
Kerstshopping met kerstmarkt
Vrijdag 22 december 2017

van 18 tot 24 uur
Gezelligheid en sfeer op en rond het dorpsplein in Berlaar

18 uur Officiële opening + aankomst Kerstman 

18.10 uur Optreden muziekschool Berlaar

18.30 uur Optreden Berlaarse Dansstudio 

18.45 uur Optreden mobiele covergroep Ritm Stix

19 uur  Fotomoment met Kerstman 

19.45 uur  Optreden Berlaarse Dansstudio 

20 uur Prijsuitreiking kleurwedstrijd door Kerstman 

20.15 uur Optreden mobiele covergroep Ritm Stix  

Doorlopend straatanimatie met steltenlopers, een wandelende kerstboom en straatgoochelaar Nikolini. Kinderanimatie in 
een verwarmde tent op het Marktplein, alsook een stoomcarrousel, ballonnenclown en springkasteel.

een organisatie van de dienst Lokale 
Economie van de gemeente Berlaar



FULL ONFULL ON

Kindjes spelen gratis bij ons terwijl mama & papa eten...
www.binnenspeeltuin-demonty.be Enkel op vertoon van deze bon! Bergstraat 7 - 2220 Heist-op-den-Berg

Bezoek onze tent 

tijdens de kerstmarkt!

Gratis jenever bij 

afgifte van deze bon

(+18 jaar)





INFO@SMEDERIJVINCI.BE

INFO@SMEDERIJVINCI.BE

INFO@SMEDERIJVINCI.BE

INFO@SMEDERIJVINCI.BE
SMEEDIJZEREN: 
RAMEN EN DEUREN 

TERRASOVERKAPPINGEN - LUIFELS
SERRES - ORANGERIEËN 

TRAPLEUNINGEN - POORTEN 
...

ZOWEL KLASSIEK ALS MODERN

BTW: BE 0554 688 362
HEMELSHOEK 293 2590 BERLAAR

BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK
RAAMDECORATIE - STUCCO’S

BEHANGEN - KALEIEN

GSM 0474 327 176 • info@schilderwerkenvansant.be
www.schilderwerkenvansant.be

Tijdens de 
kerstmarkt 
op 22/12/2017 
OPEN tot 22u.

Markt 50, 2590 Berlaar

Dimitri Van Beirendonck
Roald Verbist

Markt 6 - 2590 BERLAAR
Tel. 03/420 01 80
berlaar@ing.be

Dimitri Van Beirendonck
Roald Verbist

Markt 6 - 2590 BERLAAR
Tel. 03/420 01 80
berlaar@ing.be

GRATIS 
promotiefilm van uw woning

(bij verkoop-zie voorbeelden op onze website)

Wij combineren de vastgoed- en interieurwereld.
Met een professionele en persoonlijke aanpak zorgen wij voor een

volledige afhandeling van uw verkoop, aankoop en verhuur.
Van homstaging tot totaalprojecten… Het juist interieur maakt echt een verschil.

 Verkoop uw huis BETER

Co/coon
Stijn Janssens
0472 59 28 84
info@cocoon.immo
www.cocoon.immo

Co/coon
Stijn Janssens
0472 59 28 84
info@cocoon.immo
www.cocoon.immo

Co/coon
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& Groep van assistentiewoningen 
Solleveld

Een assistentiewoning is een thuis op 
maat van de actieve senior. Koppels of 
alleenstaanden die zelfstandig zijn maar 
een veilige, comfortabele thuis zoeken 
met behoud van hun vrijheid en privacy,  
kunnen hiervoor bij ons terecht.

