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Edito
Eindelijk is het zover: wolken maken plaats voor de eerste 
zonnestralen en langzaam maar zeker lopen de terrassen 
opnieuw vol. We krijgen alvast een eerste voorproefje van 
de zomerse temperaturen en beginnen af te tellen naar de 
zomervakantie. Maar voor het zover is, mogen we eerst  
nog ten volle genieten van een prachtige lente! 

Ik kijk er alvast naar uit om de lentedagen met m’n familie te 
spenderen. Misschien gaan we wel op safari! Daarvoor hoef je 
immers niet naar een ver land. Je kan bijvoorbeeld de exotische 
sfeer van Pakawi Park opsnuiven, zoals wij deden voor onze shoot 
Adventure is everywhere (p. 36). Wil je er zelf even tussenuit? 
Blader dan snel door naar de spelletjes (p. 62), waarbij je kans 
maakt op 5 duotickets voor een bezoekje aan Pakawi Park  
en 5 tickets voor een bezoekje aan stadsbrouwerij De Koninck, 
inclusief tasting!

We trekken er in deze editie op uit in binnen- én buitenland. 
Zo gingen wij met enkele vrienden naar Brouwerij De Koninck, 
waar we onze shoot Drink met mate(n) (p. 2) inblikten. Je kapper 
vertelt je waar zij graag naartoe gaat (p. 50), Evy laat je rondlopen 
in je eigen buurt (p. 60), Davidsfonds geeft je enkele cultuurtips 
in ons eigen land (p. 18) en daarna steken we de landsgrenzen 
over met Sharon (p. 20). De laatste bestemming ligt een heel eind 
verder, want daarvoor reizen we naar het wonderlijke Abu Dhabi 
(p. 56). 

Kies je voor een lente in je eigen huis? Dan zijn de tips van 
Trees (p. 52) echte must-do’s. Zij tovert jouw tuin om in een 
waar bloemenparadijs. Zo heb je meteen ook een perfect 
uitzicht wanneer je samen met je kinderen (p. 26) de heerlijke 
lente-gerechtjes van Amylia (p. 28) klaarmaakt. Ze zullen je 
gegarandeerd doen watertanden!

Eén ding is zeker: tijdens de lente wil je er op je best uitzien. 
Daarom trakteren we zowel mannen (p. 16) als vrouwen (p. 34) 
op de modetrends van het moment. Ook kregen enkele van onze 
klanten een heuse make-over. Ben jij ook tevreden van je kapsel? 
Tag @kreatoskappers op Instagram of vraag aan je kapper om een 
leuke foto te maken!” (p. 22). 

Ik ben trouwens zeer fier op deze feesteditie. We vieren immers 
de eerste verjaardag van ons nieuwe magazine, en nemen je 
daarom mee terug in de tijd (p. 14). Ik wil van de gelegenheid ook 
gebruik maken om jou, als trouwe lezer en klant, te bedanken 
voor je vertrouwen in Kreatos. 

Geniet met volle teugen van de lente!

Sophie Bergeys
CEO Kreatos
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Mannen
Styling / Mad About Curls Defining Cream
Care / BC Moisture Kick Shampoo 
 
Outfits / Suede bruin jasje: Mcgregor/ 
Wollen T-shirt: Dondup/ Jeans: ZEB/ 
Zonnebril: Calvin Klein
Regenjas: Uniqlo/ Hoodie: Levis/ Jeans: Levis

Vrouwen
Styling / Osis+ Flatliner
Osis+ Session Label Super Dry Flex
Care / BC Color Freeze Sulfate Free 
Shampoo / BC Color Freeze Treatment
Colour / Chroma ID Purple 

Outfits / Geruite jas: Otto D’ame/ Hemdje: 
Pinko/ Broek: Pinko/ Oorbellen: Calvin Klein



Mannen
Styling / Osis+ Thrill
Osis+ Mighty Matte
Care / 3D Men Hair&Body 
Shampoo

Outfits / 
Hemd en jasje: Uniqlo/ 
Zonnebril: Selected Homme
Trui: Levis/ Regenjas: Hershel

Vrouwen
Styling / Osis+ Bouncy Curls
Osis+ Session Label Coal 
putty
Care / BC Moisture Kick 
Shampoo/ BC Moisture Kick 
Treatment

Outfits /
Roze jeansjasje: Selected 
Femme
Zwart kleedje en roze T-shirt: 
Otto D’ame/ Sokken: Uniqlo/ 
Schoenen: Dr martens/ 
Oorbellen: weekday
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Mannen 
Styling /
Osis+ Mess up/ Osis+ Thrill
Care: 3DMen Hair&Body Shampoo

Jeansjas: For All Mankind/ 
Gestreept T-shirt: ZEB/ Broek: 
Strellson/ Loafers: Tommy Hilfiger
Geruite blazer: Tommy Hilfiger/ 
Broek: ZEB/ Gestreept T-shirt: 
Dondup/ 
Schoenen: Veja via amazon/ 
Horloge: Swatch

Vrouwen
Styling /
Osis+ Volume Up
Osis+ Session Label Salt Spray
Care / BC Color Freeze treatment
BC Moisture Kick Treatment

Maxi Dress: Otto D’ame/ sokken: 
Uniqlo/ Schoenen: Adidas
Geruite broek: Uniqlo/ T-shirt: 
Pinko/ Witte laarsjes: ZEB 



Vrouwen
Geruite hemdje: WE/ Leren 
jasje: WE/ Jeans: Pinko/ 
Oorbellen: Calvin Klein
Maxi Dress: Otto D’ame/ 
Regenjas: Otto D’ame

Mannen 
Geruite blazer: Tommy 
Hilfiger/ Broek: ZEB/ 
Gestreept T-shirt: Dondup/
Groene bomber jacket: 
Tommy Hilfiger/ Groen Hemd:  
Mc gregor/ Groene jas en 
T-shirt: Arket/ Zonnebril: 
Calvin Klein 

10 11



12 13

Mannen
Styling /
Osis+ Rock Hard
Osis+ Play Tough

Polo: Hershel/ Jas: Levis
Trui: Uniqlo

Vrouwen
Osis+ Boho Rebel Dry 
Shampoo Brunette
Osis+ Session Label Powder 
Cloud

Broekpak: Pinko/ T-shirt: Otto 
D’ame/ Oorbellen: TITTO 
Trui: Filippa K / Handtas: Pinko



 EDITIE 1: SPRING IS IN THE AIR EN EEN  
 FEESTELIJKE LENTE 

Daar is de lente, daar is de... allereerste FORWARD. Deze eerste 

editie stond meteen in het teken van 2 verschillende thema’s. 

Enerzijds was er ”Spring is in the air”, waarbij we een huiselijke serre 

omtoverden tot een stijlvol geheel met de nodige lente-uitstraling. 

Anderzijds trokken we de kaart van het gezinsleven in de reeks 

”Feestelijke Lente”. Je kon er toen niet omheen: in beide thema’s 

waren de opgestoken kapsels zeer aanwezig. Die zijn immers ideaal 

voor de lente én pasten netjes bij onze nieuwe dienst Style Up.

 EDITIE 2: HELLO SUNSHINE EN ZOMERSE  
 UITSTAPJES 

De zomer? Dan denken we meteen aan zon, zee en strand! 

Daarom trokken we voor de zomereditie van 2019 naar één van 

de belangrijkste Belgische trekpleisters: De Kust! We gingen 

met een hele ploeg op uitstap naar De Haan, waar we de zon (en 

elkaar) verwelkomden met de woorden “Hello Sunshine”. Het werd 

uiteindelijk een echte vriendentrip waar een goed gevoel voor mode 

centraal stond. De familie-shoot “Zomerse Uitstapjes” vond zo’n 

250 kilometer verderop plaats. Daarvoor gingen we naar een leuk 

bungalowpark nabij een zomerse vakantiebestemming, waar zowel 

jong als oud zich ten volle kon uitleven!

 EDITIE 3: FALL IN LOVE & SAVED BY THE BELL 

Een insider voor onze fans van het eerste uur: de herfst was tot 

nu toe het moeilijkste seizoen om correct in beeld te brengen. 

Onze fotoshoots vinden namelijk 6 tot zelfs 8 weken voor de 

verschijningsdatum van het magazine plaats. Dat betekent dat 

de foto’s van het septembernummer al in juli genomen worden. 

Tijdens de snikhete zomer van 2019 trokken we hiervoor naar de 

Plantentuin in Meise, waar de temperatuur opliep tot 40 graden. 

Letterlijk én figuurlijk zweten geblazen! Het tweede thema was 

gelukkig iets makkelijker om in beeld te brengen. Daarbij luidden 

we met ”Saved by the bell” het nieuwe schooljaar in. Al moeten we 

eerlijk toegeven dat de herfstjassen vrij warm waren tijdens de 

zomermaanden!

 EDITIE 4: COLD  
 DAYS, WARM HEARTS  
 EN LET IT SNOW 

Het laatste nummer van 2019 bracht je in 

een mum van tijd in winterse sferen. We gingen namelijk 

met z’n allen naar de Ardennen, waar we ons winterthema “Cold 

days, warm hearts” vastlegden. Dat deden we enerzijds vanuit 

onze prachtige villa met gezellig haardvuur, maar anderzijds tijdens 

heerlijke winterse boswandelingen met de laatste zonnestralen op 

ons gezicht. Een dik pak sneeuw daarentegen... daarop moeten wij als 

Belgen niet echt hopen. Gelukkig konden we voor ons “Let it snow”-

thema wél rekenen op de eeuwige sneeuw van een indoor skipiste. 

Een heerlijke fotoshoot én een aanrader om met vrienden en familie 

te doen! 

 FULL FORWARD TIJDENS ONS TWEEDE  
 LEVENSJAAR 

Ons eerste kaarsje blazen we met trots uit, en vieren we met een 

nieuwe editie van FORWARD. Dat is meteen ook de eerste van 

ons tweede levensjaar, waarin we de lat opnieuw wat hoger leggen. 

