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Edito
Ja, je hebt het goed gezien. We nemen na 74 edities 

afscheid van ons SHINE magazine. Na enkele maanden 

onderzoek bij de belangrijkste doelgroepen van het 

magazine, concludeerden we dat het tijd was voor 

vernieuwing. Na bijna 20 jaar werd er besloten om te 

stoppen met de reeks SHINE magazines. Maar wat zou 

er in de plaats komen? 

De marketingafdeling van KREATOS zette samen met 

een ervaren bureau, fotografen, stylisten, franchisers, 

medewerkers, opleiders en klanten de zoektocht 

naar het ideale KREATOS magazine in. We wilden iets 

nieuws, iets positiefs, leuks en vooral inspirerends. 

Met FORWARD zet KREATOS nu vol trots een stapje 

vooruit om je van nog beter leesplezier te voorzien. 

Ik wil nog niet te veel verklappen, maar er is voor ieder 

wat wils. Doorheen het magazine zal je op avontuur gaan 

en zal je leuke kapsels, producten, recepten, reizen, tips 

en trends ontdekken. Helemaal achteraan vind je een 

aantal uitdagende puzzels waarmee je je hersenen op 

de proef kunt stellen (zie blz. 64-65). 

Ook op andere vlakken zetten we graag een stapje 

vooruit. We leggen je graag uit wat kwaliteit betekent 

binnen een groep als KREATOS. Hoe maken we dit 

waar? Heeft KREATOS eigen opleidingen waar kappers 

kunnen bijleren? Neem eens een kijkje achter de 

schermen (zie blz. 24-25).

Om jou als klant nog meer te betrekken, willen we je 

de kans geven om in onze volgende editie mee te doen 

aan een make-over. Ben je toe aan een nieuwe look en 

haarstijl? Dan ben jij misschien wel de persoon die we 

zoeken (meer info zie blz. 63)!

Om je niet langer in spanning te houden, zal ik je het 

magazine zelf laten ontdekken. Ik wens je alvast veel 

leesplezier! En tenslotte wil ik je bedanken voor je 

betrokkenheid en je bezoekjes aan KREATOS.  

CEO KREATOS

Eric Bergeys
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Spring
is in the air

Kappers
Kenneth Thuwis 

Tamara Minutello

Styling / Lisa Sergeant 

Visagie / Caroline Quirynen

Fotografie / Jan Cornelis
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body 
Shampoo vrouw
BC Moisture Kick
Styling man
OSIS+ Mighty Matte /  
OSIS+ Wind Touch
Styling vrouw
OSIS+ Flatliner /  
OSIS+ Magic

Outfits / Levis, Riani,  
Cheap Monday, Riani, Guess 
Marciano
Accessoires / Salvatore 
Ferragamo, Titto Accessories
Schoenen / Arket
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body
Shampoo vrouw
BC Moisture Kick
Styling man
Session Label Powder 
Cloud / OSIS+ Flexwax
Styling vrouw
OSIS+ Dust It /  
OSIS+ Sparkler

Outfits / Uniqlo,  Zoë 
Karrsen,  WE, Arket, 
Tom Tailor, Uniqlo, 
Selected Femme, 
Pieces
Accessoires / Pieces, 
Liu Jo
Schoenen / Fiamme, 
Fratelli Rosetti,  
Dr. Martens
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body  
Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
Session Label Coal Putty / 
OSIS+ Damped
Styling vrouw
Session Label Salt Spray /  
OSIS+ Freeze Elastic

Outfits / ZALANDO, Arket, 
Uniqlo, Liu Jo, Patrizia Pepe, 
Arket, Scotch&Soda, S.Oliver
Accessoires / Pieces, Chloe
Schoenen / Arket,  
Fratelli Rosetti
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body
Shampoo vrouw
Osis+ Boho Rebel
Styling man
OSIS+ Play Tough / 
OSIS+ Rock Hard
Styling vrouw
OSIS+ Volume Up

Outfits / Monki, Uniqlo, 
Twinset, Steve Madden, 
Liu Jo, Scotch&Soda, 
Arket, Camel Active
Accessoires / TITTO 
accessories
Schoenen / Steve 
Madden, VanBommel, 
Dr Martens
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body  
Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
OSIS+ Freeze Finish / OSIS+ Thrill
Styling vrouw
OSIS+ Grip /  
OSIS+ Freeze Pump

Outfits / cotch&Soda, Pepe Jeans, 
MONKI, Wolford, Uniqlo, Liu Jo
Accessoires / Philippo Loretti, 
JULIETTE, Calvin Klein
 Schoenen / Arket, Steve Madden, 
Dr Martens, Fabienne Chapot
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Hoe neem je een kostuum  
   mee in je bagage? 
Tekst en beeld:  Matthias Geerts  
(lees meer op www.mattgstyle.com) 

EEN CONFERENTIE, EEN 
ZAKENREISJE, EEN ROMANTISCHE 
TROUWERIJ ONDER DE ZON,… 
NOEM MAAR OP. ALLEMAAL HEBBEN 
ZE ÉÉN DING GEMEEN, ALLESZINS 
VOOR MANNEN : EEN KOSTUUM. 
HET PROBLEEM?  HOE NEEM JE 
DIE VERDOMDE, MAAR UITERST 
MANNELIJKE OUTFIT MEE IN JE 
BAGAGE ZONDER DE STRATEN 
TE MOETEN TROTSEREN ALS EEN 
WANDELENDE KAPSTOK?
•

Eerst en vooral is het belangrijk dat 

je je blazer of kostuumvest op een 

ordelijke manier plooit. Je begint best 

door je kostuumvest met de rug naar 

boven op een vlak en groot oppervlak te 

plaatsen. Nadien vouw je de linkerkant 

naar achteren. Let er wel op dat je de 

mouw niet onder de linkerzijde van de 

rug vouwt. Die zou bovenaan moeten 

liggen. Uiteindelijk vouw je niet de mouw, 

maar de rug van de vest. Vouw daarna 

de linkerschouder van binnen naar 

buiten. Doe hetzelfde met de linkerzijde. 

Vervolgens vouw je de schouder over 

de gehele rechterzijde van het kostuum. 

Zorg er wel voor dat de mouwen recht en 

glad blijven. Draai tenslotte het kostuum 

om en vouw de onderkant naar boven. 

Het is niet onbelangrijk om te weten dat 

enkel netjes vouwen niet genoeg is om 

een gladgestreken pak te kunnen dragen 

na vervoer in je bagage. Veel hangt af van 

hoe strak je je koffer pakt, de stof en hoe 

lang je je kostuum in je bagage laat zitten.

Helaas zal je met enkel een kostuumvest 

niet tot aan het altaar of de buffettafel 

geraken zonder vreemde blikken aan te 

trekken. Een overhemd is dus aangeraden. 

Je begint best weer met een groot en 

vlak oppervlak. Voor de rest gebruik je 

dezelfde techniek als bij je blazer. 

Om de kostuumbroek te vouwen, plooi je 

best vanaf het kruis. Je zorgt ervoor dat 

beide pijpen parallel over elkaar liggen. 

Vervolgens plooi je de pijpen tweemaal 

naar boven tot halverwege de broek. 

Ziezo, met bovenstaand stappenplan haal 

je je kostuum weer piekfijn uit je bagage 

na aankomst op je bestemming. Benieuwd 

naar meer lifestyle en travel tips? Volg dan 

zeker ons Instagramaccount @mattgstyle 

voor dagelijkse updates.

Matthias Geerts is de eigenaar 

van het in 2013 opgerichte 

platform Mattgstyle.com. Het 

is een allround platform met 

de focus op mannenmode, 

reizen, interieur en lifestyle. Je 

vindt er niet enkel inspirerende 

looks voor mannen, maar ook 

artikels over hoe een man zich 

hoort te kleden voor bepaalde 

gelegenheden, wat de nieuwste 

trends zijn, en enkele praktische 

tips over mannenmode en 

lifestyle in het algemeen. 

Met meer dan 300.000 volgers 

kent Matthias ook grote 

populariteit op Instagram. 

Bovendien werkt hij samen met 

merken zoals Tommy Hilfiger, 

H&M, Breitling en Diesel. Wil 

je een meer persoonlijke blik in 

zijn leven? Je kan hem en zijn 

vriend volgen op hun YouTube 

kanaal Moi & Toi. 

THUIS IS WAAR  
MIJN BED STAAT

Wat gaat er boven het gevoel om na een lange dag in je eigen, knusse bed te kunnen slapen? Sinds 1898 werkt 
De Witte Lietaer aan dat gevoel omdat een verkwikkende nachtrust zorgt voor bijzonder aangename dagen. 

Met haar superieure kwaliteit en zijdezachte gevoel staat ALICE voor slaapcomfort met een exclusief karakter. 
Het eigentijdse kleurenpalet en de tijdloze elegantie toveren uw slaapkamer om tot een pareltje. U ontdekt de 

kwaliteit en afwerking van Alice en de volledige bedlinnencollectie bij de betere slaapspecialist in uw buurt.

de witte lietaer international textiles nv 
julien cagniestraat 24, 8930 lauwe

Alice, printed bed linen collection, autumn 2019

+32 56 43 02 11| www.dwl.be | info@dwl.be

TEXTIEL VOOR
BED | BAD | TAFEL | KEUKEN
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op stap met een Kreatos kapper

Brugge
Onze eerste stapjes 

zetten we met een 

duo uit de regio 

Brugge. Naïma Azoug 

en Mario Bostyn 

zijn momenteel de 

trotse franchisers 

van 2 KREATOS 

vestigingen: Brugge 

Sint-Kruis en Brugge 

Sint-Andries. Ze 

zijn niet alleen een 

ijzersterk koppel, 

dit duo is ook de 

ideale combinatie tot 

succes. Naïma werkt 

vooral in de zaak 

(ondertussen al meer 

dan 12 jaar). Daarnaast verzorgt ze ook de opleidingen 

van het personeel en begeleidt ze de vergaderingen. Haar 

partner Mario staat in voor de administratieve kant van 

het verhaal. Dit gaat van bestellingen opvolgen tot het 

financieel gezond houden van de salons. Niettemin is hij 

ook gekend in de salons voor zijn heerlijke hoofdmassages 

aan de wastafels.  

