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L I F E S T Y L E  M A G A Z I N E

by kreatos

Shoot
Weekendje naar  
de Ardennen!

Make-overs 
Een frisse, nieuwe look

Lekker!

Vegetarisch feestmenu



Edito
De winter is terug in het land. Het wordt kouder buiten en het 

terrasjesweer is helaas voorbij, maar dat wil wel zeggen dat we 

weer ongegeneerd in onze pyjama met een warme chocomelk in 

de zetel mogen kruipen. Ook leuk! Liever een weekendje weg? 

Wat dacht je van de Ardennen? Wij trokken er alvast naartoe 

voor een gezellige wintershoot (p.2). 

Valt er geen sneeuw deze winter, dan kan je altijd nog terecht bij 

SnowWorld Landgraaf. Winterpret gegarandeerd (p.38)! Zie jij 

jezelf al van de piste zoeven of maak je liever je koffers voor een 

weekendje Ardennen? Blader dan snel door naar de spelletjes, 

want we hebben weer leuke prijzen voor jullie (p.62)!

Ook de feestdagen staan weer voor de deur. Gezellig samen 

vieren en lekker eten, dat is waar ik aan denk. Nog geen idee 

wat je op tafel zult toveren? Amylia heeft speciaal voor jullie een 

feestelijk menu samengesteld dat ook de vegetariërs onder ons 

zal smaken (p.30). 

We willen er allemaal op ons best uitzien. Daarom geeft Silke 

een aantal tips over hoe je de ideale outfit voor de feestdagen 

kiest (p.36). Natuurlijk stopt het vaak niet bij de outfit alleen 

en worden haar en make-up ook onder handen genomen.  

De make-overs zijn ook dit keer weer heel geslaagd, met dank 

aan onze kappers (p.24). Zie jij het ook zitten om het nieuwe 

jaar in te gaan met een nieuw kapsel? Schrijf je dan snel in voor 

onze make-over en wie weet sta jij in ons volgende magazine te 

pronken met je nieuwe look. Mannen en vrouwen welkom!

Onze kappers staan in elk geval steeds weer met een glimlach 

voor jullie klaar. Vraag hen gerust om advies en geniet van een 

heerlijk momentje voor jezelf. Drink een slokje koffie, duik in het 

magazine en nadien zie je er weer stralend uit! 

Als laatste wil ik jullie allemaal een geweldige eindejaarsperiode 

en een gelukkig 2020 wensen. 

De beste wensen!

CEO KREATOS

Eric Bergeys
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Cold days warm hearts 

Kappers
Kenneth Thuwis
Stefania Coli
Casandra Marschal

Styling / Lisa Sergeant 
Visagie / Caroline Quirynen
Fotografie / Tineke de Vos
Video / Koen Opdenbergh

Met dank aan Ardennes-Etape
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body  
Shampoo vrouw
BC Color Freeze Silver
BC Moisture kick
Styling man
OSIS+ Play Tough 
OSIS+ Flexwax
Styling vrouw
OSIS+ Magic
OSIS+ Freeze Finish

Outfits man / Benetton via Zalando, 
Tom Tailor, H&M, ZEB
Outfits vrouw / Patrizia Pepe, 
H&M, ZEB, Otto D’ame
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body  
Shampoo vrouw
BC Repair Rescue
Styling man
OSIS+ Thrill
OSIS+ Mighty Matte
Styling vrouw
OSIS+ Volume Up
OSIS+ Boho Rebel

Outfits man / Tom Tailor, Aigle, Arket
Outfits vrouw / Liu Jo, Colmar,  
Riani, ZEB
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Shampoo man
BC Moisture Kick
3D MEN Hair & Body  
Styling man
OSIS+ Wind Touch
OSIS+ Session Label Coal Putty  
Styling vrouw
OSIS+ Session Label Powder Cloud

Outfits man / ZEB, Kiomi via 
Zalando
Outfit vrouw / DEUX via ZEB, 
Otto D’ame
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Shampoo vrouw
BC Repair rescue
BC Keratin smooth
Styling man
OSIS+ Whipped wax
OSIS+ Thrill
Styling vrouw
OSIS+ Magic
OSIS+ Sparkler spray

Outfits man / H&M, 
Marcelle Fabuleux via ZEB, 
WE Fashion
Outfits vrouw / ZEB, 
Otto D’ame

12 13



Shampoo man
3D MEN Hair & Body 
Shampoo vrouw
BC Freeze Silver
BC Moisture 
Styling man
OSIS+ Whipped wax
Mad about curls defining cream
Styling vrouw
OSIS+ Flatliner
OSIS+ Session Label Memory Net

Outfits man / Scotch&Soda, Arket, 
Marcelle Fabuleux via ZEB
Outfits vrouw  
@Karmakoma_leuven
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Skigebied Brighton vormt de andere helft van Big Cottonwood 

Canyon. Brighton is de place to be wanneer je met het hele gezin 

op skivakantie gaat. Kinderen onder de 10 jaar skiën hier gratis 

en de pistes variëren sterk in niveau. Zowel beginnende als 

doorwinterde skiërs zullen zich hier niet snel vervelen.

 S K I D O R P  PA R K  C I T Y 

Het bruisende Park City was ooit een belangrijke mijnbouwstad. 

Het sluiten van de mijnen zorgde voor de verandering van een 

glorieuze mijnbouwstad naar een lege spookstad. In de jaren 

zeventig opende luxe resort na luxe resort haar deuren en Park 

City werd één van de belangrijkste skidorpen van Amerika.

Vanuit Park City heb je toegang tot  Park City Mountain en  

Deer Valley. Met de fiets of elektrische bus kan je je gemakkelijk 

tussen verschillende gebieden verplaatsen. In  Historic Main 

Street vind je allerlei winkels, restaurants, bars en kunstgalerijen. 

In de wintermaanden kun je hier zowel overdag als ’s avonds 

gezellig rondstruinen. In het Egyptian Theatre kan je genieten 

van uiteenlopende voorstellingen.

Tijdens de Olympische Spelen van 2002 was Park City voor veel 

onderdelen een belangrijke locatie. Niet alleen voor het skiën en 

snowboarden, maar ook voor bobsleeën, skispringen, skeleton 

en freestylespringen was Park City de place to be. Ben je in  

Park City? Maak dan eens een ritje in de bobslee en waan je op 

de Olympische Spelen.

 E N T H O U S I A S T ? 

Klinkt dit als muziek in de oren? Wacht dan niet langer om 

je skikunsten uit te oefenen op  the greatest snow on earth!  

Met een rechtstreekse vlucht sta je na elf vlieguren op Salt Lake City 

International Airport voor een onvergetelijke vakantie. Let it snow, 
enjoy the good life! Meer leuke vakantiebestemmingen ontdekken? 

Bezoek www.mensgoodlife.nl voor inspirerende reisblogs!Wanneer we aan wintersport denken, denken we al 
snel aan populaire Europese wintersportgebieden, 
maar wanneer we een stukje verder kijken en de 
Atlantische Oceaan oversteken, komen we gebieden 
tegen waar menig wintersporthart nog sneller van 
gaat kloppen. De staat Utah staat bekend om de 
beste, fijnste en droogste poedersneeuw ter wereld. 
Ook leuk om te weten: je kan er tot wel vijf maanden 
per jaar van genieten.

 T H E  B E S T  O F  B OT H  W O R L D S 

De allerbeste sneeuw ter wereld vind je dus in de zes 

verschillende skigebieden in Utah: Alta, Brighton, Deer Valley, 

Park City Mountain, Snowbird en Solitude. Het zijn stuk voor 

stuk absolute aanraders. Ze liggen allemaal op minder dan 

een uur afstand van Salt Lake City, wat het mogelijk maakt om 

een citytrip te combineren met wintersport. In  Salt Lake City 

kun je onder andere de Temple Square met indrukwekkende 

Mormoonse gebouwen bezichtigen. Een basketbalwedstrijd 

van Utah Jazz is ook de moeite waard om in te calculeren in 

je planning. In dit artikel gaan we verder in op de skigebieden 

Solitude en Brighton en het skidorp Park City.

 B I G  C OT TO N W O O D  C A N YO N 

Brighton en Solitude vormen samen het Big Cottonwood 

Canyon skigebied. Solitude is een ware uitblinker als het gaat 

om off-piste gebieden. Ervaren skiërs hebben hier alle vrijheid. 

Je wintersportavontuur kan beginnen! Solitude heeft drie bowls 

en 79 strak geprepareerde pistes, de hoogste berg ligt op 3.197 

meter. Het bergdorp op 2.435 meter hoogte is speciaal voor 

wintersporters aangelegd en heeft alles wat je je maar kunt 

wensen. Aan de voet van de pistes vind je de accommodaties van 

Solitude, heerlijke restaurants en gezellige cafés.

Tijd voor wintersport 
in Utah

Tekst:  Jean-Marie Oosthoek 
Beeld:  Visit  Salt  Lake 
(lees meer op www.mensgoodlife.nl)
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Jouw winterse kapper horoscoop

Ram (21 maart - 20 april)
Deze winter durf je zoals gewoonlijk de uitdaging aan te gaan. 

Verander eens van haarkleur. Een kleurtje zoals Lilac of Strawberry uit 

het BlondMe gamma zou je beeldig staan. 

Stier (21 april - 20 mei)
Voor stieren mag het al eens wat meer zijn tijdens de koude 

wintermaanden. Luxueuze golven in het haar geven je meer 

zelfvertrouwen, waardoor je gaat stralen. Je kan voor dit kapsel naar 

de kapper gaan, maar je kunt het ook gewoon thuis creëren met het 

Mad About Curls gamma!

Leeuw (23 juli - 23 augustus)
Je bent een geboren trendsetter en je valt graag op. Een kort kapsel 

hoeft zich niet te beperken tot de warme zomermaanden. Ga dus 

voor die gedurfde blonde pixie! De kleur onderhoud je thuis met de 

Goodbye Yellow shampoo.

Maagd (24 augustus - 23 september)
Betrouwbaarheid en behulpzaamheid zijn jouw kernwaarden. Een 

warme haartint (bijvoorbeeld koper) past het best bij je warme 

persoonlijkheid. Verzorg je kleur thuis met de Igora Expert Mousse en 

jouw winter kan niet meer stuk!

Weegschaal (24 september - 23 oktober)
Weegschalen houden van elegantie. Met mooie accesoires, zoals een 

haarspeld of sjaaltje, zit je helemaal goed. Heb je niet veel tijd? Kom dan 

langs voor een ‘Style Up’ en we zorgen dat je het salon op je mooist verlaat.

Waterman (20 januari - 19 feburari)
Waterman is de vrolijkste van alle sterrenbeelden!  Je speelse karakter 

vertaal je liefst ook in je uiterlijk. Wat dacht je van rosé goud haar als vrouw 

of een grijs kleurtje als man? 2020 wordt een kleurrijk jaar voor jou!

