
Vrijdag 21 december 2018
Van 18 tot 24 uur

gezelligheid en sfeer op en rond het dorpsplein in berlaar

18.00 uur:   Officiële Opening & aankOmst kerstman 
18.05 uur:  Optreden muziekschOOl Berlaar 
18.20 uur:  Optreden dance feeling 
18.35 uur:  VOOrstelling gOOchelaar nikOlini 
18.45 uur:  Optreden mOBiele cOVergrOep ritm stix

19.00 uur:  fOtOmOment met kerstman 
19.45 uur:  Optreden dance feeling  
20.00 uur:  prijsuitreiking kleurwedstrijd dOOr kerstman 
20.05 uur:  Optreden Van Berlaarse dansstudiO 
20.20 uur:  Optreden mOBiele cOVergrOep ritm stix

21.20 uur:  Optreden Van jump xtreme 
21.35 uur:  Optreden Berlaarse dansstudiO 
21.50 uur:  Optreden mOBiele cOVergrOep ritm stix

22.50 uur:  Optreden Van jump xtreme 

DoorlopenD straatanimatie 
met steltenlopers en straatgoochelaar nikolini. 

kinDeranimatie in een verwarmDe tent op het marktplein, 
met ook een paarDenmolen, ballonnenclown en winterspringkasteel.

Kerstshopping 
met KerstmarKt

Een organisatie van de dienst Lokale Economie van de gemeente Berlaar 
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hanDelszaken Die hun winkel in het centrum langer open houDen: 
 
- OOg & UUr    - J&g Wines 
- Oxfam WereldWinkel   - neediz’n ink 
- Baristik     - lela and JO 
- zeeman     - de zOn 
- Café ‘t dOrp    - lingerie Christel 
- neW trend     - eethUis de Balder 
- Café manger OUd Balder   - Café de krOOn 
- ’t fritUUrke     - standaard BOekhandel 
- gli amiCi  

kraampjes op en ronD het marktplein in berlaar: 
 
- kris martlé fOtOgrafie   - UitvaartzOrg BOsmans 
- springpallieterke    - hOndensChOOl dakOta 
- iJs BlanCa     - fC de Weerdt 
- hiel      - mUst vzW (mUCOvereniging)
- CWB-WOningBOUW   - J&g Wines 
- kOninkliJke fanfare st. CeCilia  - de heikantse BierliefheBBers 
- visJes en CO    - ’t frithUisJe

- Oxfam WereldWinkel  - WtC Berlaar & Wsv BerChlaer 
- CUltUUrhUis statiOn Balder - denUCO 
- vOlleyBalClUB Berlaar  - neediz’n ink 
- samana st. pieter     
- danCe feeling 
- ChirO 
- n’gO style 
- elleanCe BeaUty & Wellness & adget leflOt 
- rOBin delmez (kermisattraCtie) 
- Baristik 
- lela and JO 
- van hOve garages 
- ‘t flOretJe and sWeeties 
- hOndensChOOl pallieter 
- ‘t vlammeke 
- klJ 
- gUst rOyal 
- JUmp xtreme 
- de zOn 
- pet hOUse 
- familiehUlp dagverzOrging nOah Berlaar

- tafeltennisClUB ttk Berlaar

- Café ’t dOrp 
- Café COillie-time 
- sCOUts en gidsen 
- eethUis de Balder 
- vriendenkring BrandWeer 
- marC sUrkOl (kermisattraCtie) 
- kinderanimatie 
- ad Berlaar (delhaize) 
- dina miChiels 
- speelplein krieBels 
- Café de krOOn 
- ’t fritUUrke 
- gli amiCi 
- JeUgdhUis den BOkal 
- l’Or de lise 
- agrO smet 
- kBC
- Casa di COlOre 

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 en onDernemers Die er het beste van zichzelf geven. 
onDerstaanDe onDernemers en verenigingen mag je al zeker verwachten op Deze DerDe eDitie van onze kerstmarkt! 

onDernemers en verenigingen Die inschreven na De DeaDline voor Deze kerstkrant kan je ontDekken op De avonD zelf. 
blijf je graag op De hoogte van De laatste nieuwtjes?

neem Dan 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 op 21 december vanaf 13 uur 

verkeersvrij gemaakt. Kom dus te voet of met de fiets! Er zijn 
vier extra fietsenparkings voorzien voor dit evenement. Deze zijn 

terug te vinden in het begin van de Daalstraat, Legrellestraat, 
Smidstraat én op de parkeerstrook aan de ING-bank. 

Parkeren met de wagen is mogelijk op de reglementaire 
plaatsen in de omliggende straten. Ook zijn er extra 

mindervalidenparkings voorzien in het begin van de Daalstraat. 
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kinDvrienDelijke kerstmarkt 

Op het marktplein kunnen de jonge bezoekers van de kerstmarkt in de verwarm-
de tent van Dreamteam-Animaties deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Zo is 
er doorlopend een begeleide knutselworkshop waarbij er sneeuwmanlichtjes 
met lichtgevende neus voor in de kerstboom worden gemaakt en kleine kerst-
boompjes met versieringen in. 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. 

In deze tent kan je ook neerploffen in de knusse zithoek met zitzakken en strips 
lezen of een spelletje spelen met de VR gaming. 

