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HET JAAR VAN DE FLUO
Het begon allemaal in het seizoen 2016. Met een hagelnieuwe uitrusting in opvallende kleuren zette WTC 
Berlaar de toon in de streek. We durfden ons te tonen op de weg en al heel snel werden we “de fluo’s van 
Balder“ genoemd. Het zal ongetwijfeld één van de redenen zijn geweest waarom we de afgelopen jaren vele 
nieuwe leden mochten begroeten. 

Nog altijd voelen we ons comfortabel in deze kleuren en nog geregeld oppert iemand luidop hoe mooi onze 
trui wel is als we in groep sporten.

Wat ondertussen wel voorbij is, is de hype van de eerste drie seizoenen, de gekte, de wittebroodsweken als 
het ware. Waar we op een gegeven ogenblik dachten dat de opgang van de club geen grenzen kende, sloop 
het voorbije seizoen een vorm van berusting in de eigen rangen. Succes heeft vele vaders, mislukking hoog-
uit een verre oom. Men bezon zich aan eigen verzuchtingen en men zocht al te vaak spijkers op laag water. 

Wat hebben we veel gelachen, wat hebben we ontzettend veel bereikt op een korte periode. Wat kunnen 
we in het laatste seizoen van de fluo dan niet beter doen dan de mooiste fietstochten te herbeleven. Een 
lang oeuvre van ritverslagen flitst ons terug in de gouden tijd, waar we maar al te graag inspiratie uithalen 
voor de sportieve kalender. In het jaar van de fluo zetten we vooral de meest memorabele en tofste ritten 
met een verhaal op de kalender. We willen ons sportief, en extrasportief, amuseren.  En dat gaan we doen, 
SAMEN! Als de kroon op het werk, met vooruitzicht op een nieuwe toekomst.
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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:
Maandag op afspraak

Di t.e.m. vrij van 9u tot 12u en van 13u tot 19u
Zaterdag van 8u30 tot 13u

Zondag gesloten 
Wij hebben gekozen om op weekdagen tot 19u 

geopend te blijven om iedereen de mogelijkheid te 
bieden na de werkuren nog langs te komen.

UW BANDENSPECIALIST TE BERLAAR

Park Diamant 2

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. 
 
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. 

OPENINGSUREN
Maandag van 11.30u tot 13.30u en van 16.30u tot 21.00u 

Dinsdag gesloten 
Woensdag tot zaterdag van 11.30u tot 13.30u en van 16.30u tot 22.00u

Zondag en feestdagen van 16.30u tot 21.00u 
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25 JAAR CAFÉ WW’KES
Het bloemendorp Waanrode was ons tot dit seizoen eerder onbekend en bijgevolg ook onbemind. Dankzij 
het 25 jarig bestaan van café WW’kes, in combinatie met de verjaardag van cafébaas Willy, schiepen we de 
gelegenheid om met twee fietsgroepen van Berlaar naar Waanrode te fietsen. De dag begon wat miezerig 
maar desalniettemin bleken de weergoden ons die namiddag gunstig gezind te zijn. Het klaarde op en de 
unieke dagtocht trok voldoende sportievelingen aan. 

Niet voor het eerst dit seizoen vereeuwigde fotograaf Kris Martlé het gebeuren met zijn fototoestel. Het 
werd uiteindelijk één van de bijzonderste en leukste dagen van het voorbije seizoen, niet op zijn minst dankzij 
het prachtige parcours van Erik Rectem. 

Met de nodige emotie en show kleurde Willy onze dag, met lekkere taart in Waanrode en spek-met-eieren 
bij onze terugkeer in Berlaar. Deze dag zal nooit vergeten worden en werd samengevat in een enig fotoboek.
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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. 
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CHAMPAGNE!
Bielefeld, Breda en Lommel. Op het eerste zicht hebben deze plaatsen niets met elkaar te maken. Op het 
tweede zicht eigenlijk ook niets gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen.  

Het waren de drie plaatsen waar WTC Berlaar in 2019 met een mooi gezelschap op meerdaagse vertoefde, 
zijnde 4 dagen Bielefeld, 3 dagen Breda en 2 dagen Lommel. Vergelijken is not done, daar ze elk een verschil-
lende invulling hadden en een ander concept. De gelijkenis situeert zich vooral in de mondelinge overlevering 
nadien. Wie met WTC Berlaar meereist, amuseert zich vooral, zowel sportief als extrasportief.

Ook in 2020 staan drie meerdaagsen op het programma, te beginnen met het Hemelvaartweekend onder 
leiding van Eduard Van Hove naar Uden. Het Pinksterweekend staat in het teken van Champagne, de streek 
en de drank, onder leiding van Peter Van Gucht. Het laatste weekend van de zomermaanden zoeken Helga 
Wouters en Gerrit Van Roosendael het Nederlandse Breda op, middels een heen- en terugfietstocht.