Prachtige kapsels, leuke Kreatos-artikels, interessante blogs, … 

en net iets meer Kreatos. Zo deden we bijvoorbeeld zelf de 

kleuringen van onze vrouwelijke modellen, 3 dagen voor en op de 

ochtend van de fotoshoot zelf. Geniet ervan!

Oh ja, ben je zelf een blogger of blogster? Wil je jouw 
input geven tijdens één van onze volgende shoots? 
Of heb jij een leuke toevoeging, straf verhaal of 
interessante ervaring die je wil delen in ons volgende 
magazine? Vertel er ons dan meer over via  
forward@kreatos.be!

 

Op 1 maart 2020 was het exact 1 jaar geleden dat we de allereerste editie van 
FORWARD in onze salons legden. Toegegeven: het was een serieuze 
onderneming om ons oude magazine “SHINE” om te toveren tot een 
volledig nieuw concept én in een nieuw jasje te steken. Trouwe lezers 
merkten het misschien wel: de afgelopen 4 edities werkten we continu aan 
de verbetering en vernieuwing van ons magazine. 
Benieuwd hoe het eerste jaar van FORWARD exact verliep? Speciaal voor 
onze eerste verjaardag nemen we jou mee op een trip down memory lane! 
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Een bezoek aan Pakawi Park is véél meer dan een dagje dieren kijken. Het is 
een zintuigprikkelende totaalervaring die verwondert, raakt en inspireert. Je 
leert niet alleen hoe onze dieren in hun natuurlijke habitat leven, maar speelt 
zelf een actieve en fascinerende rol in hun verhaal. Kom eens een kijkje nemen 
en beleef de dieren zoals nergens anders. www.pakawipark.be

Beleef de dieren zoals 
nergens anders!
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Laat de lente nu maar komen!
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Dit zijn ze: dé must-haves voor deze lente

 #1  THE PERFECT POLO 

Te fris? Te warm? Tijdens de lente kan 
je al-tijd op een polo rekenen. Je kan ‘m 
met vrijwel alles combineren, waardoor 
je niet gebonden bent aan bepaalde 
weersomstandigheden. Daarbovenop 
kan je deze dragen in combinatie met een 
jeans en sneakers voor een casual look, 
maar creëer je in no time een zakelijke 
vibe door hem te dragen op een chino, 
stijlvolle sneakers of loafers. En tijdens 
frissere dagen kan je jouw polo makkelijk 
verstoppen onder een jasje of colbert. 
Kortom: eindeloos veel mogelijkheden  
en polo’s for the win! 

De dagen worden weer langer en de eerste zonnestralen geven 
voorzichtig wat warmte af. De lente is dus eindelijk op komst!  
De laatste soldenrestanten maken plaats voor de nieuwe lente- en 
zomercollecties, dus is het de hoogste tijd om jouw items voor het 
nieuwe seizoen te scoren. Wij vertellen je welke must-haves niet 
mogen ontbreken.

 #2  ZONNEBRIL(LEN) 

De lente brengt mensen naar buiten. 
We hebben het gehad met binnen 
zitten tijdens de koude dagen, en grijpen dan ook meteen 
onze kans om terrassen op te zoeken wanneer het kan.  
Daar kom je al snel de ene na de andere vriend tegen.  
Je wilt uiteraard niet de hele tijd met je ogen knijpen 
tijdens deze gesprekken, dus mag een coole zonnebril niet 
ontbreken. Tijd voor een nieuwe of extra zonnebril? Kies 
dan deze lente voor een klassieke en stijlvolle pilotenbril 
of de all-time favourite Clubmaster zonder doorlopend 
montuur aan de onderkant. Of steel gegarandeerd de show 
met een minimalistische, tijdloze round metal-variant. 

 #3 MANNENSIERADEN?! 

Mannensieraden? Volgens sommige mensen zijn ze echte 
must-haves, volgens anderen zijn ze not done. Toch kan een 
mannensieraad een echte extra touch voor je outfit zijn... als 
je het op de juiste manier draagt. Een hele armbandenreeks 
is een absolute no-go, maar tegen één armband of 
bijpassende ketting zeggen wij volmondig “ja”. Kies wel voor 
een simplistische ketting zonder veel poespas. Wanneer 
je deze combineert met een plain T-shirt, zal je ketting je 
outfit naar een hoger niveau brengen. 

 #4  EEN HORLOGE MAAKT DE MAN 

Een kwalitatief en mooi horloge straalt mannelijkheid uit.  
Je kan enkel een horloge dragen of je kan het combineren 
met andere sieraden. Een horloge is daarnaast niet alleen 
een must-have voor de lente, maar maakt ook tijdens 
andere seizoenen je look af. Oké, het prijskaartje kan 
soms wat tegenvallen... maar het is wél een hele goede 
investering.

Tekst:  Jean-Marie Oosthoek
(lees meer op www.mensgoodlife.nl)
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5 niet te missen cultuur-
tips voor de lente
Tekst:  Davidsfonds (lees meer op www.cultuurenco.blog)

NIET ALLEEN DE NATUUR, MAAR OOK HET 
CULTUURLANDSCHAP STAAT IN DE LENTE VAN 
2020 WEER IN BLOEI. ER ZIJN NIEUWE EXPO’S, 
SPRAAKMAKENDE THEATERVOORSTELLINGEN,… 
MISSCHIEN IS ER ZELFS MEER DAN JE KAN 
KIEZEN. DAAROM SELECTEREN WIJ 5 CULTURELE 
HOOGTEPUNTEN VAN DIT VOORJAAR, VOOR JONG 
EN OUD. 

 DAENS, DE MUSICAL 

Na 14-18 en 40-45 herneemt 

Studio100 dit voorjaar de 

musical Daens. Niet zomaar: 

rijdende tribunes en decors 

tillen het verhaal naar een nieuw 

niveau. Priester Adolf Daens 

gaat in deze musical de strijd 

aan met het immense onrecht 

en het uitzichtloze leven van 

de arbeiders. Keer samen met 

Davidsfonds Academie en je 

familie terug naar het Aalst van 

1900.  

 

Hilde Langeraert, conservator van het Industriemuseum in Gent, 

geeft kinderarbeid een gezicht met pakkende verhalen. Verhalen 

van vroeger en nu, uit de textielindustrie, de steenbakkerijen en 

de showbizz. Verhalen van bij ons en verhalen van kinderen uit 

het Zuiden. Kinderarbeid roept interessante en actuele vragen 

op en laat niemand onberoerd. Ga met je (klein)kinderen het 

gesprek aan en geniet samen van deze spectaculaire musical!

Info & tickets: 
ZA 07.03.20  |  13u30 – 19u00 
Puurs 
Info & tickets: www.davidsfonds.be/academie

 KUNST IN HUIS STELT NIEUW  

 TALENT VOOR 

Kunst in Huis selecteert jaarlijks een vijftiental nieuwe 

kunstenaars die aan het begin van een veelbelovende carrière 

staan. Kunst in Huis – beter bekend als de kunstbibliotheek 

van Vlaanderen – zet hen in de verf door hun kunstwerken 

uit te lenen en te verkopen aan kunstliefhebbers. Vijf van 

hen stellen tentoon tijdens Antwerp Art Weekend met de 

groepstentoonstelling ‘De Nieuwe Garde’. 

Van 14 tot en met 17 mei kan je in het Zuiderpershuis in 

Antwerpen kennismaken met een handvol beloftevolle 

kunstenaars. Ze zijn nog niet bekend bij het grote publiek, maar 

volgens Kunst in Huis nu al het ontdekken waard. Save the best 

for last: je geniet van vrije toegang!

Meer info? 
DO 14.05.20 - ZO 17.05.20  
Zuiderpershuis in Antwerpen
www.kunstinhuis.be
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 LAST CALL FOR GAASBEEK 

Eind augustus sluit het Kasteel van Gaasbeek haar poorten voor 

ingrijpende restauratiewerken. Hoog tijd dus voor een laatste 

bezoek! Laat je tijdsbesef achterwege, dwaal door de historische 

kasteelinterieurs en geniet van twaalf topstukken uit de collectie. 

Ga je liever op stap met markiezin Arconati Visconti of laat je je 

graag met het hele gezin op sleeptouw nemen door de ludieke 

bende van muis Arnoldus XVI? Ze staan met z’n allen voor je 

klaar! 

‘Last Call for Gaasbeek’: de allerlaatste kans voor wie wil 

genieten van het kasteel waarin – nog heel even – alles is zoals 

het was!

Tijd voor een bezoek? 
WO 01.04.20 - VR 30.08.20
www.kasteelvangaasbeek.be

 250 JAAR BEETHOVEN  

Beethoven werd 250 jaar geleden 

geboren, en dat is een verjaardag 

die in tal van concerthuizen gevierd 

wordt. Geniet van een sprankelende 

uitvoering van Beethovens vierde 

symfonie en van het prachtige vijfde 

pianoconcerto door Pierre-Laurent 

Aimard in de Koningin Elisabethzaal in 

Antwerpen.  

Davidsfonds Academie zorgt voor een exclusieve inleiding 

op de concertavond door Marc Erkens, en dirigent Philippe 

3
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Herreweghe vertelt je persoonlijk waarom hij nét deze werken 

op zijn pupiter legt. 

Geniet van een totaalbeleving, inclusief warme maaltijd  

en concert!

Klaar voor een indrukwekkende avond?
VR 08.05.20 van 15u45 – 22u
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
www.davidsfonds.be/academie/

 TERUG IN DE TIJD MET DE NACHTEN  

 VAN DE GESCHIEDENIS 

Leer je graag op een ontspannen manier bij over geschiedenis? 