MOOISTE PLAATS

De Burg, waar het alom bekende bloed van Maria 

van Bourgondië bewaard wordt. Ook de jaarlijkse 

bloedprocessie is de moeite waard. 

FAVORIETE 

ONTBIJTPLAATS 

Voor een lekker 

ontbijt ben je bij 

Achiel, op het Achiel 

Van Ackerplein, aan 

het juiste adres.  

Angel en haar team 

doen er alles aan om 

het iedereen naar de 

zin te maken.

FAVORIETE RESTAURANT 

De Vlaamsche Pot met zijn typisch 

Vlaamse keuken is super gezellig. 

Ook de bediening en het personeel 

zijn top. De Vlaamsche Pot is 

gelegen in de Helmstraat 3-5. 

BAR / CAFÉ 

Joey’s café in de 

Zilversteeg 4, 

is onze favoriet. 

Een sfeervol 

bruin café met 

leuke muziek en 

fijne bediening. 

De place to be 

voor jong en 

oud na een dagje 

shoppen. Tip: Er 

is ook een kleine 

menukaart met 

versnaperingen. 

EERSTE HERINNERING 

De grote markt. Dat was het wekelijkse uitstapje op 

zaterdag met de ouders en de grootouders.

ROMANTISCH

De boottochten op de reien zijn uniek en tegelijk 

romantisch. Zo zie je de plaatsen van Brugge die je te 

voet niet kunt bewonderen. Men spreekt niet voor niets 

van het Kleine Venetië van het Noorden. Naïma en Mario 

hebben elkaar hier voor het eerst ontmoet. 

HET MINST LEUKE 

De aanpassingswerken op het Zand en de bouw van het 

nieuwe concertgebouw. Ze passen volgens ons niet bij het 

idyllische Brugge. Ze voldoen niet echt aan de historische 

waarde die Brugge hanteert. 

Dendermonde
Dendermonde is geen klein dorpje, maar een stad 

bestaande uit een aantal deelgemeenten. Naast Greg Van 

Avermaet en Kurt Rogiers vinden we ook onze franchiser 

Ilke Van Praet  terug in Dendermonde. Zij kwam via een 

blokstage terecht bij het salon in Dendermonde. Daarna 

kreeg ze een vast 

contract aangeboden 

en werkte ze zich via de 

managementtrainingen 

op tot manager. Op 

haar 26e kreeg ze de 

kans om haar eigen 

salon te beheren. 

Inmiddels zijn we 6 jaar 

later en het salon blijft 

groeien. Als kers op de 

taart werd het salon in 

Dendermonde ook al 

eens bekroond tot salon 

van het jaar.

MOOISTE PLAATS 

Tijdens een 

wandeling of 

fietstocht op de 

dijk kan je een 

tussenstop maken 

om een ijsje te 

eten bij Dream 

ICE in Baasrode. 

ONTBIJT 

Ik ga het liefst 

ontbijten bij 

Happy Days. Je 

kunt gaan voor 

het buffet of voor 

iets op de kaart. Deze zaak vind je terug in de galerij ‘De 

Oude Vismijn’ in het centrum van Dendermonde. Het is 

tevens een retro zaak waar je tweedehands boeken kunt 

kopen.

RESTAURANT  

Bij Mirage vind je 

lekkere, verfijnde 

gerechten. Een mooi 

interieur, een gezellig 

terras en bovendien 

zeer lieve uitbaters. 

Ze wilden zelfs 

babysitten op ons 

zoontje.

BAR / CAFÉ 

Café Jardin is onze favoriet. De naam zegt het al: een 

gezellige bar in de tuin van het cultureel centrum dicht bij 

de markt. Genieten van een drankje en een optreden in de 

natuur!

EERSTE HERINNERING 

De jaarlijkse Reuzenommegang is mijn eerste 

herinnering. Mijn mama vond het, net als vele andere 

Dendermondenaren, helemaal te gek als de reuzen 

kwamen. Ik en mijn leeftijdgenootjes waren eerder bang.

LEUKSTE MOMENT

Carnaval. Daar kijk 

ik elk jaar naar uit. 

Dit kreeg ik met de 

paplepel mee. Mijn hele 

familie zat namelijk in 

het carnavalscomité 

van Baasrode en 

Dendermonde. We 

rijden ook mee in de 

reclamestoet. 

HET MINST LEUKE 

Het moment dat Kim 

de Gelder toesloeg in 

Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 
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Tekst:  Davidsfonds (lees meer op www.cultuurenco.blog) 

VAN NIEUWE EXPO’S TOT SPRAAKMAKEND THEATER: IN DE 
LENTE VAN 2019 STAAT OOK HET CULTUURLAND WEER IN 
BLOEI. WIJ SELECTEERDEN 5 CULTURELE HOOGTEPUNTEN 
VAN DIT VOORJAAR, VOOR JONG EN OUD. 
•

  1 .  O N T D E K  D E  V L A A M S E  M E E S T E R  B E R N A R D  

  VA N  O R L E Y  :  E X P O’ S  I N  B OZ A R  E N  H E T   

  C O U D E N B E R G PA L E I S 

Bernard van Orley was een van de spilfiguren van de renaissance 

in de Lage Landen. Hij was schilder aan het hof van Margaretha 

van Oostenrijk en Maria van Hongarije. Hij werd overladen met 

opdrachten en kwam al erg jong aan het hoofd van een van de 

grootste ateliers van zijn tijd. BOZAR en de grote Belgische 

instellingen slaan de handen in elkaar voor de allereerste 

overzichtstentoonstelling rond de 16de-eeuwse kunstenaar. 

Gelijktijdig met de 

expo Bernard van 
Orley. Brussels and 
the Renaissance in 

BOZAR pakt het 

Coudenbergpaleis 

uit met Bernardi 
Bruxellensi Picto-
ri, een reis naar 

het 16de-eeuwse 

Brussel met uit-

vergrote tekenin-

gen van Bernard 

van Orley. Een 

unieke kans om de 

Brusselse meester 

te (her)ontdekken!

WO 20.02.19 –  
ZO 26.05.19
Bernard van Orley.  Brussels and the Renaissance
BOZAR
www.bozar.be

WO 20.02.19 – ZO 04.08.19
Bernardi Bruxellensi  Pictori 
Coudenbergpaleis
www.coudenberg.brussels

  2 .  G E N I E T  VA N  TO P T H E AT E R  M E T  B A G A A R  

  D O O R  A R S E N A A L / L A Z A R U S  

  E N  TO N E E L H U I S 

 

Guy Cassiers en 

LAZARUS brengen 

met Bagaar het 

verhaal van politieman 

Lucien Cordier op de 

planken. Het stuk is 

gebaseerd op Coup de 
Torchon, een film van 

Bertrand Tavernier 

uit 1981 waarin de 

politieman zich ontpopt 

van zwakkeling tot 

moordmachine. Lucien 

Cordier kan op weinig 

respect rekenen en 

ziet de corruptie van 

zijn omgeving door 

de vingers. Tot er 

iets in hem kantelt en 

hij zich ontdoet van iedereen die hem voor de voeten loopt. 

Onder andere Katelijne Damen, Koen De Graeve en Charlotte 

Vandermeersch maken deel uit van de sterke cast.

DO 14.03.19 – WO 12.06.19 
Bagaar  
Speeldata en - locaties via www.toneelhuis.be  
of  www.arsenaallazarus.be

5 niet te missen 
cultuurtips voor 
de lente 

Bernard van Orley, Vierge à l’Enfant / The Virgin of 
Louvain, c. 1519 © Photographic Archive. Museo 
Nacional del Prado, Madrid

Coudenbergpaleis – Isabellastraat © V.Evrard

Bagaar © Lara Gasparotto

 Iván Fischer © Akos Stiller

Campagnebeeld De Nacht van de Geschiedenis 2019  
© Davidsfonds - Eleni Debo

Bilzen Mysteries – Het Verhaal na zonsondergang © Hugo Thomassen

Geïntrigeerd door Bagaar en door de vraag naar goed 

en kwaad? Neem dan deel aan het evenement bij Bagaar 

op zaterdag 4 mei 2019 in de Bourlaschouwburg 

in Antwerpen. Antropoloog Rik Pinxten schept een 

intrigerend denkkader waarmee je het gedrag van 

het hoofdpersonage kunt plaatsen. Meer info via 

Davidsfonds Academie, www.davidsfonds.be/academie.  

  3 .  K I E S  Z E L F  D E  M U Z I E K  T I J D E N S  

  B U D A P E S T  F E S T I VA L  O R C H E S T R A  I N  

  C O N C E R TG E B O U W  B R U G G E   

Wil je graag zelf 

beslissen welke 

muziek gespeeld 

wordt tijdens een 

concert? Grijp dan 

nu je kans! Als 

feestelijke afsluiter 

van de driedaagse 

concertreeks met 

het internationale 

toporkest Budapest 

Festival Orchestra 

laat dirigent Iván 

Fischer het publiek 

het programma 

kiezen. Een onschuldige hand selecteert drie composities uit de 

klassiekers van de orkestmuziek. En dan is het aan jou: door te 

klappen stem je voor jouw favoriet. Een verrassende avond met 

de mooiste klassieke muziek!

ZA 18.05.19 – 20 uur
Budapest Festival Orchestra -  Concertgebouw Brugge
www.concertgebouw.be

  4 .  G A  M E T  H E T  G E Z I N  O P  O N T D E K K I N G  

  I N  B I L Z E N  M Y S T E R I E S  

Tijdens het meeslepende belevingsparcours Het Verhaal in 

de Landcommanderij van Alden Biesen komt de 800-jarige 

geschiedenis van het landgoed elke avond tot leven. Met een 

tablet in de hand en een hoofdtelefoon op de oren maak je samen 

met je kinderen een ongeziene tijdreis: van Ridderbroeders op 

kruistocht tot een verwoestende brand… De Heer van Biesen, 

vertolkt door Jan Decleir, is de virtuele gids. Ook overdag 

is Bilzen Mysteries crimineel leuk: tijdens de interactieve 

speurtocht Het Complot verken je op een speelse en spannende 

manier het historische domein van Alden Biesen. 

www.bilzenmysteries.be 

  5 .  R E I S  T E R U G  I N  D E  T I J D  M E T  D E  N A C H T  VA N  D E  

  G E S C H I E D E N I S  O P  ZO E K  N A A R  M E E S T E R S C H A P 

Leer je graag op 

een ontspannen 

manier bij over 

g e s c h i e d e n i s ? 

