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NIEUWSBRIEF 15
ONZE BESTE WENSEN VOOR 2016
Het bestuur van WIEKA VZW wenst alle medewerkers en sympathisanten een gelukkig, vredevol en
gezond 2016 toe! Van de gelegenheid maken wij ook gebruik om onze dank over te brengen aan
iedereen die zich in 2015 op de ene of andere manier inzette voor onze vereniging !

JEUGD EN G-SPORT KOMEN IN 2016 AAN BOD !!
De besprekingen rond het jaarprogramma 2016 zijn volop aan de gang. Vast staat dat in 2016 de
jonge wielrenners aan bod komen. Wieka zal wedstrijden inrichten voor aspiranten en miniemen,
zowel op de weg als in het veld. De firma Noordvlees Van Gool uit Achterbroek zal het geheel
financieel mee ondersteunen. In overleg met Wielerbond Vlaanderen, en met enkele ouders van de
jonge knapen, werd besloten de wegwedstrijd in te richten op zondag 26 juni in het centrum van
Heide en wel in de omgeving van het voetbalterrein van Heibos.
Zondag 9 oktober krijgen de jongeren de gelegenheid om aan veldrijden te doen op Bosduin. Daags
na ons jaarlijks veldritprogramma maken wij tijd voor de jeugdigen om ook voor hen wedstrijden in
te richten onder de titel “Boys en Girls Bosduin”.
Ook de G-sport wordt niet vergeten. Zowel op zondag 26 juni (weg) als op zondag 9 oktober (veld)
bieden wij onze G-sporters de gelegenheid om hun sport te beoefenen.

WIM VAN HOOYDONCK BIJNA 50 JAAR ACTIEF IN DE KALMTHOUTSE
WIELERSPORT !
Onze vereniging heeft medewerker Wim Van Hooydonck bij de gemeentelijke sportraad
voorgedragen om een passende hulde te ontvangen. Op vrijdag 29 januari huldigt het
gemeentebestuur in samenwerking met de gemeentelijke sportraad de Kalmthoutse sportmannen
en –vrouwen voor hun sportieve prestaties. Wim zal gehuldigd worden in de categorie
“sportverdienste”. Gezien Wim bijna 50 jaar actief is in het Kalmthoutse wielergebeuren is deze
hulde zeker op zijn plaats. “DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !
Een overzichtje !
We vinden de naam van Wim terug in het boek “jubileumwielerboek” geschreven door wijlen
Michel Lambrechts (Michellio) in 1979. Hieruit blijkt dat Willy sedert 1972, en vermoedelijk nog iets

vroeger, actief was als medewerker bij het Wielrennen. We lezen dat er vanaf 1966
wielerwedstrijden werden ingericht op Nieuwmoer. In 1968 werd wielerclub WUESKA-sport
gesticht. De Nieuwmoerse Wielerclub organiseerde heel wat wedstrijden, onder meer enkele jaren
een avondcriterium voor beroepsrenners. In 1972 trad Wim toe tot het bestuur van WUESKA en
ging hij een voorname rol spelen binnen deze wielerclub.
Na het verdwijnen van WUESKA-sport trad Willy toe tot het bestuur van het Wielersportcomité
Kalmthout. Zo raakte hij betrokken bij de jaarlijkse beroepsrennerskoers Odiel Lambrechts. Later
schakelde men over naar de BENEGO-trofee. Toen deze club het hoofdstuk beroepsrenners afsloot
werd er met succes gewerkt aan de nieuwelingenwedstrijd “Wisselbeker Herman Vanspringel”.
Toen het Wielersportcomité ophield te bestaan werd Willy lid en medewerker van Wielerclub
Bosduin. Toen ook deze club in 2013 haar activiteiten moest stop zetten werd Willy lid en
medewerker van WIEKA VZW.
Vermelden wij nog dat Willy in de jaren ’80-’90 bestuurslid was van de Kalmthoutse
Verstandhouding Wielerclubs, een overkoepelende vereniging waarvan alle Kalmthoutse
wielerclubs lid waren. Ook met deze vereniging werden er wielerwedstrijden ingericht. Vooral de
derny-koers, die enkele jaren werd ingericht in de straten achter het gemeentelijk zwembad, kende
heel was succes.
Een dikke proficiat Wim !

JAARPROGRAMMA 2016
Ons jaarprogramma komt stilaan in zijn definitieve vorm, volg even mee:
-zondag 29 mei 2016: medewerking aan het Kampioenschap van Kalmthout op de weg, een
organisatie van de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met onze club.
-zondag 26 juni 2016: wegwedstrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters
-vrijdag 5 augustus 2016: Heide leeft! Wielerwedstrijden in het hartje van Heide-Kalmthout. De Acht
“DE ACHT
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HEIDE” enen
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van Heide, 2de Grote prijs Cesar
Cant voor
een retro-koers!staan die avond op het
programma.
-vrijdag 9 september 2016: quiz-avond in het GITOK (datum nog onder voorbehoud)
-zaterdag 8 oktober 2016: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross
Bosduin en Interscholencross. Omloop Bosduin.
-zondag 9 oktober 2016: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV en voor G-sporters op
omloop Bosduin.

MATERIALEN TE KOOP !
De VZW Wieka beschikt over heel wat materialen die niet meer in gebruik zijn bij de organisaties
die momenteel worden ingericht. Om die reden werd gestart met een uitverkoop via de website
www.2dehands.be waar wij een winkel hebben geopend onder de naam WIEKA. Er is heel wat
materiaal bij dat welkom kan zijn bij het organiseren van activiteiten van verenigingen. Wie
persoonlijk contact wil kan rechtstreeks afspreken met onze voorzitter. 0477/22.24.81 of via mail
info@wieka.be

NIEUWE MEDEWERKERS STEEDS WELKOM !
Het organiseren van activiteiten is één, het uitvoeren is twee! Daarom zijn wij nog altijd op zoek
naar een paar medewerkers die ons willen assisteren bij onze activiteiten. Een eerste mogelijkheid
dient zich aan op zondag 29 mei 2016 tijdens het kampioenschap van Kalmthout op de weg.
Geïnteresseerden melden zich aan bij één van onze bestuursleden of via info@wieka.be

WARM AANBEVOLEN !!
Onze vereniging wil een activiteit van VTB-kultuur Kalmthout graag mee ondersteunen. Het gaat
beslist aan interessante wieleravond worden. We vernemen dat er al een ruime belangstelling is
voor deze wieleravond. Vergeet niet om vooraf in te schrijven !

Deze jongens zijn klaar om de retro-koers te bekijken !!

“met een hart voor de wielersport”
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