WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout)
Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout
info@wieka.be www.wieka.be

NIEUWSBRIEF 19
RECLAMECAMPAGNE “ACHT VAN HEIDE” GESTART

De affiche is klaar en wordt momenteel verdeeld. Prachtige aankondigingsborden sieren de
Kalmthoutse evenement-palen met dank aan de firma
De pers wordt gevraagd de
nodige berichtgeving te plaatsen. Ook jullie, als lezers van onze nieuwbrief, kunnen ons een dienst
bewijzen door mee reclame te maken voor ons evenement bij je vrienden en familie. Je kan op
facebook onze berichten delen, deze nieuwsbrief doorzenden naar je vrienden en familie of ze
gewoon uitnodigen de dag zelf op het evenement.

We stelden de jury reeds samen: de burgemeester en zijn dame, de pastoor, de veldwachter, de
stationschef. Zij zullen oordelen over de gepaste kleding en het gepaste materiaal tijdens de
retrokoers.
Voor het eerst een retromarktje:
Mieke Smeulders, wonende in Roosendaal maar afkomstig uit Wuustwezel, gaat voor ons een
retromarktje organiseren dat loopt tijdens de duur van de wielerwedstrijden. Je zal er naast
retrofietsen ook retro-wielerkledij en wielerattributen vinden. Het marktje gaat door op het
Heidestatieplein.
Meer deelnemers:
De voorbeschouwingen leren ons ook dat er meer deelnemers zullen zijn dan vorig jaar om de
retrokoers te betwisten. Nogal wat streekgenoten hebben het nodige retromateriaal aangeschaft
en zijn aan het oefenen gegaan.
Meer Nederlanders tijdens de retro- en gentlemen-koers:
Onze reclamecampagne wordt dit jaar ook grensoverschrijdend gevoerd. Vorig jaar ontbraken,
vooral in de gentlemen-koers, onze Nederlandse vrienden. Vooral uit onwetendheid. Daar werken
wij dit jaar aan zodat het aantal deelnemers voor de gentlemen-koers kan opgedreven worden. En
ook in Nederland is er interesse om retro te rijden!
Zo veel mogelijk toeschouwers in retro-kledij !
Wij willen ook naast de omloop het retro-gebeuren promoten. Wij moedigen de toeschouwers uit
om retro-gekleed naar de wedstrijden te komen kijken. De jury zal tijdens de wedstrijden een
rondgang maken en na afloop ook toeschouwers belonen met diverse waardenbons.

Foto genomen naar aanleiding van 150 jaar spoorweg in Kalmthout, zo zou je er kunnen uitzien op vrijdag 5 augustus

MEDEWERKERS GEZOCHT !
Onze vereniging blijft op zoek naar mensen die een handje willen helpen. Het organiseren van de
activiteiten vraagt heel wat energie van het kleine groepje mensen. Dat lukt aardig maar de
uitvoering vraagt wat meer mankracht. Om die reden zijn we nog op zoek naar enkele mensen die
ons op vrijdag 5 augustus vanaf 9u ’s morgens willen helpen met de opbouw of tijdens het
evenement een taak voor hun rekening willen nemen. Ook na het evenement zijn alle handen
welkom bij het opruimen!

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !

HET VELDRIJDEN KOMT ER AAN !
Het veldrijden blijft één van onze voornaamste activiteiten. Dit jaar nog wat uitgebreider. Wij
organiseren twee dagen na elkaar. Op zaterdag 8 augustus staat het Kampioenschap van
Kalmthout, de interbedrijven-cross Bosduin, de interscholencross en de initiatie veldrijden op de
agenda. Op zondag 9 augustus zijn er veldritten voor miniemen en aspiranten en komen onze Gsporters opnieuw aan bod. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.

JAARPROGRAMMA !
VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016: Wielerwedstrijden in het hartje van Heide-Kalmthout. De Acht van
Heide, 2de Grote prijs Cesar Cant voor gentlemen’s, een retro-koers en een retro-marktje staan die
avond op het programma.
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 om
VRIJDAG 14 OKTOBER 2016: tweede WIEKA-QUIZ in het GITOK
loop Bosduin.

“met een hart voor de wielersport”
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Zij zijn nog op zoek naar retro-kledij, wie kan hen helpen?