Dat kan tijdens 

De Nacht van de 

Geschiedenis op 

dinsdag 19 maart 

2019. Op zo’n 

200 plaatsen in 

Vlaanderen en 

Brussel kom je 

die avond meer 

te weten over de 

Vlaamse Meesters 

in de schilderkunst 

– zoals Rubens, 

Bruegel en Van 

Eyck – maar ook 

andere vormen van 

meesterschap en 

vakmanschap komen aan bod. De Nacht van de Geschiedenis 

is een initiatief van Davidsfonds en verschillende Davidsfonds 

afdelingen over heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt vindt 

ongetwijfeld een boeiende geschiedenisactiviteit plaats.

DI 19.03.19
De Nacht van de Geschiedenis
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel
www.nachtvandegeschiedenis.be

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. 
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Kwaliteit, daar staan wij voor!
KREATOS STAAT VOOR KWALITEIT EN DAAR ZIJN WE OOK 
100% VAN OVERTUIGD! HET COMMUNICEREN NAAR 
JULLIE IS ÉÉN ZAAK, MAAR MISSCHIEN IS HET FIJN OM 
EENS EEN KIJKJE TE NEMEN ACHTER DE SCHERMEN VAN 
DE KWALITEITSGARANTIE BIJ KREATOS! 
•

  E I G E N  O P L E I D I N G 

Voor een kapper is het altijd van belang om kwaliteit te 

garanderen, maar hoe doe je dat met bijna 125 salons en meer 

dan 400 kappers? KREATOS stelde een volledig opleidingsteam 

samen en voorzag 3 opleidingsstudio’s. Zowel in Antwerpen, 

Gent als Hasselt kunnen onze jongeren met leercontracten, 

stagiairs, beginnende kappers, ervaren kappers en zelfs 

managers terecht om bij te leren in hun vakgebied. 

Onze opleiding heeft twee doelstellingen. Aan de ene kant willen 

we kwaliteit garanderen aan onze klanten door steeds bij te 

leren. Aan de andere kant willen we jonge, ambitieuze kappers 

de kans geven om te groeien. Zodat ze op een dag misschien een 

eigen KREATOS-salon kunnen openen.  

  H E T  T E C H N I S C H E  O P L E I D I N G S T E A M 

Ons opleidingsteam voor haartechnieken bestaat momenteel 

uit 6 kappers met een hart voor hun vak! Stuk voor stuk hebben 

ze jaren ervaring en het is hun passie om deze ervaring door te 

geven aan de hele groep. Naast  technieken aanleren, geven ze 

ook de nieuwste trends mee. Maar hoe blijven ze hiervan op de 

hoogte? 

Onze 6 opleiders trekken jaarlijks naar de belangrijkste 

kappersbeurzen. Deze gaan meestal door in grootsteden als 

Brussel of Londen. Daarnaast volgen ze zelf ook opleidingen 

bij specialisten in de kapperswereld: een kleurcursus van Toni 

Kalin, een barbiercursus bij Gajes, een cursus voor opgestoken 

kapsels bij Maaike Damhuis en een intensieve training bij 

Schwarzkopf Essential Looks. Allemaal kanjers in hun eigen 

vakgebied. Door cursussen bij hen te volgen, kunnen we er 

zeker van zijn dat onze opleiders van alle nieuwe technieken en 

trends op de hoogte zijn. 

  P R U I K E N  O F  E C H T E  M E N S E N ? 

Waarop oefenen onze medewerkers eigenlijk tijdens de 

opleidingen die ons opleidingsteam voorziet? Wel, dat kan 

heel verschillend zijn. Afhankelijk van de training zijn er 3 

mogelijkheden. Als eerste zijn er de pruiken. Deze worden het 

meest gebruikt bij een basiscursus kniptechnieken. Daarnaast 

kunnen cursisten op elkaar oefenen. Dit gebeurt wanneer het 

haar wordt opgestoken of gevlochten. Als laatste is het ook 

mogelijk dat kapsters zelf iemand meenemen naar de cursus 

als proefpersoon. Dit is meestal de beste optie wanneer er 

kleuringen gedaan worden. Het is namelijk beter om te oefenen 

op echte personen, dan op pruiken.

  N O G  M E E R  O P L E I D E R S ? 

Naast de technische kant van het knippen, kleuren, verzorgen 

en brushen, is er natuurlijk ook het menselijke aspect! En 

ook daarop zetten we ons volop in. Bij KREATOS werken 

verschillende kapsters die ooit op hun 16e begonnen zijn 

als stagiair en die nu, pakweg 15 jaar later, zijn opgeleid en 

uitgegroeid tot succesvolle franchisers die hun eigen salon(s) 

draaiende houden binnen onze groep.  

De teams die hier werken, worden door speciale opleiders 

getraind op verschillende vlakken. Van klantvriendelijkheid 

tot samenwerken in teamverband. Uiteraard volgen hier nog 

andere trajecten op. Wanneer een kapper wil doorgroeien tot 

manager, bieden we daarvoor ook cursussen aan.

  M E E R  D A N  2 5 0  C U R S U S S E N ! 

Zo zie je maar dat er heel wat cursussen gedaan worden om onze 

kwaliteit en professionaliteit te garanderen. Jaarlijks worden er 

door KREATOS meer dan 250 cursussen gegeven. Deze kunnen 

gegeven worden doorheen de dag, maar soms ook in de avond 

of in het weekend. Dit vergt heel wat organisatie, als je weet dat 

onze salons 6 dagen in de week open zijn gedurende het hele 

jaar. Maar dat hebben we er graag voor over. Niets staat ons in 

de weg om de beste kwaliteit te voorzien voor jou, onze klant! 

  K WA L I T E I T S C O N T R O L E 

Uiteraard is het moeilijk om met enkel opleidingen overal 

hetzelfde niveau te garanderen. Daarom zijn we heel blij met 

onze managers en franchisers die erop toekijken dat zelfs de 

jongste medewerkers hun werk goed doen en hen kunnen 

bijsturen waar nodig. Bij KREATOS zijn we er rotsvast van 

overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om bij te leren en 

zijn droom te verwezenlijken. Daar zetten we dan ook de nodige 

middelen voor in.  

Naast filiaalmanagers en franchisers heeft KREATOS ook district 

managers. Dit is een team van ervaren mensen die onverwacht 

binnenspringen in al onze salons over heel Vlaanderen. In enkele 

uren tijd overlopen ze samen met de manager verschillende 

aandachtspunten. Draagt iedereen dezelfde badge? Krijgen de 

klanten een drankje aangeboden? Staat er altijd een ervaren 

kapster bij de stagiair? Je kunt het eigenlijk omschrijven als 

een soort examen. Nadien worden de sterktes en werkpunten 

van het team aangehaald. Op die manier proberen we steeds te 

zorgen voor goede kwaliteit binnen de hele KREATOS groep.
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Duurzame mode
Tekst en beeld:  Silke De Backer  
(lees meer op www.silkeblogs.com) 

MENSEN WORDEN STEEDS BEWUSTER VAN DE IMPACT 
VAN HUN KEUZES. NIET ENKEL DE CONSUMENT, MAAR 
OOK DE PRODUCENT WIL HIERVOOR MOEITE DOEN. 
TEGENWOORDIG ZIJN ER STEEDS MEER MERKEN DIE 
ERVOOR KIEZEN OM EEN DUURZAME COLLECTIE UIT 
TE BRENGEN OF DUURZAAMHEID IN HET ALGEMEEN 
CENTRAAL TE STELLEN. 
BOVENDIEN MERK IK OP DAT MERKEN BEGINNEN 
TE SPELEN MET HET IDEE OM NIET ELK SEIZOEN EEN 
VOLLEDIGE COLLECTIE UIT TE BRENGEN. DIT OM DE 
WEGWERPCULTUUR TEGEN TE GAAN.  

Duurzaam is hip. En maar goed ook, want duurzaam is gewoon 

voordelig. Zowel voor je portemonnee als voor de planeet. 

Tegenwoordig hoef je zeker geen geitenwollen sokken meer 

te dragen om duurzaam gekleed te zijn. Er bestaan heel wat 

merken en collecties die er zowel goed uitzien als ecologisch 

verantwoord zijn. Ik geef je graag enkele tips voor tijdens het 

duurzaam shoppen! 

Dit is  een jumpsuit van Kings of  Indigo,  een merk dat 
zeker onder de noemer duurzaam valt.  Ze gebruiken 
veel  minder water om de jeans te produceren, 
kiezen voor biologisch katoen en zorgen voor goede 
werkomstandigheden. Kings of  Indigo is aangesloten bij 
de Fair Wear Foundation die de fabrieken inspecteert.

  WAT  M A A K T  E E N  K L E D I N G S T U K  

  D U U R Z A A M ?  

Er zijn een aantal factoren die daarin meespelen. Ten eerste 

spelen de grondstoffen een belangrijke rol. Hier kan op 

bespaard worden zodat de productie minder belastend wordt 

voor het milieu. Een andere optie is dat de producent ervoor 

kiest om gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en 

verwerkingstechnieken. 

Wat daarnaast ook erg belangrijk is,  zijn de werkomstandigheden. 

Eerlijke lonen en veilige arbeidsomstandigheden zijn een must!

Ten slotte is kleding ook een stuk duurzamer als hij langer 

meegaat. Een jeansbroek die je jarenlang kunt dragen, zorgt 

voor een veel kleinere impact op het milieu dan een jeansbroek 

die je na slechts één seizoen dragen al moet weggooien omdat 

hij versleten is.

ASOS bracht in 2018 de collectie ASOS Made in Kenya 
SS18 uit.  Het is  een collectie in samenwerking met 
SOKO Kenya, een ethisch verantwoorde producent 
waarmee ze al  langer samenwerken. SOKO Kenya richtte 
een naaischool op in Rukinga,  om op die manier meer 
werkgelegenheid te creëren. Dit  jurkje met ananasprint 
vond ik het allerleukst! 

  E E N  PA A R  T I P S 

Vandaag de dag is het helemaal niet meer moeilijk om duurzame 

kleding te vinden. Laat dat dus geen excuus zijn! Online zijn 

er tientallen webshops te vinden die specifiek gericht zijn op 

duurzame kleding. Er zijn heel wat merken die duurzaam zijn. 

