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Kraslotenactie
lokale handelaars

Na het succesvolle 'Win Gratis Winkelplezier', de actie waarmee je 
vorig jaar je aankoopbedrag terug kon winnen door je kassaticket 
in één van de geluksboxen te deponeren, zet Berlaar een nieuwe 
winkelactie op poten. Winkel tussen maandag 20 december 2021 
en zondag 16 januari 2022 voor minimaal 5 euro bij één van de 
deelnemende zaken en maak kans om dat bedrag te 
vertiendubbelen!

Koop. Kras. Win!

Per aankoopschijf van 5 euro krijg je bij de deelnemende zaken 
een kraslotje. Wanneer je een winnend lot in handen hebt kan je 
het weer inwisselen bij één van de deelnemende handelaars naar 
keuze, maar wel in de sector die vermeld staat op het lot. Dit kan tot 
en met 31 juli 2022, daarna vervalt je lotje en dus ook je 
shoptegoed.

Je kan bij zowel handelaars, horecazaken als marktkramers 
prijzen winnen. De deelnemende handelaars kan je terugvinden 
op de gemeentelijke website of kan je herkennen aan de affiche in 
het kraam/de winkel.

Meer weten?
www.berlaar.be/kraslotenactie lokale.economie@berlaar.be,  of 
03 410 19 00

Word vrijwilliger bij de bib
De Berlaarse bibliotheek is op zoek naar enkele enthousiaste 
vrijwilligers. Heb je een hart voor kinderen en interesse in 
kinderboeken? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Vrijwilligers om voor te lezen 
Wat? 
30 minuten voorlezen aan kinderen tussen 3 en 6 jaar.
Wanneer? 
Vanaf september 2022, telkens op zaterdag tussen 11 en 11.30 
uur (maximaal 1 keer per maand en niet in juli en augustus).
Waar? 
In de bibliotheek van Berlaar (Dorpsstraat 84, Berlaar).

Begeleiders voor De Leesjury
Wat? 
Om de werking van de Leesjury (leesjaar 2022-2023) uit te 
breiden zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. De 
Leesjury is de grootste lezersjury van Vlaanderen voor kinderen 
en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Elk jaar lezen en bespreken 
juryleden zes tot acht boeken. Ze komen samen in leesgroepen 
en op het einde van het leesjaar stemmen ze op hun favorieten 
en worden de winnaars bekendgemaakt.
Wanneer? 
Tussen september en april kom je maximaal 5 keer samen op 
zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur om in jouw leesgroep 
de boeken te bespreken en 
te stemmen. 
Waar? 
In de bibliotheek van Berlaar 
(Dorpsstraat 84, Berlaar)

Lijkt dit iets voor jou? Stel je 
d a n  k a n d i d a a t  v i a 
gert.maris@berlaar.be of door 
te bellen naar 03 482 45 58.
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