Kloosterhof
wzc

“Een aangename, groene omgeving, een plaats om je ‘thuis’ te voelen”

WZC Kloosterhof · Sollevelden 5 · 2590 Berlaar · www.rusthuizen-zusters-berlaar.be · Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Rusthuizen 
Zusters van Berlaar · meer informatie: Tessa Steurs (sociale dienst WZC Heilige Familie) · tel. 015 25 72 58 · tessa.steurs@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Kloosterhof

Woonzorgcentrum Kloosterhof biedt 
plaats aan 67 personen en heeft alle 
voorzieningen om tegemoet te komen aan 
de wensen en noden van zowel valide als 
zorgbehoevende bewoners. Ook mensen 
met dementie kunnen bij ons terecht.
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Handelszaken die hun winkel in het centrum langer open houden: 
 
- Bloemekepluk 
- Lela and Jo 
- De Zon 
- Baristik 
- J&G Wines en CWB-Woningbouw 
- Carnavalshop Augustijnen 
- Zeeman 
- NeedIz’n Ink 
- Cultsk8s
- Café Het Dorp 
- Standaard Boekhandel 
- Eethuis De Balder 
- ’t Frituurke 
- L’or de Lise (pop-upshop Markt 20)
- New Trend 
- Gli Amici 
- Café De Kroon

Kraampjes op en rond het marktplein in Berlaar: 
 
- Adget & Elleance 
- Bloemekepluk 
- Lela and Jo 
- Dakota 
- J&G Wines en CWB-Woningbouw 
- Koninklijke fanfare St. Cecilia 
- ’t Linneke 
- Dina Michiels 
- AD Berlaar (Delhaize)
- Keurslager Hens-Asselberghs
- Samana St.-Pieter 
- Visjes en co 
- Kind & Preventie 
- ’t Floretje 
- ’t Vlammeke vzw
- Must vzw (mucovereniging) 
- WTC Berlaar + WSV Berchlaer 
- Het Toverhuisje 
- Vriendenkring brandweer 
- KBC
- Jeugdhuis Den Bokal vzw
- Café Het Dorp 
- Volleybalclub VC Berlaar
- Tafeltennisclub TTK Berlaar
- KLJ 
- Frituur ’t Frithuisje 
- Kids ’N Dreamz
- Scouts en Gidsen
- Hondenschool Pallieter 
- FC Heikant
- De Heikantse Bierliefhebbers vzw
- Eethuis De Balder
- ’t Frituurke 
- Jump Xtreme 
- Stoomcarrousel 
- Kinderanimatie
- Wereldwinkel en Amnesty International 
- Pet House 
- Café Coillie –Time
- Springpallieterke
- Wonderful Treatment 
- FC De Weerdt 
- Chiro
 
 

Tijdens de kerstshopping met kerstmarkt in Berlaar houden verschillende handelszaken in het centrum hun winkel langer open. Handelaars 
van buiten de kern plaatsen een kraampje op en rond het dorpsplein, net als de enthousiaste verenigingen die er het beste van zichzelf geven.  
Onderstaande handelaars en verenigingen mag je al zeker verwachten op deze tweede editie van onze kerstmarkt! (Handelaars en 
verenigingen die inschreven na de deadline voor deze kerstkrant kan je ontdekken op de avond zelf.)
Op de hoogte blijven? Neem regelmatig een kijkje op www.berlaar.be/kerstshopping.

Deel je foto’s en 
berichten via Facebook, 

Twitter en Instagram 
via de hashtags 

#berlaarkerst 
en #instaberlaar!

Fietsenparkings en parkeermogelijkheden 
Het dorpscentrum wordt vanaf 13 uur verkeersvrij gemaakt. Kom dus te voet 
of met de fiets! Er zijn fietsenparkings voorzien ter hoogte van drankenhandel 
Lamot in de Smidstraat en tegenover begrafenisondernemer Bosmans in 
de Daalstraat.
Parkeren met de wagen is mogelijk op de reglementaire plaatsen 
in de omliggende straten. De parkeerplaatsen in de Smidstraat en het Walter 
Luytenplein worden die avond ook opengesteld voor bezoekers 
van de kerstmarkt. 
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Begrafenissen  
Van den Broeck 

 015 24 14 28 
 

www.van-den-broeck.com 

         www.binnenspeeltuin-demonty.be
Bergstraat 7 - 2220 Heist-op-den-Berg

  

Stationsstraat 1
2220 Heist op den Berg

maaike@skinart.be

Tattoos, Piercings & Permanente Make-up

Smidstraat 55, Berlaar
Webshop www.tlinneke.be

Las- en Gastechniek bvba
www.lgtechniek.be

Aarschotsebaan 312 ǀ B-2590 BERLAAR ǀ BELGIUM
T +32 03 482 43 65 ǀ F +32 03 482 35 72

