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Zondag 29 mei gaat het Kampioenschap van Kalmthout wielrennen door in het centrum van 

Kalmthout. Naar jaarlijkse gewoonte zullen verschillende wielerclubs hun renners afvaardigen voor 

de ploegentijdrit en zullen er ook heel wat sportievelingen inschrijven voor de wedstrijden in 

individueel verband. Ook aan de jeugd wordt gedacht. Er is initiatie wielrennen onder leiding van 

veldritvedette Kevin Pauwels.  

Het programma: 

12u: start van de ploegentijdrit 

13u: jeugdinitiatie onder leiding van Kevin Pauwels 

14u: start wedstrijd voor de +55 en +45 jarigen en de dames 

15u30: start wedstrijd voor de -45 en -35 jarigen 

17u: huldigingen in de refter van het Gitok 

Informatie: 

Alle koersformaliteiten in het refter van het GITOK, Kapellensteenweg 112 

Start en aankomst op de Kapellensteenweg ter hoogte van de wandeldreef 

Parcours: Kapellensteenweg-Kruisbos-Beekdal-Foxemaatstraat-Kapellensteenweg; afstand 3,8 km 

per ronde. 

Elektronische tijdsopname tijdens alle wedstrijden 

Organisatie: 

Sportdienst van de gemeente Kalmthout in samenwerking met Wieka VZW 

 
                     De Kampioenen van 2015   Dames ploegentijdrit 

 

 

 

ondersteunt dit evenement! 
 

Op zondag 26 juni organiseert onze vereniging voor het eerst wedstrijden voor miniemen en 

aspiranten. Het gaat om wedstrijden voor renners tussen 8 en 14 jaar oud. Renners die deelnemen 
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moeten aangesloten zijn bij Wielerbond Vlaanderen en een specifieke opleiding hebben genoten. 

Het evenement start vanaf 10u en gaat door in Heide-Kalmthout. Vertrek en aankomst zijn voorzien 

ter hoogte van het voetbalveld van Heibos.  

Tussen de proeven van de miniemen en deze van de aspiranten heeft er een wedstrijd plaats voor 

de G-sporters. 

Programma: 

9u tot 9u45 inschrijving miniemen in de kantine van Heibos. 

10u start van de proeven voor miniemen en huldigingen. 

12u30: start van de wedstrijd voor G-sporters. 

14u: start wedstrijd 12 jarige aspiranten 

15u: start wedstrijd 13 jarige aspiranten 

16u15: start wedstrijd 14 jarige aspiranten 

Info: 

Vooraf: info@wieka.be of www.wieka.be of 0477/22.24.81 

Omloop: 

Start: Kon. Astridlaan ter hoogte van Heibos/Sint-Jozefslaan/Vredelaan/Guido Gezellelaan/Antoine 

De Preterlaan/Sint-Lutgardisstraat/Kon.Astridlaan met aankomst ter hoogte van Heibos SV 

Organisatie: 

Wieka VZW in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. 
 
 
 
 
 
 

 

 

De RETRO-KOERS, de ACHT VAN HEIDE, een RETRO-MARKTJE en mooi uitgedoste toeschouwers in 

RETRO-KLEDIJ. Dat is waar op vrijdag 5 augustus alles om draait in het hartje van Heide-Kalmthout. 

Momenteel werkt ons bestuur aan de reclamecampagne. Vooral dank zij de steun van heel wat 

middenstanders uit de Heidestatiestraat  en de horeca op de omloop zal dit weer aardig lukken. Als 

we het weertje van vorig jaar ook nog eens kunnen kopiëren dan hebben we alle ingrediënten 

samen om er weer en sportieve en aangename sportavond van te maken. 

Ondertussen horen wij links en rechts dat er wel wat Kalmthoutenaren interesse hebben voor de 

retro-koers en reeds de nodige materialen hebben aangeschaft, dit zal zeker de plaatselijke 

toeschouwers bekoren.   

In onze volgende nieuwsbrieven meer info en nieuws hierover maar stip alvast de datum aan in je 

agenda! 

 

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS  ACHT VAN HEIDE !  

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

OPGELET:  onze vereniging zorgt ervoor dat die dag zowel de bakkerij Monida als de 

cremerie Monida goed bereikbaar blijven. Ook zij die zondagmorgen de Misviering willen 

bijwonen zullen geen problemen kennen om daar te komen! 

 

Het bedrijf “Interieur Cesar Cant wordt opnieuw de hoofdsponsor van dit 

evenement. De toonzaal bevindt zich in de Withoeflei n°3 in Heide-

Kalmthout. In deze toonzaal maak je kennis met hedendaagse keukens en 

keukenmaterialen. 

mailto:info@wieka.be
http://www.wieka.be/


 

 

 

Tijdens de komende maanden staan er alvast drie wielerorganisaties in de steiger. Bij elk van deze 

evenementen hebben we medewerkers nodig. Links en rechts wat hulp is steeds welkom. Het 

opstellen, het organiseren, het verzorgen van de catering en het opruimen brengen wel wat werk 

mee en het gezegde “vele handen maken het werk licht” geldt ook bij onze vereniging. Heb je 

interesse om een handje te helpen op zondag 29 mei, zondag 26 juni of vrijdag 5 augustus, laat ons 

even een seintje en wij spreken met jou verder af! 

Medewerkers die een handje willen toesteken zijn tijdens deze taak verzekerd en worden door onze 

vereniging warm onthaald! 

 

 

 

ZONDAG 29 MEI 2016: medewerking aan het Kampioenschap van Kalmthout op de weg, een 

organisatie van de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met onze club. 

ZONDAG 26 JUNI 2016: wegwedstrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016: Wielerwedstrijden in het hartje van Heide-Kalmthout. De Acht van 

Heide, 2de Grote prijs Cesar Cant  voor gentlemen’s, een retro-koers en een retro-marktje staan die 

avond op het programma. 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016: tweede WIEKA-QUIZ in het GITOK  

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross 

Bosduin en  Interscholencross. Omloop Bosduin. 

ZONDAG 9 OKTOBER 2016: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters op 

omloop Bosduin. 

 

 

“met een hart voor de wielersport” 
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MEDEWERKERS STEEDS WELKOM ! 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

JAARPROGRAMMA ! 


