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Het zag er allemaal wat somber uit. Half mei kregen we de melding dat de vestiging van het 

bedrijf Proteq zou verhuizen. Proteq is een onderdeel van de firma DASSY, zij hebben hun 

hoofdzetel in het Brugse. Begin juli was het zo ver, Proteq verliet Bosduin. Het bedrijfspand 

en de achterliggende bosgrond werd te koop gezet. Als vereniging bleven wij al die tijd zitten 

met de vraag of onze veldritnamiddag wel kon doorgaan. Vorige week werd de beslissing 

definitief genomen. Wij kunnen gebruik maken van het terrein, het bos en de hangar. Een 

reden te meer om snel te starten met de voorbereidingen. 

De plannen waren al langer gesmeed, wij hebben dit programma voor jullie klaar: 

 12u30: DERDE SCHOLENCROSS  Ere-prijs MARCEL HENSEN 

13u45: INTERBEDRIJVENCROSS BOSDUIN ere-prijs Luc Vanwesenbeeck 

15u00: JEUGDINITIATIE VELDRIJDEN Ere-prijs Suske en Wiske 

15u30: VELDRIJDEN VOOR ANDERS-VALIDEN 

16u30: OPEN KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT VELDRIJDEN 

   25ste Vlaamse Industrieprijs BOSDUIN 

Deze week starten we met de reclamecampagne en het maken van de omloop. Mensen die 

een handje willen helpen zijn altijd welkom!  0477/22.24.81 of info@wieka.be 

Ondertussen vindt je hierover al heel wat informatie op onze website www.wieka.be 

 

 

 

“ZATERDAG 3 OKTOBER  IS ER DE VELDRITNAMIDDAG” 
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Zondag 30 augustus pakte onze vereniging uit met een nieuwe activiteit. De wandel- en 

fietsdag werd niet het grootste succes. Een 100-tal deelnemers daagden op om deel te 

nemen aan de wandelzoektocht of aan één van de fietstochten. Wat wel deugd deed, dat 

waren de lovende kritieken die de deelnemers gaven na afloop. Zowel de wandelzoektocht 

als de fietstochten vielen in de smaak. Voor ons bestuur was het de eerste maal dat zoiets 

op de agenda werd geplaatst maar het was tegelijkertijd het signaal dat een dergelijke 

activiteit in het hartje van Heide met een bloeiende Heide als troef meer kan inhouden. We 

hebben nu een jaar tijd om ons te beramen over de tweede editie.  

Eén persoon konden we heel gelukkig maken. Hij werd de winnaar van de aanwezigheids-

prijs. Johan Willemen uit Kalmthout kon nog diezelfde avond de mooie fiets, geschonken 

door Aerts Action Bike uit Kalmthout, in ontvangst nemen.  

Ook de zoektocht kende een winnaar. Het werd de schepen van sport Maarten De Bock die 

met de eerste prijs aan de haal ging. Tine Lathouwers werd tweede en de familie De Bock uit 

Kalmthout tekende voor de derde prijs. 

Dank alvast aan alle deelnemers en aan ACTION BIKE AERTS voor het schenken van de mooie 

fiets! 

 
 

 

 

 

In het najaar gaat de VZW Wieka de culturele toer op. Op Zaterdag 5 december organiseren 

wij een algemene quiz. Deze gaat door in de refter van het GITOK aan de Vogelenzangstraat 

in Kalmthout. Meer info hierover in een volgende nieuwsbrief. Ook voor deze activiteit 

vragen wij nog een paar medewerkers. 

 

“met een hart voor de wielersport” 
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HEDDE GIJ D’ HEI AL GEZIEN KAN GROEIEN 

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

DE CULTURELE TOER OP ! 
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