Vissen (20 feburari - 20 maart)
Vissen zijn romantisch aangelegd. Je doet graag moeite voor je partner 

of partner-to-be. Een romantisch kapsel is dan ook op zijn plaats tijdens 

de knusse wintermaanden. Lang golvend haar kan je zelf creëren door 

de gepaste tools te gebruiken.

Tweeling (21 mei - 21 juni)
Voor sommigen is het tijd voor een winterslaapje, maar jij zit nog 

boordevol energie. Je hebt soms last van keuzestress, ook wat betreft 

je haarsnit. Twijfel niet langer, want dit is het ideale moment voor een 

nieuwe wintercoupe! 

Kreeft (21 juni - 22 juli)
Kreeften houden niet van grote veranderingen. Je voelt je graag 

veilig en springt niet graag in het diepe. Kies voor de gezondheid van 

je haar met het BC Bonacure Repair Rescue gamma. Een herstel- en 

verwenmoment voor je haar!

Boogschutter (23 november - 21 december)
Boogschutters hebben een zacht karakter. Vrijheid en onafhankelijkheid 

vind je erg belangrijk en geen kapsel vertegenwoordigt dit beter dan 

lang krullend haar! Een natuurlijke uitstraling bekom je met het Oil 

Ultime gamma.

Schorpioen (24 oktokber - 22 november)
De schorpioen zit vol passie en kan koppig zijn. Jij doet wat je zelf wilt. 

Bij deze sterke persoonlijkheid past een ijzersterke, gestylde look. 

Duik eens in het OSIS+ gamma, een echte schorpioen is er klaar voor!

Steenbok (22 december - 19 januari)
Keep it simple! Je hebt liefst niet te veel poespas, dus we houden het 

gemakkelijk bij de overgang van 2019 naar 2020. Leg je scheiding eens 

op een andere plaats en breng je haar in model met het Boho Rebel 

gamma. Fris, simpel en gemakkelijk!
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BELEEF SAMEN ONVERGETELIJKE 
MOMENTEN IN DE ARDENNEN

Kies jouw ideale verblijf, samen met je partner, 
familieleden of vrienden tussen meer dan 
1.700 vakantiehuizen, chalets en villa’s.

Een huisje in de Ardennen?
De eerste stap is Ardennes-Etape!

www.Ardennes-Etape.be

AE_210-270_Kreatos_NL.indd   1 25/10/19   16:30

Een puzzel bestaat uit vele stukjes die samen een 
geheel te vormen. Eigenlijk kan je KREATOS perfect 
met een puzzel vergelijken. Ook wij bestaan uit 
verschillende onderdelen.

Als je aan KREATOS denkt, denk je waarschijnlijk eerst aan de 

kappers en de verschillende salons die gerund worden door onze 

franchisers en managers. Als we nu terugkeren naar het grotere 

plaatje van onze KREATOS-puzzel, zal je zien dat deze eerste 

groep inderdaad al snel 25% zal invullen. Dit wil zeggen dat er dus 

nog 75% ontbreekt. Kan jij raden wat dit deel nog inhoudt? 

Tien percent hiervan bestaat uit verschillende diensten die de 

salons, klanten en medewerkers ondersteunen. Zo hebben we 

de dienst marketing die alles verzorgt op vlak van online- en 

offlinecommunicatie. Dit doen ze zowel intern als extern, naar 

de klanten toe. Daarnaast is er de personeelsafdeling die er 

onder andere voor zorgt dat alle arbeidscontracten en lonen 

van de medewerkers in orde zijn. Verder hebben we nog een 

juridisch departement dat ervoor zorgt dat onze contacten en 

facturen allemaal juridisch opgevolgd worden. De IT-afdeling 

helpt met de technische ondersteuning van de salons en alles 

weet over de hardware en software die we gebruiken. 

Ook zijn er district managers die instaan voor de controle en 

begeleiding van salons in een bepaalde regio. Op die manier 

kunnen we steeds de kwaliteit garanderen. Als laatste hebben 

we nog onze opleidingen. Zoals je in de eerste editie van Forward 

kon lezen, hebben al onze kappers regelmatig een opleiding om 

op de hoogte te blijven van nieuwe trends en technieken. 

Als je goed rekent merk je dat er nog 65% van de puzzel niet is 

ingevuld. Juist ja, dit zijn jullie, onze klanten. Jullie zijn daarmee 

ook het belangrijkste onderdeel dat ons compleet maakt. 

Bedankt!

Achter de schermen Wist je dat?
KREATOS is actief in meer dan 100 steden. Onze 122 salons zijn gelegen in Vlaanderen. 

Wist je dat?

In 2018 werden maar 

liefst 20.846 klanten 

verwend met een 

verjaardagskorting  

van 10 euro!
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 D U I K  M E E  I N  D E  S P R O O K J E S W E R E L D  

 VA N  R U S A L K A  

Omdat het niet altijd De Notenkraker hoeft te zijn, slaan de 

zangers, musici en dansers van Opera Ballet Vlaanderen de 

handen in elkaar voor Rusalka (1901), de kerstproductie van 

2019. Componist Antonín Dvorák vond de inspiratie bij het 

sprookje van De Kleine Zeemeermin: de waternimf Rusalka 

verruilt haar natuurlijke bestaan voor een leven op aarde. 

De prijs die ze hiervoor betaalt, is hoog: ze verliest haar stem 

en gaat een tragisch lot tegemoet. Klaar voor een grandioos 

totaalspektakel met zang, dans en orkest? 

Voorstell ingen in Opera Antwerpen  
op 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29 & 31.12.19
Voorstell ingen in Opera Gent  
op 9,  11,  14, 16, 19, 21 & 23.01.20
www.operaballet.be 

© Łukasz Wierzbowski

 H A R T V E R WA R M E N D E  C I N E M A : 

 A L L  O F  U S 

Waar kun je beter schuilen voor de regen of sneeuw dan in de 

bioscoop? Vanaf 8 januari verschijnt All of Us in de zalen. De film 

vertelt het verhaal van Cathy, een huisvrouw met twee kinderen 

bij wie borstkanker is vastgesteld. All of Us is het grappige, 

poëtische en aandoenlijke verslag van Cathy’s pogingen om 

haar familie te organiseren na haar dood. All of Us is een verhaal 

om te huilen, maar het is ook om te lachen, hard te lachen zelfs.  

vanaf WO 08.01.20 in de bioscoop
www.lumiere.be  

 

 K L I N K  O P  H E T  N I E U W E  JA A R  É N  O P 

 B E E T H O V E N  M E T  S Y M F O N I E O R K E S T 

 V L A A N D E R E N 

Stel het je voor: een 250-jarige Ludwig die een heel jaar 

lang verplicht verjaardagstaart moet eten. Hij zou er 

waarschijnlijk niets aan vinden. Maar dat zijn muziek in 

2020 op zowat alle pupiters ter wereld staat, zou de jarige 

Beethoven ongetwijfeld wel plezieren. Symfonieorkest 

Vlaanderen pakt voor dit nieuwjaarsconcert graag uit 

met Beethovens meest iconische werk, de Vijfde, en zijn 

Romance nr. 2 voor viool en orkest. Zijn werken worden 

afgewisseld met stukken van Rossini en Liszt. Schol!  

Concert op ZO 26.01.2020 in deSingel Antwerpen

Concert op DO 30.01.2020 in Concertgebouw Brugge

www.symfonieorkest.be/HNYLudwig

Yeol Eum Son neemt voor Happy New Year Ludwig plaats 
achter de piano.

Tekst:  Davidsfonds (lees meer op www.cultuurenco.blog)

Walking in a Winter Wonderland: het kan prachtig 
zijn, maar vaak ook koud en nat. In dat geval kun 
je altijd terecht in heel wat cultuurhuizen: zij 
verwarmen je deze winter graag met een dekentje 
cultuur. Wij delen alvast enkele tips!
 

 B E W O N D E R  K E I T H  H A R I N G S  

 W E R K E N  I N  B OZ A R 

Blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels: 

iedereen herkent het werk van Keith Haring wel. Goed nieuws 

voor de liefhebbers, want vanaf 6 december kun je zijn kunst 

bewonderen in BOZAR. 

Haring was een unieke en opvallende verschijning in het New 

York van de jaren tachtig. Hij speelde een erg belangrijke rol in 

de tegencultuur met zijn herkenbare stijl en iconische motieven. 

Ontdek zelf hoe krachtig en actueel zijn oeuvre nog altijd is!

DO 06.12.19 – ZO 19.04.20
www.bozar.be

© Keith Haring Foundation

 B E L E E F  E E N  M A G I S C H E  W I N T E R 

 I N  H E T  H I S TO R I U M 

Geniet deze winter volop van de kerstsfeer in het Historium 

in Brugge: sneeuwaccenten, kerstbomen en feestelijke muziek 

zorgen voor extra beleving terwijl je op tijdreis gaat naar de 

Gouden Eeuw van Brugge. Om het helemaal af te maken, is er 

opnieuw een Christmas Trail: een knotsgek familieparcours 

met Kerstboom Quiz en een leuke verrassing voor de jongste 

bezoekers! Tijdens de kerstvakantie is het Historium elke dag 

geopend, ook op feestdagen. 

Winternocturnes van ZA 21.12.19 – ZO 05.01.20,  
open van 10 tot 20 uur
www.historium.be 

 O N T B I J T  M E T  E E N  AU T E U R  T I J D E N S 

 TO A S T  L I T E R A I R  

Wilde je altijd al eens ontbijten, brunchen of aperitieven met 

je favoriete Vlaamse auteur? Dan mag je niet ontbreken op 

Toast Literair, het grootste literaire ontbijt van Vlaanderen en 

Brussel! Op zo’n 200 plekken kun je op zaterdag 18 en zondag 

19 januari genieten van een boeiende literaire activiteit bij een 

uitgebreid ontbijt of een heerlijk aperitief. Verschillende auteurs 

en dichters nemen het woord en vertellen over hun boeken of 

lezen voor uit hun werk. Tot dan?

ZA 18 & ZO 19.01.20
Op tientallen plekken in Vlaanderen en Brussel
www.toastliterair.be 

Zes winterse cultuurtips

OVER CULTUUR&CO

Benieuwd naar meer cultuurtips, boeiende artikels 

of boekentips? Surf dan zeker naar Cultuur&Co via 

cultuurenco.blog. Dat is de cultuurblog van Davidsfonds, 

de grootste cultuurfamilie van Vlaanderen en Brussel.

