
w

datum: zaterdag 25 november 2017
waar: The Tree, Lier

WTC Berlaar 
wordt          jaar!

clubfeest

 

26





Welgekomen

Wellicht is het jullie niet ontgaan maar de club heeft het 25ste seizoen uit haar bestaan achter de rug. We lie-
ten het eerder discreet passeren. Desalniettemin zal het jubileumjaar 2017 door velen van ons op positieve 
wijze geboekstaafd staan. WTC Berlaar ondernam verschillende initiatieven. Aldus mochten we velen onder 
jullie met open armen ontvangen. We hebben wat afgefietst, dikwijls tranen met tuiten gelachen en nieuwe 
barrières doorbroken. We zijn voor het tweede jaar op rij flink gegroeid. Dat biedt enerzijds mogelijkheden. 
Voor het eerst kunnen we spreken van drie volwaardige ploegjes, waardoor we niet onopgemerkt blijven 
in het straatbeeld. Ofschoon we vele sportieve heren mochten begroeten als nieuwe leden springt het suc-
ces bij de dames het meest in ’t oog. Hun enthousiasme geeft extra kleur aan onze club. Aan de basis van 
deze sprong voorwaarts, en wellicht de belangrijkste verwezenlijking van het voorbije seizoen, ligt zonder 
twijfel de ‘ Start to Bike ’ onderneming. Daar mogen we als vereniging terecht fier over zijn. Anderzijds zijn 
we niet blind voor de uitdagingen die een grote club met zich meebrengt. We zullen nooit versagen aan het 
principe dat we allemaal één club vormen, zonder onderscheid. Het clubfeest ‘ new style ‘ beschouwen we 
als een absolute climax. Het onderstreept een geweldig clubjaar en zet iedereen scherp voor een minstens 
zo fantastisch nieuw seizoen.
 
En avant, vrienden en vriendinnen!

 





Start to Bike

Het begon als een avontuur en het eindigde in een sprookje. We geven grif toe dat niemand wist wat we 
mochten verwachten. We vertrokken met een onbeschreven blad en rekenden op de steun van onze leden. 
Vanuit de schoot van de club gaven 16 leden aan om een groep onbekende fietsers te willen begeleiden. 
Via verschillende kanalen probeerden we ons initiatief te verspreiden. We ontvingen uiteindelijk een 30-tal 
reacties, waarvan 21 mensen zich effectief inschreven. Tijdens de infoavond van vrijdag 7 april maakten 
we voor het eerst kennis met de meeste kandidaten. Het voelde direct goed aan. Onlosmakelijk werd een 
band gesmeed tussen café WW’kes en ‘ Start to Bike ‘. Aangevuld met 4 eigen leden die hun conditie via 
de groepslessen hoopten aan te scherpen, begonnen we op woensdagavond 12 april aan de groepslessen. 
Van een succes gesproken: geen enkele woensdagavond moest afgelast worden omwille van het weer. We 
fietsten in 2 groepen om naderhand tussen pot en pint te verbroederen. Elke training groeide uit tot één 
groot feest, op alle vlakken. Op het Zomerfeest deelden we de diploma’s uit, en ondertussen mogen we 
maar liefst 14 oorspronkelijke deelnemers als volwaardige clubleden beschouwen. Ze zijn niet meer weg te 
denken zelfs. Reden te meer om in 2018 een tweede editie in het leven te roepen …





Het befaamde Pinksterweekend, 
‘Strictly Men or Women‘

Hoe tradities ontstaan, daar zal waarschijnlijk al onderzoek naar gebeurd zijn. In ieder geval, wat in 2016 
begon als een uitdaging - What Happens in Middelburg, Stays in Middelburg - is inmiddels uitgegroeid 
tot een fenomeen: een unieke driedaagse, die feitelijk een vierdaagse is geworden. Het ‘Men Only’ aspect 
kreeg vorig jaar een tegenhanger, zijnde ‘Women Only’. Met maar liefst 27 sportieve mannen trokken we 
naar het Luxemburgse Münsbach, op een boogscheut van Luxemburg-stad. Het prachtige Légère Hotel 
zette werkelijk haar beste beentje voor om WTC Berlaar te onthalen. We voelden ons opnieuw ‘de koning te 
rijk’. Bovendien bleek de weersvoorspelling veel te pessimistisch en hielden we het niet alleen droog over-
dag, maar bovendien stak de zon geregeld de kop op. Sportieve hoogstandjes, culinaire uitspattingen en 
een culturele (natuur)wandeling zorgden voor een bijzonder amicaal onderonsje. Zoals altijd al het geval is 
hadden de afwezigen ongelijk … Ook de dames van WTC Berlaar trokken per fiets op tweedaagse. Zij reden 
naar het Nederlandse Eersel. Veel lieten ze niet los, maar de foto’s achteraf lieten weinig aan de verbeel-
ding over. Hun delegatie zal ongetwijfeld flink uitbreiden dit jaar, als ze richting Hasselt trekken. De heren 
begeven zich naar Ieper. Hun vierdaagse zal doorspekt zijn met herinneringen aan de ‘Groote Oorlog’. Mis 
het niet, dames en heren!



