WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout)

NIEUWSBRIEF 28
DERDE WIEKA-QUIZ OP VRIJDAG 13 OKTOBER

Op vrijdag 13 oktober gaan we voor de derde maal quizen. In de refter van het Gitok hopen wij vele ploegen te
verzamelen om hieraan deel te nemen. Daarom een warme oproep aan al onze symphatisanten. Doe je best
om ook eens een ploegje samen te stellen, kijk verder in je vriendenkring, breng familie bijeen of maak je
vereniging warm om mee te doen. De opbrengst van deze activiteit komt te goede van de wielersport in
Kalmthout !
KALMTHOUT, VRIJDAG 13 OKTOBER 2017
Zaal GITOK, ingang via Vogelenzangstraat
aanvang 20u STIPT (aanwezig 19u45)
ALGEMENE QUIZ, Leiding en presentatie
GUY STOFFELEN
-ploegen met maximaal 6 personen
-inschrijven voor 6 oktober bij Louis Claessens via email quiz@wieka.be
-info vooraf GSM 0478/27.80.35
-deelnamegeld: 15 euro per ploeg
-maximaal 30 ploegen toegelaten.
-organisatie WIEKA VZW

Volgende ploegen zijn reeds ingeschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOBROKO
De Scharrekens
De Noormannen
‘t Korfke
Goblin
De ambassade van Botswana
De Stabroekenaren
Van Bouwel 1
Van Bouwel 2
Sageco
De Trappisten

Essen
Kalmthout
Essen
Kalmthout
Ekeren
Wuustwezel
Stabroek
Kapellen
Kapellen
Ekeren
Berendrecht

Schrijf nog vlug in voor deze gezellige familie/verenigings-quiz via onze website!

EEN OPLOSSING VOOR HET VELDRIJDEN VANAF 2018
Onze vereniging is gestart met het oplossen van het probleem dat zich stelde op Bosduin na de werken bij het
vroegere bedrijf Proteq. Hierdoor kan het veldritevenement in 2017 niet doorgaan. Ondertussen hebben wij

niet stilgezeten. Momenteel is er een definitief akkoord met de Firma BRUYNSEELS-VOCHTEN om vanaf 2018
het hele gebeuren daar rondom hun vestiging in het Onderzeel te doen. We hebben nu een jaar tijd om de
nodige stappen te zetten voor het gebruik van een bijkomend perceel bosgrond en de nodige toelatingen van
gemeente en diensten van het groenbeheer te bekomen. Nog belangrijker is het maken van een nieuwe
omloop, daar moeten we ook wel wat uren arbeidstijd in gaan steken. Verder zijn er plannen om het
veldritevenement later in het jaar te organiseren, we denken aan het laatste weekend van november.

KAMPIOENSCHAP KALMTHOUT IN EEN NIEUW KLEEDJE
Op zondag 27 mei 2018 zal het Kampioenschap van Kalmthout op de weg opnieuw gereden worden. Naast de
gebruikelijke tijdrit en de wegwedstrijden komt er een nieuwigheid bij. Vanaf 2018 zal het wielrennen worden
gekoppeld aan het lopen. Zo komt er een nieuwe samenwerking tot stand tussen onze Wielerclub, de
gemeentelijke sportdienst en de atletiekverenigingen van Kalmthout. Voor de wielerwedstrijden gaan we voor
het eerst samenwerken met Wielerbond Vlaanderen.

UIT DE OUDE DOOS

Het veldritseizoen komt er weer aan, herinneringen komen boven!

“met een hart voor de wielersport”
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Vergeet ons ook niet te zoeken via www.wieka.be of via facebook vzw Wieka