W 2  &  A R T É M I S  P R O D U C T I O N S  P R E S E N T

M A A I K E  N E U V I L L E 

J O K E  D E V Y N C K   

B R U N O  V A N D E N  B R O E C K E   

T O M  V E R M E I R

W 2  &  A R T É M I S  P R O D U C T I O N S  P R E S E N T  A L L  O F  U S  I N  C O P R O D U C T I O N  W I T H  V T M - S H E LT E R  P R O D - V O O  &  B E  T V  I N  A S S O C I A T I O N  W I T H  T A X S H E LT E R . B E  &  I N G  A N D  T H E  S U P P O R T  O F  V A F  &  S C R E E N  B R U S S E L S
W I T H  M A A I K E  N E U V I L L E ,  B A R B A R A  S A R A F I A N ,  J A N  H A M M E N E C K E R ,  J O K E  D E V Y N C K ,  B R U N O  V A N D E N  B R O E C K E , T O M  V E R M E I R ,  D E L F I N E  B A F O R T,  G I L L E S  D E  S C H R Y V E R ,  W I M  O P B R O U C K ,  E L L A  L E Y E R S
P R O D U C E R S  W I L L E M  W A L L Y N,  P A T R I C K  Q U I N E T  E X E C U T I V E  P R O D U C E R S  C O R I N E  A P P E L M A N S,  S T É P H A N E  Q U I N E T  W R I T T E N  &  D I R E C T E D  B Y  W I L L E M  W A L L Y N  D O P  L O U  B E R G H M A N S  S O U N D  G E E R T  V L E G E L S ,  R E N Z Y  S A E R E N S

S O U N D M I X  P E D R O  V A N  D E R  E E C K E N  E D I T I N G  K I M  V A N D E N B E R G H  M U S I C  D O M I N I Q U E  P A U W E L S  A R T  D I R E C T O R  J U L I E N  V A N  D E R  S T I C H E L E N  S T Y L I N G  I S A B E L  V A N  R E N T E R G H E M  M A K E - U P  I N G E B O R G  V A N  E E T V E L D E
© 2019 W2 & Artémis Productions

E L L A  L E Y E R S   G I L L E S  D E  S C H R Y V E R   W I M  O P B R O U C K   D E L F I N E  B A F O R T   D O M I N I Q U E  V A N  M A L D E R 

A  F I L M  B Y 

W I L L E M  W A L L Y N

B A R B A R A  S A R A F I A N   

J A N  H A M M E N E C K E R  

W H E N  W E  G O ,  W E  S T A Y

ALL OF US

Leer je graag meer over het leven en werk van Keith 
Haring? Neem dan deel aan de dagcursus bij de 
expo op 14 december: kunstwetenschapster Brigitte 
Dekeyzer geeft je graag meer uitleg. 

Meer info via www.davidsfonds.be/academie

Voor de voorstell ing op 17 december in Antwerpen 
krijg je een inleiding door dramaturg Koen Bollen. 
Meer weten en inschrijven?  
Surf naar www.davidsfonds.be/academie

Van Lumière mogen we 5 duotickets weggeven. Mail voor 5 
januari naar cultuurenco@davidsfonds.be en vertel waarom 
je All of Us graag wil zien en wie je zou meenemen. Succes!

© Marco Borggreve
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model?
Make  -Over 

voor na
? !

Schrijf je snel in via 
forward@kreatos.be
en maak kans op een
unieke Make-Over

door KREATOS!

Word jij ons nieuwe

Welke kleding draag je op kantoor?
Tekst en beeld:  Girav 
(lees meer op www.girav.com) 

Op het werk wil je graag een 
goede indruk maken, maar welke 
kleding kan je best dragen als 
je een hele dag op kantoor zit? 
Met de juiste herenkleding kom 
je stijlvol voor de dag zonder dat 
je te hard opvalt. Het is de kunst 
om met je outfit te laten zien wie 
je bent zonder de aandacht te 
trekken. Door je outfit goed uit te 
balanceren, kom je perfect voor 
de dag zonder dat iemand je raar 
zal aankijken of je zal aanspreken 
over je kledingkeuze. 

 T I M E  TO  S H I N E ! 
 

De gouden regel voor kleding op 

kantoor: zorg dat je uitstraalt hoe je wilt 

overkomen. Je outfit bepaalt in grote 

mate hoe je omgeving je ziet. Opvallen 

is niet het doel. Je werk is niet de plek 

voor vreemde T-shirts met grapjes erop. 

Bewaar opvallende kledij liever voor een 

feestje onder vrienden. 

Op kantoor draag je beter een overhemd 

waarmee je professioneel voor de dag 

komt. Zorg er vooral voor dat je de juiste 

maat kiest. Niets erger dan een te strak 

hemd waarvan de knoopjes open staan 

of een te los hemd dat er slonzig uitziet. 

Kies voor een kleur die je goed staat, 

maar maak het niet te bont. Dit wil niet 

zeggen dat je enkel wit, zwart of grijs 

mag dragen, een streepje kleur kan altijd.

Als je een rustige, nette pantalon draagt, 

mag je overhemd meer uitgesproken 

zijn. Vermijd drukke overhemden op 

opvallende broeken en combineer nooit 

twee verschillende patronen. Hou je van 

een printje? Kies dan voor een hemd met 

mooie print en combineer deze met een 

eenvoudige pantalon.

 S T U U R  D E  A A N D A C H T 
 

Het is een belangrijke regel voor 

dameskleding op kantoor, maar ook als 

man is het belangrijk om de aandacht 

te sturen. Probeer echte no-go’s zoals 

te korte broeken met blote enkels of 

hemden met korte mouwen te vermijden. 

Dit valt meteen op en trekt de aandacht 

weg van de delen van je outfit die wel 

goed zijn.

 D R A A G  D E  J U I S T E  M A AT  

Het klinkt heel logisch, maar zorg ervoor 

dat je kleding goed past. Met de juiste 

pasvorm zie je er het beste uit en je voelt 

je er comfortabel in. Heb je een moeilijke 

maat of zit je net tussen twee maten? Kijk 

dan eens naar winkels die kleding op maat 

maken of meer bieden dan de standaard 

maatvoering. Girav biedt kleding voor 

mannen in maar liefst 17 maten. Ook 

bieden we daarnaast drie lengtes aan. Zo 

valt een shirt nooit te kort of te lang, maar 

altijd perfect op maat. 

 

 K L A S S I E K E  S T I J L  

Het is op kantoor altijd een goed idee 

om je iets klassieker te kleden. De casual 

outfits bewaar je beter voor in je vrije tijd. 

Draag dus liever een polo of overhemd in 

plaats van eenvoudig T-shirt. Daaronder 

een pantalon of nette spijkerbroek en je 

outfit is volledig af!

24



Mad about lengths
Split  ends f ix
€21,95

Make over by Kreatos

Adviesgesprek // Joke was haar lange 

haren een beetje beu, maar ze worstelde met 

de vraag of een korte coupe wel haar ding zou 

zijn. We bespraken met haar een snit die tot 

net boven de schouders reikt. 

De behandeling // Voor Joke kozen we 

een korte, licht asymmetrische snit. Dit 

kapsel zorgt voor een mooie contour rond 

haar gezicht waardoor ze meer straalt. 

De natuurlijke, donkere, glanzende kleur 

creëerden we met een toon-op-toon kleuring 

van Vibrance. Een luchtige styling met 

Soft Styling zorgde voor meer volume en 

levendigheid. 

Resultaat // Met een bang hartje onderging 

Joke de knipbeurt, maar ze was uiterst 

gelukkig met het resultaat. Dankzij Mad 
About Curls kan ze in een handomdraai  

deze look thuis opnieuw creëren.

voor...voor...

Adviesgesprek // Ingrid kwam binnen met een uitdaging voor ons: 

hoe geef je lang haar een coole uitstraling? 

De behandeling //  Ingrid had geen schrik voor een experiment en 

was meteen te vinden voor het idee van een blauwe kleurwassing. De 

blauwe tonen uit het Igora ColorWorx gamma zijn hierbij onze beste 

vriend. We maakten de donkere kleur intenser en de blauwe schijn 

geeft een stoere rock & roll uitstraling. Ook bedekt de blauwe kleur 

goed de eerste grijze haren. Bij dergelijk lang haar is de gezondheid 

van het haar erg belangrijk. Een intense, voedende verzorging van BC 
Fibre Force zorgt voor de nodige glans. 

Resultaat // Ingrid is erg trots op haar rebelse, blauwe haar. Met 

een gepersonaliseerde shampoo kan ze deze opvallende kleur in haar 

kapsel goed onderhouden. 

voor...

Ingrid
Kappers:  Inge Kuypers,  Naïma Azoug, Magali  Dewispelaere
Make-up artist:  Céline Maes
Producten-Kleuringen: Schwarzkopf Professional

Osis+ Sparkler 
Finish 1 shine 
spray light control
€17,95

Bc
pH4,5 color freeze 
micellar shampoo
€19,95

Oil
Ultime Barbary  
f ig f inishing oil
€24,95

Joke

Mad about curls
Low foam cleanser
€19,95
Quencher oil 
€21,95
T wister def inition
€21,95
Butter treatment
€24,95

Fibreplex
n°3 bond 
maintainer
€21,95

Wist je dat?
In 1995 startte het franchiseconcept.

voor...
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Adviesgesprek //  
Miranda wilde graag iets 

anders dan sluik haar, maar 

wilde niet in lengte inboeten. 

Daarnaast was er ook een 

uitgroei die onder handen 

genomen moest worden. 

De behandeling // 
Samen met Miranda kozen 

we voor een kleur die 

een tintje lichter is dan 

haar natuurlijke haar. Een 

coupe-soleil was voor haar 

de ideale oplossing. We 

behandelden de haarpunten 

met Curl Honey voor we 

met de stijltang wat volume 

en krul in haar kapsel legden. 

Resultaat // 
Deze nieuwe look toverde 

een brede glimlach op het 

gezicht van Miranda. Een 

sulfaatvrije shampoo van 

Color Freeze helpt haar 

de kleur mooi en gezond te 

houden. Met Osis+ Magic 

kan ze haar lengtes net 

dat extra beetje glans en 

verzorging geven. 

Miranda
Adviesgesprek // Hanne was op zoek naar speels volume en een meer 

levendige look. We kozen voor een lichtere kleur en een natuurlijke krul. 

De behandeling // Om de mooie kleur te bekomen, maakten we 

gebruik van de freehand techniek. Het was een hele klus om haar 

donkerbruine haren op te lichten naar een mooie blonde kleur. Dankzij 

BlondMe kregen we opvallende, lichtere tinten in het haar. We 

gebruikten een beetje steel blue in de formule om een natuurlijk effect 

te bekomen. Voor een optimale glans gebruikten we een BlondMe 
verzorging. Met de stijtang legden we enkele mooie, natuurlijke krullen 

in Hannes haar en klaar is kees!

Resultaat // Hanne is erg gelukkig met haar nieuwe look. Met Curl 
Honey kan ze gemakkelijk de speelsheid in haar kapsel onderhouden. 