Dat kan tijdens De Nacht van de Geschiedenis van maandag  

9 maart tot zondag 15 

maart 2020. Met als 

thema ‘nieuwe buren’ 

zetten - over heel 

Vlaanderen en Brussel 

tal van lokale 

afdelingen - boeiende 

historische 

activiteiten op, 

waaronder ook heel 

wat samenwerkingen 

met diverse 

cultuurpartners.  

Ook in jouw buurt 

vindt ongetwijfeld een 

boeiende 

geschiedenisactiviteit 

plaats.

Benieuwd naar die activiteit? 
MA 09.03.20 & ZO 15.03.20
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel
www.nachtenvandegeschiedenis.be
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Interesse in deze cultuurtoppers?  
Met een Davidsfonds 

Cultuurkaart krijg je korting bij alle 
vermelde cultuurhuizen. Ontdek snel alle 
voordelen op  
www.davidsfonds.be/partners en vraag 
ook jouw Cultuurkaart aan.

OVER CULTUUR&CO

Op zoek naar meer cultuurtips, boeiende artikels  
of boekentips? Surf dan zeker naar Cultuur&Co via de link 
cultuurenco.blog. Dat is de cultuurblog van Davidsfonds, 
de grootste cultuurfamilie van Vlaanderen en Brussel.



 1: KIES DE JUISTE WAGEN 

Als je binnen Europa blijft, kan je ervoor 

kiezen om met je eigen auto te reizen. 

Zo vermijd je bagagekeuzes: zolang alles 

maar in de wagen past. Voor verdere 

bestemmingen is het belangrijk om te 

bepalen wat je wil doen. Rij je enkel op 

geasfalteerde wegen, dan is een gewone 

wagen ruimschoots voldoende. Wil je het 

binnenland van IJsland verkennen, dan zal 

je een 4x4 nodig hebben. 

Wij hadden tijdens onze roadtrips door 

Canada en de VS genoeg aan een kleine 

Chevrolet Spark: groot genoeg voor 

ons en onze bagage, en tegelijkertijd 

erg zuinig. Bij het boeken van een kleine 

wagen heb je trouwens soms kans op een 

gratis upgrade (die we dan ook al enkele 

keren gekregen hebben)!

 2: KIES JE SEIZOEN 

Elk seizoen heeft zo zijn charmes: de lente 

en herfst zijn rustiger en hebben mildere 

temperaturen. Tijdens een drukke zomer 

is de zon vaak gegarandeerd, en de winter 

is het ideale seizoen voor wie van mooie 

winterlandschappen houdt. Wij vermijden 

altijd het hoogseizoen. Onze roadtrips 

in de VS deden wij dan ook allemaal in 

de lente: weinig mensen in de nationale 

parken en nog niet zo’n hele warme 

temperaturen. Italië, Canada en IJsland 

bezochten we in september en waren al 

een stuk natter.

 3: GA VOOR DE OPTIMALE  
 ROUTE 

Weet welke route je ongeveer wil 

afleggen. Het is tijdverlies om elke 

dag te moeten plannen. Ga je naar de 

VS? Hou dan zeker rekening met de 

afstanden binnen de nationale parken. 

Daaraan hebben wij ons enkele keren 

mispakt. Yellowstone park is bijvoorbeeld 

gigantisch!

De afstanden in de VS en Canada 
zijn erg groot, waardoor we 
ook nog zochten naar leuke 
tussenstops onderweg. En omdat 
de maximumsnelheid daar een stuk 
lager ligt dan bij ons, ben je ook 
vaak veel langer onderweg. 

Maar plan ook niet te strikt; je kan altijd 

afwijken. Dat deden wij in Italië. Op het 

laatste moment hebben we beslist om 

naar Venetië te gaan in plaats van naar 

Bologna. Hou in zo’n geval wel rekening 

met beschikbare slaapplaatsen. 

We beginnen ook ongeveer 6 tot 12 

maand op voorhand met de planning van 

onze roadtrip. In het populaire Canadese 

Jasper National Park was in februari 

al bijna alles volzet voor de maand 

september.

 4: ZORG OP TIJD VOOR  
 EEN SLAAPPLAATS 

Natuurlijk hangt veel af van welk type 

reiziger je bent. Je kan kiezen voor hotels, 

plaatsen op een camping of een mix van 

beide. 

In de VS en Canada hebben we alle hotels 

en motels op voorhand geboekt. Als je 

dat via Booking.com doet, kan je die vaak 

kosteloos annuleren. Handig wanneer 

je je route later toch nog aanpast! Met 

de tent ben je, zeker in het laagseizoen, 

heel flexibel. In Italië hebben wij nergens 

moeten reserveren, waardoor we toch 

nog makkelijk konden afwijken van 

onze route. En in IJsland is kamperen in 

september goedkoop... maar nat!

 5: NEEM JE TIJD 

Bekijk op voorhand alles wat je wil doen: 

bezienswaardigheden, wandelingen, 

musea en andere activiteiten. Trek zeker 

genoeg tijd uit voor iedere activiteit. Je 

wil echt geen stress omdat je niet alles 

kan doen. 

Voor een bezoek aan de nationale 

parken in de VS en Canada hou je ook 

best rekening met de zonsopgang en 

-ondergang. Juist na zonsopgang zijn er 

weinig bezoekers op de heel populaire 

plaatsen (zoals Lake Louise in Canada). 

Zorg ook eens voor een “vrije dag”. Niets 

is leuker dan even te genieten van een 

zonnig terrasje of een ijsje. Dat is pas echt 

vakantie!
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Tekst en beeld:  Sharon van Travel Eat Enjoy Repeat
(lees meer op traveleatenjoyrepeat.com/nl)

Een roadtrip is dé allerbeste manier om een land te verkennen: je bent niet 
alleen flexibel, maar je kan ook veel zien en doen op korte tijd.  

Er komt natuurlijk wel wat kijken bij het plannen van een roadtrip.  
Daarom geeft Sharon van Travel Eat Enjoy Repeat jou 5 superhandige tips! 
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Kreatos Zonhoven // 
Meer met mèches

Weg met een oranje, 

brassy kleur: deze 

klant ging voor een 

lichtere optie. Die 

creëerden we door 

middel van mèches en 

een koele toner. Straf 

resultaat? Dat vinden 

we zelf ook!  

#brassytoclassy 
#balayage 
#hairmakeover 
#coolhair

Kreatos opleiding //
Lady with Red

Tijdens één van onze opleidingen 

toverden we een afgewassen 

koperen kleur om in een dieprode 

en hippe coupe. We gingen niet 

voor het eerste het beste rood, 

maar creëerden zelf een mix van 

licht- en donkerrood om extra 

diepte in de kleur te brengen. We 

love it, en de klant misschien nog 

wel meer!

#igoraroyal #haircolor 
#voorenna #kreatos

Kreatos Wuustwezel // Microrings extensions, macro resultaat
 
Every blondie needs a brownie... en soms veranderen 

we blondies gewoon in brownies. We hebben het haar 
voorgepigmenteerd en zetten er daarna een volledige middenrood/
bruine chocoladetint over. Op het einde voegden we microring 
extensions toe. Een nieuwe kleur, extra lengte én meer volume. 
#Win 
 
Tip: we hebben het haar voorgepigmenteerd met een felrode/koperen 
gloss-mouse. Zo vermijden we dat de donkere kleur op het lichte haar 
een groene schijn krijgt..
#totalmakeover #extensions #chocolatebrownhair 
#curlscurls

Kreatos Zottegem // 
Balayage met pit

Een balayage meer pit geven 

en opnieuw leven inblazen? 

Consider it done! Onze 

kapper & stylist koos er 

resoluut voor om de andere 

kant op te gaan. Het werd 

een consistente en felle 

kleur die per-fect past bij 

de groene ogen en ietwat 

blekere huid van de klant. Het resultaat: een tevreden 

klant die helemaal wild is van haar nieuwe haarkleur.

#beforeandafter #balayage  
#kreatoskappers #redcolour

My hairdresser 
is my hero

Ins ta -make - o v e r
Volg ons @kreatoskappers



24 25

Kreatos Genk // 
#redviolethair #kreatos 
#morevibrance 
#colouring

Kreatos Peer // 
#kreatoskappers 
#braided #vlecht 
#styleup

Kreatos Zottegem // 
#rosehair 
#5hourswork 
#wavyhair 
#kreatoskappers

Kreatos 
Zonhoven // 
#kreatos 
#greyhair 
#haircut 
#freshcut

Kreatos Heusden // 
#fade #barber 
#hairstyle 
#kreatos

Kreatos Brugge  
Sint-Pieters // 
#menhairstyle  
#style 
#kreatoskappers 
#sidecut

Life isn’t perfect  
but my red hair is.

Love is
in the hair

Kreatos Nijlen // 
#chromaID 
#schwarzkopfpro 
#kreatos 
#shorthair

Kreatos 
Wuustwezel // 
#ombrehair 
#kreatoskappers 
#blondme 
#lokken

Kreatos Hasselt-Kuringen // 
#morevibrance #styling 
#longhair #kreatos

Kreatos 
Kortessem // 
#cutie #freshcut 
#kids #kreatos

Short hair, 
don’t care

Invest in 
your hair

Ins ta -make - o v e r
Tag ons #kreatos of #kreatoskappers
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Kinderen in de keuken? 
Een goed idee!

Tekst en beeld:  Emmy Lagast
(lees meer op www.webkonijn.be)

Een voordeel van helpen  
in de keuken: veel kinderen 
vinden het eten een stuk 
interessanter wanneer ze 
geholpen hebben.

 GEVAAR  

Uiteraard brengt meewerken in een keuken wel wat 

gevaar met zich mee. Warme kookpotten of scherpe 

messen jagen menig ouder schrik aan. Ik begrijp het, 

elke ouder is bezorgd en we voelen ons met z’n allen 

verantwoordelijk voor onze kinderen. Doordat we 

al meer ervaring hebben in het leven en alle regels 

ondertussen wel kennen, zien we zelf ook sneller 

gevaar. 