0490 45 89 73

Klein Boom 9 • 2580 Putte • 0490 45 89 73

info@jmcontainers.be • www.jmcontainers.be

Keurslager Hens - Asselberghs
Stationsstraat 95 -  2590 Berlaar

Tel. 03/482.10.82 - Fax. 03/482.49.19
info@keurslagerberlaar.be
www.keurslagerberlaar.be

Mechelbaan 416A  2580 Putte  
tel: 015/34.78.74  

info@keurslagerputte.be  
wwwkeurslagerputte.be

K
A
P
S
T
E
R

dames en heren

0473 42 93 71
Enkel kappen aan huis op afspraak

MARKTEN
Ma. vm: Heist o/d berg
Di. vm: Tremelo
Woe. vm: Berlaar
Woe. nm: Turnhout

Do. vm: Begijnendijk
Vrij. vm: Wommelgem
Vrij. nm: Antwerpen
Zat. vm: Lier
Zon. vm: Heist o/d berg

GSM 0476 68 48 11 - 0474 36 07 84

Voor de feestdagen bestel tijdig!
Alle specialiteiten kruiden alle soorten champions enz…

Mooie fruit -en groenten manden • Waardebons
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Kindvriendelijke kerstmarkt 

Op het marktplein kunnen de jonge bezoekers van de kerstmarkt in de ver-
warmde tent van Dreamteam-Animaties deelnemen aan allerlei leuke acti-
viteiten. Zo is er doorlopend een begeleide knutselworkshop waarbij er 
kaarslichthoudertjes worden gemaakt door glazen potjes te decoreren in de 
kerstsfeer. Ook buttons met een magneetje en placemats kan je hier zelf 
maken! Voor de allerkleinsten is er een knusse zithoek gemaakt met ook een 
ballenbad. 

Net als vorig jaar zal je hier ook op de Wii kunnen spelen én is er opnieuw een 
clown aanwezig die de mooiste figuurtjes maakt van ballonnen. 

Deze tent is vrij toegankelijk van 18 tot 22 uur. 
Tijdens deze uren is er ook 
steeds voldoende begelei-
ding aanwezig. 

Vlakbij de tent met kinde-
ranimatie staat ook een 
stoomcarrousel. Een 
ritje op deze carrousel is 
mogelijk van 18 tot 22 uur 
én is volledig gratis! 

Ook aan de jeugd wordt gedacht

Nieuw dit jaar is dat er een soort van ‘jeugddorp’ wordt gecreëerd op het 
grasplein. Hier staan de jeugdverenigingen bij elkaar én is er een springkasteel 
geplaatst voor uren springplezier! 

Ook de fakkeltocht van de Scouts zal dit jaar opnieuw plaatsvinden. De tocht 
start in het jeugddorp en eindigt aan het scoutslokaal. 

Mobiele covergroep Ritm Stix komt naar Berlaar! 

Dé mobiele covergroep Ritm Stix met zangeres Jana De Valck zal gedurende 
tweemaal één uur het beste van zichzelf geven op onze kerstmarkt. Bij mooi 
weer trekken ze rond over het hele traject van de kerstshopping. De band 
bestaat uit vier leden; zangeres Jana en drie topmuzikanten die uiteraard hun 
favoriete instrument mee naar Berlaar brengen!

Liefst maken ze muziek samen met jou, dus kom zeker mee zingen en dansen 
op deze vrolijke noten. Wie weet brengen ze zelfs enkele verzoeknummertjes!

Laat je verwonderen door de goocheltechnieken van Nikolini

Ook dit jaar is goochelaar en illusionist Nikolini te gast in Berlaar. Hij neemt je 
mee in zijn magische wereld en laat je de leukste goocheltrucs zien. Zowel 
jong als oud weet hij te bekoren met zijn talent. 

Animatie op onze kiosk 

Onze kiosk, mooi gelegen in het centrum van onze gemeente, werd voor de 
kerstperiode mooi versierd. Het is dan ook het ideale decor voor leuke dans-
en zangoptredens. Na de officiële opening van dit evenement door onze sche-
pen van Lokale Economie, geeft de muziekschool van Berlaar het beste 
van zichzelf door jou te verwarmen met enkele mooie kerstliedjes. Daarna is 
het de beurt aan de Berlaarse Dansstudio die de allerleukste danspasjes 
bovenhalen. Zij zullen meerdere keren korte dansoptredens verzorgen op de 
kiosk. 