New haircut

Poederdoos

Hallo vrienden

Asjemenou!

Het olijke rendier

Loket is toe

Bospoeper



Foto van het jaar 2017

Werkelijk alle foto’s en filmpjes werden gepost op WhatsApp. Geen trucage of stiekem gefotografeerd, ze 
verschenen open en bloot. Omdat de leden zo inventief zijn en omdat er zoveel te beleven valt gedurende 
het seizoen, verzamelden we 10 bijzondere foto’s, waar we graag aan herinnerd worden. 7 van de 10 staan 
op het linkse blad, de beste 3 staan hieronder.

Is mijn gat niet te dik?
Alom commotie toen Willy één van de pasdagen aangreep om 
zijn magere benen en slanke taille te tonen. Niet toevallig trok 
hij het kleed van Kathleen aan, die zich een hoedje schrok. 
Zowel Ilse als de andere aanwezigen schaterden het uit. Van 
lange rok tot minirok, het passeerde allemaal de revue.

Edwig Van Hooydonck
Eindelijk. Onze Edwig Van Hooydonck bedwong voor het 
eerst in clubverband “zijn” Bosberg. Ongetwijfeld worstelde hij 
nadien met een emotioneel déjà vu-gevoel. Deze fantastische 
prestatie was het hoogtepunt van een mythische tocht, zijnde 
‘de langste dag’, een huzarenstukje van maar liefst 227 km.

Beroep: Kerstman
Als er gefeest wordt zijn ze bij WTC Berlaar op 
post. Het is bovendien drummen geblazen voor 
een opmerkelijke functie te midden het feest-
gedruis. Zo lieten zowel Luc Tilemans als Tony 
Vermunicht zich niet onbetuigd voor de rol van 
Kerstman. Ra ra wie is welke kerstman?





2017: terugblik op een fantastisch seizoen

Omdat het jaar bol stond van de hoogtepunten, omdat we soms zo snel vergeten en omdat het niet altijd 
zo vanzelfsprekend is dan het lijkt, een bloemlezing van datgene waar we ons mee bezig hielden in 2017:
 

✓	opvallende aanwezigheid op de kerstmarkt 23/12/16

✓	eerste nieuwjaarsreceptie in café WW’kes

✓	Callanetics groepstraining in turnzaaltje basisschool

✓	wintertraining RPM en zomertraining

✓	Start-to-Bike

✓	eigen klassiekers: Dirk De Wolf (april), Adrie Van Der Poel (mei), Bockenreyder (juni), Nick Nuyens (juli), 
Overijse (augustus), Voerstreek (september)

✓	Vierdaagse Münsbach (LUX), tweedaagse Eersel (NL), tweedaagse Blankenberge, familiedriedaagse 
Maaseik

✓	zomerfeest

✓	Openingsweekend, Pallieteren, Schootrit, Sluitingsrit

✓	‘ de langste dag van ’: 2 ploegen, 6 moto’s, 32 deelnemers, Geraardsbergen + Overmere

✓	ontstaan van de Rookie-Ploeg (C)

✓	meer dan 40 nieuwe leden in vergelijking met einde vorig seizoen!





We zullen doorgaan!