Hanne

voor...voor...
voor...voor...

Osis+ Magic 
Anti frizz serum
€16,95

Osis+ Curl Honey 
2 medium control 
€19,95

Osis+ Curl Honey 
2 medium control 
€19,95

Osis+ Texture 
Craft 
Dr y texture spray 
2 medium control 
€19,95

Osis+ Fab Foam 
2 medium control 
€17,95

BlondMe verzorging
Keratin restore 
bonding shampoo
€17,85
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“Mamaaaa ik heb kaka gedaan! Mijn poepje pikt! 
Wil je er zalfje aan doen?” “Mamaaaaaa mag ik nog 
iets drinken?” “Mamaaaa wil jij mij helpen met 
mijn huiswerk?” “Mamaaaaa gaan we iets leuks 
doen?” Minstens 200 keer per dag hoor ik het 
woordje ‘mama’. Bij het moederschap krijg je geen 
gebruiksaanwijzing, dus er waren verschillende 
dingen die ik niet wist voordat ik kinderen op de 
wereld zette. 

Wist ik veel dat kindjes hun billetjes pas zelf kunnen afvegen als 

ze in de lagere school zitten? Wist ik veel dat je de roze beker 

beter niet in de afwasmachine stopt om het zoveelste drama met 

de dochter te voorkomen? Wist ik veel dat je alles, maar dan ook 

echt alles, tegelijk moet kunnen - lees: kots opkuisen terwijl er 

een ander kind staat te roepen aan de trap voor een kusje en 

een knuffel?

Terwijl ik dit typ, heeft mijn oudste zoon net overgegeven en 

ligt hij in zijn pyjama in de zetel met buikpijn voor de televisie. 

Ik word even teruggekatapulteerd naar mijn eigen kindertijd. 

Hoeveel keer riep ik als klein Lobke niet op mijn mama omdat ik 

nog een melkje wilde drinken of een boterhammetje wilde eten? 

Hoe vaak heeft zij niet over mijn voorhoofd gestreeld en kots 

opgekuist? Hoe vaak heeft zij eerst aan mij gedacht en dan pas 

aan zichzelf? Hoeveel keer heeft zij haar principes aan de kant 

gezet voor het geluk van haar klein grut.

Voor ik moeder werd, zwoer ik dat mijn kinderen nooit naar 

Bumba zouden kijken of naar Plopsaland zouden gaan. Ik zou 

nooit achter hun gat lopen om hun speelgoed op te ruimen en 

ik zou nooit zomaar toegeven, ook al zouden ze heel erg hard en 

heel erg lang zagen.

Niet veel later komt Frauke aan mijn mouw trekken.

“Mag ik nog een koekje mama?” “Allé vooruit, nog eentje en dan 

gaan we eten!” Terwijl ik zelf stiekem ook nog een koekje in mijn 

mond stop en nadenk over mijn inconsequent gedrag, gniffel 

ik en denk ik na over mijn niet-perfect moederschap. Gelukkig 

ben ik een mama die net als zovele mama’s elke dag bijleert. En 

gelukkig is mama zijn zoveel meer dan koekjes geven en zalfjes 

smeren, toch?

De liefde die ik voor mijn drie monstertjes voel is onbeschrijflijk. 

En ook al zijn we altijd druk, druk, druk - ik haat dat woord - het 

zijn de kleine momentjes, hoe moeilijk of hoe makkelijk ook, die 

het doen. Koester ze, geniet ervan en laat die afwas alsjeblieft 

wat vaker staan en kruip met je kinderen wat meer in de zetel 

dit seizoen! Of trek die stoute laarzen aan en maak een heerlijke 

boswandeling. “Mamaaaa, mag ik in de plassen springen?” 
Tekst en beeld:  Lobke Gielkens  

(lees meer op:  www.leukewereld.be)

 

Mamaaaaa mag ik in  
de plassen springen?

Wist je dat?
In 2012 was KREATOS het kapsalon van de bekende advocate Danni Lowinski in de 

VTM-serie.
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03

Aperoschotel

Tekst en beeld:  Amylia De Schepper 
(lees meer op www.cookameal.be) 

 V E R R A S  J E  G A S T E N 

Samenkomen met familie en vrienden voor een gezellige avond, 

dat is voor mij echt feest. Of je nu een speciale gelegenheid viert 

of niet, het is zalig om omringd te zijn met mensen die je nauw aan 

het hart liggen. 

Om de dagelijkse drukte - die we gegarandeerd allemaal kennen - 

even plaats te laten maken voor 200% genieten. Dat is meteen ook 

waar voor mij de aankomende feestdagen om draaien: genieten 

van samen zijn.

De feestgerechtjes die je hier voorgeschoteld krijgt, zijn echte 

Cookamealtjes: eenvoudige, lekkere gerechten. Want koken zoals 

ik dat het liefste doe, is koken  zonder al te veel poespas. Simpele 

kost met een verrassende twist.

Een feestmenu op tafel toveren en je gasten verrassen, het  is 

makkelijker dan je denkt!

Hummus
Laat de kikkererwten uitlekken en pureer ze met je 

keukenmachine of staafmixer. Voeg hierbij de rest van de 

ingrediënten toe en draai tot een gladde massa. Schep de 

hummus in een schotel of kommetje en werk af met een paar 

druppeltjes olijfolie.

Guacamole
Snij de avocado’s overlangs doormidden, verwijder de pit 

en schep het vruchtvlees uit de schil. Prak het vruchtvlees 

met een vork tot een puree en meng de komijn, fijngehakte 

koriander en het limoensap door de avocadopuree. Proef en 

kruid bij met zout, peper en eventueel chilipeper.

 

Afwerking
Als lekkere dips kun je dan onder andere broodsticks, 

bloemkoolroosjes, paprika, wortel, komkommer, kerstomaten, 

radijzen, ansjovis, salami, grissini met parmaham en 

gemarineerde tofublokjes voorzien. 

Hummus
200 g kikkererwten (blik)

3 el citroensap

2 teentjes look

1 el komijn

1 el paprikapoeder

3 Tahini (sesampasta)

Zout

3 el water

2 el olijfolie 

Guacamole
2 avocado’s

Sap van 1 limoen

Enkele takjes koriander

1/3tl komijn

Peper en zout

Optioneel: chilipeper

  B E R E I D I N G  ±  3 0  M I N   A F W E R K I N G   ±  1 0  M I N 

  V O O R  4  P E R S O N E N  

Onmisbaar op elk feest: een assortiment heerlijke 

aperitiefhapjes (en een lekker glaasje bubbels?) om 

de avond gezellig te starten. Met deze eenvoudige 

aperoschotel kan je jong en oud plezieren!

Feest op tafel!
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Benodigdheden
4 zoete aardappelen

1 blik kikkererwten (240g)

1 el olijfolie

½ el komijn, paprikapoeder, 

kaneel

3 tomaten

Handvol verse peterselie

2 el citroensap

15tal kleine groene asperges

Peper en zout

Hummus dressing
60 g hummus

2 el citroensap

½ tl dille

1 el water

Peper en zout

Recept
Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de zoete 

aardappels in de lengte doormidden en bestrijk met 

olijfolie. Kruid met een snuifje zout.

Leg de zoete aardappelhelften op een met bakpapier 

beklede bakplaat.

Spoel de kikkererwten en besprenkel ze met olijfolie.

Kruid met komijn, paprikapoeder en kaneel. Verdeel 

ze hierna over een met bakpapier beklede bakplaat.

Plaats de zoete aardappelen en kikkererwten 25 

minuten in de voorverwarmde oven.

Meng voor de dressing alle ingrediënten door elkaar 

tot een gladde saus. Kruid bij met peper en zout.

Snij de tomaten in kleine blokjes, hak de peterselie fijn 

en meng de fijngehakte tomaten met de peterselie 

en 2 el citroensap.

Grill tot slot de groene asperges kort in een beetje 

olijfolie.

Afwerking
Schik de zoete aardappelen op (diepe) borden en 

schep er enkele lepels tomatenblokjes over. Werk 

af met de krokante kikkererwten, asperges en de 

hummus dressing.

Gevulde zoete aardappel
  B E R E I D I N G  ±  5 0  M I N   A F W E R K I N G   ±  1 0  M I N 

  V O O R  4  P E R S O N E N  

De tijd dat veggie gelijk stond aan rauwkost ligt gelukkig al lang 

achter ons. Toch weet ik zeker dat heel wat mensen het een kleine 

beetje warm krijgen wanneer ze een vegetariër ontvangen, zéker 

tijdens de feestdagen.

Dit Cookamealtje bewijst dat feestelijk én veggie koken geen 

moeilijke opgave hoeft te zijn!

• Serveer je dit Cookamealtje liever als 
voorgerecht? Dan is een (kleine) halve 
zoete aardappel per persoon voldoende.

• Pimp dit gerechtje eventueel met feta of 
gegrilde halloumi.

• Voorzie je graag nog een bijgerechtje? 
Kies dan voor een portie hummus of baba 
ganoush.

TIPS

01

02

03

04

Recept
Laat de gelatineblaadjes weken in koud water. Meng 

de room, de melk en het vanille-extract en verwarm op  

laag vuur.

Verwarm de suiker samen met 3 eetlepels water op laag 

vuur in een pan. Je hoeft niet te roeren. Zodra het water 

verdampt is, zal de gesmolten suiker karameliseren.

Wacht tot de suiker mooi lichtbruin is.

Giet al roerend het lauwwarme roommengsel bij de 

karamel. Voeg de uitgeknepen gelatine toe en roer tot de 

gelatine volledig opgelost is. Kruid af met het zeezout.

Verdeel de panna cotta over glaasjes en laat minstens 4u 

opstijven in de koelkast.

Afwerking
Toppings liften dit dessert naar een ander niveau. Popcorn, 

bosbessen, pecannoten, chocolade, room,... alles kan en 

alles mag! Werk de panna cotta af met toppings naar keuze.

Eindigen doen we moet deze topper. Serveer deze panna 

cotta met gezouten karamel in speciale glazen voor een 

extra wauw-effect!

Benodigdheden
3 blaadjes gelatine

300 ml volle room

100 ml melk

1 tl vanille-extract

3 el water

100 g suiker

1/4 tl zeezout

Panna cotta
met gezouten karamel

  B E R E I D I N G  ±  3 0  M I N   O P S T I J V E N   ±  4  U U R 

  V O O R  4 - 6  P E R S O N E N  
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Met 5 skihallen door heel Nederland en 1 skihal in 

Duitsland, is er ook altijd één bij jou in de buurt. Voor 

iedereen die de sneeuwsport een eerste keer wilt 

ontdekken, voor iedereen die goed voorbereid op 

wintersport wilt gaan, maar ook voor iedereen die 

gewoon helemaal gek is van de Alpen en sneeuw. Wij 

bieden 365 dagen sneeuwpret en winterport avontuur. 