Het is niet makkelijk om in te schatten welke risico’s 

verantwoord zijn en welke niet. Tegelijkertijd is 

het niet verstandig om je kinderen altijd voor alles 

te beschermen. Elk kind heeft (zeker bij het ouder 

worden) steeds meer behoefte aan vrijheid. Welke 

vrijheid je kinderen krijgen, hangt natuurlijk voor een 

groot stuk af van hoe voorzichtig hun ingesteldheid 

is. Ik probeer als ouder altijd een veilige omgeving te 

creëren en voldoende begeleiding te voorzien.  

Bij ons dus geen speciale kinderversie, maar wel een 

echt mes (ja, zelfs onder de leeftijd van zes).

 MOEILIJKE ETERS  

Een bijkomend voordeel van helpen in de keuken:  

veel kinderen vinden het eten een stuk interessanter 

wanneer ze geholpen hebben. 

Ze konden het hele proces meevolgen en zijn trots op hun 

werk, waardoor ze ook beter eten. Tenminste... als ze niet 

het merendeel van de lekkernijen naar binnen speelden 

tijdens het kokerellen. 

Lukt het toch nog niet? Pak het dan creatief aan.  

Creëer bijvoorbeeld leuke figuren met stukjes van je 

gerecht, maak gekke gezichten op een pizza of voeg 

griezelige spinnen aan de soep toe.

 JONG GELEERD 

Zijn de kinderen het koken een beetje gewoon?  

Dan blijft helpen in de keuken een leuke vorm van quality 

time voor het gezin. Je kan de verantwoordelijkheden 

van je kind steeds verder uitbreiden naarmate ze groter 

worden. Ze zullen ook steeds zelfstandiger worden  

en minder begeleiding vragen. 

Dus wie weet... misschien maakt je puber voor 
je verjaardag wel eens je lievelingsgerecht 
klaar, want jong geleerd is oud gedaan!

Kinderen zijn vaak enorm geïnteresseerd in 

wat er zich in de keuken afspeelt. Dat is niet zo 

heel verwonderlijk, wanneer je denkt aan al die 

lekkere smaken, geuren en kleuren. Ze willen 

volwassenen maar al te graag nabootsen en zelf 

ook “groot” zijn. Kinderen leren daarbovenop 

door te observeren, en de keuken is hiervoor dé 

plaats bij uitstek.

 HELPEN EN LEREN 

Een kind kan vanaf de leeftijd van anderhalf jaar al zeker 

een handje beginnen toesteken in de keuken,  

dat konden wij alvast zo ervaren. Meehelpen  

komt de ontwikkeling van je kindje zelfs ten goede. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het leren 
van handvaardigheid door te roeren, 
het aanspreken van de fijne motoriek 
door het snijden van groenten tot zelfs 
geheugentraining doordat ze receptjes steeds 
beter leren kennen.

 

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze steeds 

meer en meer doen. In eerste instantie kan je peuter 

bijvoorbeeld helpen bij het wassen van de groentjes,  

het mengen van ingrediënten of het roeren in het deeg.  

Een kleuter kan dan al eens helpen om de tafel te dekken, 

of laat hem naast je op een krukje de groentjes snijden.



Steevast in onze vriezer: een zak erwten.  
Ideaal voor een snelle soep, curry of risotto. 
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3x lente-lekkers

Erwtensoep met spekjes

 BENODIGDHEDEN 

1 ui 

1 stengel prei 

1 teentje knoflook 

1 el olijfolie 

1 grote aardappel 

1 liter groentebouillon 

700 gram (diepvries)erwten  

125 gram spekblokjes

(Ik gebruik deze keer kalkoenspek) 

Peper en zout 

Tijm

Bonus: room 

Langere dagen, f ietsen zonder jas en een 
heerlijk zonnetje op je snoet. . .  ik heb alvast 
lentekriebels.  Jij  ook? 

Het voorjaar is aangebroken en de natuur 
ontwaakt stilaan uit  haar winterslaap. Dat wil 
ook zeggen dat er weer wat lekker fruit  van 
bij  ons en veel  verse groenten beschikbaar 
zijn.  Het ideale moment om over te schakelen 
op l ichtere,  frisse maaltijden met heerlijke 
seizoensproducten. 

Ik wil  jull ie verleiden met lente-lekkers:  3 eenvoudige cookamealtjes. 
Een frisgroene er wtensoep, een originele salade met witte asperges in de 
hoofdrol en brownie wafels om af te sluiten.  En om duimen en vingers bij 
af  te l ikken! Ideaal om te delen met familie en vrienden, of  om allemaal 
lekker zelf  op te eten.

Geniet van de lente en van al  het lekkers! 

Smakelijke groetjes
Amylia

Op zoek naar nog meer lekkere 
inspiratie? Surf naar  
www.cookameal.be

 RECEPT 

• Snij de ui, knoflook en prei fijn

• Stoof de ui en prei aan in de olijfolie

• Schil de aardappel en snij deze in blokjes

• Laat de stukjes aardappel en de knoflook kort 

mee aanstoven

• Voeg de groentebouillon toe en breng het aan 

de kook

• Laat alles ongeveer 10 minuten koken, tot de 

aardappelstukjes volledig gaar zijn

• Voeg de erwten toe en laat deze een vijftal 

minuten blancheren in de soep

• Mix het geheel tot een gladde soep

• Proef en kruid bij met peper, zout en tijm

• Bak de spekblokjes tot ze krokant zijn

• Serveer de soep met de spekblokjes en een 

scheutje room



#FOODPREP-TIP 
Wat je al  een dagje op 
voorhand kan doen: 

asperges koken, ham drogen 
en croutons maken.

Ga je zelf aan de slag 
met dit lente-lekkers? 

Deel je creatie op social 
media en tag  

@cookameal & 
@kreatoskappers!

Asperges in een onverwacht heerlijke combinatie! Deze asperge-caesarsalade 
met homemade croutons, krokante ham en een lichte caesar salad dressing deed 
mijn tafelgenoten alvast glunderen. Wie weet zorgt dit cookamealtje ook bij jou 
thuis voor blije gezichten aan tafel? 

Maak je klaar voor veel oooh’s en mmmmmm’s, want deze brownie 
wafels zijn echt verrukkelijk! 
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Asperge-caesarsalade

 BENODIGDHEDEN  
 VOOR 4 PERSONEN 

1 kilogram witte asperges 

8 plakjes Ganda-ham  

1 krop krulsla 

1 kleine rode ui 

Olijfolie 

50 gram Parmezaanse kaasschilfers 

Peper en zout

Broodcroutons
2 sneetjes (wit) brood 

2 el olijfolie 

1 el Provençaalse kruiden

Caesardressing op basis van Griekse 
yoghurt: 
80g Griekse yoghurt 

2 el olijfolie 

2 theelepels worcestersaus 

1 liter geraspte Parmezaanse kaas 

1 teentje look 

Sap van een halve citroen 

2 ansjovisjes in olijfolie

1 à 2 el water  

Peper en zout

 RECEPT 

• Schil de asperges met een dunschiller van boven naar onder

• Snij het onderste harde einde er af

• Leg de asperges in een kookpot met koud, gezouten water

• Breng het water aan de kook, laat het enkele minuten pruttelen en haal van het vuur

• Laat de asperges nu zo’n 5 tot 10 minuten rusten in het kokende water

• Controleer of ze de juiste garing hebben en laat ze vervolgens uitlekken

• Verwarm de oven tot 180°c

• Schik de Ganda-ham op een met bakpapier beklede bakplaat

• Bak het krokant in de oven, ongeveer 6 min*

• Haal de krokante ham uit de oven en laat 

deze afkoelen op keukenpapier

• Snij ondertussen het brood voor de croutons 

in blokjes

• Voeg olijfolie en Provençaalse kruiden toe  

en schep om

• Verdeel de stukjes brood over een met 

bakpapier beklede bakplaat (tip: hergebruik 

die van de Ganda-ham !)

• Bak 15 minuten tot de croutons goudbruin 

en krokant zijn

• Maak de caesar dressing: voeg alle 

ingrediënten samen in je blender en blend 

het geheel tot een gladde dressing

• Snij de rode ui in fijne ringen

• Wrijf de asperges in met wat olijfolie,  

gril ze kort en kruid met zeezout

• Schik de krulsla, rode ui, krokante 

Ganda-ham en gegrilde asperges in een 

serveerschaal

• Werk af met broodcroutons en schilfers 

Parmezaanse kaas

• Serveer met de Caesardressing 

 

*Dit kan ook in de microgolfoven: Leg 2 sneden 
Ganda-ham tussen 2 vellen keukenpapier op 
een bord. Zet dit vervolgens 1 minuut in de 
microgolfoven of tot ze krokant zijn. Breek het 
daarna in stukjes. Herhaal dit met de andere  
4 sneden.

Verrukkelijke brownie wafels

 BENODIGDHEDEN VOOR  
 +- 10 STUKS 

250 gram boter 

50 gram cacaopoeder 

250 gram suiker 

250 gram bloem 

½ theelepel zout 

4 eieren 

1 theelepel vanille-extract

 RECEPT 

• Weeg alle ingrediënten zorgvuldig af.

• Zet een kookpot op een laag vuur en smelt de boter hierin

• Voeg het cacaopoeder toe en meng tot een gladde cacaoboter

• Doe bloem en suiker en zout in een mengkom

• Voeg al roerend de eieren toe

• Schenk er de gesmolten boter en het vanille-extract bij

• Meng tot een glad beslag

• Bak de wafels 2 minuten in een heet wafelijzer 

Serveer warm met vers fruit,  slagroom, 
chocoladesaus of  een bolletje roomijs. . .  
Of  laat de gebakken wafels op een rooster 
afkoelen,  want ook afgekoeld zijn ze  
heel  lekker!



“Ik kleur 
mijn haar regelmatig. 