In 2018 gaan we gewoon door op het elan, zonder meer. We kondigen op zich geen nieuwe initiatieven aan, 
dat niet. We blijven inzetten op dezelfde ingrediënten die onze club gemaakt hebben tot wat het nu is. Aan 
jullie om in te vullen wat dat mag betekenen. Sommige initiatieven komen in de plaats van andere, zonder te
raken aan het concept. Zo passen we in het schema van de Vedette-Ploeg nieuwe ‘ eigen klassiekers ‘ in, 
zijnde die van Stan Ockers, Alejandro Valverde en Frank Vandenbroucke, ter vervanging van andere toer-
tochten die we even opbergen. In september nemen Danny Peeters en Jan Verelst de Vedette-Ploeg terug 
op sleeptouw voor een tweedaagse. Het zomerfeest werd positief geëvalueerd en komt terug. De formule 
van ‘ de langste dag ‘ zal opnieuw de leden aanzetten tot een huzarenstukje, onder de vleugels van de archi-
tecten Gerrit Van Roosendaal en Dave Renders.
Het spreekt voor zich dat we afspraken maken. Om enige houvast te bieden continueren we de richtlijnen 
welke qua snelheid zijn vastgelegd. Voor elk wat wils, dat is de stelling. Zolang het kan gebeuren in een 
goede verstandhouding, een solidaire sfeer en tegen een veilige achtergrond, zullen we doorgaan! Laat de 
zon in jouw hart ...
De toon is gezet. Aan alle leden om met volle teugen te genieten en te sporten. Leve het nieuwe seizoen!





Sponsors 
Reken maar dat we hen dankbaar zijn.
Bestaande en nieuwe sponsors, partners op lange termijn! Ja, we zijn in trek als club. Want vele commerciële 
partners gaan gretig op de vraag in om onze club te ondersteunen, en steeds meer op lange termijn. Hun 
financiële inbreng verschaft ons de mogelijkheid om jullie te verwennen. Een grote club vergt nu eenmaal 
meer middelen. Uiteraard vergeten we onze shirtsponsors niet, zijnde:
 

Dit jaar sprongen op onze kar:

€eser
Exclusive European Services

ITEGEM

Lingerie, nacht- en strandkleding
voor vrouwen en mannen

C H R I S T E L
L I N G E R I E



JBN Banden is een bandencentrale, actief sinds oktober 
2014 in Berlaar. 
Bij ons kan u terecht voor het monteren en demonteren 
van banden van personenwagens en lichte vracht. Alle ge-
plaatste banden worden perfect gebalanceerd. Wij hebben 
onze werkplaats uitgerust met de laatste nieuwe toestellen. 
Bovendien hebben wij sinds juli 2016 onze werkplaats uitge-
breid met een uitlijntoestel. Dit brengt ons in staat een nog 
betere service te bieden. 
Platte band? De band wordt bij ons gedemonteerd, zodat wij 
de band intern kunnen inspecteren op eventuele schade. Zo 
mogelijk wordt de band bij ons in de werkplaats hersteld en 
weer gemonteerd. Wij hebben een ruime voorraad aan auto-
banden in onze werkplaats, maar indien niet voorradig, zijn 
de banden na bestelling op korte termijn geleverd.

deskundig advies  -  scherpe prijzen  -  uitgebreide voorraad
Alle merken banden en velgen voor personenwagens 

en lichte vracht zijn bij ons verkrijgbaar.
Montage  -  Balanceren  -  Uitlijning

Herstellen  -  Stockage

WIJ ZIJN OPEN:
Di tem vrij van 14 tot 20 uur

Zaterdag van 8u30 tot 14u30
Wij hebben gekozen om 

op weekdagen tot 20 u geopend te blijven, 
om iedereen de mogelijkheid te bieden na 

de werkuren nog langs te komen.

UW BANDENSPECIALIST TE BERLAAR

Hellegatstraat 16 (KMO zone Berlaar)

03/484 68 07



Dat ’t Frithuisje een frituur is met visie en kwa-
liteit, dragen ze ook uit op verplaatsing. Zo 
beschikken ze over De Frutkaar, hun mobiele 
frituur als het ware. De Frutkaar zal ingezet 
worden tijdens het Pallieteren.
 
Voor de lekkerste frietjes, snacks maar even-
eens hamburgers en belegde broodjes, slechts 
één adres: Frituur ’t Frithuisje!
 
’t Frithuisje is gevestigd te 2590 Berlaar, 
Smidstraat 188. 

Maandag  11.30u-13.30u, 16.30u-23.00u
Dinsdag  Gesloten
Woensdag  11.30u-13.30u, 16.30u-23.00u
Donderdag  11.30u-13.30u, 16.30u-23.00u
Vrijdag  11.30u-13.30u, 16.30u-23.00u
Zaterdag  11.30u-13.30u, 16.30u-23.00u
Zondag  16.30u-22.00u

Maandag  11.30u-13.30u, 16.30u-22.00u
Dinsdag  Gesloten
Woensdag  11.30u-13.30u, 16.30u-22.00u
Donderdag  11.30u-13.30u, 16.30u-22.00u
Vrijdag  11.30u-13.30u, 16.30u-22.00u
Zaterdag  11.30u-13.30u, 16.30u-22.00u
Zondag  16.30u-21.00u

WINTERUREN (van 1 oktober tot 31 maart)ZOMERUREN (van 1 april tot 30 september)



TIJD VOOR PASSIE.
PATRICK SMETS LIER. 