Om 18.45 uur brengt Ritm Stix eerst vanop de kiosk enkele liedjes. Vervol-
gens trekken Jana en haar muzikanten het publiek in en zullen ze vanop ver-
schillende locaties op de kerstmarkt LIVE muziek maken. Zéker een aanrader 
om hen aan het werk te zien! 

Vanaf 19 uur neemt de Kerstman plaats in zijn stoel op de kiosk en maakt hij 
tijd om de aanwezige kinderen bij hem te ontvangen. De kinderen die dit wen-
sen, mogen zelf hun tekening komen afgeven aan de Kerstman én ook met 
hem op de foto gaan. Het gemeentebestuur voorziet een fotograaf en deze 
foto’s komen achteraf op de website van de gemeente Berlaar. Zak zeker om 
20 uur af naar de kiosk voor de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Maar 
liefst tien aanwezige kinderen gaan dan met een mooie prijs naar huis! Aanslui-
tend maakt opnieuw Ritm Stix zijn opwachting voor nog een extra portie sfeer 
en ambiance. 
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In december alle zondagen open van 10u00 tot 14u00
Kerstavond/oudjaar 10u 00- 16u00
Kerstdag/nieuwjaar 10u00- 14u00

Dorpsstraat 5 - Berlaar - 03/337.73.11
www.bloemekepluk.be      fb/bloemekepluk

Bloemekepluk reclame adrem 68x90.indd   1 8/11/2017   20:13:43
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    Markt 20
 2590 Berlaar
0496/99.56.14

Nee
dlz ‘N Ink

TATTOO SHOP

    Markt 20
 2590 Berlaar
0496/99.56.14

Nee
dlz ‘N Ink

TATTOO SHOP

    Markt 20
 2590 Berlaar
0496/99.56.14

Nee
dlz ‘N Ink

TATTOO SHOP

    Markt 20
 2590 Berlaar
0496/99.56.14

Kantoor: Lauwers Luc BVBA

Markt 66/2
2590 Berlaar

Tel. 03 385 98 14
Fax 03 385 98 16

luc.lauwers@argenta.be 
www.argenta.be

FSMA: 110869 cA-cB
RPR Mechelen: 0848.688.434

WASSEN – DROGEN – STRIJKEN.
EXTRA GROOT WASMACHINE VOOR DONSDEKENS

INFO : 0476/9 68 68 0

! Nieuw ! Nijlen -  Bouwelsesteenweg 105
Berlarij 16 - LIER

Fred. Pelzerstraat 28 - LIER
Antwerpsesteenweg 229 - LIER

Antwerpsesteenweg 223 - WESTMALLE
Molenvest 10 - HERENTALS
Liersebaan 5 - ZANDHOVEN

Extra grote machines voor dierendekens

Schoenen Conny al bijna 50 jaar uw specialist 
in comfortabele, modieuze schoenen.

Wij wensen jullie een prettige eindejaarsperiode!

WWW.SCHOENENCONNY.BE
Mathieu Petitjean
Landmeter-Expert

Geo Mape gcv.
Grote Markt 4

2500 Lier
0474/61.11.55

info@geomape.com
www.geomape.com

Mathieu Petitjean
Landmeter-Expert

Geo Mape gcv.
Grote Markt 4

2500 Lier
0474/61.11.55

info@geomape.com
www.geomape.com

JoLhEI 2.0 Beauty & More 
te Beerzel

Hair & Beauty JoLhEI 
te Berlaar Heikant

www.jolhei.be
www.jolheibeauty.optios.net

KERSTACTIE !
Superkortingen tot 
– 30% op stockmodellen

Geldig tot 31/12/2017

Smidstraat 237 - 2590 Berlaar
Tel: 03/482.18.44- info@fietsenbertels.be - www.fietsenbertels.be

neem gerust een kijkje op mijn website.