Denk maar aan Filippa K (een favoriet van mij), Patagonia, Nudie 

Jeans, etc. Over het algemeen is duurzame kleding wat duurder, 

maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Als je geen al te groot 

budget hebt, is het een idee om naar een tweedehandswinkel te 

gaan. Think Twice, Pardaf en Episode zijn mijn favorieten. 

Dat duurzaam niet duurder hoef t te zijn,  bewijst deze jas 
van Monki.  Monki zet zich heel hard in om haar kleding 
duurzamer te maken. Zowel op vlak van materialen als 
op vlak van de productietechnieken. Je kan zelfs je oude 
kleding inleveren bij  Monki in ruil  voor 10% korting.  
Op die manier krijgen de kleren die je niet meer draagt 
een nieuwe kans. 

26 27



KIES UIT 7 LOOKS 
IN 15 MINUTEN KLAAR

BETAAL SLECHTS 15 EURO

Niets is zo leuk als het genieten van een volledig 
nieuwe look. Maar een make-over kost tijd en dat 

is nu net waar het ons vaak aan ontbreekt.

Een nieuwe look binnen een kort tijdsbestek ...  
dat moet kunnen dachten ze bij Kreatos.

Ze staken de koppen bij elkaar en bedachten  
de Kreatos Style Up : een trendy look  

op slechts 15 minuten tijd* !

De Style Up is een zorgvuldige styling die op 
droog of gewassen haar wordt toegepast. 

Met een prijskaartje van 15 euro is het niet alleen 
een snelle maar ook een betaalbare behandeling.

Je kan kiezen uit zeven aantrekkelijke looks,  
er zit vast iets tussen dat perfect bij jou past.  

Belangrijke meeting, chique feestje, een avondje 
uit of gewoon een snelle nieuwe look ? 

Ontdek de Kreatos Style Up !

Styleup

Styleup

www.kreatos.be/styleup
of vraag je kreatoskapper om advies

*(eventuele wachttijd niet inbegrepen)

advertentie_style_up.indd   1 23/01/2019   13:23:33

Je haar verzorgen na de winter
Tekst:  Je KREATOS kapper
Beeld:  KREATOS

DE VERWARMING BINNENSHUIS, DE KOUDE, WIND, REGEN 
OF ZELFS SNEEUW BUITEN. ONZE HAREN HEBBEN HET DE 
LAATSTE MAANDEN ZWAAR TE VERDUREN GEHAD. SLECHT 
WEER ZORGT NIET ALLEEN VOOR DROOG EN BESCHADIGD 
HAAR, OOK ONZE HOOFDHUID DROOGT UIT, WAARDOOR 
DE KANS OP SCHILFERTJES VERGROOT. NU DE WINTER 
ACHTER DE RUG IS WILLEN WE LIEFST REDDEN WAT ER TE 
REDDEN VALT, MAAR HOE DOEN WE DAT?
•

  S TA P  1  –  H O E  K R I J G E N  W E  

  O N S  H A A R  W E E R  G E ZO N D ?  

• Heb je tijdens de gure wintermaanden geen haarmaskertje 

gebruikt om je haar extra goed te hydrateren? Dan is dit de 

eerste stap! Gebruik naast shampoo en conditioner één keer per 

week een voedend haarmasker. Er zijn zeer veel verschillende 

haarmaskers verkrijgbaar. Welke je het best gebruikt hangt af 

van je haartype. Vraag je kapper om advies.  

Tip: Vraag ook eens naar de BC Fiber Clinix. 

• Heb je last van pluizig en statisch haar? Een snelle tip voor 

thuis: spuit wat haarspray op je borstel voor het borstelen. 

De sprays uit het Oil Ultime gamma zijn  echte aanraders! 

Ook hier hebben we voor elk haartype een aangepaste versie 

(€24,95/100ml). 

  S TA P  2  –  H O E  H O U D E N  W E  

  O N S  H A A R  M O O I ?  

• Je ziet hem al aankomen: ga regelmatig naar de kapper! Uit 

studies blijkt dat je haar na zo’n 6 à 8 weken begint te splitten. 

De beste manier om je haar gezond en mooi te houden, is dus 

door het regelmatig te laten bijknippen. Hierdoor maak je komaf 

met gespleten en droge haarpunten. Je haar ziet er weer fris en 

gezond uit!

• Niet alleen je lichaam verdient af en toe een welverdiende 

massage, ook je hoofdhuid heeft hier nood aan. Door geregeld je 

hoofdhuid te masseren, verbetert de doorbloeding en stromen 

zuurstof en voedingsstoffen beter naar de haarfollikels. Geen 

idee hoe je dit zelf het beste aanpakt? Dan kan je er natuurlijk 

tijdens de wasbeurt bij je kapper van genieten! 

• Heet, heter, heetst. We douchen allemaal wel eens graag lekker 

warm, maar eigenlijk is dit niet zo goed voor je haren. Ideaal is om 

de shampoo in te masseren met lauw water en nadien te spoelen 

met (relatief) koud water zodat de haarschubben terug sluiten.

  S TA P  3  –  H O E  S C H I T T E R  I K  T E R U G ?  

• Glansloos haar? Sinds vorig jaar werken we met een nieuwe 

technologie die frisse en intense kleuren creëert met een 

onweerstaanbare glans. De “IGORA ROYAL” en “IGORA 

VIBRANCE” geven je haar meer kleurpigment en zorgen 

voor een ultieme glans zonder je haar te beschadigen. Deze 

hoogwaardige kleuringen evolueren prachtig doorheen de tijd 

en er zal slechts een minimale uitgroei te zien zijn. 
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Het tweede kind
Tekst en beeld:  Jessica Nobels  

(lees meer op www.exploringlife.be) 

IK BEN JESSICA, MAMA VAN TWEE 
HEERLIJKE MEISJES ELLIE (3 JAAR) 

EN OONE (1 JAAR). 

IK ZOU HIER OOK MIJN BEROEP 
EN LEEFTIJD KUNNEN BIJZETTEN, 

MAAR HOE JE HET OOK DRAAIT 
OF KEERT, MOMENTEEL BEN IK 

VOORAL MAMA.
• 

Toen ik net mama wilde worden, wilde ik vooral weten of zo’n 

baby je leven verandert.  Ik was namelijk heel bang dat ik een 

kluizenaar zou worden. Nu ik zelf twee kinderen heb, vragen 

mensen dit nu aan mij. Laten we zeggen dat ik me daardoor oud 

voel. Iedereen wil ook heel graag weten wat een tweede (of 

derde, vierde) baby met je gezin doet. Ik kan je alvast zeggen dat 

één baby niet zoveel veranderde aan ons leven, maar toen het 

er twee werden zette dat mijn wereld op zijn kop. Laten we het 

eens hebben over mijn tweede kind.

We zullen bij het begin beginnen. Wanneer je klaar bent voor 

een tweede baby hangt af van je eerste baby. Wij hadden daar 

heel veel geluk mee. Na een verschrikkelijke bevalling werd 

ik beloond met een geweldige baby. Ze sliep en at, meer deed 

ze niet. Ze leefde als een kangoeroe in de draagzak op mij. Die 

draagzak was trouwens de beste investering ooit. Heerlijk 

cocoonen met een verse baby. De peuterleeftijd ging ook heel 

vlot en dus was de wens voor een tweede baby er snel. 

“Als het zo gemakkelijk gaat, kan een tweede er ook wel bij.”, 

dachten we.

  D E  V E R WA C H T I N G E N 

Je hebt al een baby op de wereld gezet en dat ging goed. 

Waarom zou een tweede zo anders zijn? Je weet dat een tweede 

kind meer werk zal zijn, maar ergens verwacht je toch ongeveer 

hetzelfde. Je weet namelijk niet hoe de ‘andere kant’ eruit ziet. 

Als je baby snel doorslaapt, kan je je niet voorstellen wat al die 

nachtouders moeten doorstaan. Die ouders die uren aan een 

stuk rondwandelen of zelfs gaan rondrijden om hun baby te 

laten slapen. Aan de andere kant heb je als nachtouder geen idee 

hoe het voelt om eens door te slapen. Ben je zelf een nachtouder 

en mocht je lotgenoten zoeken, volg dan zeker op Instagram de 

hashtag #nachtouders. Het doet soms deugd om te weten dat je 

niet alleen bent.

  D E  R E A L I T E I T 

Na een tweede verschrikkelijke bevalling kregen we een wolk 

van een baby. Drinken, slapen en ook zoals de eerste als een 

kangoeroe bij mama hangen, maar na een paar weken sloeg 

het plots volledig om. Het leek wel alsof ze vier maanden lang 

non stop huilde. Er waren nachten dat wij om de beurt drie uur 

opbleven om rond te wandelen met haar in de draagzak. Op die 

manier konden we ervoor zorgen dat we toch elk drie uurtjes 

aan een stuk konden slapen.

Later bleek dat ze een blokkade in haar nek had en ze daardoor 

dus zo vaak overstuur was. Het maakte het er niet gemakkelijker 

op. Een 2 jarige die nog niet naar school ging en een baby die 

niet wilde neergelegd worden. Ik heb die periode mijn handen 

nooit vrij gehad. Daardoor heb ik de overgang van één naar twee 

kinderen als wat moeilijker ervaren.

  M A A R  WA A R  H E T  O M  D R A A I T ! 

Volgens mij hangt veel af van de baby die je krijgt. Jammer 

genoeg komen baby’s niet met een handleiding. Al is het ene kind 

wat gemakkelijker te lezen als het ander. Laat je dus niets wijs 

maken. Als mama of papa doe je stinkend hard je best en soms is 

dat nog niet goed genoeg. 

Uiteindelijk draait het erom dat we onze kinderen graag zien. 

Ruzies, slecht eten, slecht slapen,… het zijn allemaal fases. 

Tijdens een moeilijk moment denk je maar aan mij en zeg je : 

‘Het is maar een fase’. Het belangrijkste is dat we onze kinderen 

graag zien en dat we hen helpen om de beste versie van zichzelf 

te worden.

Ik weet vaak ook niet waar ik mee bezig ben. Wil je graag komen 

kijken hoe ik worstel? Neem dan een kijkje op mijn Instagram 

account. Een feed met mooie plaatjes afgewisseld met de 

heerlijke chaos van een gezin met twee kleine kindjes.