Patrick Smets
Aarschotsesteenweg 328
2500 Lier
Tel. 03 482 21 51
www.smets.bmw.be

Echt rijplezier
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Echt rijplezier

Sinds 1 april 1994 baten Willy en Wim 
café WW’kes uit, een authentiek bruin 
café uit de oude doos. Het bekende 
homokoppel - toffe mannen met het 
hart op de tong - verwelkomen ieder-
een om te genieten van een assorti-
ment van 65 verschillende biersoorten. 
Hier tapt men nog uit het vaatje zoals 
het er vroeger aan toeging. Jong of oud,  
hetero of holebi, recht of krom, willens 
nillens wordt men ondergedompeld in 
het warme nest van de WW’kes.

Geen stresserend en haastig gedoe 
hier, maar op ‘t gemakske, stap voor 

stap in feite. Niet voor niets heette dit volkscafé vroeger café ‘t Stapveld. Willy en Wim zijn 
als het ware de juiste mannen op de juiste plaats, met een hart voor hun klanten en altijd 
in voor een grapje en een babbel.

Hoe men het ook draait of keert, het is plezant om naar café WW’kes te komen!

Café WW’kes

De Beerslaan, 2590 Berlaar
Alle dagen open (behalve maandag) vanaf 19u30, zondag open vanaf 14u.



 
 
 
 
 
 
 
Air Systems is een installatiebedrijf met al vele jaren ervaring, constant opzoek  naar innoverende 
oplossingen op gebied van klimaatbeheersing en alle HVAC toepassingen. 
 
Door veel belang te hechten aan voorstudie en besprekingen met de klant, bieden wij steeds een 
oplossing die de verwachtingen van de klant inlossen zonder onaangename verrassingen.  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zowel op het gebied van comfort- als industriële toepassingen wordt een op maat gemaakte en 
correct gedimensioneerde installatie aangeboden. 

Air Systems is alsook dé specialist als het aankomt op het koelen van computer serverkoeling-
ruimtes en Datacenters.  

Air Systems heeft veel ervaring in de verschillende mogelijke toepassingen alsook free-cooling en 
energizeuinige systemen en we zijn voorzien van een wachtdienst 24/h 7d om eventuele storingen 
of problemen op te vangen. 

 

•  storingsignalering 
•  relatieve vochtigheid 
•  redundantie 
•  hotspots 

 

 

WWW.AIRSYSTEMS.BE 



Fietsenspeciaalzaak Bike-inn uit Herentals – 
sinds kort online actief middels hun handige 
en aantrekkelijke webshop bike-inn.be – wil in 
de eerste plaats een vaste waarde blijven in 
de regio. Zaakvoerder Dirk Verherstraeten en 
zijn team vormen het vertrouwde verdeelpunt 
voor enkele gerenommeerde fietsmerken, met 
name Specialized en KTM. Ook in Zolder kan 
men terecht voor hun ruim gamma aan acces-
soires, fietsonderdelen, kledij enzovoort.  
Geen moeite is te veel voor het Bike-inn team! 

KOM HET ZELF ONTDEKKEN: 

Bike-inn Herentals

Herenthoutseweg 177

014/23 04 00

Wij zijn fiere 
hoofdsponsor van 
WTC Berlaar en 
zijn blij met onze 
samenwerking!



 
 

 
 

WIJ VERWEZELIJKEN UW DROOMTUIN 
ONTWERP – AANLEG - ONDERHOUD 

Adres: Oostmalsesteenweg 71A – 2520 Emblem 
Mail: info@harotuinaannemingen.be 

Website: www.harotuinaannemingen.be 
Tel.: 0496/94 48 23 

 
 
 
 
 
 

Wat doet Haro tuinaannemingen?
Haro tuinaannemingen helpt bij het verwezenlijken van uw droomtuin. Zowel voor parti-
culieren als voor bedrijven verzorgen zij iedere gewenste tuin of bestrating. 

Haro zorgt voor snelle, professionele en duurzame realisaties. Door hun praktijkerva-
ring creëren ze voor u budgetvriendelijke en onderhoudsarme groenzones.

Haro tuinaannemingen levert alle diensten, van een kleine aanpassing tot een complete 
tuinverzorging. Dit omvat zowel het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de tuin. 

De laatste jaren wordt de vraag naar aan-
leg van zwembaden en zwemvijvers steeds 
groter. Ook hier is Haro niet blijven stil-
staan.

