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Ondertussen zijn er al vijftien ploegen (voor de voorlopige deelnemerslijst, zie website) 

ingeschreven voor de eerste WIEKA-QUIZ. Dit is al een behoorlijk aantal maar er kunnen nog 

ploegen bij aanschuiven. Beste sympathisanten, bekijk het nog eens in je vereniging, in je 

vriendenkring of familie. Krijg je nog een ploeg samengesteld (max.6 personen) schrijf dan 

vlug in en beleef met ons een gezellige avond. Zo steun je in elk geval onze vereniging en de 

Kalmthoutse wielersport. 

 

 

 

 

 
Op de foto: Winnaar Danny De Bie geflankeerd door Paul Hereygers en Adri van der Poel. 

Vooraan wijlen UCI-commissaris,  de Nederlander Wim Jeremiasse. 

 

 

 

VOLGENDE WEEK ZATERDAG GAAN WE QUIZZEN  MET WIEKA !! 

WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 

Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout   

info@wieka.be  www.wieka.be   

 

25 JAAR GELEDEN  HAD DE EERSTE INTERNATIONALE VELDRIT PLAATS 

IN KALMTHOUT !  

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 
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Vorige week beraadde ons bestuur zich een eerste maal over het programma dat we in 2016 

kunnen aanbieden. Vast staat dat onze vereniging haar medewerking zal verlenen aan het 

kampioenschap van Kalmthout op de weg. Samen met de gemeentelijke sportdienst staan 

wij hiervoor klaar. Het kampioenschap zal iets later in het jaar doorgaan. Zondag 29 mei is de 

nieuwe datum.  

Hoog op de agenda staat ook de “acht van Heide”. Deze activiteit gaat door op vrijdag 5 

augustus 2016. Wat ook een zekerheid is, is het feit dat er vooraf opnieuw een retro-koers 

zal zijn. In samenwerking met G-sport Antwerpen wordt ook nagegaan of hieraan een 

activiteit voor G-sporters kan gekoppeld worden. 

Zaterdag 8 oktober is gereserveerd voor de veldritnamiddag op Bosduin. Afhankelijk van 

wijzigingen, door de verkoop van de gebouwen van de firma Proteq, wordt er een evaluatie  

gemaakt en wordt de organisatie al of niet aangepast aan de omstandigheden daar. 

De wandel- en fietsnamiddag “Hedde gij ‘d hei al gezien” gaf vorig jaar niet het gehoopte 

succes en vergde anderzijds toch heel wat voorbereidend werk. Ofwel gaan wij deze 

activiteit afvoeren, ofwel moet deze dag een heel andere invulling krijgen. Voorlopig wordt 

deze activiteit dan ook niet weerhouden. 

Verder wordt er gepraat over twee nieuwe wieleractiviteiten. Hoe en wanneer is nog zeer 

onduidelijk. Er zijn voorstellen om een wegwedstrijd (omnium) te organiseren op Bosduin en 

er wordt gedacht aan de jongste renners, de aspiranten! 

Voor de Quiz-avond zal volgend jaar gezocht worden naar een datum ergens in de maand 

september. 

Meer over dit alles in één van onze volgende nieuwsbrieven ! 

 

 
 

VOORBEREIDINGEN JAARPROGRAMMA 2016 

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 



 

De VZW Wieka beschikt over heel wat materialen die niet meer in gebruik zijn voor de 

organisaties die zij momenteel op stapel zetten. Om die reden werd gestart met een 

uitverkoop via de website www.2dehands.be waar wij een winkel hebben geopend onder de 

naam WIEKA. Er is heel wat materiaal bij dat welkom kan zijn bij het organiseren van 

activiteiten van verenigingen. Wie persoonlijk contact wil kan rechtstreeks afspreken met  

onze voorzitter. 0477/22.24.81 of via mail info@wieka.be 

  

Het organiseren van activiteiten is één, het uitvoeren is twee! Daarom zijn wij nog altijd op 

zoek naar een paar medewerkers die ons willen assisteren bij onze activiteiten. Een eerste 

mogelijkheid dient zich aan nu vrijdag 5 december voor de quiz-avond. Geïnteresseerden 

melden zich aan bij één van onze bestuursleden of via info@wieka.be 

   

“met een hart voor de wielersport” 
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MATERIALEN TE KOOP ! 

NIEUWE MEDEWERKERS STEEDS WELKOM ! 
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