Amerikaans ontwerper Hale Bob staat bekend voor zijn 
grote prints en zijn gedurfde kleuren. Zijn modehuis in LA 
kleedt sterren als Cindy Crawford, Salma Hayek, Courthey 
Cox, Paris Hilton of Eva Longoria. Voor het komende sei-
zoen liet hij zich inspireren door de tropische kleuren-
pracht van een vakantie-eiland.
www.halebob.com

MET 
bRITSE 
flAIR

In de collectie van Ted Baker mag je 
volledig wegdromen. Je waant je op 
een Engels manor ergens in de jaren 
‘50. De klassieke silhouetten, het re-
trogevoel en het gebruik van frisse 
kleurtjes tillen deze kledinglijn op 
een nieuw niveau. Ted Baker heront-
dekt als het ware zijn Britse roots in 
deze zalige collectie van knipogen 
naar het Engeland van toen.
www.tedbaker.com



De formule van Priorin® bevat extra Biotine die 
bijdraagt tot de instandhouding van volumineus, 
glanzend en sterk haar.

1 capsule  

per dag.

Bewaring: niet boven 25°C en beschermen tegen warmte en vocht, 
het flesje goed gesloten houden. Buiten bereik van jonge kinderen 
bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum die op de doos vermeld staat.
COMPLEMENT ALIMENTAIRE HAUTEMENT DOSÉ (AVEC MILIACINE ET 
BIOTINE) CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX.
Conservation: à une température ne dépassant pas 25°C et protéger 
contre la chaleur et l’humidité, garder Ie flacon bien fermé. Conserver 
hors de portée des jeunes enfants.
Ne pas utiliser après la date d’expiration, mentionnée sur la boîte. 

www.priorin.be

Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B•1831 Diegem (Machelen)
56,2 g e
Nut 294/21

Ingrediënten/Ingrédients:
Draagstof/Support (Tarwekiemolie/Huile de germe de blé (Tritici aestivi oleum 
virginale)) – Gierstextract/Extrait de millet (Milii Flavi Fructus (Panicum 
miliaceum)) – Geleermiddel/Gélifiant (Gelatine/Gélatine) – 
Bevochtiger/Humectant (Glycerol/Glycérol) – Verdikkingsmiddel/Épaississant 
(Gele bijenwas/Cire d’abeilles jaune) – Calcium-D-pantothenaat 
(micro-geïncapsuleerd)/D-pantothénate de calcium (microencapsulé) – 
Gezuiverd water/Eau purifiée - Emulgator/Émulsifiant (Lecithine/Lécithine) – 
L-Cystine – Biotine - Stabilisator/Stabilisant (Magnesiumoxide/Oxyde de 
magnésium) – Kleurstoffen/Colorants (Ijzeroxide (E172): Bruin, Geel, Rood/Oxyde 
de fer: Brun, Jaune, Rouge; Titaniumdioxide/Dioxyde de titane (E171)) – 
Aroma’s/Arômes (Vanilline – p-Methoxyacetofenon/p-Méthoxyacétophénone) - 
Glansmiddel/Agent d’enrobage (Middellangeketen triglyceriden/Triglycérides à 
chaîne moyenne).
Bevat gluten en soja – Contient du gluten et du soja.
Zonder suiker/Sans sucre

HOOGGEDOSEERD VOEDINGSSUPPLEMENT (MET MILIACINE EN BIOTINE) 
TEGEN HAARUITVAL.

Aanbevolen dagelijkse dosis: 1 capsule per dag in te nemen met voldoende 
water, bij voorkeur na de maaltijd. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet 
overschrijden.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een gevarieerde en 
evenwichtige voeding en gezonde levensstijl worden gebruikt.
Voedingssupplement.
Dose journalière recommandée: 1 capsule par jour, à prendre avec une quantité 
d'eau suffisante, de préférence après Ie repas.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substitut d'un régime 
alimentaire varié et équilibré ou d'un mode de vie sain.
Complément alimentaire.