Haro is gevestigd te 2520 Emblem, 
Oostmalsesteenweg 71A. 
Alle informatie vindt men terug op 
www.harotuinaannemingen.be. 





Bent u op zoek naar een schoenenzaak met een uitgebreide keuze in schoenen voor dames en heren? Bij 
Schoenen Conny is men aan het juiste adres. 
 
Schoenen Conny is al bijna 50 jaar lang een gevestigde waarde in Berlaar en omgeving, dankzij haar uit-
gebreide aanbod dames- en herenschoenen van kwaliteitsmerken zoals Gabor, DL Sport, Mephisto, Nero 
Giardini, Hispanitas, Softwaves, Floris Van Bommel, Oliver Strelli, … Bij Schoenen Conny vindt iedereen zon-
der twijfel zijn of haar gading.
 
Schoenen Conny dankt haar goede reputatie niet alleen aan hun uitgebreid assortiment schoenen en le-
derwaren/handtassen, maar bovenal aan hun klantvriendelijke en deskundige service. Daarvoor kijken ze 
noch op tijd noch op moeite. 
 
Schoenen Conny is gevestigd te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 6.



San Marco Village biedt u een prachtige locatie voor zowel een stijlvol feest als 
een inspirerend evenement. Of u nu met 10 vrienden, collega’s of klanten komt 
feesten of u organiseert een feest voor 2500 personen, wij maken u 
helemaal wegwijs in events.

Wegwijs in events

Huwelijksfeesten

Bedrijfsfeesten

Meetings & Seminaries

Productvoorstellingen

Teambuilding

All-in arrangementen

Beurzen

Familiefeesten

sfeervol en verzorgd

The Tree heeft een modern, strak interieur, uitgewerkt in aangename 
houtsoorten, om een strakke en tevens warme sfeer te creëren. van de service 
en de animatie tot de catering en de aankleding: alles is tot in de puntjes ver-
zorgd. 

De persoonlijke aanpak en betrokkenheid van ons team maken van elk evene-
ment weer een succes. Laat uw evenement aan ons over en wij zorgen ervoor 
dat alles vlot verloopt. Geniet met volle teugen van uw feest!

Een gezellig avondje uit met vrienden 
bowlen en gezellig tafelen. Wima bowling 
combineert actie op de bowlingbaan met 
culinair genieten alle dagen van de week. 

Wens je ook lekker te tafelen dan kan je in 
Schelle terecht in restaurant Lane 12 voor 
culinaire verwennerij tijdens een Full Expe-
rience, een Ultimate flavours en zelfs een à 
la carte. 

De perfecte combinatie van fun 
en culinair genieten!!

www.sanmarcovillage.be - www.thetree.be - www.wima.be - www.lane12.be

Wij vieren 
alle dagen feest

12 maanden 

52 weken 

365 dagen 

4 seizoenen
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Bouwmaterialen L. Van den Broeck
Hoofdzetel Lier
Berlaarsesteenweg 128/1, B-2500 LIER
T  +32 (0)3 491 82 52,  E  info@vdbbouw.be

Filiaal Metropool – dak & gevel
Metropoolstraat 13, B-2900 SCHOTEN
T  03 641 94 10,  E metropool@vdbbouw.be www.vdbbouw.be

DOE-HET-ZELF
Bouwmaterialen Van den Broeck is sinds jaar 
en dag dé partner van doe-het-zelvers en zelf-
bouwers. Je vindt bij ons niet alleen alles wat je 
nodig hebt, maar kan ook rekenen op deskundig 
advies van onze ervaren medewerkers.

PROFESSIONELE BOUWMATERIALEN
Van den Broeck Bouwmaterialen heeft voor elke 
nieuwbouw of renovatie de meest geschikte 
bouwmaterialen in huis, op maat van elk project 
en voor elk budget. Van bio-ecologisch tot uiterst 
energie-efficiënt en economisch optimaal.

DAK & GEVEL
Dakmaterialen vormen sinds jaar en dag één van 
de specialiteiten. Daarnaast heeft Van den Broeck 
een uiterst volledig aanbod aan gevelbekledingen 
in de meest uiteenlopende materialen.

BETONCENTRALE
Bouwmaterialen Van den Broeck is het adres 
bij uitstek voor stortklaar beton. In de eigen 
betoncentrale stellen we naar wens diverse 
soorten hoogwaardig beton samen.
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Zaakvoerder Joan Heylen weet van aanpakken. Al jaar en 
dag ontfermt hij zich in Lier over elke sporter die advies 
en begeleiding zoekt, zowel in fitness als in sportvoeding.

