NIEUWSBRIEF 3
WERKVERGADERING OP WOENSDAG 24 SEPTEMBER !
Onze veldritnamiddag komt heel dicht bij. Wij hebben er voor gekozen om op woensdag 24
september om 19u30 onze medewerkers samen te roepen in de vergaderzaal van het
sportcentrum ZWARTE HOND om de organisatie te bespreken en jullie te vragen medewerking te verlenen op vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 oktober 2014.
Uiteraard is alles veel kleinschaliger opgevat maar er komen toch nog wel een aantal zaken
op ons af.
Het zou voor ons meer dan ook een warme steun zijn moesten er heel wat medewerkers
opdagen om dit mee te komen bespreken.
Moest je echt niet kunnen die avond maar je wil toch je medewerking verlenen laat het ons
dan ook even weten, graag een telefoontje naar 0477/22.24.81 of mailtje naar
info@wieka.be. voorafgaand aan de vergadering zodat wij hiermee rekening kunnen
houden.

Het werkschema nog eens op een rijtje!
Het werkschema ziet er als volgt uit:
Vrijdag 3 oktober: 8u ’s morgens start van de werkzaamheden op omloop en bij Proteq.
Vanaf 17u mogen we onze tapstanden inrichten onder de luifel bij Proteq, dus
hebben we ook mensen nodig die vanaf 17u willen komen helpen
Zaterdag 4 oktober: 8u ’s morgens start van de werkzaamheden
Tap en omloop verder in orde maken, installeren eetstanden, in orde maken
secretariaat
Het eigenlijke programma:
12u30: Inter-scholencross “Ere-prijs Marcel Hensen”
13u30: Initiatie veldrijden voor leerlingen lager onderwijs “Ere-prijs Suske en Wiske”
14u45: Inter-bedrijvencross Bosduin “Ere-Prijs Luc Vanwesenbeeck”
16u00: Open-kampioenschap van Kalmthout veldrijden voor dames en heren
“24ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin”
Na de activiteiten blijven we tappen, naargelang de belangstelling tot een zeker uur.
Nadien ruimen we zoveel als mogelijk op.
Zondag 5 oktober: 10u, een tweetal uurtjes opruimen zodat de firma Proteq maandagmorgen weer ongestoord aan het werk kan.

Maandag 6 oktober: 9u: verder opruimen van de omloop en de omgeving.
Vergeet je formulier woensdag niet mee te brengen of te laten bezorgen. Noodzakelijk voor
de verzekering vrijwilligers !!!

De kaasavond !
Wij zijn een jonge vereniging die zonder financiële middelen de start neemt. Om die reden
moeten wij een kas opbouwen. Een activiteit die hiervoor geld in de lade moet brengen is de
kaasavond. Deze gaat door op vrijdag 7 november in het parochiecentrum van HeideKalmthout. We kunnen die avond 150 deelnemers ontvangen. Hiervoor rekenen wij in de
eerste plaats op alle mensen die ons nog een warm hart willen toedragen en ons willen
steunen met het nieuwe initiatief.
(alle gegevens in bijlage, schrijf tijdig in )

Voorlopig jaarprogramma !
Zaterdag 4 oktober: Veldritprogramma op Bosduin
Vrijdag 7 november: Kaasavond.
Zondag 1 maart: Veldtoertocht

“met een hart voor het veldrijden”
Verantwoordelijke uitgever: WIEKA VZW, Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT.
Uitgiftedatum: 20 september 2014.

Wij nodigen ook jullie uit !

Kaasavond 7 november 2014
Een evenement dienstig om het
Wielrennen in de gemeente Kalmthout
opnieuw een kans te geven !!
Door deel te nemen aan deze avond
steunt u het wielrennen in de
gemeente Kalmthout.

zaal Sint Jozef, Heidestatieplein 8, Heide-Kalmthout.
Aanvang : 19u (deuren open 18u30)
Deelnameprijs: 19 € per persoon (ter plaatse te betalen)
dranken niet ingegrepen

Inschrijven vooraf verplicht, kan nog tot 3 november 2014
(maximum 150 deelnemers)

info@wieka.be www.wieka.be
(met aanmeldingformulier)
Alternatief voorzien voor deelnemers die niet van kazen houden
(vleesschotel)
Gelieve dit te melden bij inschrijving

INSCHRIJVINGSDOCUMENT KAASAVOND 7 NOVEMBER 2014

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………………

schrijft in om deel te nemen aan de “kaasavond” welke Wieka VZW organiseert
op VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014 in het parochiecentrum (Sint Jozefszaal),
Heidestatieplein 8 te Kalmthout.
Hij zal deelnemen met …………………. Personen (aantal invullen)
Ter plaatse zal hij de som van:
……………. X 19 € betalen voor de deelname.
… X personen kiezen voor een vleesschotel.

(handtekening graag)

Dit formulier kan u na het invullen bezorgen als volgt:
Door dit in te leveren bij één van onze bestuursleden:
-Tom van den Buijs, Vuurkruiserslaan 22, Kalmthout
-Jan Van Iersel, Kapellensteenweg 530, Kalmthout
-Louis Claessens, Ganzendries 2, Kalmthout
-Stephanie Loopmans, Flamingodreef 10, Wuustwezel
-Louis en Patricia van den Buijs-Van Landeghem,Putsesteenweg 169, Kalmthout
Of door het te verzenden naar:
-Wieka VZW, Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout
Via mail: info@wieka.be (scan)
Via fax: 03/666.81.26

Fiche vrijwilliger WIEKA VZW (toegetreden lid)
In het kader van de wetgeving vrijwilligers dienen wij een bestand bij te
houden. Gelieve dit formulier zo vlug mogelijk in te vullen en te bezorgen aan
Patricia Van Landeghem, Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout.
info@wieka.be 0477/22.24.81)
NAAM en VOORNAAM:
GEBOREN TE:
OP:
STRAAT EN HUISNUMMER:
POSTCODE:
GEMEENTE:
HOE TE BEREIKEN?
TELEFOON:
GSM:
E-mail:
SOCIALE SITUATIE
Student/ huisvrouw/ arbeider/bediende/ambtenaar/
bruggepensioneerde/gepensioneerde/werkloze.**
**schrappen wat niet past.
Bijzondere aandacht voor de sociale situatie. Indien wat in het vet gedrukt en
onderlijnd is van toepassing is dient een formulier C45B ingevuld te worden,
hiervoor neem je contact op met ons secretariaat.
Ook mijn echtgenote/partner wil zich opgeven als toegetreden lid/vrijwilliger:
NAAM en VOORNAAM:
GEBOREN TE:
OP:
STRAAT EN HUISNUMMER:
POSTCODE:
GEMEENTE:
HOE TE BEREIKEN?
TELEFOON:
GSM:
E-mail:
SOCIALE SITUATIE
Student/ huisvrouw/ arbeider/bediende/ambtenaar/
bruggepensioneerde/gepensioneerde/werkloze.**
**schrappen wat niet past.