Per capsule

Biotin
L-Cystine
Gierstextract / Extrait de millet
Pantotheenzuur / Acide pantothénique
- in de vorm van calciumpantothenaat / 
en forme de pantothénate de calcium

 0.1 mg 200
 3 mg n/a
 210 mg n/a
 13.8 mg 230
 (15 mg)

% ADH / AJR
(per capsule)

*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
*AJR: Apport journalier Recommandé

Per capsule

Koolhydraten / Carbohydrates
Eiwitten / Protéines
Vetten / Lipides
Voedingswaarde / Valeur 
nutritionnelle

0.0 g
0.2 g
0.6 g

25.7 kJ / 6.2 kcal

Per 100 g

4.4 g
24.6 g

61 g
2745 kJ / 664 kcal

EFFICACITÉ PROUVÉE CONTRE
LA CHUTE DES CHEVEUX
Fortifie la racine du cheveu
Favorise la croissance des cheveux
Nouvelle formule
Avec Miliacine et Biotine

60 Capsules

DOELTREFFENDHEID BEWEZEN
TEGEN HAARUITVAL
Versterkt de haarwortel
Stimuleert de haargroei
Nieuwe formule
Met Miliacine en Biotine

60 Capsules

DOELTREFFENDHEID BEWEZEN
TEGEN HAARUITVAL
Versterkt de haarwortel
Stimuleert de haargroei
Nieuwe formule
Met Miliacine en Biotine

60 Capsules
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Opnieuw volume en  
kracht in je haar

Beschikbaar in de apotheek.     www.priorin.beL.
B
E
.C
C
.0
1.
20

13
.0
47

4

CC_Priorin_Adv210x297_Kreatos.indd   1 4/01/13   10:23

De nieuwste dameslijn vn Brax is de ultieme feelgood col-
lectie. Elegante vrouwelijke silhouetten verwennen je li-
chaam, terwijl ze je kleden in aangename materialen. Een 
opvallend motief of een fris kleuraccent houdt de collectie 
jong en up-to-date. Hier ga je van houden.
www.brax.com

VEElZIJDIGHEID
De laatste fotoshoot in Istan-
bul onderstreept Tramontana’s 
rol als internationaal modem-
erk dat de basisgarderobe van 
elke veelzijdige vrouw vormt. 
Sterke basics, gecombineerd 
met echte eyecatchers. Soe-
pele stoffen in combinatie met 
stoer denim. Kleding met de 
juiste pasvorm en met speci-
fiek doel de vrouw nog mooier 
te maken
tramontana.eu

SPORTIEVE MANNEN
Golf is altijd een grote inspiratiebron geweest voor de 
Boss Green lijn van Hugo Boss. Deze lijn vertegenwoor-
digt de sportieve, relaxede kant van Hugo Boss. Het is 
kleding voor modebewuste mensen die graag trendy 
kwaliteit zien samengaan met een casual levensgevoel. 
En die van golf houden natuurlijk! www.hugoboss.com



www.kreatos.be

ExtRA
KREATOS WEDSTRIJDEN

Alternate preinstalls Microsoft® software

Ontdek de ALTERNATE PC-systemen met

           Windows 8

Hardware PC´s Software Gaming TV & Audio Foto & Video Telefonie Apple Huis & TuinPC´sPC´s Notebooks GereedschapTablets

www.alternate.nl
*Ma - Vr 9-20 uur l Za 9-17 uur      ALTERNATE Showroom l Handelsweg 110 l 2988 DC Ridderkerk

Tel: 0180 - 44 08 44*  www.alternate.be
*Ma - Vr 9.30 -20.00 uur l Za 9.30 -17.30 uur          ALTERNATE Showroom l Oeyvaersbosch 16-18 l 2630 Aartselaar

Tel: 03-871 11 11

Prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief 21% BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden.