Kijk op www.snowworld.com voor een SnowWorld bij jou 

in de buurt.

AVONTUUR IN DE SNEEUW 
365 DAGEN 

DUITSLAND

Z

R

L

T

A

N

BELGIË

WWW.SNOWWORLD.COM

AMSTERDAM / LANDGRAAF / RUCPHEN / TERNEUZEN / ZOETERMEER / NEUSS

Niet geldig in de kerstvakantie.

 

Met vrienden of familie voordelig skiën en 
snowboarden bij SnowWorld? De Friends & 
Family skipas is geldig vanaf 4 tot maximaal 8 
personen. Bij meer dan 4 personen wordt er bij 
elke extra persoon een toeslag van €24,95 p.p. 
berekend.

FRIENDS & FAMILY SKIPAS

2 UUR FRIENDS & FAMILY SKIPAS 
     
€24,95 

P.P. €34,50 P.P.

4 UUR FRIENDS & FAMILY SKIPAS

€29,95 
P.P. €44,50 

P.P.

Q&A

Mijn haren zijn te licht voor de winter. Ik zou dit graag 
willen veranderen, wat zou ik best doen?

  Nele,  26 

Veel van onze klanten gaan in de winter een tintje donkerder en 

in de zomer wat lichter. Ga voor een balayage of lowlights. Dit 

geeft wat kleur aan het haar. Een andere optie is om voor een 

donkerdere kleur te gaan met een niet-permanente kleuring, 

bijvoorbeeld uit het vibrance gamma van Schwarzkopf. Deze 

blijft tot 30 wasbeurten mooi.

Ik heb al lichtjes haarverlies. Ik vroeg me af welk kapsel 
ik dan het best kan nemen?  

  Stefaan, 28 

Overweeg een drastische knipbeurt. Kortere snitten geven 

visueel een vollere haardos.

Ik ben het laatste jaar erg bijgekomen en heb dus een 
rondere gezichtsvorm dan vroeger. Mijn huidige kapsel, 
dat altijd zo goed stond, vind ik nu niet mooi meer.  
Zijn er kapsels die een rond gezicht afslanken?

  Katja,  51 

De ideale gezichtsvorm is ovaal, bij een te lang gezicht is een 

frou aan te raden. Bij een ronder gezicht dienen haren de 

wangen te verzachten. Dit kan bijvoorbeeld met stijl of krullend 

haar met veel laagjes. 

Hoe verzorg ik thuis extreem droog haar?

  Victoria,  35 

Langere haren wegen meer en zullen ervoor zorgen dat de krul 

meer uitzakt. Als je je haar niet wilt knippen, kan je gaan voor de 

Schwarzkopf Osis+ Bouncy Curls (€19,95/200 ml). Het is een 

gel en olie ineen die de krul fixeert en versterkt.

Enkele weken na mijn kleuring of balayage wordt mijn 
haar terug geel. Wat kan ik hieraan doen?

  Melissa,  42 

Genruik een zilvershampoo. De Blush Wash Silver 

(€20,95/250 ml) uit het BlondMe gamma is ideaal. Let wel op: 

zilvershampoo voedt de haren niet. Gebruik hem dus best één 

keer per twee wasbeurten. Een andere optie is om tussen twee 

haarkleuringen in terug naar de kapper te gaan voor een toner. 

Dit werkt intensiever en kan langduriger het ongewenste 

pigment tegengaan. 

Als ik mijn haren stijl in de winter, blijft het niet mooi 
zitten. Als ik de deur uitstap in het  vochtige weer begint 
het meteen te pluizen,  wat kan ik hieraan doen?

  Emma, 18 

Na de styling gebruik je best een vochtafstotend 

afwerkingsproduct. Dit houdt de haren zoals gebrusht en zorgt 

ervoor dat vocht geen invloed heeft op het haar. Een ideaal 

product is de Schwarzkopf Osis+ Tame Wild (€19,95/200 ml).

Ook een vraag? 
Stuur hem door naar 

forward@kreatos.be met je 

naam of anoniem!
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Outfits voor de feestdagen  P L AY S U I T 

Vorig jaar koos ik tijdens de feestdagen voor een playsuit. Dit 

bleek echt een uitstekende keuze. Dankzij deze blazer-jurk-

playsuit kon ik genieten van de look van een jurk, maar het 

comfort van een broek. Bovendien hoef je je geen zorgen te 

maken over hoe je gaat zitten, rechtstaan of dansen. Je zult niet 

per ongeluk iets te veel te laten zien. Draag een playsuit met 

een paar hoge hakken zodat je benen nog langer lijken.

 

 S U I T- U P ! 

Veel mannen dragen een kostuum, dus waarom zouden 

vrouwen niet hetzelfde kunnen doen? Tegenwoordig kan je 

heel veel vrouwelijke kostuums vinden die flatterend en elegant 

zijn. Mijn tip: ga niet voor zwart of donkerblauw. Anders heb je 

de kans dat je er te zakelijk zult uitzien. Een maatpak met een 

paar hakken, dat is dé look voor een echte powervrouw.

Tekst en beeld:  Silke De Backer  
(lees meer op www.silkeblogs.com)

De feestdagen zijn in zicht en dat betekent feesten en 
een beetje extra glamour. Ik kan haast niet wachten om 
met mijn familie samen te zijn en te dansen met mijn 
vrienden. Gezelligheid, lekker eten, vrolijke muziek,… 
Ik word er al helemaal blij van! Heb je nog geen idee wat 
je zal dragen in deze feestelijke periode? Geen zorgen, ik 
zet de beste opties voor jou op een rijtje! 

Dit is  mijn outf it  van vorig jaar.  Ik koos voor een 
playsuit in plaats van een jurk.  Ik combineerde hem 
met een paar hooggehakte sandalen en voelde me super 
glamoureus en stij lvol.

 R O O D 

Als je me vraagt aan welke kleur ik denk als ik aan outfits voor de 

feestdagen denk, dan is mijn antwoord ongetwijfeld zwart. Zwart 

is zeker geen slechte keuze. Je kan er heel stijlvol en feestelijk mee 

uitzien. Toch kan het ook leuk zijn om eens een andere kleur uit te 

proberen. Wat dacht je bijvoorbeeld van rood? Je blijft stijlvol en 

feestelijk, maar je valt nét wat meer op. Wil je dit jaar echt de show 

stelen tijdens de feestdagen? Draag dan een rode outfit!

 C O - O R D S 

Geen zin in een jurk? Een zogenaamde co-ord heeft 

heel wat voordelen. Een co-ord is eigenlijk gewoon een 

setje van een rok of broek met een matchende top in 

dezelfde kleur. Het is eens iets anders dan de klassieke 

little black dress die je in grote getale zal tegenkomen 

op de kerstfeestjes of tijdens het vuurwerk met Oudjaar. 

Met een co-ord kan je perfect een broek dragen en er 

toch tegelijkertijd heel glamoureus uitzien. Een laatste 

voordeel: een matchende set hoef je na het feest niet 

op te bergen. Combineer de top met een jeans voor een 

meer casual look, of draag de broek met een neutrale 

blouse naar een ander feestje in het nieuwe jaar. 

Ik draag een zwarte wijde top en een f lared broek. 
Apart zouden deze items er vrij  casual uitzien, 
maar door ze te combineren en er een paar pumps 
bij  te dragen, ziet de outf it  er meteen heel wat 
feestelijker uit. 

Mijn favoriete maatpak is deze rode variant.  Zoals ik al 
zei ,  is  rood een opvallende,  stij lvolle en feestelijke kleur. 
Door de outf it  af  te maken met een paar zwarte sandalen 
krijg je een krachtige,  maar vrouwelijke look.

Met een mooie rode jurk zal je ongetwijfeld de show stelen 
tijdens de feestdagen. Rood is een feestelijke en passionele 
kleur die je zal laten stralen. Rode jurken staan haast iedereen 
prachtig en ook rode lippen hoeven je niet af te schrikken. 

Wist je dat?
In 2010 koos het beroemde 
Britse stylingsduo Trinny & Susannah KREATOS als kapper voor hun stylingssessies  

in Vlaanderen.
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Let itsnow

Kappers
Stefania Coli
Ingrid Coli 
Rabia Karakaya

Styling / Lisa Sergeant 
Visagie / Caroline Quirynen
Fotografie / Tineke de Vos
Video / Koen Opdenbergh

Met dank aan SnowWorld
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Shampoo man
3D Men Hair&Body
Shampoo vrouw
BC Smooth Perfect
Styling man
OSIS+ Mighty Matte
OSIS+ Curl Honey
Styling vrouw
OSIS+ Tame Wild
OSIS+ Magic

Outfits man / Strellson, Burton 
via Zalando, Fratelli Rossetti
Outfits vrouw / Hershel, Uniqlo, 
Tommy Hilfiger, Otto D’ame,  
Flippa K 
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Shampoo man
3D Men Deep Clean
Shampoo vrouw
BC Moisture Kick
Styling man
OSIS+ Mess Up
Styling vrouw
BC Miracle-oil 
OSIS+ Session
OSIS+ Bouncy Curls

Outfits man / Colmar, 
Burton via Zalando
Outfits vrouw / Colmar, 
O’neill via Zalando
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Shampoo man
3D Men Deep Clean
Shampoo vrouw
BC Moisture Kick
Styling man
OSIS+ Mess Up
Styling vrouw
BC Miracle-oil
OSIS+ Session
OSIS+ Bouncy Curls

Outfits man / Colmar, 
Burton via Zalando
Outfits vrouw / Chloe, 
O’neill via Zalando, Colmar

4746



Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
OSIS+ Wind Touch  
SEBMAN Pomade
Styling vrouw
OSIS+ Whipped Wax
OSIS+ Magic

Outfits man / Strellson
Outfits vrouw / Colmar, 
Arket, For All Mankind, 
Patrizia pepe
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Shampoo man
3D Men Hair&Body
Styling man
SEBMAN Pomade
OSIS+ G-Force
Styling vrouw
OSIS+ Dust It
OSIS+ Freeze Pump

Outfits man / IKKS, 
Tommy Hilfiger
Outfits vrouw / ZEB, 
WE fashion
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Kristof Vanroose startte 

veertien jaar geleden als 

franchiser met KREATOS 

Tielt. Vier jaar later had hij al 

de leiding over drie salons: 

Tielt, Torhout en Harelbeke. 

In 2014 besloot hij het salon 

in Torhout te verkopen aan 

een collega-franchiser om 

dan twee jaar later benoemd 

te worden tot district manager van de salons in Oost- en 

West-Vlaanderen. 

Mooiste plaats

Tielt is een gezellig West-Vlaams stadje met een boeiende 

geschiedenis. Opgravingen tonen aan dat er in de 13de 

eeuw al stadsrechten waren en dat er een hechte band met 

Polen was. Momenteel telt de stad zo’n 20.000 inwoners. 

