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Zondag 26 juni worden de wielerliefhebbers verwacht in Heide-Kalmthout om onze jonge knapen 

en G-sporters aan te moedigen. Het is voor het eerst dat dit evenement doorgaat. Gezien het om 

een volledig afgesloten omloop gaat hebben wij gekozen voor de wijk achter de kerk van Heide met 

als locatie de kantine van voetbalclub Heibos. We starten om 10u ’s morgens met de jongste 

deelnemers (8 jaar oud) en eindigen om 16u met een wedstrijd voor de 14 jarigen.  

Tussen het Europees voetbal door wordt dit een aangename verpozing voor de sportliefhebbers. 

Verschillende Kalmthoutse jongeren hebben een licentie genomen bij WBV en zullen ongetwijfeld 

jullie aanmoedigingen kunnen gebruiken. Ale formaliteiten in en rond de kantine van Heibos. 
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Stilaan zijn we ook van start gegaan met het verder uitwerken van de “ACHT VAN HEIDE”. Zoals al 

eerder gemeld omvat dit een RETRO-KOERS, de GENTLEMEN-WEDSDTRIJD en een RETRO-MARKTJE 

op het Heidestatieplein. Onze aandacht gaat ook naar de toeschouwers. Verschillende waardenbons 

die in Kalmthoutse zaken kunnen ingewisseld worden zullen toegekend worden aan toeschouwers 

die in RETRO-KLEDIJ komen supporteren. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de 

sponsoring om alles ook financieel te kunnen dragen en kan de reclamecampagne van start gaan. 

Volg de komende weken de verdere info hierover via de nieuwsbrief, onze website of via facebook.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

17u00: start van het retro-marktje op het Heidestatieplein 

17u45: retro-koers 

19u15: ACHT VAN HEIDE voor gentlemen’s.  2de GROTE PRIJS INTERIEUR CESAR CANT 
Met de medewerking van verschillende handelaars uit de Heidestatiestraat en de horeca rondom het 
Heidestatieplein. 
 

 

 

 

Onze vereniging moet blijvend op zoek naar mensen die een handje willen helpen. Het organiseren 

van de activiteiten vraagt heel wat energie van een klein groepje mensen en dat lukt aardig maar 

de uitvoering vraagt meestal meer mankracht. In eerste instantie zijn we nu nog op zoek naar enkele 

mensen die signaalgever willen zijn nu zondag 26 juni. Als deze job je iets zegt (je wordt er zelfs voor 

vergoed) geef ons dan even een seintje (info@wieka.be). Ook op vrijdag 5 augustus is hulp nog zeer 

welkom ! 

 

 

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” 

Een uitgave van: WIEKA VZW, zetel: Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT. 

ondernemingsnummer  0561 749 368 /  bankrekening bij KBC: BE88 7360 0985 2941 

Uitgiftedatum:  20 juni 2016. 

MEDEWERKERS GEZOCHT ! 

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

JAARPROGRAMMA ! 

ZOEK AL MAAR RETRO-KLEDIJ OM IN DE PRIJZEN TE VALLEN 

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! 
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