NIEUWSBRIEF 2
EEN NIEUWE VZW IS EEN FEIT !
Het heeft iets langer geduurd dan gepland maar op donderdag 28 augustus werd het toch
definitief. De gemeente Kalmthout is een VZW rijker welke zich de komende jaren gaat
inlaten met de wielersport in het algemeen. Voorlopig wordt er niet gedacht aan grootse
plannen en blijven we bij kleinschalige evenementen. Eén ervan moet voorlopig het
paradepaardje worden: de lokale veldritdag op Bosduin, dit jaar op zaterdag 4 oktober.
Voorlopig is er een stuurgroep gevormd die de planning verder gaat uitwerken en de eerste
activiteiten voor haar rekening zal nemen. In het voorjaar heeft de eerste algemene
vergadering plaats en wordt het eerste eigenlijke bestuur verkozen.
In afwachting rekenen wij vooral op de mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de
veldrit Bosduin en ons en deze organisatie een warm hart willen blijven toedragen !
De voorlopige stuurgroep bestaat uit: Louis Claessens, Willy Van Hooydonck, Leo Meyvis,
Mark Van der Sanden, Tom van den Buijs, Stephanie Loopmans, Patricia Van Landeghem, Jan
Van Iersel en Louis van den Buijs. Mensen die hier ook bij willen horen geven even een
seintje aan Louis 0477/22.24.81. Volgende vergadering stuurgroep: 10 september om 20u in
het sportcentrum Zwarte Hond.

Wij rekenen vooral op de medewerkers van voorheen !
Op deze regels richten wij ons vooral naar de eerder toegetreden leden van de VZW
Bosduin. De vele medewerkers waarop men bij Wielerclub Bosduin steeds kon rekenen
waren de ruggengraat van de vereniging. Ook binnen de VZW WIEKA willen wij op die
manier verder gaan. Medewerkers zullen de belangrijkste schakel blijven.
Het werk dat dient te gebeuren zal beperkter zijn maar het gegeven dat vele medewerkers
het werk licht maken blijft en zal het geheel aangenamer maken.
Het accent zal vooral liggen op het organiseren van ons veldritevenement op zaterdag 4
oktober. Helpende handen gaan we nodig hebben op 3, 4 en 5 oktober. Ook het maken van
een omloop, zij het beperkter dan voorheen, zal voorafgaand wat meer hulp vragen.
Enkele medewerkers hebben de bijlage (zie verder) reeds ingevuld en bezorgd. Voor onze
andere medewerkers is het belangrijk dit ook te doen gelet op de verzekering voor de
vrijwilligers en de eventuele andere administratie die dient te gebeuren (bv. RVA).
Indien mogelijk breng dit voor 15 september in orde !

Wat organiseren wij op zaterdag 4 oktober!
Ondertussen staat het programma dat wij op zaterdag 4 oktober brengen op stapel.
Het ziet er als volgt uit:
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”
16u00: Open-kampioenschap van Kalmthout veldrijden voor dames en heren
“24ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin”
Nieuw is het kampioenschap van Kalmthout wat een open wedstrijd wordt. Er kunnen dus
ook deelnemers van buiten de gemeente Kalmthout zijn. Binnen die wedstrijd wordt de
eerste Kalmthoutse bij de dames en de eerste Kalmthoutenaar bij de heren uitgeroepen als
de kampioen(e) van Kalmthout veldrijden !
Het geheel gaat door bij en rondom de firma Proteq/Dassy met aankomst en vertrek op het
Helleven ter hoogte van dit bedrijf.
In een volgende nieuwsbrief brengen we nog wat meer info hierover.

De kaasavond !
Wij zijn een jonge vereniging die zonder financiële middelen de start neemt. Om die reden
moeten wij een kas opbouwen. Een activiteit die hiervoor geld in de lade moet brengen is de
kaasavond. Deze gaat door op vrijdag 7 november in het parochiecentrum van HeideKalmthout. We kunnen die avond 150 deelnemers ontvangen. Hiervoor rekenen wij in de
eerste plaats op alle mensen die ons nog een warm hart willen toedragen en ons willen
steunen met het nieuwe initiatief.
(alle gegevens in bijlage)

Voorlopig jaarprogramma !
Zaterdag 4 oktober: Veldritprogramma op Bosduin
Vrijdag 7 november: Kaasavond.
Zondag 1 maart: Veldtoertocht

“met een hart voor het veldrijden”
Verantwoordelijke uitgever: WIEKA VZW, Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT.
Uitgiftedatum: 2 september 2015.

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

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

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.