Na een kleurbeurt ziet m’n haar 
er zo mooi uit, maar dan verdoft de 
kleur langzaam. Ik wil haar met een 

langdurige mooie kleur.”
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BC Bonacure
GRATIS 

SHAMPOO 

+ In mei & juni 2020 +
* 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.

Schw-BCactie-FORWARD-02.indd   1 06/02/2020   16:19

Schuilt er een“Shampoo Champion”in jou?

Hoe goed ken jij je shampoos? Ken jij enkel de basics of weet jij als geen ander 
welk Bonacure-product het meest voor jou geschikt is? Speel dan mee met onze 
“Shampoo Challenge”, verbind bekende haarklachten met het juiste Bonacure-
product en word een échte Shampoo Champion!

BC Repair Rescue
Een behandeling met deze shampoo draait 
de schade tot wel 3 jaar terug! De krachtige 
formule met peptides voedt, herstructureert 
en herstelt het haar van binnenuit. 

BC Volume Boost
De gewichtloze formule van deze shampoo 
geeft je haar meteen een boost. Zo wordt het 
merkbaar voller en krijgt zelfs fijn haar extra 
volume mét een natuurlijke glans.

BC Moisture Kick
Een boost voor je vochthuishouding, dat 
levert Moisture Kick. Zelfs het droogste haar 
krijgt weer veerkracht, wint aan glans en 
elasticiteit.

“Mijn haar mist glans, elasticiteit en 
bounce, waardoor het broos en moeilijk te 

controleren is. Ik wil een snelle behandeling 
om m’n droog haar een betere elasticiteit en 

een duurzame, gezonde glans te geven.”

BC Smooth Perfect
Gedaan met weerbarstige krullen en rebelse 
lokken: Smooth Perfect geeft je de ultieme 
frizz-controle. De keratine in deze shampoo 
zorgt zo voor gladder haar met een mooie 
glans.

“Mijn haar is weerbarstig, voelt dik en 
is onhandelbaar. Het golft en krult net 
op de plaatsen waar ik dat niet wil. Ik 
wil gladder haar en meer controle over 

m’n krullen.”

BC Color Freeze
Een verzorging tot in de diepte! Color Freeze 
dicht niet alleen de kleur op je haren, maar 
dringt ook diep in je haar binnen om daar je 
pigment te “bevriezen”. Een langdurige mooie 
kleur is het resultaat.

BC Time Restore 
Time Restore versterkt de weerstand en 
elasticiteit van je haar. Het biedt hydratatie 
en bescherming tegen uitdunnen. Je 
keratineproductie wordt gereactiveerd, 
waardoor je haar er voller, zachter en meer 
glanzend uitziet.

“Ik ben trots op mijn grijze haren, maar 
ze voelen snel slap en broos aan. Ik wil 

specifieke verzorging voor mijn droger en 
slapper haar, zodat het weer een mooie, 

vitale uitstraling krijgt.”

“Mijn 
haar is beschadigd en 

verliest haar veerkracht, waardoor 
mijn haren er lelijk en slap bijhangen. Ik 

wil dat m’n lokken opnieuw gezond 
glanzen!”

“Fijn en zwak, zo zou ik 
mijn haar beschrijven.  

Het is een hele opdracht om 
het te stylen en er leven in te 

brengen. Ik wil graag meer 
body in mijn haar.”

Benieuwd 

naar de 

oplossing? 

Vraag het aan 

je Kreatos 

kapper!



 NEON 

Deze trend passeerde de voorbije jaren een paar keer,  

maar ook dit seizoen is neon weer helemaal terug. Hou je van 

een stevige dosis kleur? Ga dan over the top in een neon-outfit. 

Toch liever iets subtieler? Kies dan voor neon details,  

zoals een felgroene riem.
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Lentetrends die je ook tijdens  
de zomer kan dragen

 TRENCHCOAT, MAAR DAN 
 ANDERS! 

Trenchcoats zijn tijdloos. Ze zullen waarschijnlijk nooit 

uit het straatbeeld verdwijnen, maar dit seizoen mag 

je eens iets totaal anders doen. De klassieke beige 

trenchcoat blijft uiteraard bestaan. Toch vind je hem 

deze lente en zomer ook in allemaal andere kleuren, 

met prints, in speciale stoffen en met coole effecten. Ik 

ben alvast fan! 

SPRING IS IN THE AIR, EN DAAR HOREN DE 
MODETRENDS VAN HET NIEUWE SEIZOEN BIJ. HET 
IS TIJD OM JE KLEERKAST EEN UPDATE TE GEVEN. 
DE DIKKE TRUIEN EN JASSEN MOGEN HELEMAAL 
NAAR ACHTER, EN IK VERTEL JE WELKE TRENDS JE 
VOORAAN KAN LEGGEN.

 KIES VOOR NUDE 

Nude-tinten zijn al langer een vaste waarde op de 

catwalk, sociale media én op straat. Dat is logisch, 

want nude kan je met alles combineren. Ga voor 

nude met wit voor een zacht effect, of kies zwart 

voor een stoere en contrasterende look. Je kan je 

hele outfit nude houden, maar probeer in dat geval 

wel met verschillende tinten te werken. Zo vermijd 

je een pyjama-effect.

Tekst & foto’s:  Silke
Lees meer op www.silkeblogs.com

 FLOWERGIRL 

Dit is een hele gemakkelijke, want met 

bloemenprints kan je eigenlijk niks fout doen. 

Het is ook dit seizoen een veilige keuze, en je 

kan bloemenprints inschakelen voor optische 

effecten. Kleine prints geven de indruk dat 

er veel op één plaats past en geven hierdoor 

een vergrotend effect. Een grotere print 

geeft dan weer de indruk dat er weinig op het 

oppervlak past, en is daarom vaak een betere 

keuze als je er slanker wil uitzien.

 SHOW SOME SKIN 

Deze trend is voor de durvers. Het is dan ook een zeer 

opvallende: een beha die gedragen wordt als een volwaardig 

kledingstuk. Kies voor een mooie bralette of draag een blazer 

over je beha om hélemaal mee te zijn. Een extra voordeel: jij bent 

echt voorbereid op snikhete zomerdagen.

 GO GREEN! 

“Groen” is misschien wel dé trend van deze lente en zomer. Niet 

enkel de kleur, maar ook de keuze voor ecologisch verantwoorde 

stoffen wordt nog belangrijker. Vanaf dit seizoen vind je dan 

ook steeds vaker kleding die gemaakt is van stoffen die minder 

belastend zijn voor het milieu. Een stap in de goede richting!

 SEMI-TRANSPARANT 

Een laatste trend is de transparante stof. Alles waar je doorheen 

kan kijken is hip, zelfs al is het heel subtiel. Transparante stofjes 

zijn daarbovenop heel romantisch en geven een mooi gelaagd 

effect. Draag een simpele onderjurk onder je transparante jurk of 

ga voor een paar semi-transparante details bij je outfit. Wedden 

dat je zal scoren?



Kappers (Opleiding) / 
Inge Kuypers 
Kenneth Thuwis 
Tamara Minutello

Styling / Lisa Sergeant 
Fotografie / Tineke De Vos 
Visagie / Caroline Quirynen 
& Céline Maes 
Video / Koen Opdenbergh

Met dank aan Pakawi Park
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Adventure is 
everywhere

‒
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Mannen
Styling / Osis+ Play Tough
Osis+ Whipped Wax

Trui: mcGregor/ Geruite hemdje: Pepe 
Jeans/ Jeans: Selected Homme

Vrouwen
Styling /
Osis+ Freeze Pump
Care /
BC Color Freeze Silver Shampoo

Trui en broek: Uniqlo/ Jas: Svnty
Blazer en T-shirt: Otto D’ame
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Mannen
Styling / Osis+ Session Label 
Crystal Gel/ Osis+ Session Label 
Molding Paste
Care / 3DMen Hair&Body 
Shampoo

Vrouwen
Styling / Osis+ Session Label 
Super Dry Fix
Care / BC Moisture Kick Shampoo

Kids
Styling / Osis+ Magic

Kinderkledij: Fred&Ginger/ Bril: 
IZIPIZI/ Jeansjas: Pepe Jeans/  
Trui: Tom Tailor 
MOMONI
SVNTY
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Mannen
Styling / Osis+ Session Label Molding Paste
Osis+ Session Label Crystal Gel

Trui: For All Mankind/ Trui en broek: Strellson/ 
Sneakers: Fratelli Rossetti/ Rugzak: Hershel

Vrouwen
Styling / OSIS+ Texture Craft Dry Texture Spray 
Osis+ Dust It
Care / BC Volume Boost Shampoo
BC Repair Rescue Treatment

Maxi Dress: SVNTY/ Leren jasje: MOMONI
Trui: Tommy Hilfiger/ Jasje: Lois/ Broek: Tom Tailor

Kids
Care/ BC Moisture Kick Spray Conditioner

JBC



Styling /
Mannen
Trui: For All Mankind/ Trui en 
broek: Strellson/ Sneakers: 
Fratelli Rossetti/ Rugzak: 
Hershel
Helt Leuven

Vrouwen
Maxi Dress: SVNTY/ Leren 
jasje: MOMONI
Trui: Tommy Hilfiger/ Jasje: 
Lois/ Broek: Tom Tailor

Kinderen Fred&Ginger  
en JBC
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Mannen
Styling/ Osis+ Rock hard
Osis+ Flexwax

Care/
3DMen Activating Shampoo

Hemd en trui: McGregor 
Jas: Jack&Jones/ Gestreepte trui: Tom 
Tailor/ Jeans: For All Mankind

Vrouwen
Styling/Osis+ Session Finish
Osis+ Topped up
Care/BC Repair Rescue Sealed Ends

Jas en broek: Tom Tailor/ Truitje: Otto 
D’ame/ Handtas: Riani
Hemdje: Her/ Trui: Riani/ Broek: Liu Jo 



We ontkleuren in de eerste plaats de lengtes, en 

laten de ontkleuring een half uur inwerken. Daarna 

ontkleuren we de uitgroei, waarna we opnieuw 30 

minuten wachten. (Bij een tasje koffie, misschien?)