Voor een geslaagd culinair evenement • www.kokjan.be

banner_220x75_def.indd   1 18/01/17   17:44

Schilder en 
Behangwerken

De Meyer & Zoon

Langstraat 138
2270 Herenthout

Gsm : 0496/515302

Webshop 
vol lifestyle 

producten voor 
baby's en kids

www.visjesenco.be

frituur 't volle bakske
Itegembaan 89 - 2590 Berlaar

03/482.04.35
www.tvollebakske.be



Ook de Kerstman brengt een bezoek aan de kerstshopping met kerstmarkt.

De UNIZO/ZOB (Zelfstandige Ondernemers Berlaar) zorgt niet alleen voor vele kerstbomen 
in het centrum, maar ze halen ook de Kerstman naar Berlaar op vrijdag 22 december!  
Hij zal zijn intrede doen na de officiële opening door de schepen van Lokale Economie. 
Daarna wandelt hij over de kerstmarkt en gaat hij ook op bezoek bij enkele deelnemende 
handelaars. Om 19 uur neemt hij plaats op de kiosk en kan je hem een bezoekje brengen. 
Vergeet zeker je kleurplaat niet af te geven, want enkel dan maak je kans om een leuke 
prijs te winnen. Van elk bezoekje aan de Kerstman wordt er ook een mooie foto gemaakt, 
die je achteraf kan bewonderen op de website van de gemeente Berlaar. 

Om 20 uur is er de prijsuitreiking op de kiosk. Enkel de kindjes die aanwezig zijn, 
kunnen in de prijzen vallen! 
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Paramedische pedicurepraktijk  

Professionele behandeling en preventie van ingegroeide 
nagels, kalk- en schimmelnagels, likdoorns, overmatige eelt, 
kloven, diabetische en reumatische voet,...    

Veerle Verheyen                                                                                                                                                                                         
Gegradueerde verpleegkundige en diabetesverpleegkundige 
Gespecialiseerd voetverzorger 
 
Misstraat 149, 2590 Berlaar,     
Tel. 0472.89.05.02  
www.medifootz.be 
 

 

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

Echt rijplezierTIJD VOOR PASSIE.
PATRICK SMETS LIER. 

17PR0451

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

…Nieuwbouw	  en	  renovatie…	  

storms.maarten@hotmail.com	  
Hemelshoek	  271	  –	  2590	  Berlaar	   tel:	  0496/288.254	   www.elleance.be	  
	  

	  

	  

gespecialiseerd instituut in natuurlijke schoonheid, 
Gelaatsverzorging, Make-up, Pedicure, Manicure 

 
 

Nog een cadeautje nodig? 
 

Wij bieden tal van leuke cadeaubons aan, cadeautjes, arrangementen en dit allemaal 
zelf samen te stellen. 

 
 

Kom zeker eens een kijkje nemen, wij trakteren op een  
gratis (afwasbare) body tattoo 

zodat je op Kerstavond kan schitteren! 
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nagels, kalk- en schimmelnagels, likdoorns, overmatige eelt, 
kloven, diabetische en reumatische voet,...    

Veerle Verheyen                                                                                                                                                                                         
Gegradueerde verpleegkundige en diabetesverpleegkundige 
Gespecialiseerd voetverzorger 
 
Misstraat 149, 2590 Berlaar,     
Tel. 0472.89.05.02  
www.medifootz.be 
 

 

Uw bandenspecialist te BERLAAR
Hellegatstraat 16 (KMO zone) Berlaar  -   03/484 68 07

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

Vanaf najaar 2017 ook leasewagens welkom
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De	Vocht	–Verhelst	
																																																																																									Brood-&	Banketbakkerij	

																																																																																																																																																								

	

																																																																																																																																														Elke	dag	geopend	van	6u30	tot	18u30	

																																																										Zaterdag	van	6u30	tot	17u	

																																																									Zondag	van	6u30	tot	15u	

	

																																																																																Tel:	03/482.13.58	
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SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN 
OOMS

uw schilderwerken, onze zorg.
Binnen- en buitenwerken

Mechelbaan 83a • 2220 Heist-op-den-Berg
+32 471 67 05 75

info@schilderwerken-ooms.be
www.schilderwerken-ooms.be

Actie: Bij vermelding van Kerst 2017: 
-10% op uw schilderwerken. 

Met de Kerstmarkt (22/12) open tot 21u! 