Er is opnieuw een ballonnenclown aanwezig die de mooiste figuurtjes maakt 
van ballonnen. 

Deze verwarmde tent is vrij toegankelijk van 18 
tot 22 uur. Tijdens deze uren is er ook steeds 
voldoende begeleiding aanwezig. 

Ben je toch iets meer voor het typische ker-
misgevoel? Kom dan zeker één of meerdere 
ritjes doen op onze paardenmolen.          

Deze vind je eveneens terug op het markt-
plein, vlakbij de tent met kinderanimatie. Een 
ritje op deze paardenmolen is mogelijk van 18 
tot 24 uur én is volledig gratis! 

ook aan De jeugD worDt geDacht

Net als vorig jaar wordt er een soort van ‘jeugddorp’ gecreëerd op het gras-
plein. Hier staan enkele jeugdverenigingen bij elkaar én is er een springkasteel 
geplaatst voor uren springplezier! Dit jaar zullen er ook enkele animatoren van 
het speelplein aanwezig zijn in het jeugddorp. Bij hen kan je leuke spelletjes 
spelen en samen iets in elkaar knutselen.

Ook de fakkeltocht van de scouts staat dit jaar weer op het programma. Deze 
tocht start rond 19.30 uur aan de kerk en eindigt op de kerstmarkt. De fakkels 
kunnen vanaf 18 uur worden aangekocht in het jeugddorp op het grasplein. 
 

mobiele covergroep ritm stix komt opnieuw naar berlaar! 

Dé mobiele covergroep Ritm Stix met gastzangeres Esther Sels zal maar 
liefst driemaal één uur het beste van zichzelf geven op onze kerstmarkt. Ze star-
ten rond 18.45 uur op de kiosk en bij mooi weer trekken ze daarna rond over 
het hele traject van de kerstshopping. De band bestaat uit vier leden: zangeres 
Esther en drie topmuzikanten die uiteraard hun favoriete instrument mee naar 
Berlaar brengen!

laat je verwonDeren Door De goocheltechnieken van nikolini

Goochelaar en illusionist Nikolini is weer 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. Om 18.35 uur geeft hij alvast een 
voorsmaakje vanop de kiosk en daarna trekt hij het publiek in om iedereen te 
verbazen. 

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 schepen 
van Lokale Economie, geeft de muziekschool van Berlaar het beste van 
zichzelf door je te verwarmen met enkele mooie kerstliedjes. Daarna is het de 
beurt aan Dance Feeling die de allerleukste danspasjes bovenhalen. Zij zullen 
ook om 19.45 uur nog eens optreden op de kiosk. 

Om 18.35 uur stelt Nikolini zichzelf voor op de kiosk door middel van enkele 
goocheltrucs.  

Om 18.45 uur is het dan de beurt aan Ritm Stix die eerst vanop de kiosk 
enkele liedjes zullen brengen. Vervolgens trekken Esther en haar muzikanten 
het publiek in en zullen ze vanop verschillende 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 voor wie dit wenst 
en deze foto’s kan men dan achteraf op de website van de gemeente Berlaar 
terugvinden. 

Zak zeker om 20 uur af naar de kiosk voor de prijsuitreiking van de kleurwed-
strijd. Maar liefst vijftien aanwezige kinderen gaan dan met een mooie prijs naar 
huis!

Na de prijsuitreiking is het tijd voor een optreden van de Berlaarse Dansstu-
dio. Aansluitend maakt opnieuw Ritm Stix zijn opwachting voor nog een extra 
portie sfeer en ambiance. 

Om 21.20 uur wordt de kiosk onveilig gemaakt door de leden van Jump Xtre-
me. Zij verzorgen hier, net zoals vorig jaar, een leuk en energiek optreden. Om 
21.35 uur neemt de Berlaarse Dansstudio het nog even van hen over met en-
kele toffe dansjes. 

Ritm Stix begint rond 21.50 uur aan hun laatste set op de kerstshopping, die 
ongeveer nog een uurtje zal duren. De afsluiting van de optredens op de kiosk 
is voorzien voor JumpXtreme, die nog eens het beste van zichzelf zullen geven. 
De animatie op de kiosk zal iets na 23 uur aflopen, maar de kerstshopping gaat 
nog een uurtje door met wat leuke kerstdeuntjes op de achtergrond.
 



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 21 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 daar een bezoekje 
brengen. (Bij heel slecht weer zal je de Kerstman kunnen bezoeken in de hal van het gemeentehuis in plaats 
van op de kiosk). 

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, indien gewenst, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kerstshopping met 
kerstmarkt in Berlaar op 

vrijdag 21 december 2018 
van 18 tot 24 uur 

Breng een bezoekje aan de Kerstman op de 
kiosk vanaf 19 uur en geef je kleurplaat af!       
Zo maak je kans op een leuke prijs!                    
De prijsuitreiking is om 20 uur aan de kiosk.  

Bij deelname aan deze wedstrijd, ben je akkoord dat we 
foto’s nemen tijdens het bezoek aan de Kerstman én 
tijdens de prijsuitreiking. Deze foto’s kunnen gebruikt 
worden door de gemeente Berlaar om te verspreiden via 
de verschillende gemeentelijke kanalen.  

 

Voornaam: ……………………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………. 

Woonplaats: …………………………………………………. 

 