Het haar wordt eerst gespoeld en gewassen. Nadien 

zetten we er de Fibreplex nr. 2 Bond Sealer op, die we 

5 minuten laten inwerken. 

We spoelen het haar opnieuw volledig uit, en drogen 

het daarna. Zo kunnen we er met een gerust hart de 

toner op plaatsen.

Ondertussen is het felgroen veranderd in een licht 

muntgroene schijn op de lengtes. We neutraliseren 

die met een toner op basis van blonde astinten. Op 

de lengtes mengen we de kleur met een roze tint, die 

het groen tegengaat. De toner laten we 30 minuten 

inwerken, zodat deze een optimale dekkracht biedt!

Als laatste wassen en verzorgen we het haar. Hierna 

knippen we de puntjes en föhnen het haar uit met 

behulp van BC Smooth Perfect Duo Layer.

Tijdens een adviesgesprek kwamen we te 
weten dat onze klant haar haar al 9 jaar groen 
verfde, en nu de overstap naar een blonde 
kleur wil maken. We care about your hair, dus 
raadden we haar aan om het haar eerst te 
ontkleuren met Fibreplex nr. 1 Bond Booster. 
Een haarvriendelijke oplossing die het haar 
beschermt tijdens de ontkleuring!

De stap naar grijze lokken is er één die steeds 
populairder wordt. Deze klant was één van de 
trendsetters die resoluut koos voor een grijze 
coupe.

Tijdens de eerste 40 minuten ontkleuren we de 

uitgroei en lengtes met het behulp van het Blond Me-

gamma. Gedurende de volgende 15 minuten focussen 

we ons op de puntjes van het haar.

We nemen de ontkleuring voorzichtig weg, zonder 

de hoofdhuid te irriteren. Vervolgens doen we het 

product er opnieuw 10 minuten op. Zo zijn we er 

zeker van dat de haren klaar zijn voor de behandeling!

De coupe is nu bijna spierwit en wordt volledig 

afgespoeld – inclusief de shampoo, conditioner en het 

bonding-product.

Er zitten heel wat gele pigmenten in de lengtes van 

het haar. Die neutraliseren we met het Igora Royal-

gamma, wat meteen ook een groene schijn tegengaat.

Na het afspoelen zetten we de grijze kleur op het 

haar. Hiervoor laten we Igora Absolutes Silverwhite 

zo’n 20 minuten inwerken.

Nog één keertje afspoelen, een uitgebreide wasbeurt 

en... tijd voor een diepwerkende Powershot-

verzorging.
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Ins ta -make - o v e r
Volg ons @kreatoskappers
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Op stap met een Kreatos kapper

Morena Mura heeft ondertussen al een hele 
carrière bij Kreatos opgebouwd. Ze ruilde 20 
jaar geleden de schoolbanken in voor één van 
onze scharen, en liet deze niet meer los.  
Ze koesterde vanaf de eerste dag de ambitie 
om haar eigen salon te runnen. “Ik kreeg heel 
veel kansen, groeide tot manager en werd na 
enkele jaren gevraagd om Kreatos Lanaken op 
te starten. Een salon dat ik wilde uitbouwen 
tot een topper.” Ondertussen zijn we 15 jaar 
verder en kunnen we wel stellen dat dat gelukt 
is. “Ik ga nog iedere dag met plezier, passie en 
een creatieve mindset werken.” Die factoren 
zorgden ervoor dat Morena 2 jaar geleden het 
salon in Opglabbeek kon overnemen.

MIJN MOOISTE PLAATS 
Lanaken is gevuld met mooie plaatsen. Denk maar aan 

Kasteel Pietersheim met de Waterburcht. Het is de place-

to-be voor een wandeling in het groen of een etentje op de 

kinderboerderij. Ik heb ook m’n hart verloren in Oud-Rekem, 

een prachtig dorp dat zich perfect leent voor een fietstochtje.

MIJN FAVORIETE 
ONTBIJTPLAATS
Le Passage in Lanaken! Het 

is gelegen in het hart van de 

gemeente, en toch kan je er 

rustig van een heerlijk ontbijt 

genieten. Daarnaast is de 

koffie er overheerlijk en hangt 

er altijd een gezellige sfeer. 

Kortom: de ideale start van een 

dag vol energie!

MIJN FAVORIETE 
RESTAURANT 
Je kan me wel terugvinden bij 

Eethuis Meers in Lanaken. Hun 

gerechten zijn écht bijzonder 

lekker. Het eten is verzorgd en 

er geldt eigenlijk maar één term 

voor: “op en top”. Een echte 

aanrader voor iedereen die in 

de buurt is!

MIJN FAVORIETE BAR
Wines & Bites. Zoals de 

naam al doet vermoeden, 

kan je er terecht voor allerlei 

soorten wijn. Je hoeft zelfs 

geen rasechte wijnkenner te zijn om er ten volle van te 

genieten. Het team van Wines & Bites geeft je tips op 

basis van jouw smaak en voorkeur. En oh ja, de tapas zijn 

er echt geweldig!

MIJN LEUKSTE ERVARING
Ik heb de afgelopen jaren heel veel leuke ervaringen 

achter de rug. Toch is het antwoord daarop snel gekozen. 

Mijn allerleukste moment is namelijk het moment dat mijn 

jarenlange droom werkelijkheid werd: de overname van 

het salon in Lanaken.

Ulrike Standaert: werkt al 16 jaar bij Kreatos 
Knokke. Ze ging aan de slag als kapster, groeide 
tot manager en kreeg de kans om het salon over te 
nemen als franchisenemer. “Ik heb elke kans met 
beide handen gegrepen, en heb er geen seconde 
spijt van. Het salon, de klanten en ‘mijn’ meisjes 
zijn heel belangrijk voor mij”, klinkt het vol passie 
en liefde.

MIJN FAVORIETE PLAATS 
Zoals we hier zeggen: la plage. Niks is mooier en rustgevender 

dan een zomerse strandwandeling in combinatie met een apero 

in één van de strandbars. Daarnaast kunnen ook de winkels in de 

Lippens- en Zoutelaan me zeker bekoren.

MIJN FAVORIETE ONTBIJTPLAATS
Goh... Knokke heeft er echt wel heel veel. Misschien zelfs te 

veel om op te noemen. Daarom kies ik voor De Eetboetiek in 

Sluis, een plaats die je misschien ook kent als Oud Sluis. Heerlijk 

vertoeven!

MIJN FAVORIETE RESTAURANT 
Knokke heeft voor iedere culinaire liefhebber wat wils. Hou je 

van ‘Mexican flavors’? Dan is Blanco de aanrader. L’Abbiocco is 

dan weer iets voor liefhebbers van Italiaans eten, en Cuines 33 is 

een gekend sterrenrestaurant en must-do voor toeristen. 

MIJN FAVORIETE BAR 
Ah! The Pharmacy is dé place-to-be voor een heerlijke cocktail, 

en bij Yssi’s kan je terecht voor een frisse pint. Wanneer je liever 

je dansmoves bovenhaalt, ga je best naar Kitsch Club of The 

Lipps.

MIJN EERSTE 
HAARINNERING
Ik ben op 19-jarige leeftijd 

binnengestapt bij Kreatos 

Knokke om te vragen of hun 

vacature nog openstond... en ben er eigenlijk niet meer 

weggegaan. Het voelde meteen als een warme thuis met 

leuke collega’s. Ik kijk nog elke dag terug op mijn parcours 

en ben ontzettend dankbaar voor alle kansen die ik kreeg. 

Bij deze dan ook: bedankt, Eric! (oprichter Kreatos)

MIJN LEUKSTE MOMENT
Een salon aan De Kust zorgt iedere dag opnieuw voor een 

vakantiesfeer. Een wandeling of apero na het werk is dan 

ook onbetaalbaar. 

MIJN MINST LEUKE MOMENT
Er komen af en toe emoties kijken bij de dagelijkse leiding 

over een salon. Gelukkig zorgt Kreatos voor een positieve 

sfeer.

Lanaken Knokke

MIJN LEUKSTE SALONMOMENT
Goh... Het klinkt misschien als een cliché, 
maar eigenlijk is iedere dag een leuk moment. 
Mijn team en ik krijgen heel wat energie van 
de klanten. Oké, als ik echt één moment moet 
kiezen, dan is het de verhuis van het salon 6 
jaar geleden. Daar kon ik mijn persoonlijkheid 
in kwijt. Ik richtte het interieur in en koos zelf 
de accenten van het salon waarin ik iedereen 
elke dag opnieuw verwelkom. Dat geeft een 
kick!

MIJN LEUKSTE SALONMOMENT
Wij hebben dé formule voor leuke 
momenten gevonden: een hecht team 
dat al jaren samenwerkt. We lachen elke 
dag, ik kan rekenen op hun inzet en volop 
vertrouwen op hun overgave. Ik beleef 
mijn leukste salonmoment dus iedere dag 
opnieuw. Thanks, meisjes!
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Kweek je eigen tuinboeket
Tekst & foto’s:  Trees Accou 
Lees meer op www.opnezondag.com

Bestaat er een groter plezier dan een mooi boeket op tafel? Ik zou 
mijn plannen afzeggen en een dagje thuisblijven, gewoon om van 
mijn bloemen te genieten. Het is wel vreemd dat we dat enkel van 
het eindstadium - de afgeknipte bloem – doen, terwijl er een prachtig 
traject aan vooraf gaat. Wat als je de vreugde van je boeket zou 
kunnen verlengen door het gewoon zelf te kweken?

 WAAROM ZOU JE ZELF BLOEMEN  
 KWEKEN? 

Laat mij de vraag omkeren: waarom zou je het niet doen? 