De groepslessen zijn erg in trek. Met het nieuwste materi-
aal kunnen de leden aan de slag. Time Release is dan ook 
een vaste waarde in de sportwereld.

Speciaal voor onze club doet Time Release een geste. Voor slechts 5 euro per keer kan 
men vrij sporten tijdens het weekend. En er volgt zelfs meer!

Maak kennis met (vrije keuze):

FITNESS • BODY PUMP • R.P.M.

Elke zaterdag en zondag!

Voor 5 euro (inclusief 1 flesje water 500ml)

> Enkel geldig voor niet-leden
> Geen verdere verplichtingen

WEEKEND SPORTEN

Bouwmaterialen L. Van den Broeck
Hoofdzetel Lier
Berlaarsesteenweg 128/1, B-2500 LIER
T  +32 (0)3 491 82 52,  E  info@vdbbouw.be

Filiaal Metropool – dak & gevel
Metropoolstraat 13, B-2900 SCHOTEN
T  03 641 94 10,  E metropool@vdbbouw.be www.vdbbouw.be

DOE-HET-ZELF
Bouwmaterialen Van den Broeck is sinds jaar 
en dag dé partner van doe-het-zelvers en zelf-
bouwers. Je vindt bij ons niet alleen alles wat je 
nodig hebt, maar kan ook rekenen op deskundig 
advies van onze ervaren medewerkers.

PROFESSIONELE BOUWMATERIALEN
Van den Broeck Bouwmaterialen heeft voor elke 
nieuwbouw of renovatie de meest geschikte 
bouwmaterialen in huis, op maat van elk project 
en voor elk budget. Van bio-ecologisch tot uiterst 
energie-efficiënt en economisch optimaal.

DAK & GEVEL
Dakmaterialen vormen sinds jaar en dag één van 
de specialiteiten. Daarnaast heeft Van den Broeck 
een uiterst volledig aanbod aan gevelbekledingen 
in de meest uiteenlopende materialen.

BETONCENTRALE
Bouwmaterialen Van den Broeck is het adres 
bij uitstek voor stortklaar beton. In de eigen 
betoncentrale stellen we naar wens diverse 
soorten hoogwaardig beton samen.

1602_VDB_ADV A4.indd   1 2/03/16   13:37



Rolluiken Jos Peetermans

Rolluiken zijn niet enkel een beveiliging. Zij werken ook als isolatie. 
Tijdens de wintermaanden houden zij de warmte binnen en tijdens de 
zomermaanden houden zij de warmte buiten. Zo voelt het niet enkel 
veiliger maar hebben rolluiken ook een extra 'temperatuurvoordeel'.

Jos is een vakman in het plaatsen van rolluiken en vliegenramen en 
-deuren. We zijn gespecialiseerd in het plaatsen van zowel voorzet- 
als traditionele rolluiken. Ook het automatiseren van rolluiken is één 
van onze specialiteiten.

Zowel bij nieuwbouw, het vervangen of automatiseren van uw oude 
rolluiken laten wij ons vakmanschap gelden. Wij werken precies, heb-
ben oog voor detail en laten alles netjes achter.

Onze prijsofferte is volledig gratis en vrijblijvend.



Beirinckx Electriciteit & Verlichting: 
vanaf heden mogen we de sportiefste stielman 
uit de streek tot onze vaste sponsors rekenen!

Stefan Beirinckx • Elektriciteit en verlichting
Legrellestraat 73, 2590 Berlaar • BTW BE : 0702 718 577

GSM : 0474 65 14 87 • stefan.beirinckx@telenet.be 

Naast een vast sportief lid, is Stefan Beirinckx 
ook een vaste sponsor geworden van onze 
club. Door een jarenlange ervaring kunnen 
zij vakwerk aan correcte prijzen leveren.

Hun specialiteiten die zij 
graag aanbieden:

 Aanpassen bestaande elektrische installaties

 Zorgen voor geldig keuringsattest bij aankoop 
of verkoop eigendom

 Kleine en grote elektrische herstellingen

 Leveren en plaatsen verlichting, aangepast aan de stijl van je woning



Visible and safe thanks 

to skinfity® Safety

SKINFIT SHOP ITEGEM • Heibergstraat 38a, 2222 Itegem • t +32 15 248431 • f +32 15 243930 

m +32 486 240981 • skinfit.itegem@skinfit.eu • www.skinfit.eu/be/nl_BE/branch01



GARAGE FRANÇOIS B.V.B.A. • Oostmalsesteenweg, 61 • 2520 EMBLEM-RANST • Tel.: 03 480 23 80