We kwamen weerom ogen en oren tekort ter plaatse … 



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- 
gebreid aanbod dames- en herenschoenen van kwaliteitsmerken zoals Gabor, DL Sport, Mephisto, Nero Gi-
ardini, Hispanitas, Softwaves, Floris Van Bommel, Oliver Strelli, … Bij Schoenen Conny vindt iedereen zonder 
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 sparen ze 
tijd noch moeite. 
 
Schoenen Conny is gevestigd te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 6.
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OLD VERSUS NEW
In 4 seizoenen tijd maakten we onze club wereldkundig. “De fluo’s van Balder“ zijn een begrip geworden. Er 
wordt dikwijls geposeerd, met de borst vooruit. Verschillende leden trekken onze plunje ook aan als ze op 
reis zijn, of pronken ermee na een bijzondere prestatie bijvoorbeeld. Dan delen ze trots hun escapades met 
de andere leden, via WhatsApp meestal. Daarop volgen dan de felicitaties en de complimentjes van de thuis-
blijvers.

Van oud naar nieuw, het is geen eenvoudige en lichtzinnige taak. De toekomst loert al achter de hoek, want 
na de laatste rechte lijn van dit seizoen volgt daadwerkelijk een nieuw hoofdstuk van onze club.

“De fluo’s van Balder“ blijven overeind, maar de nieuwe shirts zijn onmiskenbaar anders …



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 toe ging. 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.
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FASTEN YOUR SEATBELTS: WTC BERLAAR 2.0
Wrijf jullie ogen maar eens flink uit. Met enorme trots krijgt iedereen die het wil WTC Berlaar 2.0 te zien. In 
het jaar van de fluo maken we al meteen de brug naar het volgende seizoen, waar we als club ongetwijfeld 
gaan schitteren in deze prachtige en unieke outfit. WTC Berlaar 2.0: wij durven ons altijd te onderscheiden 
van al de rest, en zullen dat met gepaste luister kracht bijzetten.

Onze nieuwe hoofdsponsors hebben elk een prachtige plaats gekregen op de shirts, waarbij we andere ac-
centen hebben gelegd tussen de dames en de heren. De kleren maken de man, en de details maken het ver-
schil! Hoe knap zal het schouwspel op de fiets en op de weg zijn wanneer onze vrouwen en mannen kriskras 
door elkaar fietsen. Zelfs aan de boorden van de broeken is gedacht via een subtiel maar belangrijk verschil.
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Vanaf 1 november 2020 rijden onze leden in de nieuwe 
tenue. In de loop van 2020 plaatsen we de bestellingen. 
We nemen met eerbied afscheid van WTC Berlaar 1.9, 
en gaan met volle goesting over naar WTC Berlaar 2.0!

En avant WTC Berlaar!



WWW.AIRSYSTEMS.BE

AIRCONDITIONING
KOELING - VERWARMING
VENTILATIE
LUCHTBEHANDELING
PV-PANELEN
ZONNEBOILERS

Deurnsebaan 3
B-2170 Merksem
Tel.: 03/488 44 06
Fax: 03/489 29 82
e-mail: info@airystems.be

Air Systems is een installatiebe-
drijf gespecialiseerd in alle HVAC 
toepassingen. Onze mensen zijn 
op de hoogte van de nieuwste 
technologieën. Begrippen zoals 
warmtepompen, PV-panelen, ba-
lansventilatie en warmterecupe-
ratie zijn ons zeker niet vreemd. 
Samen met u zoeken wij naar de 
beste oplossing voor een comfor-
tabel klimaat.

Op gebied van koeling, aircon-
ditioning, verwarming, ventilatie 
en PV-panelen hebben wij al ver-
schillende jaren ervaring. Onze 
markt ligt vooral bij KMO’s, bu-
relen en industrieën, maar ook bij 
particuliere woningen.

GESPECIALISEERD 
IN HET 
KOELEN VAN 
DATACENTERS EN 
SERVERLOKALEN



Fietsenspeciaalzaak Bike-inn uit Herentals wil in de 
eerste plaats een vaste waarde blijven in de regio.  
Zaakvoerder Dirk Verherstraeten en zijn team vormen 
het vertrouwde verdeelpunt voor enkele gerenommeer-
de fietsmerken met name: Specialized, Stromer, Flyer 
en Dutch-id. Ook in onze winkel in Zolder kan u terecht 
voor een ruim gamma aan accessoires, fietsonderde-
len, kledij enzovoort. 
 
