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Vrijdag 7 augustus zal er ongetwijfeld wat te beleven zijn in de wijk Heide-Kapellenbos. Wij 

zorgen voor een sportieve hoogdag!  Zowel de retro-koers als de wedstrijd voor gentlemens 

(WBV) moeten scoren. Eénendertig jaar organiseerden wij op de eerste vrijdag van augustus 

een wedstrijd rondom café De Kar. Vorig jaar werd er geen draagvlak meer gevonden bij de 

uitbaatster van de Kar en kon de wedstrijd niet doorgaan. Het tijdsbestek was te kort om dat 

jaar nog iets ter vervanging te brengen.  Wieka zocht naar een oplossing die nu gevonden 

werd in het hartje van de wijk Heide. Al vlug bleek dat hier wel een draagvlak kon gecreëerd 

worden zowel op organisatorisch als financieel vlak. Het bedrijf Cesar Cant Interieur tekende 

voor de hoofdsponsoring. Verder kunnen wij rekenen op een belangrijke bijdrage van de 

horeca rondom het Heidestatieplein en op steun van enkele winkeliers uit de Heidestatie-

straat. Deze meevaller is voor ons heel belangrijk, hierdoor kunnen wij al vanaf het eerste 

jaar de wedstrijden de nodige zuurstof geven. Met een prijzenbedrag van om en bij de 750 

euro voor de renners scoren wij zeker goed! Daarnaast denken wij ook aan het publiek! Wij 

betrekken de aanwezigen actief door prijzen toe te kennen tijdens de retro-koers.  

Voor deze retro-koers is een jury samengesteld die er streng over waakt dat alle regels 

worden nageleefd. De burgemeester, de pastoor, de veldwachter, de notaris, de 

hoofdonderwijzer, zij zijn er klaar voor! 

Zorg wel dat je tijdig aanwezig bent, bij voorkeur in retrostijl of ludiek uitgedost (eerste start 

is er al om 17u45).  

Na de wedstrijden kan je nog enkele uren gezellig vertoeven in het hartje van Heide. Café ’t 

Centrum creëert een gezellig terras tussen haar zaak en de kerk. Café Sandy zorgt voor een 

barbecue en zorgt ook voor muziek na de wedstrijd. Wie iets uitgebreider wil eten die avond 

kan terecht in ’t Stationneke (best wel reserveren). Wij houdt van een ijsje ( of iets meer wil 

eten) kan ook terecht bij de ijssalons Monida of De Raaf 

Als organisatie zorgen wij er voor dat via de geluidsinstallatie de wedstrijden kunnen gevolgd 

worden vanop de verschillende terrassen. Tijdens de duur van de wedstrijden kan je terecht 

aan de drankstand van de organisatie ter hoogte van de aankomstlijn aan de kerk. Een 

beperkt aanbod aan dranken zorgt daar voor de eerste aanzet!! 
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Zondag 30 augustus is het de beurt aan de recreanten. Die dag organiseren wij voor de 

eerste maal “hedde gij d’ hei al gezien”. Het wordt een fiets- en wandeldag. Voor deze 

gelegenheid werden twee fietstochten uitgestippeld (40 en 20 kilometer lang) en een 

wandeling gekoppeld aan een zoektocht. Aan beide activiteiten kan zowel in groep als 

individueel  worden deelgenomen tussen 9u ’s morgens en 14u in de namiddag. De 

fietstochten brengen de deelnemers naar de mooiste plekjes van Kalmthout. Het accent ligt  

op de heide, op dat ogenblik gehuld in een prachtig bloementapijt.  De wandelzoektocht 

wordt uitgestippeld rondom het heidegebied.  De deelnemers aan de fietstochten en de 

wandeling komen in aanmerking voor het winnen van prachtige prijzen, hierover later meer. 

 

 

 

Zaterdag 3 oktober gaat onze jaarlijkse veldritdag op Bosduin door. Nieuw is dat er voor het 

eerst ook veldrijden voor anders-validen zal plaatsvinden. Meer hierover in één van de 

volgende nieuwsbrieven. In afwachting alvast ons programma: 

12u30: Interscholencross (ere-prijs Marcel Hensen/ wisselbeker) 

13u30: veldrijden voor anders-validen 

14u15: initiatie veldrijden voor de jeugdigen 

15u00: Interbedrijvencross Bosduin, ere-prijs Luc Vanwesenbeeck 

16u15: open kampioenschap van Kalmthout voor dames en heren 

  “25ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin” 

 

 

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen assisteren bij het organiseren 

van onze evenementen. Heb je interesse om mee te werken aan onze activiteiten stuur ons 

even een mailtje of laat het ons op de ene of andere manier even weten. 
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