X Jess

www.instagram.com/jessicanobels
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Paasbrunch
Tekst en beeld:  Jelle Beeckman  

(lees meer op:  www.themessychef.be) Mediterraans eitje met 
ricotta en soldaatjes
Dit gerechtje is gemakkelijk voor te bereiden. En je hoeft 

het maar in de oven te schuiven als je gasten aan tafel zitten. 

Ideaal voor een zondagse brunch. Nostalgie in een heerlijk 

lente jasje. Soldaatjes, geef acht! Aanvallen!

  V O O R  2  P E R S O N E N  

2 eieren

250g ricotta

Een handvol zongedroogde tomaten

Een handvol olijfjes

1 teentje look

Peper en zout

Olijfolie

Basilicum

2 dikke sneden brood

Gedroogde oregano

Verwarm de oven op 200 graden

Snijd een handvol olijfjes en zongedroogde tomaten in 

kleinere stukken.

Meng ze onder de ricotta en kruid met peper, zout en 

een  geperst teentje look. Doe er ook wat fijngesneden 

basilicum bij.

Verdeel het mengsel over 2 ovenpotjes en doe in elk 

potje een eitje. Strooi er nog een snuifje gedroogde 

oregano over.

Zet de potjes ongeveer 10 minuten in de oven tot het wit 

van ei gestold is en de dooier nog mooi lopend is.

Snijd soldaatjes uit het brood, doe een goeie scheut 

olijfolie in de pan en bak het brood krokant.

Haal de potjes uit de oven, serveer direct en doppen 

maar!

01

02

03

04

05

06

07

Tip voor  
de perfecte food foto:
Ergens nog een oude plank in 

de garage of in het tuinhuis 
liggen? Gebruik die eens als 

ondergrond voor  
je bordje.

3332



01

02

03

04

05

05

lente salade met 
ham, lente-ui, 
tomaat, Parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes
Lentekriebels! Wedden dat deze lente salade de nieuwe 
beste vriend wordt van jouw boterham?

  V O O R  3 0 0  G R A M  S A L A D E  

1 schelletje gekookte ham met 
    een dikte van ongeveer 5 mm
2 stengels lente-ui
1 theelepel lookkruiden
1 theelepel citroensap
2 eetlepels pijnboompitten
6 kerstomaatjes
1 eetlepel mayonaise
Peper en zout
Parmezaanse kaas

Rooster de nootjes in een droge pan (zonder 
vetstof). Hou de pan in de gaten zodat de noten niet 
aanbakken.

Snijd de ham eerst in reepjes en dan in blokjes. Doe 
de hamblokjes in een mengkom.

Snijd de lente-ui en de tomaatjes fijn en doe ze bij 
de ham.

Meng er een lepel mayonaise door samen met een 
paar druppels citroensap. Kruid met peper, zout en 
lookkruiden.

Meng alles onder mekaar, rasp er nog wat 
Parmezaanse kaas bij en werk af met de krokant 
geroosterde pijnboompitjes.

Zet de pot fris in de koelkast en haal hem er pas uit 
bij het serveren.  Smeer deze overheerlijke salade op 
een licht geroosterde bruine boterham. Smakelijk!

Foto tip
Voor de perfecte foto zorg je dat al de 

ingrediënten van je salade, soep of pasta 
afzonderlijk zichtbaar zijn. Hou bijvoorbeeld 
wat pijnboompitjes, lente-ui of tomaat opzij 
om ze vervolgens op het einde terug op je 
bord te leggen. Niet alleen ziet je bord er 
een stuk appetijtelijker uit, de kijker ziet 
ook direct wat het gerecht is zonder de 

beschrijving te moeten lezen.
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thaise noedelsalade met 
kippenballetjes, asperges 
en pindadressing
  V O O R  2 - 4  P E R S O N E N  

Kippengehakt (600 gram)

Eiernoedels (of cappellini) 250gram

2 eetlepels pindakaas

2eetlepels rode curry pasta

3 eetlepels paneermeel

100 ml kokosroom

1 eetlepel sojasaus

1 limoen

1 theelepel vissaus

1 theelepel suiker

Een handje vol pindanoten

Platte peterselie

2 rode uien

2 lente-uitjes

100 gram groene asperges

Olijfolie

Peper en zout

Bosje radijzen

Kook de noedels (of cappellini) al dente, giet af, spoel 

onder koud water en laat uitlekken. Roer er een 

lepeltje olijfolie door zodat de pasta niet plakt.

Kruid het kippengehakt met peper en zout. Meng er 

de rode curry pasta onder samen met het paneermeel. 

Rol er balletjes van en bak ze in de pan. Laat afkoelen.

Meng de sojasaus, vissaus, suiker, pindakaas en het 

sap van een limoen onder mekaar voor de dressing.

Hak de noten fijn. Snijd de rode ui en de lente-ui fijn.

Zet een pot met gezouten water op het vuur en kook 

de asperges beetgaar. Giet ze af en spoel onder koud 

water.

Was de radijzen en snijd er dunne rondjes van.

Meng al de ingrediënten met de noedels. 

De balletjes serveren we koud.

Werk af met een frisse dressing, de pinda noten en 

verse peterselie.

Foto tip
Wil je een foto maken van een salade? 

Zorg dan dat al je ingrediënten uitermate 

fris en vers lijken. Dat kan je doen door 

je groenten of kruiden op koud water te 

zetten en door de salade net voor het 

nemen van je foto nog even te besprenkelen 

met datzelfde water of met een scheutje 

olijfolie.  Roer ook niet direct de hele 

dressing door je salade. 

34 35



Tekst en beeld:  Kristof  en Annelies  
(lees meer op www.meersmaak.be)

In een nieuw jaar moet je nieuwe dingen proberen, vonden we. 

En dus trokken we voor de allereerste keer naar Oostenrijk voor 

onze jaarlijkse dosis wintersport. Met 760 kilometer skipiste, 

260 skihutten en 20 snowparks en funslopes bleek Ski Amadé 

(het grootste skigebied van Oostenrijk) een hele goeie keuze. 

Wij lieten onze ski’s vooral overuren kloppen in de kuurplaats 

Bad Gastein, op de grens tussen Tirol en Salzburg.

KU R E N  A LS  E E N  K E I Z E R 

Bad Gastein. Het doet misschien niet meteen een belletje 

rinkelen, maar haar bekendste bezoeker kennen jullie 

waarschijnlijk wel: keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Of Sisi 

voor de vrienden. Volgens Wikipedia ligt de stad vol heilzame 

bronnen. Daarom zakken alle groten der aarde natuurlijk naar 

het kuuroord af. Ondergetekenden mochten dus zeker niet 

ontbreken.

Naast Gastein verzamelt het skigebied Ski Amadé nog vier 

andere regio’s: Hochkönig, Grossarltal, Salzburger Sportwelt en 

Schladming-Dachstein. Dankzij de de 4.500 sneeuwkanonnen is 

het gebied zeker tot eind april sneeuwzeker.

Met Sisi nog in het achterhoofd kiezen we voor het luxueuze 

viersterrenhotel Salzburger Hof. Op een steenworp van het 

centrum, de thermen én – niet onbelangrijk – de skilift. Het 

sprookjesachtige gebouw dateert uit 1889 en biedt ruime, 

elegante kamers. In het hotelrestaurant Hofkeller genieten we 

van traditionele Oostenrijkse gerechten. Afzakken doen we 

daarna met een cocktail in de Ritzbar.

S K I Ë N  M E T  S I S I 
B L I T Z B E ZO E K  A A N  H E T  FAVO R I E T E  KU U R O O R D  

VA N  D E  K E I Z E R I N  VA N  O O ST E N R I J K

R E D  B U L L  H A N G A R-7  E N  TA X I 
R U D I G I E R

Reis je met de wagen tot Bad Gastein? Dan ben je een kleine 

tien uur onderweg. Wij kozen voor een vlucht van Brussel naar 

München. Taxi Rudigier loodste ons daarna feilloos door de 

Alpen tot aan de voet van de skipiste.

Wie onderweg even de benen wil strekken, kan een ommetje 

maken langs de Red Bull Hangar-7 in Salzburg. Je vindt er 

historische vliegtuigen, helikopters en F1-wagens.

DATA S K I B R I L L E N
Ski Amadé was één van de eerste skigebieden die uitpakte 

met de heuse dataskibrillen of Smart Ski Goggles. Ook wij 

huren zo’n bril. Je krijgt de belangrijkste data van het skigebied 

rechtstreeks in je bril te zien: Welke skihutten liggen in de 

buurt? Aan welke liften is het erg druk? Etc.

Wat vooral erg leuk is? Je ziet hoe snel je skiet en dat is écht wel 

kicken. Zo’n databril huren kost je 19 euro per dag. Hou je van 

snelheid en ben je graag mee met de nieuwste technologie, dan 

is dit zeker het proberen waard.

D I N E R E N  I N  E E N  O U D E  S K I H U T

Bellevue Alm. Onthou die naam. Het is één van de oudste – 

meer dan 600 jaar – skihutten van Oostenrijk. Ze ligt op een 

eenzame hoogte en ook de weg ernaartoe is eenzaam: een 

éénpersoonslift brengt je tot op een hoogte van 1.300 meter. De 

beloning is een prachtig uitzicht en een royale portie lekker eten 

aan democratische prijs. 

De afdaling die volgt, is 

goed voor de vertering. 

We skiën de piste af 

en bedenken ons veel 

te laat dat waterdichte 

kledij geen overbodige 

luxe was geweest.

De volgende ochtend 

staan we al vroeg op, we 

gaan ontbijten op een 

bergtop. Onze berggids 

Hans brengt ons via de 

Golbergbahn naar een 

hoogte van 2.650 meter. 

De laatste meters naar 

de Kreuzkogel leggen 

we te voet af door de 

sneeuw. De inspanning loont de moeite: een adembenemend 

zicht op het dal én op honderden bergtoppen. We zien de 

Grossglockner. Met 3.798 meter de hoogste top van Oostenrijk. 

We krijgen een rijkelijk ontbijt en het uitzicht maakt de prijs van 

45 euro per persoon meer dan goed.