OPENINGSUREN:

SERVICE

Maandag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Dinsdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Woensdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Donderdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Vrijdag:  08:00-12:00 12:30-16:00
Zaterdag:  Gesloten
Zondag:  Gesloten

NIEUWE AUTO'S

Maandag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Dinsdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Woensdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Donderdag: 08:00-12:00 12:30-18:00
Vrijdag:  08:00-12:00 12:30-16:00
Zaterdag: 10:00-13:00
Zondag:  Gesloten

Op perfecte snelheid, dankzij erkend hersteller 
Citroën Garage François uit Emblem
Sinds 1919 legt het merk Citroën durf aan de dag, evenals een gehechtheid aan de mens, 
wat doorheen zijn hele geschiedenis nooit verloochend werd. Het is in dat historische epos, 
opgezet door het visionaire genie André Citroën, dat elke chauffeur en passagier wordt on-
dergedompeld telkens men een Citroën betreedt.

Dat unieke wagenpark behoort vanaf voortaan ook tot de genen van WTC Berlaar, dankzij 
Garage François uit Emblem.
Vakmanschap en service, het zijn geen loze slogans bij deze erkende hersteller.

In alle comfort de autoweg op, dat kan: Garage François uit Emblem.

Visible and safe thanks 

to skinfity® Safety

SKINFIT SHOP ITEGEM • Heibergstraat 38a, 2222 Itegem • t +32 15 248431 • f +32 15 243930 

m +32 486 240981 • skinfit.itegem@skinfit.eu • www.skinfit.eu/be/nl_BE/branch01



QUEEN SEVEN
Beauty, Nails & More...
Mechelbaan 77
2500 Lier (Koningshooikt)
 0472 35 67 44
www.schoonheidssalonlier.com

Queen Seven is een schoonheidssalon en nagelstudio te 

Koningshooikt (Lier). Bij Queen Seven kan men terecht 

voor allerhande schoonheidsverzorgingen alsmede advies 

omtrent de juiste producten voor het gelaat, het lichaam, 

hand- en voetverzorging, en nog zoveel meer.

Neem zeker de tijd om te grasduinen in het ruime aanbod, 

gaande van huidverbetering tot verzorgingen, welke te le-

zen staat op hun website www.queenseven.be alsook op 

hun Facebook-pagina.

Met Queen Seven begroeten we een specialist inzake het 

onderhoud van alle facetten van het lichaam, zowel voor 

dames als voor heren.

Goed zo, Queen Seven.  



Lingerie, nacht- en strandkleding
voor vrouwen en mannen

C H R I S T E L
L I N G E R I E

Lingerie Christel

Markt 50

B-2590 Berlaar

Tel: +32 34821375

lingerie.christel@telenet.be

www.lingeriechristel.be

Wanneer men op zoek is naar een erkende 
Lingerie Styling speciaalzaak in de omgeving 
van Berlaar, dan is men vast en zeker aan het 
juiste adres bij Lingerie Christel. 

Bij hen kan men niet alleen terecht voor een 
uitgebreide keuze in lingerie en ondergoed 
voor dames en heren, maar ook voor badmode, 
beachwear en nachtkleding. Zij hebben de 
betere kwaliteitsmerken in huis!

Lingerie Christel bestaat al sinds 1966 en 
wordt nu geleid door de tweede generatie, 
zijnde Christel Put. Dankzij de ruime ervaring 
en deskundigheid op het gebied van lingerie 
kan iedereen rekenen op een professionele 
en persoonlijke aanpak, uitmuntende service 
en correct advies met betrekking tot maat en 
model.

Kortom, redenen te meer om bij Lingerie 
Christel langs te gaan.



Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een zaak voor professionelen 
die er zich voltijds mee bezig houden. Immers de verkoop van een 

onroerend goed is meer dan alleen maar tot een overeenkomst komen 
van een bepaalde prijs. We blijven er dan ook op hameren dat een 
vastgoedtransactie te belangrijk is om het gauw even zelf te doen. 

