
 

 

NIEUWSBRIEF 4 
 

 

Op 3 mei was het precies 50 jaar geleden dat het veldrijden een definitieve start nam in de 

gemeente Kalmthout. Het jonge Heikant-sport (gesticht op 9 april 1964) nam het voortouw 

en zorgde in de omgeving van café Den Driehoek voor een veldritwedstrijd.  Het ging om een 

lokale veldrit met plaatselijke “sportmannen” aan de start. Vanaf  dan was er in Kalmthout 

jaarlijks veldrijden. Van 1964 tot 1983 gingen de wedstrijden door in de omgeving van Den 

Driehoek, vooral in de weilanden waar nu het nieuwe sportcentrum in aanleg is. In 1984 

verhuisde de veldrit naar het Muguetbos (omgeving Gitok2). In 1990 werd de beslissing 

genomen om naar het Internationale veldrijden over te stappen en te verhuizen naar het 

industrieterrein Bosduin. Daar vierde deze mooie sport 23 jaar lang hoogtij. De Vlaamse 

Industrieprijs Bosduin was acht jaar lang het decor voor de wereldbeker veldrijden. Het 

verder zetten van deze reeks werd Wielerclub Bosduin niet gegund, zelfs niet na twee 

rampjaren. Vervolgens werd, met veel inzet,  getracht het hoofd boven water te houden. 

Begin dit jaar moest noodgedwongen de beslissing genomen worden om de VZW stop te 

zetten. Bij de stopzetting bleek dat er zeker een draagvlak was om terug te keren naar de 

“roots” en verder te gaan met veldrijden en wielersport op lokaal niveau. 

Om dit te organiseren werd een nieuwe VZW in het leven  geroepen die onder andere de 

organisatie nu zaterdag 4 oktober voor haar rekening gaat nemen.  

 

 

Met nog een week te gaan wordt het de hoogste tijd dat wij onze “vrijwilligerslijst” volledig 

in orde kunnen maken. Om deze reden voegen wij dit formulier nog eens bij en melden wij 

opnieuw ons vooropgezet werkschema: 

Vrijdag 3 oktober: 9u ’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” 

NA 50 JAAR TERUG NAAR DE ROOTS ! 

NOG HEEL WAT MEDEWERKERS HEBBEN ZICH NIET AANGEMELD! 



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 maandag-

morgen weer ongestoord aan het werk kan. 

Maandag 6 oktober: 9u: verder opruimen van de omloop en de omgeving. 

 

 

 

Een nieuwigheid  in het programma op zaterdag 4 oktober is dat het Kampioenschap van 

Kalmthout een open wedstrijd wordt. Dit wil zeggen dat aan die wedstrijden ook sportieve-

lingen kunnen deelnemen die buiten de gemeente Kalmthout wonen. Zij komen wel niet in 

aanmerking voor de titel van kampioen of kampioene van Kalmthout maar kunnen wel 

meedingen naar de geldprijzen (250 euro) die voorzien worden voor de 15 eerst geklas-

seerde renners. Deze wedstrijd start om 16u, de dames rijden één ronde minder ! 

 

 

 

Hugo Geysen en zijn medewerkers maakten in het verleden een juweeltje van een omloop 

voor het Internationale veldrijden. Dat zij dat bijna 25 jaar lang voor elkaar brachten mag 

zeker ook eens in het daglicht worden gesteld. Met dezelfde groep medewerkers gaat 

WIEKA dit jaar voor een aangepaste omloop. De start en aankomst blijft op het Helleven ter 

hoogte van de firma Proteq/Dassy. Het geheel omvat slechts een zeer klein gedeelte 

verharde weg en speelt zich voornamelijk af in de bosstroken. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van de zandbak, de Bosduinheuvel en de kleinere heuveltjes met trappen in het 

bos. Voor de sfeer en om te genieten van de dag wordt gebruik gemaakt van de 

accommodatie bij de firma Proteq. Hiervoor kunnen wij ook rekenen op de medewerking 

van de brouwerij HAACHT.  

 

 

Onze webmaster Stijn Van Bouwel is druk in de weer om jullie dag na dag te informeren over de 

stand van zaken. Zo kan je via www.wieka.be te weten komen wie er al is ingeschreven en hoe de 

reglementen er uit zien. Tevens merk je alle info over omloop en het hele gebeuren. Je kan ook 

bekijken welke sponsors ons evenement mee ondersteunen. Neem beslist eens een kijkje ! 

 

 

Wieka VZW wil beslist een actieve vereniging worden. Zo werd alles in orde gebracht om als 

VZW te kunnen verder werken. Voorlopig neemt een stuurgroep de leiding maar het is de 

bedoeling om begin 2015 over te gaan tot het houden van een algemene vergadering en het 

installeren van een bestuur. Voorlopig zal de VZW zich beperken tot kleinschalige activiteiten 

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT WORDT EEN OPEN WEDSTRIJD  ! 

HET VERDERE PROGRAMMA  ! 

EEN OMLOOP OP MAAT 

VOLG ALLES OP ONZE NIEUWE WEBSITE 

http://www.wieka.be/


waarmee een eerste buffer wordt gemaakt  om in de toekomst verder te gaan met het 

organiseren van Wielerevenementen.  

Wat zijn de huidige plannen: 

-Na het afwerken van het veldritevenement op 4 oktober organiseren we op vrijdag 7 

november een kaasavond in het parochiecentrum van Heide. Wij verwachten daar heel wat 

mensen die de wielersport een warm hart willen blijven toedragen. 

-Vervolgens gaan wij ons focussen op het organiseren van een veldtoertocht. Hierover 

moeten eerstdaags nog gesprekken starten met de Heidestoempers rond het al dan niet 

voortzetten van de Renault Van Trier Bosduin classic  of een gelijkaardig initiatief.  

-Op zondag  3 mei gaat onze vereniging actief meewerken aan het Kampioenschap van 

Kalmthout  op de weg wat door de gemeentelijke sportdienst georganiseerd wordt. 

-Nieuw is  de “ACHT VAN HEIDE”, een wielerevenement dat doorgaat op vrijdag 7 augustus 

in het centrum van Heide. Deze activiteit moet de “Acht van Kar” vervangen. De acht van de 

Kar moest na 31 jaar om financiële redenen stopgezet worden. Het wordt een vernieuwde 

uitgave op een gesloten omloop die zowel op Kalmthout als Kapels grondgebied zal gereden 

worden en meer dan een waardige vervanger gaat worden voor de alom gekende wedstrijd 

aan de Kar. 

-Ondertussen speelt de stuurgroep ook nog met het idee om volgend jaar in de zomer een 

fiets- en wandelhappening op te zetten op het ogenblik dat onze Kalmthoutse heide volop in 

bloei staat ! 

 

“met een hart voor het veldrijden” 

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

ondernemingsnummer  0561 749 368 

Uitgiftedatum:  28 september 2014. 

 

 

 

 

http://wieka.be/onewebstatic/25adad087b-Veldrit bosduin-page-001.jpg


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 
 

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


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 

mailto:info@wieka.be


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. 

mailto:info@wieka.be