Wij hechten veel belang aan een goede service, geen 
moeite is teveel voor ons 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!
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POLONAISE
Ware toeristen- en feestclub, daar staan we voor. Af en toe mag de riem er eens van af en gooien we de 
remmen los. Het zomerfeest en het clubfeest, de kerstmarkt en de nieuwjaarsreceptie, het zijn vaste 
waarden geworden in het dagboek van een WTC’er.

Kruidt het geheel dan nog eens met de feestelijke kerst-RPM en ons seizoen knalt. WTC Berlaar moet 
meer zijn dan een fietsclub en zal dat ook zijn. We leren elkaar beter kennen door uit de dagelijkse rou-
tine te stappen. Fietsen is onze sport, maar feesten is ons handelsmerk.

Schol of smakelijk!





Herken 
je deze 
klachten ?

Wie wil er niet verlost worden van kwalen veroorzaakt door 
het harde werk, intensief sporten of natuurlijke slijtage ?

Blijf er 
niet mee 
zitten!

Met Atrofi t Base bieden we je een 
oplossing die deze kwalen voor een 
groot deel verlicht en in de meeste 
gevallen helemaal wegneemt.helemaal wegneemt.

Levenslang fit met Atrofit

De meest uitgekiende 3-in-1 formule ter 
ondersteuning van spieren, pezen en gewrichten. 

90% van de testgebruikers meldde een duidelijke en blijvende verbetering 
van alle klachten: minder pijn en een toename van de beweeglijkheid.

Door het toevoegen van vitamines en mineralen aan de plantenextracten 
(heermoes, duivelsklauw) en kraakbeenondersteunende stoffen 
(glucosamine met chondroïtinesulfaat) wordt de helende werking versterkt.

Uitermate doeltreffend voor mensen met discuslijden en/of artrose.

Inform
atie uitsluitend bestem

d voor professioneel gebruik.

Bestellen kan via www.atrofi t.eu
en telefonisch: 0468 18 27 77 (enkel voor bestellingen) 
van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10 en 22 u

NUT NR.: PL-AS 3603/2

“BELGISCH PRODUCT” , “OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE APOTHEEK”

Time Release



FOTO VAN HET JAAR 2019

OP GROTE VOET
Foto gekozen door bestuurslid Eddy Selder-
slaghs. Zijn quote luidt: “De grote voeten van 
Jelle Strypsteen … de zoektocht naar winterse 
overschoenen gaat door!“

SMULLEN MAAR
Foto gekozen door bestuurslid Pierre Demesmae-
ker. Zijn quote luidt: “Honger dat ik van dat fietsen 
krijg. Man man man …“

EN DAT WE ONS AMUSEREN
Foto gekozen door bestuurslid Sabina Bruyn-
donckx. Haar quote luidt: “Zo’n fietsweekendje, 
dat moet ge meedoen, dat is kei plezant. Al gaat  
de liefde bij sommigen vooral door de hongerige 
maag …“

DE GIDS GEGIDST
Foto gekozen door aspirant-bestuurslid Helga 
Wouters. Haar quote luidt: “De gids dacht even 
zonder werk te zitten, dankzij de nieuwe roeping 
van Herwig.“

RADIO BIELEFELD
Foto gekozen door bestuurslid Gerrit Van Roosen-
dael. Zijn quote luidt: “Na Luik en Japan verovert 
Dirk De Wolf nu ook Bielefeld!”



HELGA DRINKT! 
Foto gekozen door aspirant-bestuurslid Davy 
Stessens. Zijn quote luidt: “Straffe madammen 
drinken dus straffe pinten. Schol!“

HET KIPPETJE KAKELT
Foto gekozen door voorzitter Luc Tilemans. Zijn 
quote luidt: “ Hier ons pluizig kippetje. Hoe mooi is 
toch de liefde tussen een haan en een kip. Wat een 
prachtig nageslacht!“

DOOR ELK GAATJE
Foto gekozen door secretaris Peter Van Gucht. Zijn 
quote luidt: “Ach was ik maar in moeders schoot 
gebleven. Ik voel me precies terug jong en vloei-
baar!“

 NONKEL PASTOOR
Foto gekozen door penningmeester Ernest Luyten. 
Zijn quote luidt: “Zoals elke grote vereniging heeft 
WTC Berlaar een zielenknijper in dienst genomen, 
om de zieken te zalven en de dorstigen te laven. 
De biecht kan afgenomen worden, maar enkel op 
afspraak.“



Leverancier van 
‘DE MOL’ en ‘DE SLIMSTE MENS’

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

Vaca
Nijverheidsstraat 2c
2570 Duffel

reclame & promotie
one-stop-shop

Op zoek naar sponsoring voor uw vereniging of event? 
Wij helpen u graag verder!