H O O G ST E  H A N G B R U G  VA N  E U R O PA
We skiën tot de middag, omdat we nog even naar de 

Stubnerkogel willen. Hier hangt de hoogste hangbrug van 

Europa: 1 meter breed en maar liefst 140 meter lang. Annelies 

is eigenlijk niet zo’n fan van grote hoogtes, maar voor die ene 

keer overwint ze haar angst. Om haar te belonen voor haar 

moed en doorzettingsvermogen nemen we een dessert. We 

bestellen bauernkrapfen, de donuts van Oostenrijk.
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1+1
BC Bonacure

GRATIS 

+ In mei en juni 2019 +
Bij aankoop van een BC product uit de gamma’s Volume Boost, Color Freeze, 

Moisture Kick, Smooth Perfect, Time Restore of Repair Rescue, krijg je
een 2de product uit deze gamma’s gratis mee naar huis. 

Het goedkoopste van de 2 producten wordt gratis aangeboden - Zolang de voorraad strekt - Enkel in de deelnemende Kreatos salons.
Info en voorwaarden bij je Kreatos kapper.

+ In mei en juni 2019 +
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5 essentiële producten die nooit (never ever)  
mogen ontbreken in mijn make-up tasje!
Tekst en beeld:  Natalie Vanheers  
(lees meer op www.latanie.be)

A RT  D E CO 
B R OW  P E N C I L
Wenkbrauwen kaderen je gezicht. Van nature heb ik 
wel een stevig paar, maar hier en daar heb ik toch een 
kaal plekje. Ik werk mijn wenkbrauwen bij met een 
potloodje van Art Deco (€14,95). Aan de achterkant 
van het potlood zit een kammetje om je wenkbrauwen 
netjes op z’n plaats te houden! 

N Y X 
E P I C  I N K  L I N E R
Als grote Mad Men 
fan, vind ik het mooi 
om eyeliner te dragen. 
Dit is mijn signature 
kenmerk! Na 15 jaar 
experimenteren met 
potloodjes, liquids 
en stiftjes heb ik mijn 
favoriet gevonden: de 
Epic Ink liner van NYX 
(€10,40). Extra voordeel: 
de gitzwarte kleur is 
longlasting. Dikke liefde 
voor deze baby!

E ST É E  L AU D E R  
A DVA N C E D  N I G H T 
R E PA I R
Hoewel dit product ‘night repair’ 
heet, gebruik ik het ook overdag! 
Het serum voelt niet vettig en en 
zorgt voor hydratatie en een mooie 
teint. Elke ochtend en avond een 
paar druppeltjes aanbrengen & 
you’re good to go! Nood aan een 
extra kick? Zet het flesje eventjes 
in de koelkast voor een verkoelend 
effect op je huid (€106 voor 50ml).

C L I N I Q U E 
A I R B R U S H 
CO N C E A L E R
Ik heb een vrij egale huid waardoor 
een CC crème voor mij voldoende 
is. Soms gebruik ik alleen een beetje 
concealer. De airbrush concealer 
van Clinique heeft een heel fijn 
kwastje (€26). Hij camoufleert de 
donkere kringen onder mijn 
ogen en ook roodheden 
werk je makkelijk 
weg. 

B O U R J O I S  
R O U G E  V E LV E T 
T H E  L I P ST I C K

Sinds een paar jaar ben ik een echte 
lipstick girl. Ik heb er minstens 70! 
Mijn favoriet voor elke dag? De n° 13 uit 
de Rouge Velvet lijn is echt ‘to die for’ 
en behoort daarom steevast tot mijn 
favorieten (€16)!
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Feestelijke
lente

  Kappers  
  Naïma Azoug  

  Rachida Calebout  

  Styling / Sarah Roelstraete  

  Visagie / Isolde Roels

  Fotografie / Debbie Debrauwer 
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body 
Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
Session Label Powder Cloud
Styling vrouw
Session Label Crystal Gel

Outfits / Uniqlo, Caddis 
Fly, Uniqlo, WE Fashion
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body 
Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
OSIS+ Dust It
Styling vrouw
OSIS+ Volume Up

Outfits / Zara, Her Shirt, 
Drykorn, JBC, Pepe Jeans
Schoenen / Torfs, Dr 
Martens
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body
Shampoo vrouw
Osis+ Boho Rebel
Styling man
OSIS+ Dust It / OSIS+ 
Molding Wax
Styling vrouw
OSIS+ Bouncy Curls 

Outfits / Vero Moda, 
Arket, Essentiel, Uniqlo, 
Selected Femme, Pepe 
Jeans, IKKS 
Schoenen / Torfs 4746



Shampoo man
3D MEN Hair & Body 
Shampoo vrouw
BC Volume Boost
Styling man
Session Label Crystal Gel
Styling vrouw
OSIS+ Refresh Dust / 
Session Label Strong hold

Outfits / Patrizia Pepe, 
Essentiel, Uniqlo, Arket, 
JBC
Schoenen / Caroline Biss, 
Torfs
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Shampoo man
3D MEN Hair & Body
Shampoo vrouw
Osis+ Boho Rebel
Styling man
OSIS+ Bouncy Curls  / 
OSIS+ Mighty Matte
Styling vrouw
Session Label Dry Fix

Outfits / IKKS, Uniqlo, 
Brax, JBC, Lolly’s Laundry, 
YAS, Tommy Hilfiger
Schoenen / Torfs
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Q&A
   IK BEN EEN MEISJE VAN 25 JAAR EN LAATSTE TIJD MERK IK   

   DAT IK STEEDS MEER HAAR VERLIES. IK VIND DIT GÊNANT EN   

   BEN BANG DAT IK KAAL WORD. WAT KAN IK DOEN?  

In eerste instantie moet je zeker niet panikeren want de 

oorzaak van het haarverlies kan heel verschillende redenen 

hebben. Omdat er bij iedereen een andere reden kan zijn (vb. 

stress, hormonen,…) is het moeilijk om één antwoord te geven. 

Daarom raad ik je in dit geval aan om even langs te komen. 

Dankzij onze expertise en regelmatige opleidingen zijn onze 

kappers perfect opgeleid om een gepaste oplossing of advies 

te voorzien. 

   IK BEN EEN GROTE FAN VAN ARIANA GRANDE   

   EN ZOU GRAAG WAT TIPS KRIJGEN OM HAAR   

   STAART ZELF TE KUNNEN MAKEN?  

Je begint best op droog haar dat je lichtjes nat maakt door 

er wat water op te doen. Je deelt je haar in 2 delen. Met 

het bovenste deel maak je een staart. Als het helpt kan je 

ondersteboven gaan hangen met je hoofd. Vervolgens kam je 

de rest van je haar ook naar boven en voeg je het samen met 

de vorige staart. Met een fijne kam nog eens gladkammen en 

als laatste neem je nog een klein lokje dat je rond het elastiekje 

draait. Dit zet je vast met een schuifspeldje. 

   MOET IK MIJN HAREN WASSEN VOOR IK HET LAAT KLEUREN?  

Dit doe je best niet. Met het wassen en inmasseren van shampoo 

zetten we de poriën op de hoofdhuid open. Hierdoor verdwijnt 

de natuurlijke vetlaag en is de hoofdhuid veel gevoeliger aan 

de kleuringen. 

   ALS IK ZELF KRULLEN ZET,   

   ZAKKEN ZE ER VRIJWEL   

   ONMIDDELLIJK TERUG UIT.   

   GRAAG ZOEK IK EEN OPLOSSING   

   WANT WIL ECHT KRULLEN MET  

   MEER VOLUME.  

Hoe krijg je meer volume in je krullen? Was je haar met 

een vocht-inbrengende shampoo (vb. Moisture Kick), doe 

dit met een draaiende beweging op je hoofdhuid en spoel 

nadien grondig uit. Breng een masker aan met je hoofd naar 

beneden gericht, en kneed de verzorging in op de haarpunten. 

5 minuten later grondig uitspoelen. De laatste stap is een 

mousse in het haar kneden voor meer volume. Dit doe je door 

je haar te verdelen in 3 delen. Niet wrijven of kammen, maar 

kneden! Laat je haar aan de lucht drogen en kneed er tijdig 

door, zo krijg je gelijkmatig volume in je krullen.

   KAN IK MIJN HAAR KLEUREN  EN EEN  PERMANENT   

   LATEN  ZETTEN IN  ÉÉN KAPPERSBEURT?   

Neen! Wij raden aan dit gescheiden te doen. Als eerste de 

permanent en vervolgens het kleuren. Waarom? Wel, de 

permanent zal je haar een beetje doen oplichten en zou 

je normale kleur dus in de war brengen. Daarnaast kan je 

haar deze twee behandelingen tegelijk waarschijnlijk niet 

verwerken. 

ook een vraag? 
Stuur hem door naar 

forward@kreatos.be met je 
naam of anoniem!

Stefanie,  25

Lauren,  16

Ingrid,  44

Melanie,  53

Jennifer,  36

GRATIS
KLEUROPFRISSER

op vertoon van je Kreatos VIP-kaart

+ vanaf 1 maart 2019 +

Geniet van één GRATIS Color Expert Mousse behandeling binnen de 
3 weken na je kleuring bij je Kreatos kapper.

Excl. bijkomende diensten zoals wassen, knippen of drogen.

Info en voorwaarden bij je Kreatos kapper.
52



Van neo-mint tot a taar: interieurtrends 
    voor lente en zomer 2019
Tekst:  Hilde Francq (lees meer op www.francqcolors.be)

HET VOORJAAR KOMT ERAAN: DÉ GELEGENHEID OM 
EEN GRONDIGE LENTESCHOONMAAK TE DOEN EN 
MISSCHIEN OOK JE INTERIEUR EENS OP TE FRISSEN. WAT 
ZIJN DE NIEUWE INTERIEURTRENDS? WELKE KLEUREN EN 
MATERIALEN ZIJN JE-VAN-HET IN 2019? WELKE TRENDS 
KUN JE NIET MISSEN? TRENDWATCHER EN KLEUREXPERTE 
HILDE FRANCQ VAN TREND STUDIO FRANCQ COLORS 
LICHT ALVAST EEN TIPJE VAN DE SLUIER!
•

  G E N D E R  B L U R R I N G  I N  H E T  I N T E R I E U R 

Wist je dat mode een 

grote invloed heeft op 

onze interieurs? Veel 

modetrends sijpelen 

met wat vertraging 

door naar onze huizen. 

