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Onder de deskundige leiding van Paul Lion is er opnieuw een jury samengesteld om prijzen toe te 

kennen tijdens de retrokoers. De origineelste retrofiets, retrokledij, de ludiekste uitrusting, enz… 

het hoort allemaal bij de mogelijkheden om een prijs (waardebon) te winnen. Paul Lion 

(burgemeester) Nicole Maas (vrouw van de burgemeester) Albert De Mayer (pastoor) Jan Francken 

(stationschef) en Ludwig Haes (veldwachter) zullen de prijzen toekennen. Daarnaast wacht de 

pastoor ook nog de belangrijke taak om de renners te zegenen bij het vertrek! 

 
Vervolgens krijgt de jury nog een taak na de wedstrijd. Zij reiken de prijzen uit!. Naast het huldigen 

van de nummers één, twee en drie zal er ook aandacht zijn voor de Kalmthoutenaren die 

deelnemen.  

Nieuw: een Kalmthouts retro-podium! 
Om de deelname van Kalmthoutenaren wat aan te moedigen zal er na de wedstrijd ook een 

Kalmthouts podium komen. De nummers één, twee en drie van onze gemeente worden getrakteerd 

door Bistro Monida met een ontbijt bon! Ook de vrouwen, als zij tot de deelnemers behoren, zullen 

extra in de bloempjes worden gezet!  

Ook sponsors doen een duit in het zakje! 
Ter hoogte van de Kerk organiseert onze vereniging de drank en het eten om zo de financiën voor 

de wedstrijden op orde te krijgen. Voor de eetstand werd dit jaar beroep gedaan op Salade Express 

uit Heide. De tap verzorgen de medewerkers van onze vereniging. Daarnaast is ook de horeca op 

het parcours actief. Café Sandy zorgt voor een BBQ. Vanaf 17u kan je er genieten van hamburgers, 

braadworsten en gemarineerde kipfilet. Inschrijven vooraf hoeft niet. 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE JURY IS SAMENGESTELD! 

  WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout) 
 

 Sfeer, ambiance, sport ! 

Heide 

leeft ! 
 



In Bistro Monida kan je tijdens de wedstrijden terecht voor kleinere en grote gerechten en kan je 

genieten van een heerlijk ijsje. In het Stationneke kan je eveneens van een lekkere maaltijd genieten 

(best vooraf reserveren). Ambiance en gezelligheid zal er zeker ook zijn voor, tijdens en na de 

wedstrijden in ’t Centrum. Met andere woorden combineer een aantal zaken en breng een leuke 

avond door in het centrum van Heide! 

     
  

 

 

 

Mederdere wielerliefhebbers hebben vrijdag 4 augustus in hun agenda aangeduid om deel te 

nemen of te komen supporteren voor de gentlemen-wedstrijd. Na de retrokoers komen zij aan bod 

(start 19u15) voor een wedstrijd over 75 kilometer. Voor deze gentlemen-wedstrijd worden 

uitzonderlijk veel geldprijzen voorzien. De twintig eerste in de wedstrijd winnen een prijs, goed voor 

een totaal bedrag van 250 euro. Daarnaast is er 250 euro voorzien voor de klassementsspurten, en 

zijn er ook premies te winnen bij elke doortocht, ook nog eens goed voor een bedrag van 250 euro. 

Inschrijvingen starten vanaf 18u in de tent aan de kerk van Heide. Men kan deelnemen met een 

dagvergunning. De wedstrijd staat onder leiding van Wielerbond Vlaanderen, fotofinish is voorzien.  

                    
 

 

 

 

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 

 
 

 

 

“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  
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JAARPROGRAMMA ! 

ACHT VAN HEIDE IS MEER DAN RETRO! 