Wijns Vastgoed | Dorpsstraat 34/1, 2590 Berlaar | T +32 473 33 33 33 | F +32 3 411 22 65 | info@wijns.be

10 krachtige argumenten om Uw eigendom te laten 
bemiddelen door Wijns Vastgoed: 

1. vakkennis & ervaring 
2. gratis schatting & advies 

3. uitgebreide regio 
4. ruim aanbod 

5. klantenbestand 
6. publiciteit 

7. bereikbaarheid 
8. bezichtigingen 

9. professionele fotograaf 
10. interactieve grondplannen



Wijns Vastgoed | Dorpsstraat 34/1, 2590 Berlaar | T +32 473 33 33 33 | F +32 3 411 22 65 | info@wijns.be



C-Store Lier 
Antwerpsesteenweg 363/365

2500 Lier
03/488.00.24
www.cstore.be

(ook elke zondag open van 12u tot 17u!)



Gaat u bouwen of renoveren? 
Zoekt u een aannemer die kwaliteit voorop stelt?
Die uw project begeleidt van de eerste tot de laatste steen? 

Bij Kets Woningbouw bouwen we uw droomhuis 
met dezelfde liefde waarmee we ons eigen 
huis zouden bouwen. En dat merkt u tot in het 
fijnste detail. Kets Woningbouw levert jaarlijks 
een beperkt aantal huizen af. Een bewuste 
keuze, want kwaliteit primeert. Verwacht dus 
geen klassieke sleutel-op-de-deur. Maar een 
woning die u op het lijf geschreven is: perfect 
maatwerk. Onze meerwaarde? Doorgewinterde 
vakmensen op wie u kunt bouwen. Een ploeg die 
met de grootste zorg een woning uit de duizend 
voor u verwezenlijkt. Reken op een persoonlijke 
aanpak, een voortreffelijke begeleiding en een 
vlotte communicatie. 

tel: 0495 54 15 39 (zaakvoerder Michael Kets)
mail: info@ketswoningbouw.be

WILT U EEN GRATIS OFFERTE? CONTACTEER ONS:



VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Als zelfstandig ondernemer komt er vandaag heel wat op u af. 
De keuze voor een goede accountant is belangrijk. Bij Fiduciaire 
Ten Hove bent u aan het juiste adres.

PERSOONLIJKE SERVICE
Wij zijn uw aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. U kan 
steeds rekenen op ons advies en begeleiding bij het behandelen 
van boekhoudkundige en fiscale formaliteiten.

NO-NONSENSE AANPAK
Onze aanpak is recht door zee. Communiceren doen we steeds 
op een heldere manier. Een jargon dat al te technisch of dubbel-
zinnig klinkt, is niet onze stijl.

VERREGAANDE EXPERTISE
Wij hebben tal van specialisten in huis. Ook kunnen we een 
beroep doen op een uitgebreid netwerk van externe raadgevers, 
dat bestaat uit advocaten, notarissen en fiscale juristen.

DIGITALISERING
Op het vlak van software gaan wij mee in de meest recente 
ontwikkelingen. Zo kunnen onze klanten zelf facturen inlezen en 
doorsturen. 

ONZE DIENSTEN
Als boekhoudkantoor bieden wij begeleiding en advies bij elke 
stap in de carrière van uw ondernemerschap. Van de opstart van 
uw zaak tot een eventuele overname. Bij alle boekhoudkundige 
en fiscale formaliteiten staan wij u bij.



€eser
Exclusive European Services

Als erkend verzekeringsmakelaar 
richt Eeser bvba zich specifiek naar 
de vermogende ondernemer en par-
ticulier doordat het gespecialiseerd 
is in het aanbieden van gerichte 
oplossingen inzake beleggingsad-
vies en beleggingsproducten. Daar-
bij beoogt zaakvoerder Peter Van 
Gucht door zijn jarenlange ervaring 
in private banking naar een discrete 
en correcte, persoonlijke opvolging. 
De klant staat daarbij altijd centraal.

Eeser bvba | zaakvoerder: Peter Van Gucht 

Liersebaan 152, 2500 Koningshooikt | tel: 0475/429.220

peevangucht@telenet.be



SPRINGKASTELEN
OBSTAKELBANEN
SPORT EN SPEL

TRIKERS
REUZE- EN VOLKSSPELEN

TRAMPOLINES

0477 79 81 17
Info en voorwaarden: www.vaca.be

Gratis transport binnen straal van 30km vanuit Duffel
Nijverheidsstraat 2c, 2570 Duffel

en veel meer ...

SPRINGKASTELEN
OBSTAKELBANEN
SPORT EN SPEL

TRIKERS
REUZE- EN VOLKSSPELEN

TRAMPOLINES

SPECIALE ATTRACTIE- EN VERJAARDAGSPAKKETTEN
VOOR PARTICULIEREN

Vaca
Nijverheidsstraat 2c
2570 Duffel

 +32 (0)3 491 00 60 
 info@vaca.be
 www.vaca.be


