
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF   26 
 
 

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. 

 
 

 

 

Volgende week vrijdag zijn er ook waardebons voorzien voor supporters die in een retro-uitrusting 

naat ons evenement komen. Zowel retro-burgerkledij als retro-wielerkledij komen in aanmerking. 

Het is de jury (uitgedost in retrokledij) die de prijzen zal toekennen. 

                    
Zie ook www.wieka.be 

 

 

MEDEWERKERS WELKOM! 

  WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 
 

KOM IN RETROKLEDIJ NAAR HEIDE EN WIN EEN WAARDEBON! 

http://www.wieka.be/


 

 

Tijdens de organisatie van de ACHT VAN HEIDE werken wij samen met: 

-voetbalvereniging Heibos SV, zij stellen ons hun kleedkamers ter beschikking. 

-Fedasil, zij leveren ons een viertal vrijwilligers om ons evenement mee op te bouwen. 

-het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Kalmthout voor de eerste hulp bij ongevallen. 

-Vriendenkring signaalgevers Schoten, zij leveren ons de noodzakelijke signaalgevers. 

-Salade Express, zij verzorgen de eetstand ter hoogte van de aankomst. 

-JED-rent, zij zorgen voor de geluidsinstallatie. 

-Wielerbond Vlaanderen, zij zorgen voor de inschrijvingen, uitmaak van de wedstrijden, fotofinish 

en prijsuittreiking. 

-Drankenhandel Van Oevelen, zij leveren de koelwagen en dranken. 

 
-Ook niet te vergeten, de gemeentebesturen van Kalmthout en Kapellen en hun diensten, de 

politiezones Grens en Noord die mee instaan voor het veilige verloop! 

-Mieke Smeulders uit Roosendaal die de organisatie van het retromarktje voor haar rekening neemt. 

-Uiteraard onze sponsors, je vindt ze allemaal terug door even te surfen naar www.wieka.be 

-Strip Kalmthout en toerisme Kalmthout zorgen mee voor het prijzenpakket. 

 

 

 

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” 
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Vergeet ons ook niet te zoeken via www.wieka.be of via facebook vzw Wieka 

JAARPROGRAMMA ! 

DITJES EN DATJES 

BLOEMEN VAN HOOYDONCK 

Ook dit jaar schenkt de firma “Bloemen Van Hooydonck” uit Heide de palmen voor de 

beide wedstrijden, waarvoor onze dank!  

http://www.wieka.be/
http://www.wieka.be/
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.gift.be/images/gene/prod/medi/cado001000_diamant-boeket.jpg&imgrefurl=https://www.gift.be/nl/bloemen-aan-huis/geschenken-categorie.htm&docid=ipStauZK-V056M&tbnid=PFcJxqnU3nZDMM:&vet=10ahUKEwjlkpOOoK7VAhWQJ1AKHQ7qD6M4yAEQMwhNKEswSw..i&w=230&h=230&bih=730&biw=1600&q=ruikers bloemen&ved=0ahUKEwjlkpOOoK7VAhWQJ1AKHQ7qD6M4yAEQMwhNKEswSw&iact=mrc&uact=8

