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Na een langere onderbreking zijn wij er opnieuw met een nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk dat 

wij onze symphatisanten, pers en medewerkers, de werking van onze wielervereniging blijven 

voorstellen. Uiteraard ook met de belofte de draad opnieuw op te nemen en een dergelijke 

nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen te laten verschijnen. Blijf je ook informeren via onze website 

www.wieka.be voor het laatste nieuws. Met een beperkte groep aan medewerkers proberen wij de 

wielersport in onze gemeente levend te houden. 

 

 

 

 
 

Op vrijdag 4 augustus zijn we voor de derde maal te gast in het hartje van Heide voor de “acht van 

Heide”, een wieleravond voor wie houdt van sfeer en gezelligheid. De voorbije weken hebben we 

dank zij heel wat sponsors de nodige gelden kunnen ophalen om dit evenement veilig te stellen. Nu 

is het tijd om de organisatie zelf en de reclamecampagne voor te  bereiden. Het concept zal weinig 

veranderen. We starten om 17u met het retromarktje op het Heidestatieplein, om 17u45 wordt de 

start gegeven voor de 20 kilometer lange retrokoers. De tweede wedstrijd, voor “gentlemen”, start 

om 19u15. Deze renners krijgen 75 kilometers af te leggen op een grotere omloop die over 

Kalmthouts en Kapels grondgebied loopt. Alle koersformaliteiten vinden plaats ter hoogte van de 

Kerk in de Max Temmermanlaan. Gelijklopend zijn we gestart met het samenstellen van de jury, 

opnieuw uitgedost in retrokledij. Zij zullen bepalen wie naar huis mag met de talrijke waardebons 

die die avond worden uitgegeven. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 

 

 

De laatste maanden is er erg hard gewerkt op het terrein dat we normaal in gebruik krijgen om onze 

jaarlijkse veldritten te organiseren. De gebouwen die er stonden zijn afgebroken en een groot 

gedeelte van het bos is verdwenen, maar wel gedeeltelijk terug aangeplant. Nogal wat kunstmatige 

hindernissen zijn mee verdwenen. Wij maken ons echter sterk dat we er opnieuw iets van kunnen 

maken, zij het op een andere leest geschoeid. Eén van de komende dagen gaan we samen zitten 

met de betrokken partijen en bekijken we de mogelijkheden. De planning is in elk geval gemaakt 

om op zaterdag 7 en zondag 8 oktober te organiseren op Bosduin! 

ONZE NIEUWSBRIEF IS TERUG ! 

  WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 
 

ACHT VAN HEIDE IN VOLLE VOORBEREIDING 

 VELDRIJDEN IN HET NAJAAR! 

http://www.wieka.be/


 

 
Om een vereniging draaiende te houden moeten de financiën op orde zijn. Zoals zovele 
verenigingen zoekt ook onze vereniging naar een wijze waarbij het maken van winst gecombineerd 
kan gaan met ontspanning. Op vrijdag 13 oktober is het weer zo ver, die avond organiseren wij voor 
de derde maal een quizavond onder leiding van Guy Stoffelen. Het gebeuren gaat door in de refter 
van het GITOK, Kapellensteenweg 112. 
In afwachting doen wij een warme oproep naar bevriende verenigingen, families of 
vriendengroepen om het eens te wagen en samen met ons een gezellige en ontspannende avond 
te beleven!  Inschrijven via info@wieka.be  (verdere info www.wieka.be)  

 

 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017: Acht van Heide vanaf 17u, retrokoers, wedstrijd voor gentlemen en 

retromarktje. 

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017: open Kampioenschap van Kalmthout veldrijden, Interbedrijvencross 

Bosduin, Ereprijs Luc Vanwesenbeeck, initiatie veldrijden. Omloop Bosduin. 

ZONDAG 8 OKTOBER 2017: veldrijden voor aspiranten en miniemen WBV  en wedstrijd voor G-

sporters op omloop Bosduin. 

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017: derde WIEKA-QUIZ in het GITOK 

 

 
Foto uit de oude doos van de vroegere omloop Bosduin ! 

 

 

“met een hart voor de wielersport” 
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JAARPROGRAMMA ! 

 WE GAAN WEER QUIZZEN! 
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