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Op zondag 30 augustus komt onze volgende activiteit er aan. De fiets – en wandeldag kadert 

in ons project “heide leeft” en wordt zo een verlengstuk van wat wij al ten beste gaven op 

vrijdag 7 augustus in Heide-Kalmthout. Wij koesteren de hoop dat wij op zondag 30 augustus 

heel wat wielervrienden, streekgenoten en toeristen mogen ontmoeten. Eind augustus/ 

begin september is de heide op z’n mooist en van al dat kleurenpracht moet je echt mee 

komen genieten. Het is trouwens ook het ideale moment om je vakantie te besluiten, twee 

dagen voor de schoolpoorten weer open gaan !  Zorg dat je er bij bent en geniet mee ! 
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Het was een prachtige zomerdag op 7 augustus. Eigenlijk te warm om de voorbereidingen 

tot een goed recht te brengen maar wel aangenaam voor de vele kijkers die die avond  naar 

het centrum van Heide afzakten. Vooral de retro-koers trok de aandacht van de bezoekers. 

Met z’n 24 waren ze om de strijd aan te gaan onder het oog van de gelegenheidsjury. De 

pastoor, de veldwachter en de burgemeester keken nauwgezet toe! 

De wedstrijd zelf was spannend en zorgde voor heel wat bekijks. De jury had de opdracht 

een aantal renners te belonen met een waardebon. Ook voor het publiek waren er 

waardebons als prijs. Later op de avond had de tweede wedstrijd plaats, een koers voor 

gentlemen. Ook hier werd er duchtig gekoerst op de nieuwe omloop, gemiddelde snelheid 

41,6 km/uur.  Na afloop konden wij samen met de horeca in de omgeving terugblikken op 

een meer dan geslaagde onderneming. Renners waren tevreden over het nieuwe parcours. 

Tegelijkertijd groeiden er ideeën om er op vrijdag 5 augustus 2016 een nog spannendere 

editie van te maken ! 

SPROKKELS: 

-wij danken in de eerste plaats onze sponsors voor de financiële armslag die zij ons gaven 

om het geheel te kunnen organiseren.  Wij hebben op onze beurt getracht voor hen de 

nodige reclame te maken en hen een graantje te laten meepikken waar dit mogelijk was. 

Onze hoofdsponsor Cesar Cant Interieur liet alvast weten dat hij meer dan tevreden was met 

wat wij brachten. Deze firma zal vijf jaar lang de hoofdsponsor zijn van de organisatie!   
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-de scouts-groep Sint Maarten  kreeg van de organisatie de toelating om hamburgers te 

verkopen ten voordele van hun buitenlands kamp. Zij brachten heel wat lekkers aan de man 

en verdienden zo een aardig centje. 

-renner Jan Van den Kieboom werd tijdens de gentlemen-koers plots onwel en had dringen-

de bijstand nodig. Gelukkig was  het Rode kruis in de buurt. Zij paste met succes de  eerste 

dringende reanimatie toe in afwachting van de komst van het medisch interventie team. Jan 

werd nog diezelfde nacht geopereerd maar is ondertussen in het ziekenhuis ontslagen. Wij 

wensen Jan een spoedig en geheel herstel toe ! 

-onze medewerker Willy Van Hooydonck had net voor de wedstrijden van start gingen een 

voorvalletje waardoor hij zijn duim ernstig kwetste. Gelukkig was Fons Bijlemans, een 

gepensioneerd hoofdverpleger, in de buurt. Hij paste de eerste verzorging toe maar verwees 

Wim toch verder naar de spoeddienst in het ziekenhuis. Zo miste Wim wel de wedstrijden 

maar ook hij is ondertussen aan de betere hand ! 

-de uitslagen van beide wedstrijden vindt je op de site van wielerbond Vlaanderen, je kan er 

eventueel via onze site www.wieka.be naar toe. 

-bekijk ook het gelegenheidsfilmpje gemaakt door onze vriend Louis Groffen uit Hoogerhei-

de en de talrijk gemaakte foto’s. Hiervoor moet je maar eens naar onze website surfen. 

 

 

 

Zaterdag 3 oktober gaat onze jaarlijkse veldritdag op Bosduin door. Nieuw is dat er voor het 

eerst ook veldrijden voor anders-validen zal plaatsvinden. Meer hierover in één van de 

volgende nieuwsbrieven. In afwachting alvast ons programma: 

12u30: Interscholencross (ere-prijs Marcel Hensen/ wisselbeker) 

13u30: veldrijden voor anders-validen 

14u15: initiatie veldrijden voor de jeugdigen 

15u00: Interbedrijvencross Bosduin, ere-prijs Luc Vanwesenbeeck 

16u15: open kampioenschap van Kalmthout voor dames en heren 

  “25ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin” 

 

 

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen assisteren bij het organiseren 

van onze evenementen. Heb je interesse om mee te werken aan onze activiteiten stuur ons 

even een mailtje of laat het ons op de ene of andere manier even weten. 

 

“met een hart voor de wielersport” 
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MEDEWERKERS GEZOCHT ! 
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