GEPERSONALISEERDE WIELERKLEDIJ VOOR IEDEREEN
Productie in eigen ontwerp vanaf 5 kledingstukken

Kalas Benelux
Bouwelsesteenweg 10d

2560 Nijlen

luc.vandenbergh@kalas.be
www.kalas.be

0471 32 46 69
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DE LANGSTE DAG
We staan even stil bij een echte klassieker, en als je het ons vraagt dé clubklassieker elk seizoen: De Langste 
Dag van WTC Berlaar.  Onder motobegeleiding fietsen twee fietsgroepen uit voor de langste afstand van het 
jaar, in augustus. Het stimuleert vele leden om hun fiets van stal te halen. 

Het voorbije seizoen was het de beurt aan bestuurslid Eddy Selderslaghs om de twee toertochten uit te 
tekenen. Hij stuurde de beide ploegen uit naar respectievelijk Beauvechain en Namen. Ploeterend tegen de 
natuurelementen brachten beide groepen de lange tocht tot een goed einde. Voldaan!

De Langste Dag 2020 zal worden georganiseerd door aspirant-bestuurlid Davy Stessens, die in de voetspo-
ren treedt van zijn illustere voorgangers Peter Van Gucht (2016 + 2017), Gerrit Van Roosendael (2018) en 
Eddy Selderslaghs (2019). Schrijf alvast zaterdag 8 augustus in jullie agenda!
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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. 

LIER • BERLAAR • NIJLEN • HEIST-OP-DEN-BERG

 LIER - Antwerpsestraat 117 • BERLAAR - Dorpsstraat 34/1 
 NIJLEN - Albertkanaalstraat 27A • HEIST-O/D-BERG - Liersesteenweg 125

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

Dan kan u GRATIS gebruik maken van onze eigen Wijns Vastgoed verhuiswagen!

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD MET MEER DAN 200 EIGENDOMMEN OP WWW.WIJNS.BE

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

Uw woning verkocht of gekocht via Wijns Vastgoed?



Home of Fashion
Ook elke zondag open van 12-17

www.cstore.be / Lier & Olen (di gesloten)
Insta.: c.storehomeoffashion FB: C.StoreHomeOfFashion

A4 pagina cstore   1 6/09/19   18:35

 LIER - Antwerpsestraat 117 • BERLAAR - Dorpsstraat 34/1 
 NIJLEN - Albertkanaalstraat 27A • HEIST-O/D-BERG - Liersesteenweg 125

Uw woning verkocht of gekocht via Wijns Vastgoed?



34 FEESTBOEKJE  WTC BERLAAR  2019

1000 VAN BALDER
Zoals reeds aangekondigd zal onze club “Pallieteren” niet meer inrichten. In de plaats daarvan komt een to-
taal nieuw event, genaamd “De 1000 van Balder“. Het betreft iets totaal nieuws qua aanbod en uniek in zijn 
beleving voor onze streek.

De 1000 van Balder zal een groepsrit worden, aangeboden door WTC Berlaar om onder begeleiding van er-
varen motards een heel uitdagende rit te kunnen rijden die vertrekkende vanuit Berlaar elke deelnemer 1000 
hoogtemeters zal aanbieden.
“De 1000 van Balder” zal doorgaan op zaterdag 20/06/2020, op dezelfde dag als het Zomerfeest van onze 
club. 
De bedoeling is, om op basis van inschrijving, twee sportieve groepen samen te stellen die kunnen genieten 
van een uitzonderlijke rit inclusief motardbegeleiding, lunch en bevoorrading.
De voorbereiding is intussen gestart en verdere details worden later nog gedeeld. Met deze organisatie zal 
WTC Berlaar opnieuw naar buiten treden als een bijzonder creatieve fietsclub waar je als fietser uitgedaagd 
wordt om je grenzen te verleggen, dit zowel sportief als sociaal want we hebben tenslotte het gezelligste 
clublokaal uit de ganse regio, café WW’kes.
Uiteraard organiseren we op 22 en 23 februari ons traditioneel Openingsweekend met steun van de VWB.
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WISE CONSULT
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Wise Consult  •  Ninoofsesteenweg 93, 1670 Pepingen  •  02 381 03 30



Dorpstraat 25 • 2590 Berlaar • 03 482 11 03

Open van woensdag tot vrijdag doorlopend van 7u30 tot 18u30

Zaterdag van 7u00 tot 18u00

Zondag van 7u00 tot 15u30

Maandag en dinsdag gesloten
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TOEMAATJE
We gooien er nog een paar extra foto’s tegenaan … 
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