                    Windows 8

ALTERNATE Mars P238
Deze ALTERNATE Mars, met Windows 8, is een 

veelzijdige multimedia PC voor het hele gezin.
• Intel© Core™ i3-2110 processor (3,00 GHz)

• 8 GB DDR3 geheugen • 1 TB harddisk
• DVD-brander • Gigabit-LAN

• Intel® HD graphics 2000 • Windows 8 (64-bit) 

499,-

Office 365
Office voor het hele gezin op maximaal 5 PC’s, Windows 8 tablets of Macs.
De nieuwste versies van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher en Access.
Een extra 20 GB aan online opslag via SkyDrive (27 GB totaal). Zo heeft u overal toegang tot uw documenten.
60 minuten Skype™ beltegoed per maand aan telefoongesprekken in meer dan 40 landen.
Een handig jaarabonnement voor het hele gezin met automatische upgrades
inbegrepen, dus u bent altijd op de hoogte van de nieuwste functies en diensten.

Office Home & Student 2013
De nieuwste versies van Word, Excel, PowerPoint en OneNote.
Office op één PC voor huishoudelijk gebruik.
Een eenmalige aankoop voor de levensduur van uw PC, niet overdraagbaar.
7 GB aan online opslagruimte via SkyDrive.  Zo heeft u overal toegang tot uw documenten.
Gratis Office Web Apps voor het bewerken en het delen van documenten.
Een verbeterde gebruikersinterface die is geoptimaliseerd voor touch, pen, en het toetsenbord.

SoftwareSoftware

89,90

119,90

WIN EEN MSI NOTEbOOK
een professionele kleuropfrising voor thuisgebruik. Met de Expert 
Mousse kan je ook thuis zelf je haarkleur weer lekker fris en stralend 
maken. Test de Expert Mousse uit en surf snel naar www.kreatos.be

Maak kans op een 
Jbl On beat

Geen zin om je muziek voor jezelf te houden? Plaats dan 
jouw iPod, iPhone of iPad in de JBL OnBeat, zodat de ge-
hele kamer kan meegenieten van jouw favoriete mp3's. 
Surf snel naar www.kreatos.be

WIN EEN All IN REIS 
NAAR CAbO VERDE
1 week all inclusive (7 nachten) in Hotel Morabeza****(*)
Sal – Cabo Verde voor twee personen.
Hotel Morabeza is een hotel van Belgische uitbaters kent een rijk verle-
den. Kwaliteit, service en gastvrijheid gaan er hand in hand. Het hotel 
beschikt over 2 openluchtzwembaden, biljart, gym, mini-golf, tennis (2 
courts), op aanvraag: basketbal, volleybal, boogschieten. Tegen beta-
ling: duiken, jetski, kitesurfen, windsurfen, massages! Bij aankoop van 1 
Schwarzkopf BC Fibre Force product kan je dankzij Thomas Cook kans 
maken op deze prachtige reis. Meer info in je Kreatos salon.

WIN EEN SOEHNlE SIlVIA 
KEuKENWEEGSCHAAl
Bij het bereiden van gerechten is het belangrijk dat je de juiste 
hoeveelheden van elk ingrediënt gebruikt. Je kunt je keuken-
weegschaal  verstoppen in een keukenkastje maar met dit 
nostalgische model van Soehnle is dat niet meer nodig! 
Surf snel naar 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
014-67 73 30
BERCHEM 
Grote Stw. 432
Tel: 03-239 95 34
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

ESSEN
Stationsstraat 4B1
Tel: 03-633 26 76
GEEL
De Billemontstraat 2
Tel: 014-56 09 26
HEISt OP DEN BERG
Bergstraat 46
Tel: 015-24 53 96
HERENtALS
Zandstraat 110
Tel: 014-22 00 15
HOBOKEN 
Krugerstraat 121
03-899 62 99
HOOGStRAtEN
Vrijheid 65
Tel: 03-314 39 29

HOVE
Mechelsestw. 107
Tel: 03-455 91 50
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  Centrum
Bruul 128-130
Tel: 015-20 53 57

MERKSEM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85
MOL VERHUISD
Turnhoutsebaan 51-2
Tel: 014-31 58 94
MORtSEL 
Antwerpsestraat 61
Tel: 03-440 81 91
NIJLEN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
REEt
Laarstraat 2A
Tel: 03-448 18 28
SCHOtEN
Churchilllaan 226
Tel: 03-658 38 93