Bloemen in je tuin zijn een lust voor het oog én voor bijen 

en vogels. Bovendien is de grootschalige bloementeelt een 

vuile industrie, die met heel wat pesticiden werkt en bloemen 

over grote afstanden vervoert. Heel wat redenen om het 

kleinschalig aan te pakken en zelf aan de slag te gaan. Het 

zal je misschien verbazen wat voor boeketten je kan maken 

met bloemen uit je eigen tuin. Nu het lente is, kan je er zelfs 

meteen aan beginnen. 

De lente is hét moment om eenjarige bloemen te 

zaaien. Denk aan zonnebloemen, anjers, ridderspoor of 

korenbloemen. Wil je graag tulpen, pioenen of rozen? Dan 

ben je helaas nét te laat. Bloembollen begraaf je in oktober of 

november. Vaste planten zet je het best in de herfst of winter 

zodat hun wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Maar niet 

getreurd: zet meteen een herinnering in je agenda om dit 

later dit jaar op te pikken.

 JE TUINBOEKET ZAAIEN 

Misschien weet je al perfect welke bloemen je wil gaan 

zaaien, of misschien is bloemen kweken een spannend 

avontuur voor je. De bloemen die ik dit jaar wil zaaien, zijn:

korenbloem, gipskruid, reukerwt, zonnebloem, anjer, 

goudsbloem, ridderspoor, juffertje in ‘t groen, ijzerhard, 

lamsoor, duizendblad, cosmos.

Je kan heel wat inspiratie vinden op Pinterest, of ga even 

op uitstap naar het tuincentrum en kies de zaden die je het 

mooist vindt. Wil je snel je bloemen plukken?  

Zaai de bloemen dan voor in bakjes en zet ze in de warmte op 

je vensterbank. Zorg dat er wel voor de aarde niet uitdroogt 

door je verwarming. Wanneer de plantjes goed beginnen 

groeien, kan je ze laten wennen aan de buitentemperatuur 

door ze telkens een paar uur buiten te zetten. Vanaf april of 

mei - dit staat meestal vermeld op het zakje van je zaad - kan 

je de bloemen voorzichtig uitplanten in je tuin of in enkele 

bloembakken. Zorg dat je plantjes genoeg water hebben en 

pas op voor slakken, want zij houden ook van jonge bloemen.

Terwijl je wacht op de eerste bloei, kan je je verder 

verdiepen in bloemen. Ik hou van het prachtige boek 

‘Een huis vol bloemen’ van Annabelle Hickson. Ook het 

internet staat vol nuttige tips. Eén van mijn favoriete sites is 

www.floretflowers.com, waarop Erin alles vertelt over het 

leven op haar bloemenboerderij. Je kan ook veel informatie 

vinden in de ouderwets aandoende tuiniersboeken uit je 

lokale kringloopwinkel. Ze kosten bijna niets, maar de info 

die erin staat is goud waard (en de voorbije halve eeuw niet 

veranderd). 

De lente is 
hét moment om eenjarige 
bloemen te zaaien. Denk aan 
zonnebloemen, anjers, ridderspoor 
of korenbloemen.

Hebben je gezaaide lievelingen een mooie verzameling 
bloemen weten te produceren? Dan is het pluktijd!  
Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden:

• Pluk niet meer dan 1/3 van de bloemen van één plant.  

Je bent niet de enige die van bloemen houdt: er zullen 

vast verschillende bijen en insecten op afkomen die voor 

hun voortbestaan van jouw bloem afhangen. Als ze de 

bloem bevruchten kan jij in het najaar misschien wel 

zaad oogsten om volgend jaar opnieuw te zaaien!

• Snij de steel van de bloem schuin af. Zo kan hij meer wa-

ter opnemen en zuigt hij zich niet vacuüm op de bodem  

van de vaas.

• Zet de bloemen meteen in water.

Je kan je zaaibloemen combineren met bloemen van vaste 

planten, uit bloembollen en wat groen zoals grassen, varens 

of struikgewas. Durf hiermee te experimenteren en laat 

Pinterest je inspireren voor je creaties. 

Nog twee tips om extra lang van je bloemen te genieten:  

zet je vaas niet in direct zonlicht en ververs het water regelmatig. 

En vergeet vooral niet om ook van de bloemen in je tuin te 

genieten!

Meer lezen over tuinboeketten en het zondagse 
leven in de moestuin? Breng me een bezoekje op 
opnezondag.com. Ik zet een tas thee voor je klaar.
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BC Bonacure
GRATIS 

SHAMPOO 

+ In mei & juni 2020 +
* 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.

EXPRESS YOUR 
CLIENTS’ 
COLOUR IDENTITY
New ChromaID semi-permanent mix & tone 
colour system with integrated bonding. 
From subtle to bold shades – 100% colour 
flexibility without damage.
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ZET JE
KLEURIDENTITEIT 
IN DE VERF
Nieuw ChromaID
semi-permanent mix & tone kleursysteem
met geïntegreerde bondingtechnologie.
Van subtiele tot gedurfde kleuren
100% aanpasbaar voor 
maximale kleurfl exibilteit zonder beschadiging.
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Kreatos & Schwarzkopf Professional hebben 
doorheen de jaren een sterke samenwerking 
uitgebouwd. Toen zij begin dit jaar met een 
splinternieuw en revolutionair kleurensysteem op 
de markt kwamen, stonden wij dan ook te springen 
om ermee aan de slag te gaan. 

Nu vertellen we je er (ein-de-lijk) alles over: maak 
kennis met Chroma ID.

 FIRST THINGS FIRST  
 WAT IS CHROMA ID? 

Chroma ID is het allereerste 100% aanpasbare, semi-

permanente mix- en toon kleurensysteem met geïntegreerde 

bondingtechnologie voor intensieve verzorging. Een heleboel 

woorden die je misschien niet zo heel bekend in de oren 

klinken.  

 

Daarom vatten we het kort voor je samen: Chroma ID is 

dé nummer 1-oplossing om je haar te kleuren. Het biedt 

oneindig veel mogelijkheden – van subtiele tinten tot 

gedurfde kleuren.

Een volledig kleurenpalet dankzij Chroma ID

 ID: IETS VOOR MIJ? 

JA! Het volledige gamma biedt gegarandeerd een mooi 

antwoord op jouw noden. Chroma ID neutraliseert 

kleurtinten, geeft eerder gekleurd haar een opfrissing, 

corrigeert je haarkleur, zorgt voor pre-pigmentatie van 

ontkleurd haar, … én geeft jou de keuze tussen subtiele 

pastelkleuren en expressieve, gedurfde kleurstatements.

 EEN GOED ID? 

Je merkt het waarschijnlijk wel: wij zijn fan. Chroma ID biedt 

namelijk verschillende voordelen voor onze klanten: 

• We kunnen kleuren zonder schade. Sterker nog: de 

bondingtechniek verzorgt je haar. 

• Er zijn eindeloos veel mogelijkheden: rustiek, subtiel of 

net heel gedurfd. 

• Het is semi-permanent en blijft tot 12 wasbeurten, af-

hankelijk van je kleurkeuze, inwerkingstijd en structuur

• Chroma ID maakt het mogelijk om je haar thuis verder te 

onderhouden

Kortom, niet alleen de mogelijkheden zijn eindeloos. De 

voordelen zijn dat ook!

Informeer vandaag nog bij jouw Kreatos-salon, kies een kleur, 

beslis hoelang de kleur mag blijven zitten en kom buiten met 

een nieuwe look!
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Abu Dhabi:  
hoofdstad van extremen

Tekst en beeld:  Connections
(lees meer op connections.be)

ABU DHABI IS CONTINU IN BEWEGING EN 
ONTWIKKELING. DE HOOFDSTAD VAN DE 
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN BULKT VAN 
HET KAPITAAL EN DAT MERK JE AAN ALLES.  
DE SNELSTE ROLLERCOASTER TER WERELD,  
DE MEEST SCHEVE TOREN EN 
SHOPPINGCENTRA WAAR JE MOND VAN 
OPENVALT, … HET ZIJN MAAR ENKELE 
FACETTEN VAN ABU DHABI. NET ZO GOED 
PIK JE ER EEN FLINKE PORTIE CULTUUR MEE, 
ONDERHANDEL JE ER OP LOKALE MARKTJES 
OVER KRUIDEN OF MAAK JE EEN WANDELING 
DOOR DE HAVEN. ABU DHABI IMPONEERT, 
ELKE KEER OPNIEUW.

 HET LOUVRE IN ABU DHABI 

Het Louvre in Parijs is natuurlijk een evidentie, 

maar sinds november 2017 vind je het zusje van dit 

museum in Abu Dhabi. Met een prijskaartje van 1 

miljard dollar hoeven we je er waarschijnlijk niet van te 

overtuigen dat hier kosten noch moeite zijn gespaard 

om bezoekers te verwennen. Het indrukwekkende 

complex bestaat uit maar liefst 55 kleine gebouwen en 

een koepel met metalen sterren.

Het bouwwerk huisvest 23 tentoonstellingsruimtes 

en lijkt te zweven boven het water. Je ontdekt er een 

ruime kunstcollectie, waaronder het duurste werk ter 

wereld: de Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci.  

Een kunstwerk dat alleen al 450 miljoen dollar waard 

is. Pik dit pareltje dus zeker en vast mee.
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 DUIK WAT DIEPER IN DE LOKALE  
 CULTUUR 

Een andere must-visit in de Golfstaat is ongetwijfeld 

de Sheikh Zayed Grand Mosque. Deze op 7 na grootste 

moskee ter wereld dankt zijn naam aan de grondlegger 

van de Verenigde Arabische Emiraten. 82 koepels, 1000 

pilaren en 4 minaretten, het zijn indrukwekkende cijfers. 

