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We zijn er klaar voor, de reclamecampagne loopt op volle toeren, de vergunningen zijn in orde en 

alles is in volle voorbereiding. Nu is het aan jullie om onze activiteit te doen slagen door aanwezig 

te zijn.  

Om te voldoen aan de wensen van onze vrouwen werd er dit jaar ook een dame mee opgenomen 

in de jury om renners en toeschouwers te aanschouwen tijdens het retro-gebeuren. Ook het marktje 

op het Heidestatieplein zal aardig lukken en de horeca in de buurt doet haar best om jullie allen van 

harte te ontvangen. 

Kortom alles is aanwezig om er een mooie sportdag van te maken. Vanaf 17u is ambiance verzekerd 

in Heide ! 

     
Hoofdsponsor 2015/2016/2017/2018/2019    Het podium 2015 

       
 

 

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!           

 

 

 

Op vrijdag 5 augustus stellen verschillende standhouders hun materialen tentoon op het 
Heidestatieplein vanaf 17u30. Het gaat om retro-fietsen, wielerkledij en wielerattributen. Wie 
interesse heeft om een standje te bemachtigen moet contact opnemen met MIEKE SMEULDERS, 
Passenberg 53, Roosendaal (Ned) tel.0031 165 553113, email: mieke-s@home.nl.Het deelnemen 

voor standhouders is gratis, je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, zie www.wieka.be . 

Bezoekers zijn van harte welkom. 

 

 

 

“ACHT VAN HEIDE” op vrijdag 5 AUGUSTUS, tot dan ! 

WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 

Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout   

info@wieka.be  www.wieka.be   

 

 EEN RETROFIETS- OF RETROTRUI KOPEN, HET KAN ! 

MEDEWERKERS GEZOCHT ! 

 

 

 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 
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Het was op z’en zachts uitgedrukt een regendag, toch mogen wij van een succesvolle organisatie 
spreken, voor herhaling vatbaar. Niettegenstaande de slechte weersomstandigheden en de 
veelheid aan wedstrijden die dag kregen we in Kalmthout een mooi deelnemersveld bijeen. 
Daarbij ook verschillende Kalmthoutse jongeren. Er daagden ook wel enkele wielerliefhebbers op 
om samen met ouders en grootouders voor deze jongeren te supporteren. Het past hierbij onze 

dank uit te spreken aan sponsor , zij zorgden ervoor dat we dit financieel 
konden waarmaken. Verder onze dank aan de Gemeentelijke sportdienst en het bestuur van 
voetbalclub Heibos SV. Een speciale vermelding voor terreinverzorger Willy Belet die instond voor 
de praktische uitvoering. Dank eveneens aan WBV voor de goede begeleiding en organisatie van 
deze dag! 
 

 
 

 

 

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 

omloop Bosduin. 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016: tweede WIEKA-QUIZ in het GITOK 

“met een hart voor de wielersport” 

Een uitgave van: WIEKA VZW, zetel: Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT. 

ondernemingsnummer  0561 749 368 /  bankrekening bij KBC: BE88 7360 0985 2941 

Uitgiftedatum:  30 juli 2016. 

JAARPROGRAMMA ! 

 ASPIRANTEN- EN MINIEMENWEDSTRIJD SUCCESVOL VERLOPEN ! 