Er zijn veel charmante plekjes om te bezoeken, denk maar 

aan het stadspark en de markt met de Hallentoren, maar 

voor mij blijft de Poelberg een van de meest idyllische 

plaatsen van Tielt. Als fervent fietser verwerk ik dit dan 

ook steevast in mijn trainingsroutes.

Mijn favoriete restaurant en bar

Eén favoriet kiezen zou niet fair zijn. Na het bezoeken van 

de bezienswaardigheden, kan je je honger gaan stillen 

en een glas drinken in een van de vele horecazaken die 

voornamelijk gelegen zijn op en rond de Markt. 

Mijn eerste herinnering

Toen ik nog voor een concurrent-kapperszaak werkte, 

ging ik om de drie maanden naar de KREATOS in Izegem 

om er het magazine, dat toen nog Shine heette, te halen 

uit de magazinehouder. Hierdoor kreeg ik steeds meer 

goesting om over te stappen naar KREATOS. Het contact 

met CEO Eric Bergeys heeft deze beslissing alleen maar 

versneld. 

Mijn leukste moment bij  Kreatos

DE AWARDS!!! De gedrevenheid, motivatie en creativiteit 

van je werknemers die bekroond worden, dat is het 

mooiste geschenk dat je als zaakvoerder kunt krijgen. Met 

Harelbeke wonnen we drie awards, in Tielt één en ook in 

Torhout kregen we een award.

Het minst leuke moment in het salon

Er zijn veel leuke en ook minder leuke momenten in het 

salon. Net zoals in een goed huishouden is er altijd wel 

eens iets minder leuk. Daar moeten we realistisch in zijn. 

Het is stil waar het nooit waait!

Op stap met een Kreatos kapper

Tielt Sint-Truiden
Sara Vanderlinden werkt 

ondertussen al bijna 

achttien jaar bij KREATOS. 

Ze begon parttime in 

Tessenderlo, daarna trok 

ze naar Paal en in Hasselt 

volgde de eerste fulltime 

job. Nadien trok ze via 

Landen naar Sint-Truiden, 

de plek waar ze ondertussen 

al vijftien jaar werkt. Sara begon onderaan de ladder, maar 

op haar 21ste was ze al assistent-manager. Na een paar 

jaar wilde ze zelfstandige worden en die kans heeft ze ook 

gekregen, als franchiser. 

Mijn favoriete ontbijtplaats

Ik ga heel graag ontbijten. Telkens wanneer iemand 

jarig is, gaan we ontbijten. Meestal trekken we naar de 

Dorpermolen in Ellikom. Dit is een gezellige plaats met 

vriendelijke bediening en een heerlijk ontbijt. In Sint-

Truiden ga ik ook graag naar de Posterijen, een toffe zaak 

waar het altijd in orde is!

Mijn favoriete restaurant

Mijn man en ik gaan heel graag eten bij de Pelikaan. 

Het eten is er altijd vers en ze nemen er tijd voor wat 

persoonlijke aandacht. Zo komt de kok altijd wel eens 

langs je tafeltje.

Mijn favoriete bar

Ben je op zoek naar een vakantiegevoel? Ga dan eens naar 

El Bocado voor een lekker wijntje en een bordje tapas.

Mijn favoriete shop-adresje

Marie Antoinette is een heel erg leuk winkeltje. Het is niet 

heel groot, maar Cindy heeft altijd een heel mooie collectie 

juwelen, kledij en handtassen. Je krijgt er ook altijd eerlijk 

advies, wat ook niet onbelangrijk is!

Mijn eerste ‘haarinnering’

De eerste ‘haarinnering’ weet ik nog goed! Als kind had ik 

lange blonde haren. Ze zaten altijd in de knoop. Een tangle 

teezer of ontwarspray was er toen helaas nog niet. Enkel 

mijn peter mocht mijn haar kammen. Ik heb dikwijls in 

de auto gezeten met ontploft haar, tot we bij mijn peter 

waren met zijn engelengeduld. Gelukkig vallen die knopen 

nu iets beter mee en bestaan er veel hulpmiddeltjes voor.

Het leukste moment in het salon

Goh, dat zijn er wel heel veel. We lachen best wel veel samen. 

Ik ben ooit eens in de schoot van een klant gevallen toen ik 

uitgleed in het salon. Ik was zo rood als een tomaat, maar 

iedereen had er lol in. Het moment dat het water van een 

hoogzwangere klant brak op ons toilet was ook wel speciaal.

Wist je dat?
Bij KREATOS  

werken meer dan  
450 kappers.
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Wist je dat?

In 2019 vulden meer 

dan 15 000 klanten de 

tevredenheidsenquête  

van KREATOS in.  

Jullie geven ons gemiddeld  

een score van  

9,4/10!

Tekst:  Bart Appeltans  
Beeld:   Liesbet Goetschalckx 
Lees meer op www.sfar.be

Iedere ruimte is anders! En daarom is er maar één 
hoofdregel. Zorg dat de keuzes die je maakt, steeds 
afgestemd zijn op de kenmerken van de kamer die 
je gaat inrichten. Veel of weinig lichtinval, een laag 
of een hoog plafond, een vierkante of langwerpige 
ruimte, iedere plek vraagt een andere aanpak. Bart 
Appeltans, interieurarchitect, van Sfar interieur en 
architecten deelt zijn interieurtips! 

 M E U B I L A I R  

Alles begint met de juiste keuze van meubilair. Je eettafel en 

zitbank zijn de grootste items in je leefruimte. Zorg dat deze 

steeds in verhouding zijn met de ruimte. Zo komt een grote 

robuuste diepe zitbank het best tot zijn recht in een grote 

open ruimte. Een smalle of compactere ruimte vraagt dan weer 

een ondiepere zitbank, liefst op pootjes. Meubilair lostrekken 

van de vloer creëert immers een ruimtegevoel. Een hangende 

wandkast, stoelen of een tafel op fijne pootjes geven een fijnere 

indruk. Je ziet ook de vloer doorlopen en je kan de hoeken van 

de ruimte zien. Dit zorgt voor een verruimend effect. Een grote 

ruimte daarentegen vraagt enkele zwaardere meubelstukken 

die tot tegen de vloer komen. Hier met te veel fijne en kleine 

items werken, maakt het geheel te druk en gefragmenteerd. 

Dit kan rommelig overkomen, zelfs al is ieder object op zichzelf 

misschien wel tof. 

 K L E U R E N 

Hetzelfde principe geldt voor het gebruik van patronen en 

kleuren. Zoveel te rustiger je de basis van je interieur houdt, 

zoveel te ruimtelijker zal je kamer ogen. Ieder patroon, elke 

tegelvoeg en felle kleuren doorbreken de rust en het ruimte-

effect. Zo is het in een compacte ruimte beter om met naadloze 

vloeren te werken, grote tegelformaten of brede parketplanken. 

Kleur en textuur leg je dan ook best in accenten zoals decoratie 

en kleinere meubelitems. Werk je toch graag met patronen, 

kleine tegeltjes of drukke prints? Zorg er dan voor dat dit 

materiaal helemaal de ster van de ruimte wordt, maar hou al de 

rest sober. In een grote ruimte moet je opletten dat het gebruik 

van kleuren en patronen geen overkill wordt. Het gevaar hier is 

dat je te veel indrukken krijgt en het geheel rusteloos en slordig 

overkomt. Je kan een grote plek zoneren door met roomdividers, 

open vakkenkasten en los meubilair aparte plekken te creëren. 

Zo kan iedere hoek in een grote ruimte toch wat eigenheid 

hebben en zijn eigen verrassend element tonen. 

Start steeds met het kiezen van die elementen de het meeste 

impact hebben. Je vloer moet immers bij alles matchen en je 

grote meubelstukken krijgen de meeste aandacht. Kies deze 

dingen eerst en bouw daarrond je materialen- en kleurenpalet 

verder op.

 F LO W 

Denk ook goed na over de circulatie en flow van je ruimte. Zo 

kan je in een grote ruimte je meubilair meer los plaatsen van de 

muur. Kies dan wel meubelstukken die ook boeiend zijn aan de 

achterzijde, bijvoorbeeld een zitbank met een open stuk waar 

een tafeltje aan kan staan. 

In een compacte ruimte moet je vooral opletten dat je de circulatie 

beperkt tot het hoogstnodige. Zet daarom eens een bank met tafel 

tegen de wand. Zo hoef je geen circulatie te voorzien rondom je 

hele eetplek en zal je kamer veel ruimer tonen.

 T H I N K  O U T S I D E  T H E  B O X 

Durf ook out of the box te denken, weg van klassieke en 

traditionele opstellingen. Je stelt je interieur immers samen 

voor jezelf of voor jou en je gezin. We hebben niet allemaal 

behoefte aan een klassieke hoekzetel, dressoir en buffetkast 

en grote tafel met zes stoelen. Misschien liggen jij en je partner 

allebei graag languit voor tv en ben je meer gediend met twee 

comfortabele loungebedden. En voor die enkele keren per jaar 

dat je hele familie op visite komt hoeft die tweede eettafel er 

misschien niet altijd te staan. Een extra leeshoekje, werkplek in 

de woonruimte, een speeltafel voor de kinderen, een plek voor 

je hobby, een zone voor je huisdier? Richt je ruimte vooral in hoe 

jij er het meeste plezier van zal hebben. 

 P L A N N E N  

En last but not least, voor je eraan begint, zorg dat je een plan 

in je hoofd hebt. Doe op voorhand wat opzoekwerk, kies een 

bepaalde sfeer of stijl en ga gericht op zoek. Super veel spullen 

en materialen die je tegenkomt in je zoektocht zullen mooi zijn 

en je bevallen, maar de juiste spullen samenbrengen zorgt er pas 

voor dat het plaatje echt zal kloppen! 

Optimaal je ruimte inrichten 
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Heeft je haar een 
winterdip?
Wij delen onze wintertips! In de winter is het soms 
wat moeilijker om ons kapsel mooi in model te houden. 
Je kent het wel: je hebt je haar net mooi in model 
gebracht en dan stap je naar buiten… Vochtige koude 
lucht, miezerregen of zelfs sneeuw wachten op je. 
Helaas brengt dit meestal een pluizige, onverzorgde 
coupe met zich mee. Maar geen zorgen, KREATOS 
geeft je enkele tips mee om de winter te trotseren.

01  G E B R U I K  D E  F Ö H N 

Ga je vaak met nat haar de deur uit? In 

de winter doe je dit best niet. Nat haar is 

kwetsbaarder en kan niet goed tegen de 

koude. Je haar wordt broos of droog en 

breekt af. Dit wil je natuurlijk niet, dus föhn je 

haren droog voordat je naar buiten gaat.

