
 

 

NIEUWSBRIEF  1 
 

 

In de laatste nieuwsbrief (75) die de VZW Wielerclub Bosduin publiceerde kon je lezen dat 

men de handschoen heeft geworpen in verband met het organiseren van het Internationale 

veldrijden te Kalmthout. 

In dezelfde nieuwsbrief kon je ook lezen dat een paar mensen uit  de groep medewerkers, 

die Wielerclub Bosduin en het veldrijden zeer genegen blijven, willen starten met een 

nieuwe VZW. Deze VZW krijgt de toepasselijke naam WIELRENNEN KALMTHOUT, afgekort 

WIEKA VZW. 

Bedoeling van deze nieuwe VZW is om alles kleinschalig aan te pakken maar tegelijkertijd 

toch een aantal zaken in stand te houden die Wielerclub Bosduin destijds georganiseerd of 

gepromoot heeft. 

Zo willen wij zeker het veldrijden op Bosduin in eren houden, zij het in een beperkte versie. 

Wat zal doorgaan is wat wij nu kennen als het “zaterdagprogramma”. Als datum werd 

gekozen voor zaterdag 4 oktober. Hierover de komende weken meer ! 

Andere activiteiten die onze VZW WIEKA van Bosduin overneemt zijn de “Renault Van Trier 

Bosduin Classic”, de “Acht van de Kar”, de reeds geplande kaasavond en de medewerking bij 

het kampioenschap van  Kalmthout op de weg.  Op zondag 31 augustus komen wij met een 

gans nieuw initiatief , daarover verneem je later meer. We verklappen alvast dat het 

programma wordt opgebouwd rond fietsen en wandelen onder de noemer “Hedde gij ‘d Hei 

al gezien”. 

 

 

Op deze regels richten wij ons vooral naar de toegetreden leden van de VZW Bosduin. De 

vele medewerkers waarop men bij Wielerclub Bosduin steeds kon rekenen waren de 

ruggengraat van deze vereniging. Ook in de VZW  WIEKA willen wij op die manier te werk 

gaan. Medewerkers zullen de belangrijkste schakel blijven. 

Het werk dat dient te gebeuren zal beperkter worden maar het gegeven dat vele medewer-

kers het werk licht maken blijft en zal het geheel aangenamer maken.  

Het accent zal vooral liggen bij het organiseren van het veldritevenement op  zaterdag 4 

oktober,  maar helpende handen kunnen we zeker ook gebruiken bij onze nieuwe activiteit 

op zondag 31 augustus. Daarnaast vragen ook de andere activiteiten inzet van vrijwilligers 

om het tot een goed recht te brengen. 

EEN NIEUWE VZW TEN BEHOEVE VAN DE WIELERSPORT IN KALMTHOUT 

Wij rekenen vooral op de medewerkers van voorheen ! 



Om deze reden vindt je in bijlage alvast een document. Wij vragen om dit in te vullen en ons 

terug te bezorgen voor  8 mei 2014. Zo kan de VZW WIEKA een lijst van de toegetreden 

leden aanleggen en de vrijwilligersverzekering voor deze mensen in orde brengen. 

Op 8 mei om 20u  gaat er in de chalet van het A-complex van Kalmthout SK (Statieplein) een 

informatievergadering  door. Tijdens  deze vergadering zullen wij alles nader toelichten. 

Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging.  

 

 

De hoofding die wij nu hebben  gebruikt voor deze nieuwsbrief is er eigenlijk niet echt één, 

het is gewoon naamsvermelding.  We doen  dan ook beroep op creatieve mensen die iets 

willen voorstellen.  Wie waagt er eens een poging om ons een nieuw logo en hoofding voor  

deze nieuwsbrief te bezorgen.  Bij het maken van het nieuwe logo zou het wielrennen 

duidelijk naar voor moeten komen, een verwijzing naar de gemeente Kalmthout is 

aangewezen.  Uiteraard is er binnen onze jonge vereniging  geen budget of prijs als beloning, 

je moet het echt doen voor de eer !!  

 

 

Destijds hebben wij bij WIELERCLUB BOSDUIN ervaren dat een nieuwsbrief een belangrijk 

document is om te communiceren met de vele medewerkers en onze sympathisanten.  

Binnen de nieuwe VZW willen wij dan ook een degelijke informatiebron creëren zodat  je van 

alles wat er reilt en zeilt op de hoogte blijft.  Beschouw dit document dan ook als de 

geboorte van de nieuwsbrief van de VZW WIEKA. 

 

 

Zondag 4 mei:  medewerking bij de Kampioenschap van Kalmthout op de weg 

   (enkele medewerkers zijn alvast welkom, namen opgeven graag) 

Donderdag 8 mei: Informatievergadering voor alle medewerkers en stichting WIEKA 

Vrijdag 1 augustus: Acht van de Kar (onder voorbehoud) 

Zondag 31 augustus: “Hedde gij ‘d hei al gezien” , fiets- en wandelhappening 

Vrijdag 7 november: Kaasavond. 

Zaterdag 4 oktober: Veldritprogramma op  Bosduin  

  

“met een hart voor het veldrijden” 

Verantwoordelijke uitgever: WIEKA VZW, Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT. 

Uitgiftedatum:  24 april 2014. 

Een nieuw embleem ! 

Nieuwsbrief blijft  ! 

Voorlopig jaarprogramma  ! 