StABROEK NEW
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 NEW
Godshuisstraat 1
Vanaf najaar 2012
WOMMELGEM
Autolei 162
Tel: 03-484 45 43
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
Luikerstw. 302
Tel: 011-28 53 00
HECHTEL
Lommelsebaan 33
Tel: 011-73 69 65

HERK de STAD
Steenweg 80, bus2
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
Togersesteenweg 1
Tel: 011-35 10 55
LANAKEN     
Stationsstraat 27
Tel: 089-84.43.80

LEOPOLDSBURG
Stationstraat 38
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
012-23 80 93

ST-TRUIDEN 1 
Stapelstr. 9
Tel: 011-48 68 38
ST-TRUIDEN 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
TESSENDERLO
Stationsstraat 85
Tel: 013-66 35 80
TONGEREN 
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZONHOVEN
Rodekruisweg  1
Tel: 011-79 41 44

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
GENT Centrum
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71

GENT Centrum 2
Brabantdam 69
Tel: 09-224 06 83
GENT Centrum 3 NEW
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26
GERAARDSBERGEN 
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86

LOKEREN
St-Laurentiusplein 2
Tel: 09-339 07 53
MALDEGEM
Kon. Leopoldlaan 71
Tel: 050-39 59 54
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
Plezantstraat 54
Tel: 03-777 88 85
WAARSCHOOT NEW
Guido Gezellelaan 2
Tel: 09/336 25 30
WETTEREN
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44

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 NEW
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 NEW
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
DE PANNE 
Nieuwpoortlaan 68
Tel: 058-42 15 99
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
OOSTENDE 
Torhoutsestw 88b
Tel: O59-33 13 10
OOSTKAMP
Brugsestraat 63-65
Tel: 050-27 77 85
POPERINGE
Ieperstraat 64
057-33 34 39

ROESELARE
Brugsesteenweg 461
Tel: 051-24 64 94
TIELT
Kortrijksestraat 38A
Tel: 051-40 36 65
TORHOUT
Oostendestr. 43
Tel: 050 22 13 00
WAREGEM
Stormestr. 159-161
Tel: 056-60 13 82

ZEDELGEM
Torhoutsestw. 222c
Tel: 050-54 83 57
ZWEVEGEM
Kortrijkstraat 55-57
Tel: 056-64 97 43

HEERLEN 
Oranje Nassaustr. 13
Tel: 045-510 00 04

MAASTRICHT
Via Regia 105
Tel: 043-344 09 80

SITTARD 
Molenbeekstraat 7
Tel: 046-400 99 98

WEERT
Langstraat 22A
Tel: 0495-45 14 45

Nederland
KREATOS HEADOFFICE

Everdijstraat 13, B-2000 Antwerpen
Tel: 03-231.79.53, Fax: 03-231.41.22

info@kreatos.be
www.kreatos.be

AARSCHOT
Langdorpsestw. 2
Tel: 016-69 52 55
BOORTMEERBEEK
Leuvensestw. 161 A
Tel: 015-52 98 91

DIEST
XXXXXXX
Tel: 013-32 52 13
HALLE NEW
Leopoldstraat 1
Vanaf najaar 2012

LANDEN
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97
LEUVEN - Kessel-lo
Leuvensestraat 14-16
Tel: 016-48 72 71

LUBBEEK
Staatsbaan 49
Tel: 016-62 44 06
SCHERPENHEUVEL 
Basilieklaan 54
Tel: 013-77 77 81

St-PIEtERS-LEEUW NEW
Bergensestnwg 450
Vanaf najaar 2012
TIENEN  
Leuvenselaan 168
Tel: 016-82 09 83

TREMELO
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
2012VIlVOORDE
Leuvensestraat 96
Tel: 02-252 14 11

Vlaams Brabant

ZONDER AfSPRAAK- ‘S MAANDAGS OPEN   

www.kreatos.be