Afgelopen jaar hoorden 

we veel over feminisme 

en gender in de media. 

Op de catwalks werden 

genders geblurd dat 

het een lieve lust was: 

bij de vrouwen kreeg 

de kledij grote volumes 

en werd er gespeeld 

met typisch mannelijke 

stuks. Bij de mannen 

zagen we een explosie 

van kleur en typisch 

vrouwelijke stoffen. 

Ook in het interieur krijgen we dat contrast tussen mannelijk 

en vrouwelijk, hard en zacht. Een van dé nieuwe materiaal-

combinaties is fluweel met gepolijst staal of plexiglas. We krij-

gen ronde vormen 

die gecontrasteerd 

worden met scher-

pe hoeken. Ook de 

kleurencombinaties 

reflecteren die span-

ning tussen man-

nelijk en vrouwelijk:  

bijvoorbeeld ‘peachy 

pink’ met mannelijk 

groen of electric blue. 

Of wat dacht je van 

dé kleurencombinatie 

van 2019: paars met 

een nieuw muntgroen 

dat we neo-mint  

noemen. Enkel voor 

de durvers!

catwalkpictures.com 

Normann Copenhagen Francq Colors,  Trend Picks catwalkpictures.com 

  M Y  H O M E  I S  M Y  C H U R C H 

Voor wie het liever sober en rustig houdt, hebben we goed 

nieuws: er komt een spiritueel minimalisme aan, geïnspireerd 

door religieuze gebouwen. Kerken en kloosters zijn voor 

interieurarchitecten de nieuwe inspiratiebronnen. Hoe dat 

komt? We hebben meer dan ooit nood aan focus en concentratie. 

En laat religieuze gebouwen daar nu net voor ontworpen 

zijn! Onze huizen krijgen dus concentratiezones waar 

we kunnen rusten, nadenken of mediteren, afgewisseld 

met gemeenschappelijke ruimtes waar we samen eten en 

ontspannen. Net zoals een klooster! 

Een van dé must-haves in deze trend is de lange altaartafel uit 

steen of beton. Heb je niet voldoende plaats daarvoor? Dan zijn 

er ook mini-altaartjes die dienstdoen als kaptafel. In deze trend 

kies je voor een sobere aankleding met een paar opvallende 

meubelen. Hoewel het kleurenpalet vooral uit wit- en grijstinten 

bestaat, hebben de materialen wel een mooie textuur. Zo 

blijft het warm aanvoelen. Brons en bruin als accentkleuren 

versterken dat warme gevoel nog meer.
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Roadtrip 
door Canada

Tekst en beeld:  Yannick De Pauw  
(lees meer op www.somsookheimwee.be) 

Met een oude campervan door  
Banff & Jasper National Park

IK BEN YANNICK DE PAUW, REISFOTOGRAAF 
EN BLOGGER. ALTIJD OP ZOEK NAAR WILDLIFE, 
GLETSJERMEREN EN VERBORGEN HIKES. EEN 
ROADTRIP DOOR CANADA WAS AL JAREN EEN 
STOUTE JONGENSDROOM VAN ME. HOOG TIJD OM 
DIE DROOM WERKELIJKHEID TE LATEN WORDEN!
•

Het is vroege ochtend. Ik zit nog maar een tiental minuutjes 

in mijn 30 jaar oude campervan en ik moet al abrupt 

stoppen omdat ik iets in de struiken zie ritselen. Ik tuur met 

mijn eagle-eyes door de bewasemde ruit, zoekend naar 

wildlife dat zich in de struiken verstopt. Een vrouwtjes-

wapiti en haar kroost mini bambi’s steekt voorzichtig de 

baan over. 

Ik ben te laat om een goede foto te trekken, maar ik ben 

gewaarschuwd en switch naar modus: hyper-alert. Ik wrijf 

het prut uit mijn ogen en maak me klaar voor een viertal 

uur adembenemende landschappen, elektrisch blauwe 

gletsjermeren en majestueuze bergketens. De Icefield 

Parkway tussen Jasper en Banff is één van de mooiste 

roadtrips van de wereld. Samen met Jenny, een originele 

Volkswagen Westfalia campervan, begin ik mijn mooiste 

avontuur van het jaar.

De baan slingert een dikke 230 kilometer van Jasper 

naar Lake Louise tussen besneeuwde bergtoppen, van 

uitgestrekte ijsvelden tot kletterende watervallen. Dit is 

de beste plek op aarde!

In de buurt van Bow Lake - een koud, cyaankleurig meer 

in een diepe vallei - zie ik een paar arenden op zoek naar 

hun lunch. Bij de watervallen van Athabasca word ik 

vergezeld door enkele berggeiten die vergeten waren dat 

een parking vooral uit luide toeristen bestaat. In een hoge 

boom bij Peyto Lake ontmoet ik een slapende uil die haar 

ogen een paar keer opendoet om haar beste poseermoves 

te showen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ik 

mijn eerste beer ga spotten. Ik voel het…
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De wilde dieren maken het dubbel zo fijn, maar zelfs als 

je er geen zou zien, is je trip over de Icefield Parkway een 

absolute aanrader. De ruige toppen van meer dan 2000 

meter tekenen gedurende de hele roadtrip je 

horizon. Plan je trip goed. In september begint de 

Indian Summer, de nazomer. De dichtbegroeide 

flanken gevuld met duizenden dennenbomen kleuren dan 

prachtig goudgeel, vermiljoen oranje en kastanjebruin. 

Zelfs de eerste sneeuw kan al vallen. Wil je eind september 

naar het land van de Maple Syrup en Céline Dion? Dan zal 

je een beetje moeten jongleren met weerberichten en 

reisschema’s. 

Als je iets meer reistijd hebt, moet je zeker ook de Canadese 

backcountry verkennen. Het land dat ooit bevolkt 

werd door de Kootenay, Glacier en Stoney stammen is 

onaangeroerd gebleven. Hier kan je meerdaagse hikes 

doen met de tent op je rug, ver weg van alle toeristen. Het 

echte wilde Canada!

Geen zin in vermoeiende wandelingen en zere voeten? 

Zowel Banff als Jasper zijn de moeite om enkele dagen te 

kamperen met de wagen. We hebben op voorhand geen 

campings gereserveerd, al raad ik wel aan om op voorhand 

uit te zoeken waar je naartoe wilt. Zeker als je je trip in de 

drukke zomermaanden plant.  

Het Westen van Canada heeft alles voor een 

onvergetelijke roadtrip. Wilde bossen, moderne steden en 

een rijke geschiedenis. Voeg daar nog de prachtige Rocky 

Mountains, helderblauwe meren, vriendelijke zwarte 

beren en oceanen gevuld met leven aan toe en je zit goed. 

De tijd vliegt, vooral in Banff en Jasper. Voor je het weet 

vraag je aan je reisbuddy of je niet gewoon de auto zou 

terugdraaien en het allemaal vlotjes opnieuw zou doen.

De highlights van 
de Nationale parken in Canada?

De parken zijn bezaaid met mooie hiking trails, 

uitkijkplatformen, kolkende watervallen en 

spectaculaire canyons.  

Mijn favorieten lijst ik even op:

1. Lake Maligne  - 2. Moraine Lake -  

3. Bow Lake  - 4. Lake Louise  -  

5. Sunwapta Falls - 6. Teahouse Trail -  

7. Maligne Canyon -  

8. Spirit Island
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GEMASKERD We weten niet wat de ontwerpers van Arket bezielt om 
keer op keer leuke speeltjes en mysterieuze maskers aan hun collectie home-
ware toe te voegen, maar we zijn blij dat ze dit doen. Op een of ander manier zit 
er altijd weer iets waar je tegen wil en dank een beetje verliefd op wordt. Dit keer 
zijn het de vos en het robotje. Hoezeer we ook proberen, we kunnen niet kiezen: 
we willen beide maskertjes!
www.arket.com

CREATIEF 
Met de stiften van Pilot Pintor tover je een banaal en alle-
daags voorwerp zo om in een hip en persoonlijk item. Laat 
je gaan op doosjes en kommetjes, op hout of textiel. Per-
sonaliseer je servies of geef een oud meubel een nieuwe 
bestemming. Pilot Pintor wakkert het creatieve vuur in je. 
Van basiskleuren over pastel tot metaaltinten, er is geen 
ontwerp dat je niet met Pilot Pintor gerealiseerd krijgt!
www.pilotpen.eu

ZE ZIJN ER WEER !
In 1994  lanceerde Buffalo de unieke platformsneaker . Bijna 
onmiddellijk waren ze  een mode-icoon voor de jaren ‘90.  Nu, 
bijna een kwarteeuw later, zijn ze er weer. Op vraag van menig 
stylist en fashionista brengt Buffalo zijn platformsneakers weer 
uit. Zowel voor hem als voor haar, in hoge of lage sneakers maar 
altijd met de opvallende dikke zool! Zou deze sneaker ook een 
icoon voor 2018 kunnen worden?
www.buffalo-boots.com

NATUURLIJK 
Als je over babyverzorging spreekt, dan heb je het onmiddellijk 
over Zwitsal met zijn typisch gele verpakking. Diezelfde Zwitsal 
heeft nu een nieuwe, frisse lijn uit met producten die helemaal op 
natuurlijke ingrediënten steunen: de Zwitsal Naturals. Het is nog 
steeds hoogkwalitatieve verzorging voor je baby, het is nog steeds 
makkelijk te gebruiken en mee te nemen, en het is nog steeds 
Zwitsal. Het is alleen net iets anders, net iets natuurlijker. We love it!
www.zwitsal.be

DINO’S 
Samsonite stuurt de dino’s terug naar school. Bij de 
Sammy’s tref je een heel gamma leuke en kleurige tas-
sen die niet alleen kindvriendelijk maar ook ergonomisch 
ontworpen zijn. Zo moet je geen schrik hebben dat je 
kinderen scheef gaan lopen onder het gewicht van hun 
boekentas!
www.samsonite.be