 K A M M E N 

Kou is nooit leuk, dus kiezen we in de winter 

vaak voor een sjaal en een muts. Hierdoor 

ontstaat er wrijving op het haar op bepaalde 

plaatsen en komen er sneller klitten in de 

haren. Deze dienen steeds goed uitgekamd 

te worden. Best doe je dit wanneer je 

haar droog is, wederom omdat nat haar 

kwetsbaarder is. 

 W E L L N E S S 

Het is langer donker en we hebben meer zin 

om ons binnen in de warmte te nestelen. Dit is 

meteen het ideale moment om je haren eens 

een goede spa-treatment te geven, inclusief 

maskertje. Lekker ontspannend voor jezelf 

en voedend voor het haar.

 FA K E  I T  T I L L  YO U  M A K E  I T 

In de zomer licht het haar meestal wat 

op, maar in de winter wordt het haar nog 

nauwelijks lichter. Wil je toch graag een 

zomerse frisse look behouden? Ga dan zeker 

naar de kapper om een subtiele, natuurlijke 

schakering in het haar te laten zetten. Ook 

die sunkissed look van je haren kun je faken. 

 K E E P  I T  C O O L 

Een warme (of zelfs hete) douche, niets 

lekkerder dan dat in hartje winter. Toch kan 

je beter opletten. Te warm water is niet goed 

voor je haar. Eindig elke wasbeurt dus steeds 

met koel water. Op die manier houd je je haar 

glanzend en gezond. 

02

03

04

05

Wist je dat?
In 2000 werd het 

50e KREATOS salon 
geopend en in 2008 
opende KREATOS 
haar 100e salon.

ltijd een leuk geschenkA Een cadeaucheque

en vraag ernaar bij je Kreatos kapper
Bepaal zelf je bedrag
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Wist je dat?

Er komen zo’n  

30 personen aan te 

pas om dit magazine 

te realiseren.

Het noorderlicht 
zien in IJsland

Tekst:  Connections 
(lees meer op www.connections.be)

Bij heel wat mensen staat het aanschouwen 
van het mysterieuze noorderlicht bovenaan de 
bucketlist. Het heeft dan ook iets magisch. De 
perfecte locatie om dit geweldig natuurtafereel 
te spotten? IJsland natuurlijk, een land dat nog 
heel wat andere adembenemende belevenissen 
voor je in petto heeft.

 R E Y K JAV I K :  H I P S T E R  H E AV E N 

Reykjavik is de meest noordelijk gelegen hoofdstad ter 

wereld. De stad is perfect te voet te verkennen en de 

gekleurde huisjes uit metalen golfplaten springen direct 

in het oog. Dwaal door de straatjes en kom erachter dat 

Reykjavik een waar walhalla is voor foodies. Hipsters 

tieren er welig en koffiebars schieten als paddenstoelen 

uit de grond. Met de boot vertrek je in geen tijd op tocht. 

Walvissen of dolfijnen spotten is een echte must! Struin 

ook zeker eens door de oude haven. Bonkige vissers bij de 

vleet! Let wel: Reykjavik is een dure plek en zeker alcohol 

is er pittig geprijsd.

 A A N R A D E R :  WA LV I S S E N  S P OT T E N 

IJsland staat bekend als dé beste plek in Europa om 

walvissen te spotten. Het hele jaar door bestaat de 

kans om ze te zien, vaak al vanaf de kustlijn. Je kunt 

ook met een boot het water op vanuit Reykjavik of de 

walvissenhoofdstad Husavik. Met wat geluk spot je heel 

wat van de 23 verschillende soorten.

 T I P :  D E  W E R E L D B E R O E M D E 

 H OT D O G S  VA N  B Æ JA R I N S 

 E Z T U  P Y L S U R 

De hotdogs van dit kraampje zijn wereldberoemd. Bestel 

er eentje met alles erop en eraan. Smullen geblazen! Heel 

wat beroemdheden, waaronder Bill Clinton, hebben hier 

hun tanden al in een worstje gezet. De wachtrij kan lang 

zijn, maar het is het wachten waard. 

 WAT E R VA L L E N  E N  G E I S E R S 

 B I J  D E  V L E E T 

De natuurpracht van IJsland wordt meermaals bezongen 

en er is geen woord van gelogen. Een tip? Bezoek Þingvellir 

Nationaal Park, gelegen aan het grootste meer van IJsland, 

Þingvallavatn. Je loopt er op de tektonische breuklijn 

tussen Europa en Amerika. De mooiste watervallen? De 

zeer populaire Gullfoss waterval mag zeker niet op je lijstje 

ontbreken. Ook de Seljalandsfoss, waar je omheen kan 

lopen, is prachtig. Er zijn tientallen watervallen die je kunt 

bezoeken. Selecteer er een paar en trek er op uit. 
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Spuitend heet water en stoom? Dan heb je het over geisers. 

Het aantal actieve geisers is niet bijzonder hoog, maar je 

vindt er hier nog wel een aantal. De meest indrukwekkende 

is ongetwijfeld de Strokkur geiser. Zowat om de 10 

minuten spuit deze geiser een straal van om en bij de 20 

meter de lucht in. In de buurt vind je nog heel wat kleinere 

exemplaren. Als je fan bent van dit natuurverschijnsel, dan 

ben je wel even zoet. 

 H E E R L I J K E  WA R M WAT E R B R O N N E N 

Ok, het is een cliché, maar wat is daar mis mee? Badderen 

in een warmwaterbron is heerlijk. De bekendste bron 

is ongetwijfeld de Blue Lagoon. Deze zie je continu 

verschijnen op sociale media en in brochures. Er zijn echter 

ook tientallen anderen. De Secret Lagoon is misschien 

wat minder bekend, maar het is zeker een waardig 

alternatief. Het is een verzorgde bron, waar je geniet van 

het borrelende warme water. Goed voor de huid en het 

humeur. Helemaal uitgerust? Dan kun je misschien op jacht 

gaan naar het noorderlicht. Een garantie is het niet, maar 

de kans om dit fenomeen te spotten is bij een heldere dag 

best wel groot. 

 I N S I D E R  T I P !  TO C H TJ E  

 M E T  S L E D E H O N D E N 

Mag het wat avontuurlijker voor je? Trek er eens op uit 

met sledehonden. Achter sledehonden tegen een stevige 

vaart genieten van de prachtige IJslandse landschappen: 

geweldig! Niet gek van honden? Ook met de sneeuwscooter 

kun je geweldige begeleide tochten maken. Vaak is er een 

tussenstop voorzien met een heerlijke lokale maaltijd. 

Napraten doe je bij een knisperend haardvuur. 

 E E N  K O R T E  C I T Y B R E A K  I J S L A N D ? 

Nood aan een korte break? Pik de 4-daagse IJsland 

citybreak mee. Je ontdekt Reykjavik, watervallen en de 

Secret Lagoon, terwijl je logeert in een comfortabel hotel. 

Vanaf € 699 vlieg je met Icelandair naar dit wondermooie 

land. Even helemaal herbronnen! 

De klassieker 
 D E  G O L D E N  C I R C L E  TO U R 

Deze tour is sowieso één van de bekendste van 
IJsland. Heel wat toeristen kiezen voor deze optie, 

dus het kan aardig druk zijn. Er zijn heel wat 
varianten, maar de meest gekozen optie duurt 
zowat een dag. Ideaal om begeleid een eerste 

keer heel wat natuurschoon te zien.
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Met deze boeken kom je de winter door!
Tekst en beeld:  Marcia van der Zwan 
(lees meer op www.boekvinder.be)

De winter komt eraan. Wat is 
er heerlijker dan onder een 
dekentje een boek te lezen met 
een kopje thee in de hand? Ik geef 
je graag zes leestips om de koude 
wintermaanden door te komen.

Mijn zusje, de seriemoordenaar

  Oyinkan Braithwaite 

In Mijn zusje, de seriemoordenaar 

vertelt Korede op luchtige wijze over 

haar perfecte zusje, die er naast haar 

bloedmooie uiterlijk en actieve social 

media accounts een wel heel vreemde 

hobby op na houdt: het vermoorden van 

haar vriendjes. Geen enkele man overleeft 

een relatie met haar. Het is Korede die 

steeds mag opdraven om de lijken te laten 

verdwijnen. Ondanks het heftige thema 

leest dit debuut van Oyinkan Braithwaite 

erg vlot. Een humoristisch verhaal over 

de onbreekbare band tussen zussen. 

De heilige

  Martin Michael Driessen 

Donatien wordt geboren in het jaar van 

de Franse Revolutie. Hij hunkert naar 

roem en gaat zo graag achter de vrouwen 

aan dat hij er de doodstraf voor riskeert. 

Hoewel hij allesbehalve sympathiek is – 

de arrogantie druipt van hem af – moest 

ik vaak lachen om de manier waarop 

hij denkt dat de wereld om hem lijkt te 

draaien. Uiteindelijk zal deze deugniet 

de geschiedenisboeken in gaan als  de 

heilige die hij altijd in zichzelf heeft gezien. 

Martin Michael Driessen op zijn best.

Aan doodgaan dachten we niet

  Gerda Blees 

Verhalenbundel Aan doodgaan dachten 
we niet omvat tien prachtige verhalen die 

allemaal te maken hebben met de dood 

en de manier waarop wij mensen hiermee 

omgaan. In het dagelijks leven denken we 

maar weinig aan de dood en dat terwijl 

de dood, zoals we in deze bundel zien, op 

elk moment kan toeslaan. De schrijfstijl 

is bijna poëtisch en de personages zijn 

levensecht. Gerda Blees zal je meer dan 

eens een naar gevoel in je buik bezorgen. 

Ook de dichtbundel Dwaallichten van 

dezelfde auteur is een aanrader.

Knap voor een dik meisje

  Tatjana Almuli 

Tatjana is al haar hele leven dik. Ze 

krijgt zo lang ze zich kan herinneren al 

ongevraagd commentaar op haar lijf. 

In Knap voor een dik meisje vertelt Tatjana 

Almuli openhartig over het leven als 

dikke vrouw in een maatschappij waar 

dun zijn de norm is. Boeken als deze zijn 

belangrijk. Vooral omdat de schrijfster 

geen blad voor de mond neemt en van 

begin tot eind eerlijk en authentiek blijft. 

Als Almuli je één ding kan leren, dan is 

het wel dat mensen niet hun uiterlijke 

verschijning zíjn. 

Frankusstein

  Jeanette Winterson 

Frankusstein is een boek dat vele verhalen 

omvat met één belangrijk thema: de 

schepping van een niet-biologische 

levensvorm. Zijn wij straks enkel 

geüploade gedachten zonder lichaam? 

Wat is de toekomst van de mens?

Een deel van het boek speelt zich af in 

het jaar 1816. De negentienjarige Mary 

Shelley schrijft een boek over dokter 

Frankenstein, schepper van een monster. 

