
 

 

NIEUWSBRIEF 5 
 

 

Beste medewerker, sympathisant, 

Mag ik je bijzondere aandacht vragen voor de volgende activiteit die de VZW 

Wieka voor haar rekening gaat nemen, de kaasavond op vrijdag 7 november 

om 19u in het parochiecentrum in Heide-Kalmthout. 

Na een geslaagde sportdag op 4 oktober is het nu tijd om onze kas al een 

beetje aan te dikken om zo voor de gemeente Kalmthout wielersport te 

kunnen blijven organiseren.  

Wij gaan er van uit dat de meeste mensen die wij met deze nieuwsbrief 

bereiken wielerliefhebbers zijn. We doen een warme oproep aan jullie om 

deel te nemen aan dit gebeuren en ons hiermee weer iets meer armslag te 

geven. 

Het zou ons verheugen moesten alle “oude getrouwe” die avond de zaal 

bevolken ! 

 

 

 

Met de Interbedrijvencross Bosduin, de scholencross, het kampioenschap van Kalmthout en 

de initiatie veldrijden kon de VZW Wieka een eerste geslaagde activiteit op poten zetten. 

Belangrijk hierbij was er de steun van nogal wat bedrijven van het industrieterrein Bosduin 

die het financieel mogelijk maakten (zie www.wieka.be). We konden ook rekenen op enkele 

sponsoren waarmee wij in het verleden steeds een goede band hadden: de brouwerij 

Haacht, Het Laatste Nieuws, drukkerij Goossens. We mochten ook rekenen op het jonge 

bedrijf  Ris-graphics, met een vestiging op Bosduin, die mee de reclame verzorgde. En dan 

waren er nog ook nog de leveranciers waar wij in het verleden “goede” klant waren die ons 

blijven steunen. Vergeten we zeker het bedrijf Proteq/Dassy  niet welke zijn accommodatie 

ter beschikking stelde. Ook de steun van de gemeente Kalmthout  met zijn sportdienst was 

meer dan welkom.  Onze welgemeende dank hiervoor ! 

Nog belangrijker was dat wij enkele mensen vonden om het geheel ook op organisatorisch 

vlak mee te ondersteunen. Wij begrijpen als geen ander dat deze ommezwaai bij sommige 

mensen vragen oproept maar dat dit bij andere ook juist een boost geeft om er opnieuw 

AANDACHT VOOR DE KAASAVOND ! 

ONS VELDRITEVENEMENT GESLAAGD! 

http://www.wieka.be/


mee voor te gaan is positief. Al wat nieuw is moet groeien, dit is ongetwijfeld ook zo met dit 

nieuwe wielerinitiatief. Dank ook aan alle aanwezige supporters en deelnemers ! 

Sportief gezien mogen we deze eerste vernieuwde uitgave dan ook een succes te noemen. 

Sommige onderdelen verdienen in de toekomst meer aandacht maar de gekozen formule 

bewijst dat het mogelijk is om dit alles nog iets verder uit te bouwen. We kunnen op Bosduin 

nog steeds een omloop aanbieden die er mag zijn, weliswaar iets compacter maar niet 

minder aangenaam. Hiervoor vooral dank aan drie oude getrouwe van de vroegere 

omloopploeg die dit voor hun rekening namen. 

Dank zij ons nieuwe webmaster Stijn Van Bouwel kon je onmiddellijk na het evenement de 

uitslagen en klassementen bekijken op onze website. 

 

 

 

De komende dagen staan er nog enkele uitdagingen te wachten voor onze vereniging. In de 

eerste plaats wordt er verder onderhandeld met de Heidestoempers rond het al dan niet 

voortzetten van de veldtoertocht  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 vervangt de “Acht van Kar” . Het wordt een 

vernieuwde uitgave op een gesloten omloop die zowel op Kalmthouts  als op Kapels 

grondgebied wordt gereden 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 /  bankrekening bij KBC: BE88 7360 0985 2941 

Uitgiftedatum:  26 oktober 2014. 

 

HET VERDERE PROGRAMMA  ! 



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)  of  GSM 0477/22.24.81 

Via fax: 03/666.81.26 

mailto:info@wieka.be