CHINESE KIP

www.tilda.com

Combineer het gerecht met je favoriete Tilda rijst

* 120 g Tilda Pure Basmati rijst
* 2 eetlepels plantaardige olie

* 1 grote ui, in plakjes
* 5 cm fijn gehakte gember

* 2 teentjes knoflook, fijn gehakt
* 1 kleine rode peper, fijn gehakt

* 2 theelepels maiszetmeel
* 1 theelepel curcuma longa

* 1 theelepel komijnzaad
* 1 theelepel gemalen koriander

* 500 ml kippenbouillon
* 4 kippenpoten

* 100 g paksoi, gehakt
* 50 g geroosterde cashewnoten

Verwarm 1 eetlepel olie in een grote pan. Gooi 
de ui, gember, knoflook en chilipeper in deze 
pan, en voeg peper en zout toe. Kook 4 à 5 mi-
nuten op laag vuur, tot ze zacht zijn. Voeg het 
maiszetmeel en de kruiden toe. Roer alles goed 
door elkaar. Mix het mengsel in een blender of 
foodprocessor tot een pasta.
Gebruik dezelfde pan om de bouillon op te war-
men. Bereid de kip met de plantaardige olie in 
een aparte pan. op hoog vuur. Wanneer d kip 
dichtgeschroeid is, giet je er de bouillon over en 
je voegt de pasta toe. Breng alles aan de kook 
en laat het zo’n halfuurtje sudderen, tot de saus 
ingedikt en de kip helemaal gaar is.
Kook de rijst volgens de instructies op de ver-
pakking.
Voeg de paksoi 5 minuten voor het einde van de 
kooktijd toe aan de kip.
Serveer de kruidige kip met de rijst en bestrooi 
het gerecht met de cashewnoten.

www.originailz.be

OriginailzOriginailzNAILSHOP
NAILSERVICE
EDUCATION

4 gadgets die je leven makkelijker maken
Tekst:  Kristof  Luyten (lees 
meer op www.sixpacks.be)

Het leven van een man gaat niet 
altijd over rozen! Je moet steeds 
paraat staan en je hebt het altijd 
druk, druk, druk… Herkenbaar? 
Check dan deze 4 gadgets die 
je leven een stuk eenvoudiger 
kunnen maken. 

F O G L E S S  S H OW E R  M I R R O R  - 
TO I L E T T R E E

’s Morgens vlug de badkamer in voor een snelle, 
verfrissende douche en een scheerbeurt. De spiegel in 
mijn douche raakt vaak aangedampt. Heel vervelend. 
Gelukkig bestaat er een oplossing voor: de Fogless 
Shower Mirror. Hoe werkt het? Simpel, je kleeft hem 
tegen de muur in de douche, doet er een beetje water 
in et voila, je spiegel dampt niet meer aan.

D I G I TA L  N OT E B O O K  - 
R O C K E T B O O K
Tegenwoordig gebruiken we haast overal onze 
laptop voor, maar tijdens meetings krabbelen 
we graag nog op papier. Dit werkt natuurlijk 
prima, maar nadien moet je vaak alles nog 
overtypen. Dit is verleden tijd met deze digital 
notebook van Rocketbook. Deze notebook 
digitaliseert je nota’s zonder overtypen. 
Bovendien kun je de notebooks hergebruiken. 
Je wist de pagina’s met vocht, of je legt ze in 
de microgolf.

O P B L A A S BA R E 
R E I SZ A K 
VO O R  W I J N  – 
V I N N I BAG
Ga je gezellig op bezoek bij 
vrienden of familie? Dan 
wil je misschien een paar 
flessen wijn meenemen. 
Deze Vinnibag is dan erg 
handig. Het concept is 
even simpel als geniaal. Je 
steekt je fles in de zak en 
blaast hem op. Je hoeft je 
geen zorgen te maken over 
flessen die kunnen breken 
tijdens het transport.

J E  H E B T  G E L I J K 
S C H AT !
Zware avond achter de rug? 
Dan heb je koffie en deze 
tas nodig!

Ik heb zo’n vermoeden 
dat je huisgenoten (vooral 
je vrouw) je wel met rust 
zullen laten als je hiermee 
rondloopt.
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Leuven, naast studentenstad 
    ook shoppingstad
Tekst en beeld:  Axelle Smolders  
(lees meer op www.justjaxelle.
wordpress.com)

Leuven is vooral gekend als studenten-

stad, maar er valt meer te beleven dan 

een pintje drinken aan de langste toog. Ik 

toon je vandaag mijn favoriete adresjes in 

deze stad!

  9u00 - Thelma coffee & design 

Adres:  Vaartstraat 12 
Voordat we beginnen shoppen eerst 

even wat energie opdoen. Bij Thelma 

coffee & design kan je een avocadotoast 

of zelfgemaakt stuk gebak naar binnen 

spelen met een lekker kopje koffie. Klaar 

om te shoppen? Je vindt hier ook de iets 

specialere mode- en interieurmerken. 

 11u00 - Riot 

Adres:  Diestsestraat 160 
Deze vintage store is sinds eind vorig 

jaar ook in Leuven te vinden. Je vindt er 

sowieso dat perfecte paar Levi’s jeans 

waar je al zo lang naar op zoek bent. En 

wie weet tik je tussen het passen door 

ook nog wel een ander pareltje op de kop!

 13u00 - Life bar 

Adres:  Parijsstraat 48 

Winkel in, winkel uit: shoppen kan 

vermoeiend zijn. Breng een bezoekje aan 

Life bar voor een gezonde lunch! Alles 

hier is plantaardig. Bovendien wordt al 

dit lekkers aangeboden in een Instaproof 

interieur. Win-win dus!

 14u30 - Animaux Spéciaux 

Adres:  Mechelsestraat 17 
In een van de mooiste straatjes van 

Leuven ligt Animaux Speciaux. Hier moet 

je zijn als je je interieur wat unieker wilt 

maken. Denk aan de gekste plantjes en 

de coolste posters. Liefhebbers van het 

betere taxidermiewerk (ja, opgezette 

dieren!) zijn hier ook aan het juiste adres. 

 16u00 - Kreatos Kessel-Lo 

Adres:  Diestsesteenweg 22 
Na al dat shoppen en heen-en-weer 

geloop, bestaat de kans dat je er wat 

verwaaid bijloopt. Hoog tijd voor een 

style-up dus! Bij de KREATOS op de 

Diestsesteenweg kan je zowel terecht 

voor een snelle style-up, als voor een 

uitgebreide metamorfose. Je hoeft geen 

afspraak te maken, dus je kunt snel even 

binnenspringen. 

 18u30 - Het Strand 

Adres:  Tiensestraat 138 
Anders dan de naam doet vermoeden, 

waan je je eerder in de jungle dan op 

het strand. De hele zaak staat namelijk 

vol planten! Mooi weer? Ga dan buiten 

onder de sfeerlampjes zitten. Zin in een 

spelletje? Kies uit de lijst en haal het aan 

de toog. Gezelligheid verzekerd.

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
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Win deze Smooth Styling Golden Gift Set van ghd ter waarde van €178.
Stuur je antwoord in via www.kreatos.be/wedstrijd
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  H O R I ZO N TA A L  

1 bloedverwanten

3 je geboortedag 
herdenkend

5 bewaren

8 aroma

9 alcoholische 
mengdrank

10 muzieknoot

11 frisse, intense 
kleuren die je 
KREATOS kapper 
gebruikt om je haar te 
laten glanzen zonder 
het te beschadigen

13 opa en oma

15 verkleedfeest

17 jeugdpuistjes

18 tang waarmee je je 
haar kunt ontkrullen

19 bedrag aan geld

21 geluid zangvogel

22 NAVO-lidstaat

24 muzieknoot

25 make-up om de 
randen van de ogen te 
accentueren

26 wat lang blijft 
bestaan

29 voorjaarstijd

31 grondige reiniging 
aan het einde van de 
winterperiode

33 lijstje met dingen 
die je in je leven 
gedaan wilt hebben

34 naam van het 
nieuwe magazine van 
KREATOS

36 grill in de 
openlucht

39 bloem die in het 
voorjaar bloeit

41 gevleugeld insect

43 brengt paaseieren 
op Pasen

46 ontspruiten

47 na de winter is ons 
haar vaak …

51 in de openlucht

53 plaats waar 
stromend water van 
een hoogte valt

54 watervogel

55 openluchtmaaltijd

56 KREATOS heeft 
opleidingsstudio’s in 
Antwerpen, Gent en …

59 identiteitscrisis in 
de periode rond het 
vijftigste levensjaar

60 woord gebruikt 
ter aanduiding van 
persoon of zaak

  V E R T I C A A L  

1 wagen waar eten in 
bereid wordt

2 iemand ervaren 
in het bereiden van 
spijzen

3 periode van twaalf 
maanden

4 dof

5 wintersportreis

6 groentetuin

7 laatste weken voor 
Pasen

12 trekvogel / 
aankondiger va het 
voorjaar

14 land in Europa

16 broedplaats voor 
vogels

20 kapselsoort

22 hier kan je 
uitvergrote 
tekeningen van 
Bernard van Orley 
bekijken

23 trouwfeest

27 attractiepark

28 kleine reistas

30 jonge kip

32 dauw

35 zich vrijwillig 
verplaatsen naar 
ergens anders

37 besloten 
gezelschap

38 deel van een 
schildersuitrusting

40 samengebonden 
aantal bedrukte 
bladen

42 jong weidedier

44 restyling van je 
kapsel in 15 minuten 
bij je KREATOS kapper

45 ontbijt en lunch 
tegelijk

48 limieten

49 uiting dat men 
plezier heeft

50 reukwater

52 onderdeel van een 
groter geheel

57 kledingstuk voor 
je voet

58 deel van een boom

sudoku

  W I N  D E Z E  P R A C H T I G E   

  L E N T E  PA R F U M  

Beautiful Eden is een bloemig en fris 

parfum met fruitige topnoten van peer, 

zwarte bes en mandarijn. Het delicate 

hart van pioenroos, Egyptische jasmijn 

en lelietje-van-dalen doet denken aan 

een paradijselijke bloementuin waarin je 

heerlijk kunt wegdromen. Stuur een mailtje 

met de type puzzels die je hier graag zou 

zien naar forward@kreatos.be en maak 

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

Colofon
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  MET DANK AAN:  

Alle mensen die hebben meegewerkt aan het eerste 
nummer van FORWARD. Met specifieke dank aan 
de gehele KREATOS groep waaronder franchisers, 
medewerkers en onze klanten!



Beauty is   
   an attitude


