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GEGROET WTC’ER
Het seizoen 2018 ligt achter de rug. Aan de weergoden heeft het allicht niet gelegen. Wat een prachtige en lange 
zomer is het geweest, om nooit te vergeten en hopelijk voor herhaling vatbaar. Dat betekende dat we haast alle 
toertochten konden fietsen, omdat de regen zelden tot nooit een spelbreker was. Naar het einde van het seizoen 
sloop een zekere vermoeidheid in de benen en de hoofden, althans dat gevoel hadden we toch. Het is een bewo-
gen seizoen geweest en niet altijd in de goede zin van het woord. De club is de laatste jaren flink gegroeid, wat 
de nodige groeipijnen met zich meebracht. Als bestuur werden we soms op de proef gesteld. Een grote club dient 
men toch anders te benaderen en te leiden. Ofschoon vanuit individueel perspectief het anders kan lijken, laten 
we altijd en overal het belang van de club primeren boven individuele verzuchtingen of meningen. Succes is de 
vrucht van de vele uren welke we als vrijwilliger in de club steken en is nooit het gevolg van toeval of geluk. Wees 
fier op onze club, want niets is ongenaakbaar. Een grote club heeft regels en structuur nodig, zodat onze leden zo 
veel als mogelijk zorgeloos kunnen genieten. Op en naast de fiets. 







WARE TOERISTEN- EN FEESTCLUB 
Af en toe zetten we de fietsen even aan de kant, om eens goed te feesten. Soms komt de polonaise spontaan 
langs. Dat kan omdat we het voorbije seizoen van clubstek veranderd zijn. 2018 ging gepaard met de verhuis 
naar café WW’kes, bij het olijke duo Willy en Wim. Het was even schrikken voor sommige leden, maar onder-
tussen kunnen we het ons niet meer anders voorstellen. Beide cafébazen staan altijd voor de fietsclub klaar. 
We voelen er ons thuis en welkom. Drie feesten kregen een prominente rol in onze club. Niet alle leden willen 
het sportieve af en toe omruilen voor het feestelijke, maar het hoort wel bij de club. Het inrichten van feesten 
doen we in de eerste plaats omdat vele leden daarvan kunnen genieten, zich graag eens ontspannen en lachen 
en dansen met hun fietsvrienden. Het spetterende clubfeest, de gezellige kerstmarkt en het relaxte zomerfeest 
koesteren we . Ook in 2019 zijn jullie allemaal welkom! Wie liever feest en minder fietst, hoort eveneens bij de 
club. Dat vinden wij toch.



FIETSEN OP DE HEIDE
2018 werd gekenmerkt door een uitgebreide kalender, met per clubuitstap een opdeling per ploeg. Van vedetten- en 
eliteploeg tot rookieploeg, er werd aan elk niveau gedacht. Alles kan beter, maar het vele werk in het opstellen 
van zo’n kalender loonde. Zelden werd een clubuitstap als negatief beoordeeld, dat leert het evaluatieblad per rit 
ons toch. We kwamen van heinde en verre. Sommige leden namen de moeite om hun fietsvrienden op sleeptouw 
te nemen, met een eigen classic tot gevolg. Classics met ronkende namen uit de wielergeschiedenis, om het nog 
meer allure te geven. We deden af en toe beroep op de leden om onze VWB-organisaties te ondersteunen: het 
openingsweekend, Pallieteren en het sluitingsweekend. Volgend seizoen weerhouden we enkel nog het ope-
ningsweekend en Pallieteren. We fietsten met vele leden, zagen geregeld nieuwe gezichten aanpikken en hielden 
enkele nieuwe vrienden over aan onze Start to Bike. Wat ons wacht in 2019, zal weldra in de nieuwe jaarkalender 
staan.







MEERDAAGSE HEMELVAART 2019
We vereenvoudigen het aanbod naar het nieuwe seizoen. Geen Start to Bike, geen sluitingsweekend. We zijn 
vast van plan onze sterke troeven te bevestigen en ons in de eerste plaats te focussen op de eigen clubwerking.  
Leden krijgen voorrang. WTC Berlaar is een mix van mannen en vrouwen geworden. In die mate dat we het 
aanbod van onze meerdaagse – in 2019 niet met Pinksteren, maar eens met Hemelvaart – opengooien en be-
schikbaar maken voor mannen én vrouwen. Keuze uit Bielefeld, niveau Vedetten en betere Elite, en Middelburg 
voor het niveau Elite en betere Rookie. Inschrijven kan nog tot en met 9 december 2018. Ook hier primeert het 
belang van de club en we rekenen erop dat onze toffe leden daar ook van overtuigd zijn. Ga je mee? Erelid Eduard 
verwelkomt leden die met Hemelvaart liever op familieuitstap gaan naar Breda. Deze meerdaagse is niet met de 
koersfiets, maar met de gewone fiets. 



WINTER- EN ZOMERTRAINING
Van oktober tot maart kan je ze elke dinsdagavond vinden op de spinningfietsen bij Time Release en van april 
tot september, elke woensdagavond aan café WW’kes op de koersfiets . Het zijn de talrijke fietsvrienden die ook 
midweeks naar de clubactiviteiten afzakken. Het gaat respectievelijk om de wintertraining en de zomertraining. 
Begonnen als een test, uitgegroeid tot een vaste waarde. Het is altijd plezant om de werkplunje in te ruilen voor 
de sportieve outfit, zeker als dat met de clubgenoten kan gebeuren. Reden genoeg om ook deze activiteiten op 
te nemen in het laureaatschap en de kledijwaarborg. 





FOTO VAN HET JAAR 2018
Hola, het ging weer hard in 2018! Wat we allemaal onder ogen kregen via social media gelinkt aan 
de club, gaf voer aan onze fantasie. Een kleine selectie hielden we achter de hand. Op het club-
feest onthullen we de top 10 …





€eser
Exclusive European Services

Lingerie, nacht- en strandkleding
voor vrouwen en mannen

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

DANK JULLIE WEL SPONSORS

Bestaande en nieuwe sponsors, partners op lange termijn. Ja, we zijn in trek 
als club. Vele commerciële partners ondersteunen onze club. 
Een bloemlezing van alle sponsors op deze dubbele bladzijde … 



ITEGEM

De Roye Zakenkantoor



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. 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. 

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 



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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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.



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 gerenommeerde fietsmerken, met 
name Specialized, Stromer, Flyer en Dutch-id. 
Ook in onze winkel in Zolder kan men terecht 
voor hun ruim gamma aan accessoires, fiets-
onderdelen, kledij enzovoort. 
 
Service is belangrijk, 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.





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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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



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

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 Facebookpagina.

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.  



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



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?
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Uw woning verkocht of gekocht via Wijns Vastgoed?

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.



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!