Dit verhaal wordt afgewisseld met een 

verhaal in Brexit Engeland. De jonge 

transman Ry wordt verliefd op Victor Stein, 

een gevierde professor die het debat rond 

kunstmatige intelligentie leidt. 

Confituurwijk

  Femke Vindevogel 

In debuutroman Confituurwijk  moet 

Marie na het overlijden van haar vader 

op zoek naar een nieuwe thuishaven. Ze 

komt tegen wil en dank terecht in een 

achterstandsbuurt. De buurtbewoners, 

die in eerste instantie karikaturen lijken, 

krijgen in de loop van het verhaal meer 

en meer karakter. Confituurwijk  laat de 

lezer lachen en huilen. Femke Vindevogel 

toont aan dat er altijd hoop is en geeft 

een kijkje over de muur. De inwoners 

van achterstandswijken zijn evengoed 

mensen als jij en ik. Met het hart meer dan 

eens op de goede plaats.

 Perfecte look
voor de feestdagen!

Tekst:  Rashidam Nassyrova

Ligt je outfit klaar, maar heb je nog geen idee wat je 
met je make-up moet doen? Blijf dan verder lezen 
want met deze tips creëer je een feestelijke look!

O O G S C H A D U W
Altijd al willen experimenteren met je oogschaduw? Waar wacht je op? Geen betere 
periode om dit te doen dan tijdens de feestdagen! MAC Cosmetics heeft een prachtige 
kleur: Woodwinked. Dit is een mooie gouden kleur met een olijfgroene ondertoon. Een 
tint die bij elke oogkleur past! 

Woodwinked Eyeshadow – MAC (€14,25)

L I P ST I C K
Je lippen mag je natuurlijk ook niet vergeten! Bij felle oogmake-up zou ik gaan voor een 
neutrale lipkleur, bijvoorbeeld Velvet Teddy  van MAC. Hou je je ogen rustig? Dan kan je 
natuurlijk wel voor een opvallende kleur op je lippen kiezen. Mijn favoriete rode lipstick is 
Provokative uit de collectie van L’Oréal Paris in samenwerking met Karl Lagerfeld. 

Matte Lipstick Velvet Teddy – MAC (€14,63)
Provokative Lipstick – L’Oréal Paris x Karl Lagerfeld Fashion Collab (€9,95)

F O U N DAT I O N 
De basis is het allerbelangrijkste. Om je huid een egale uitstraling te geven, gebruik 
je een beetje foundation. De Skin Long-wear Weightless Foundation met spf 15 van 
Bobbi Brown is perfect voor lange feestjes. De dekking is niet té heftig, maar door de 
langdurige formule blijft de foundation voor een lange tijd mooi op de huid liggen.  
Wat wil je nog meer? 

Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15 – Bobbi Brown (€33,66)

G L A N Z E N D E  WA N G E N
Een gezond kleurtje op de wangen is altijd een goed idee. Met de Dandelion Brightening 
Blush geef je je wangen een subtiele kleur en ook nog wat extra glans. Ideaal voor 
feestelijke gelegenheden dus! 

Dandelion Face Brightening Blush – Benef it  Cosmetics (€34,68)
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Kruiswoordraadsel Doorstreeppuzzel

Sudoku

 A N T W O O R D : 

  V E R T I C A A L  

1 oud-en-niewtraditie

2 nattigheid

4 handvat kopje

5 experimentenkamer

6 steekwapen

7 vogelsoort

8 stookplaats

11 clown 

12 deel van voertuig

13 beleefd

14 warmtebron

16 puree

19 naaste bewoner

22 afdalend ijsveld

24 dikkere dierenpels

26 akkoord

27 natriumchloride

29 deel van gebit

30 verstijven 

31 samengepakte 
sneeuw

33 escargot

36 groot roofdier

38 niet droog

39 helling wintersport

42 zoetigheden

43 bodemrijkdom

45 stoeltjeslift

47 in de mode

52 hopen

54 ijshut

56 hoofddeksel

57 vroegere bewoner 
Europa

58 bevroren 
afdruipend water

60 1 Januari

62 grote waskuip

63 moderne vezelstof

64 gedachteloze 
gewoonte

65 handbedekking

66 afschermen

68 zeer lage 
temperatuur

70 seizoen

71 top kerstboom

72 schoeisel

74 glijend 
transportmiddel

76 egaal

S T E R C D P M K K

K I N D A I U O E R

E B N P D N M O R E

I E I T E E P B K W

L S K A A R S T L R

I T A S U E K S E U

M E P O S E N R G U

A K P S T F O E N V

F E E S T S T K E E

J U R K E D F E I L

1 5 6

3

4 7 9 2

6 8 9

1 8

5 4

7 8 9 2

2 4

5 1 2 3

jurk

kapper

feest

diner

familie

vuurwerk

kaars

pumps

cadeaus

sfeer

liefde

kerstboom

sint

knot

bestek

engel

kerk

os

ster

kind

Maak kans op een bon 
van Ardennes-Etape 

t.w.v. €600

Stuur je antwoord in via 
www.kreatos.be/wedstrijd

Win een Friends 
en Family skipas 

t.w.v. €119,50 
(goed voor 4 personen)

Stuur je antwoord in via 
www.kreatos.be/wedstrijd

  H O R I ZO N TA A L  

3 warme drank 

9 kostbaar dierlijk 
product

10 aan de kade leggen

15 kerstversiering

17 koortsmeter

18 winterrust

20 rinkelend apparaat

21 bevroren neerslag

23 lichaamsdeel

24 bijenproduct

25 rechtop lopende 
vogel

28 eetbaar zaadje

32 bewoner Groenland

34 aggregatietoestand

35 bovenkleding

37 14 Februari

40 band om het middel 

41 boeknummer

44 draai

46 schouw

48 Franse kaas

49 bedwarmer

50 energieloos

51 vertaler

53 dikke panty

55 feestmaand

57 ijzeren mand om in 
te stoken

59 olympische sport

61 goede en slechte 
daden

62 ”Madammen met 
een... zijn gemeen“

64 tak wintersport

65 horizontale 
luchtverplaatsing

67 voederplaats voor 
vogels

69 berekend

70 kwetsuur

73 trance

74 stola

75 gemaakte afdruk 
in sneeuw

77 zangvogel

78 diersoort

79 ijs vormen

80 lekkers voor vogels

81 kus

win win win

win win win
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  MET DANK AAN  

Alle mensen die hebben meegewerkt aan het vierde 
nummer van FORWARD. Met specifieke dank aan
de klanten voor de input, de Forward-crew en 
de KREATOS groep. 

Speciale dank aan Ardennes-Etape en SnowWorld voor 
de leuke locatie.

Antwerpen
AARTSELAAR
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANTWERPEN Centrum
St-Jacobsmarkt 97
Tel: 03-825 60 17
ANTWERPEN Zuid
Brusselstraat 9
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

BOOM
Antwerpsestraat 126
Tel: 03-843 26 76
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 Billemontstr. 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
KALMTHOUT
P. 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
Tel: 015-20 53 57
MERKSEM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85

MOL
Turnhoutsebaan 51
Tel: 014-31 58 94
NIJLEN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
PUTTE
Mechelbaan 743
Tel: 015-75 86 75
REET
Laarstraat 2
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

 
 

Limburg
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
Tel: 011-22 34 94
HASSELT 
Grote Ring
St.-Truiderstw 282
Tel: 011-24 27 97
HASSELT Kiewit
Hasseltse 
Beverzakstraat 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.-Willibrordusplein 26
Tel: 011-32 31 07

HOUTHALEN
Dorpsstraat 12 
Tel: 011-81 62 94
KORTESSEM
Tongersesteenweg 1
Tel: 011-35 10 55
LANAKEN
Stationsstraat 23
Tel: 089-84 43 80
LEOPOLDSBURG
Stationstraat 38
Tel: 011-55 47 97

LOMMEL
Kerkplein 19
Tel: 011-57 44 23
LUMMEN
Dr Vanderhoey-
donckstraat 49
Tel: 013-32 68 76
MAASEIK
Venlosestw. 2
Tel: 089-50 48 00
OPGLABBEEK
Hermisweg 2
Tel: 089-35 12 26

PAAL
Tessenderlosestw. 1
Tel: 011-45 10 61
PEER
Baan naar Bree 10
Tel: 011-82 55 53
RIEMST
Tongersestw. 108
Tel: 012-23 80 93
ST-TRUIDEN 1
Stapelstraat 9
Tel: 011-48 68 38
 
 
 

ST-TRUIDEN 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
TESSENDERLO
Stationsstraat 85
Tel: 013-55 30 69 
TONGEREN
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZONHOVEN
Dorpsstraat 4
Tel: 011-74 00 00

Oost Vlaanderen

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
E. Robeynslaan 2
Tel: 013-32 52 13

HALLE
Leopoldstraat 1
Tel: 02-356 41 57
KESSEL-LO
Diestsesteenweg 22
Tel: 016-60 51 00 

LANDEN
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97
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

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-Andries
Torhoutsestw. 139
Tel: 050-70 48 04

BRUGGE St-Kruis
Maalsestw. 193
Tel: 050-37 10 46 
BRUGGE St-Pieters
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
DIKSMUIDE
Gen. Bar. Jacquesstr 16
Tel: 051-51 15 05
HARELBEKE
Marktstraat 87
Tel: 056-64 90 81

IEPER
Brugseweg 58
Tel: 057-21 84 48
IZEGEM
Roeselaarsestraat 168
Tel: 051-69 85 86
KNOKKE
Lippenslaan 79
Tel: 050-62 39 72
KORTRIJK Centrum
Zwevegemstraat 2
Tel: 056-32 93 60

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

ROESELARE
Noordstraat 63
Tel: 051-70 93 54
TIELT
Kortrijkstraat 38A
Tel: 051-40 36 65
TORHOUT
Oostendestr. 43
Tel: 050-22 13 00
WAREGEM
Stormestr. 159
Tel: 056-60 13 82

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

KREATOS HEADOFFICE /  St-Jacobsmarkt 97,  B-2000 Antwerpen /  Tel:  03 231 79 53 /  forward@kreatos.be /  WWW.KREATOS.BE

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE / ZONDER AFSPRAAK / ‘S MAANDAGS OPEN 

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 Brabantdam
Brabantdam 53
Tel: 09-224 06 83 
GENT Contributie
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26 
GENT Nederkouter
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71

GERAARDSBERGEN
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86
HAALTERT
Hoogstraat 24
Tel: 053 62 48 00
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
Prinses Josephine 
Charlottelaan 159
Tel: 03-777 88 85
TEMSE 
Scheldestraat 142      
 Tel:  03-458 19 00

 WETTEREN
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44
ZELE
Markt 15
Tel: 052-57 64 55
ZOTTEGEM
Godveerdegemstr. 128
Tel: 09-345 05 34



Hello winter, 
time to get cosy


