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Met het oog op de komende activiteiten zijn medewerkers van harte welkom. Wij werken met een 

zeer beperkte groep bestuurders. Om die reden hebben wij voor de eerste maal gekozen om voor 

de opbouw van het evenement te werken met een groep vrijwilligers via een project van Fedasil. 

Op deze manier helpen wij mee om deze mensen kansen te geven in onze samenleving. Naast het 

voordeel dat vele handen het werk licht maken is het voor onze medewerkers ook een gelegenheid 

om nader kennis te maken met deze mensen. 

Nog enkele helpers gezocht voor het avondgedeelte ! 

Ondertussen zijn we nog op zoek naar een paar medewerkers om het koersgedeelte en de 

catering mee te organiseren. Kandidaten mogen hun melden via ons mailadres info@wieka.be . 

Indien je meer info wil over de taken die nog moeten uitgevoerd worden neem dan contact op 

met de voorzitter 0477/22.24.81. 

Jeugd zorgt voor het opruimen! 

Ons jeugdig bestuurslid Stijn Van Bouwel doet er alles aan om in zijn kenniskring mensen warm te 

maken voor dergelijke projecten zodat ze toekomst blijven houden. Zo heeft hij een aantal jongeren 

warm kunnen maken om na het evenement alles mee op te ruimen. 

 
 

 

MEDEWERKERS WELKOM! 

  WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 
 



 

 

 

Tijdsschema: 

16u-17u:  opstellen standen retromarkt, opening taptent aan de aankomst. 

16u-17u: Inschrijvingen voor de retrokoers in de tent ter hoogte van Kerk 

17u:  start retromarkt 

17u45:  start retrokoers 

18u-19u: Inschrijvingen voor de gentleman-koers in de tent ter hoogte van de Kerk 

19u15:  start wedstrijd voor gentleman’s 

21u:  nakaarten in het hartje van Heide bij een natje en een droogje 

21u15-22u: Uitbetalingen prijzengeld in de tent ter hoogte van de Kerk. 

Omloop en afstanden: 

Retrokoers: 

Omloop: Max Temmermanlaan, Heidestatieplein, Canadezenlaan, Minnedreef, Max Temmerman-

laan.  Afstand ronde: 1,2 kilometer. Wedstrijd van 30 kilometer over 25 ronden. 

Gentleman: 

Omloop: Max Temmermanlaan, Heidestatieplein, Bevrijdingslei, De Pretlaan, Douglaslaan, 

Doornenlaan, Canadezenlaan, Minnendreef, Max Temmermanlaan. Afstand ronde: 3,750 km. 

Wedstrijd van 75 kilometer over 20 ronden. 

Verkeersmaatregelen: 

Omloop volledig afgesloten vanaf 17u. Parkeerverbod in alle straten waar de renners rijden en ter 

hoogte van de Kerk. 

Parking renners en publiek: 

Heidestatieplein (Stationsparking) en de straten ter hoogte van de voetbalclub Heibos SV 

Kleedkamers en douchegelegenheid: 

Kleedkamers van de voetbalvereniging Heibos SV. 

Prijzen: 

Retrokoers:  naturaprijzen (waardebons en drank), toegekend door de jury. 

Podium voor de eerste drie, de eerste drie van Kalmthout en de eerste drie dames 

Speciale prijzen geschonken door Strip Kalmthout en de toeristische dienst. 

Gentleman: 250 euro geldprijzen, klassementpremie van 250 euro verdeeld over de drie eerste 

renners, elke ronde premies voor een totaal bedrag van 250 euro. Podium voor de eerste drie 

renners.  

Wedstrijden gaan door onder leiding van Wielerbond Vlaanderen, fotofinish is voorzien. 

Randanimatie en sfeervol gebeuren 

Vanaf 17u gelegenheid om gezellig samen te zijn in het hartje van Heide met de medewerking van 

Café Sandy, Eetstation, ’t Centrum, Monida, Frituur Heide en Salade Express. Ter hoogte van de 

aankomstlijn taptent welke door onze vereniging wordt voorzien om de kosten van het geheel mee 

te dragen. 

Op het Heidestatieplein onder leiding van Mieke Smeulders een retromarktje waar je retrofietsen 

en retro-wielerkledij kan bewonderen en aankopen. 

Sponsoring en medewerking: 

zie ook www.wieka.be 

                    

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE ACHT VAN HEIDE 

http://www.wieka.be/


 

 

 

 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017: Acht van Heide vanaf 17u, retrokoers, wedstrijd voor gentleman en 

retromarktje. 

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross 

Bosduin, Ereprijs Luc Vanwesenbeeck, initiatie veldrijden. Omloop Bosduin. 

ZONDAG 8 OKTOBER 2017: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV  en wedstrijd voor G-

sporters op omloop Bosduin. 

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017: derde WIEKA-QUIZ in het GITOK 

 
 

“met een hart voor de wielersport” 

Een uitgave van: WIEKA VZW, zetel: Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT. 
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Foto uit een heel oude doos (eind jaren 60, begin jaren 70 ??). Opening en start van de sportvelden 

aan de Heikantstraat. Inhuldiging van het eerste voetbalplein, lag toen nog waar nu de tennisvel-

den zijn. Op de foto de harmonie Bos en Heide gevolgd door de voetballers die daar de openings-

wedstrijd speelden. Het was toen nog een prive-initiatief van de uitbaters van café Zwarte Hond 

(huidige taverne Bosduin). Vandaar is de naam Sportvelden Zwarte Hond altijd behouden. 

JAARPROGRAMMA ! 