Zeker als je weet dat maar liefst 40000 moslims hier 

tegelijkertijd hun geloof kunnen belijden. De grootste 

kroonluchter ter wereld, het grootste handgeweven 

 PRET VOOR DE HELE  
 FAMILIE 

Zowel de actieveling als de 

meer bezadigde reizigers die 

het liefst genieten van de zon en 

de zee, komen ruimschoots aan 

hun trekken in Abu Dhabi. Een 

bestemming om met de kinderen 

te bezoeken? Wees maar zeker! 

Ferrari World zal vast en zeker 

in de smaak vallen. Hier vind 

je immers ‘s werelds snelste 

rollercoaster en heel wat andere 

attracties die de kids uren zoet 

houden. Ben je meer te vinden 

voor waterpret?  

Ben je wel te vinden voor wat luxe? 
Dan zit je goed in dit hotel. 3 exquise 
restaurants, ruime kamers en een privaat 
strand zorgen ervoor dat je hier van een 
zorgeloze vakantie geniet. Het strand is 
op loopafstand, Ferrari World is kortbij, 
en ook Yas Marina is helemaal niet veraf.

tapijt, … alleen extreem is hier goed genoeg. Je kijkt 

dan ook je ogen uit in de duurste moskee op aarde.

 

Dit heiligdom is gratis te bezoeken en - behalve op 

vrijdagochtend - quasi doorlopend open. Natuurlijk 

moet je wel enkele regels in acht nemen. Breng je 

de moskee een bezoekje, doe dit dan bij voorkeur ‘s 

avonds. Zo geniet je extra van de prachtige verlichting!

Yas Waterworld biedt waterratten 

alles wat hun hartje begeert: 

glijbanen, stroomversnellingen, 

bodyboarden en ga zo maar door. 

Vervelen doe je je geen moment! 

 
 RECHTSTREEKS NAAR  
 ABU DHABI DANKZIJ  
 CONNECTIONS 

Zin om Abu Dhabi zélf te 

ontdekken?  

Met Etihad vlieg je rechtstreeks 

naar Abu Dhabi op ongeveer  

7 uur tijd. Boek nu je vlucht  

via Connections!

Hotel-tip! CROWNE 
PLAZA YAS 
ISLAND 
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5 tips om te starten met sporten

 1. PLANNING IS KEY 

Een drukke baan, lange ritten van en naar het werk, 

het huishouden, de opvoeding van een kleuter, … Het is 

niet eenvoudig om tijd te maken voor sport. Maar door 

die momenten met stip in mijn agenda aan te duiden, 

slaag ik er wel in! Het zorgt er ook voor dat het lief 

hier babysit van dienst kan zijn. En ik ze dus minder 

makkelijk kan overslaan, want afspraak is afspraak.

Zelf gebruik ik trouwens Google Doelen om mijn 

sportactiviteiten te plannen. Superhandig! Je geeft 

daarin aan wat je doel is en hoeveel keer per week je 

hiervoor tijd wil maken. Op basis van je agenda plant 

Google je activiteiten. De app is ook nog eens zo 

slim om je voorkeuren bij te houden, en toekomstige 

activiteiten op basis daarvan aan te passen.

 2. KLAARZETTEN  
 VAN DE SPORTTAS 

Nog een trucje dat voor mij fantastisch goed werkt: 

alles op voorhand klaarleggen. Als ik ‘s ochtends 

ga joggen, leg ik de avond ervoor mijn loopkleren & 

attributen al klaar op de keukentafel. Ik leg dan zelfs al 

een banaan en flesje water klaar. Loop ik ‘s avonds, dan 

maak ik ‘s ochtends mijn pakketje klaar. Dat zorgt echt 

wel voor een win-winsituatie: ik bereid me mentaal 

al voor, en ik heb al mijn spullen die 

verspreid liggen over het hele huis al bij 

elkaar gezocht. Geen uren meer zoeken 

op het moment zelf. En door ze in het 

zicht te leggen ervaar ik nog wat extra 

druk om ze aan te doen.

 3.  MENTALE VOORBEREIDING 

Ik leg niet enkel mijn loopkleren klaar, ik bereid me 

ook mentaal voor. Niet dat ik daar in hele hoge mate 

bewust met bezig ben, maar toch. Doorheen de dag 

hou ik mezelf een aantal keer voor dat ik nog x aantal 

minuten of uren moet werken vooraleer ik kan gaan 

sporten. Ik stippel in mijn hoofd ook altijd mijn route 

uit. Ik check op voorhand hoe lang de les zal duren 

in mijn schema. Op basis daarvan bepaal ik dan mijn 

route en selecteer ik alvast een playlist of podcast. 

Hoe minder ik op het moment zelf moet beslissen, hoe 

makkelijker het is om daadwerkelijk te gaan sporten.

 4.  DOEL STELLEN 

Zomaar gaan joggen of sporten werkt voor mij niet 

echt. Ik heb dan heel vaak de neiging om niet te gaan. 

Maar stel er een doel tegenover, en ik ben vertrokken. 

Misschien omdat ik dan weet waar ik naartoe werk, 

en mezelf daarna een speekselmedaille kan geven? 

Zo’n doel hoeft trouwens niet spectaculair te zijn. 

Momenteel is dat van mij om tegen eind maart tijdens 

een sportevenement in Gent vlot 10 kilometer te 

lopen. Maar geloof me vrij, een paar jaar geleden 

was dat nog de eerste lessenreeks van Start to run 

afwerken en 5 kilometer uitlopen zonder te wandelen.

Tekst & beeld:  Evi Robignon
(lees meer op:  www.evisjourney.com)

 5.  SOCIALE DRUK 

Misschien wel één van de belangrijkste motivators voor mij: 

sociale druk. Mijn trainingsschema voor die 10 kilometer 

is pas goed gestart nadat ik in oktober vorig jaar een gratis 

duoticket won, en met een vriendin afsprak om ervoor te 

gaan. Maar ook in het verleden werkte dit gigantisch goed 

voor mij. Door het tegen mijn lief, ouders, vriendinnen, 

collega’s, … te vertellen, verplicht ik mezelf om er ook echt 

werk van te maken. Foto’s op Facebook en Instagram werken 

hier ook geweldig goed. Want... “ik kan toch niet zomaar 

opgeven nadat ik aan de wereld heb laten weten dat ik die 10 

kilometer opnieuw wil halen?”

Het lentezonnetje komt zo nu en dan al  eens voorzichtig om de hoek loeren. Ik weet niet 
hoe het bij  jull ie zit ,  maar ik krijg dan opnieuw meer zin om te gaan sporten. Tijdens die 
donkere wintermaanden moet ik mezelf  namelijk soms wat forceren om ook daadwerkelijk 
’s  avonds (na een lange werkdag) mijn loopschoenen nog aan te trekken. Maar eenmaal 
de lente in het land is,  heb ik daar veel  minder moeite mee.  Mocht j ij  nu toch nog een 
spreekwoordelijke schop onder je kont nodig hebben, dan vind je hieronder 5 tips om te 
gaan sporten!

De app Google Doelen  
plant jouw activiteiten  
op basis van  
je agenda. 
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5 duotickets voor een interactieve 
brouwerijtour, inclusief degustatiebiertjes 
dankzij Stadsbrouwerij De Koninck

5 tickets voor  
een bezoekje  
aan Pakawi Park

Meedoen? 
Stuur je antwoord in 

via www.kreatos.be/
wedstrijd

Meedoen? Stuur je antwoord in 

via www.kreatos.be/wedstrijd

6362

Kruiswoordraadsel
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VROUWELIJK 
BEGUN -
STIGDE

COMMUNICA -
TIEMIDDEL

 

SCHATTIG 
IEMAND

WAARSCHU-
WENDE 

HERINNERING

OP HET 
KANTJE

 

ZILT

ZICHTBARE 
DAMP

UITVOERIGE 
VERMANING

5

OOSTERLING

GROOTTE

MUZIEK -
GENRE

 

ONTKENNING

MUZIEKNOOT
 

VLEES-
VERVANGER

GOLFSTOK

2

KLEIN HERT
 

OP DEZELFDE 
MANIER

MARTERACH -
TIG DIER 

KEERPLAATS 
IN EEN 

KANAAL

GROOT-
MOEDER

 

IEDERE

AARDIG
 

ADELLĲK 
PERSOON

VREEMD

MILITAIR 
BEVEL

3

UITROEP VAN 
AFKEURING

 

PLAATS IN 
VLAANDEREN

AARDBOL
 

GRIEKSE 
LETTER

STEEN
 

OPGENOMEN 
GELD (AFK.)

TEGEN-
STANDER

ECHTGENOOT

EEN EN 
ANDER (AFK.) 

AMERI-
KAANSE 

STAAT

AUSTRA -
LISCHE 

STRUISVOGEL

OP DEZE 
MANIER

 

VETTE DEEL 
VAN MELK

GELD DAT 
INGEZET 
WORDT

 

NEUSKLANK

SNEL
 

ZO ZEGT 
(LATIJN)

4

SOORT 
KABELJAUW

 

GEGRAVEN 
WATERWEG

KLUITEN -
BREKER

 

SLINGER-
PLANT

KLEINE 
PLAATS

 

RIJSOLDATEN

6

OPGELD
 

ONGEVEER 
3,14

LOEREN OP

CHIC FEEST
KLEIN ROND 

TEKEN

VOORMALIGE 
PARTNER

 

GROOTVADER

KNOFLOOK-
SAUS

 

ZANGNOOT

PERSOONLIJK 
VOORNAAM-

WOORD 

MEER DAN 
WENSELIJK

SPEELRUIMTE
GROTE 

PAPEGAAI
SLAPEN

1

AANGEHECHT 
TAKJE
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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
WESTMEERBEEK 
Hoogzand 49 
Tel: 016-43 45 75
 NIEUW 

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

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

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

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

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
WEVELGEM
Menenstraat 375
Tel: 056-41 01 49

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



Lentekriebels,  
krab even  
de wolken weg


