WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout)

NIEUWSBRIEF 31
ACHT VAN HEIDE OP VRIJDAG 3 AUGUSTUS

Deze sfeerbeelden geven alvast mee hoe het er vorig jaar aan toe ging. Op de eerste foto zien we de oudste
deelnemer, met de oudste fiets, die vorig jaar vanuit Zeeland kwam afgezakt naar Kalmthout en enkele weken
geleden nog te zien was in een VRT-reportage rond retro-koersen.
Vrijdag 3 augustus zullen ook de nakende gemeenteraadsverkiezingen uitgespeelt worden want den baron is
klaar om burgemeester te worden! De retrofietsers en renners worden beoordeeld door een deskundige jury,
dit jaar als volgt samengesteld: Paul Lion (burgemeester), Veerle Bierkens (burgemeestersvrouw), René De
Keulener (baron), Albert De Mayer (pastoor), Ludwig Haes (veldwachter) en Jan Francken (stationschef).
Tijdens de retrokoers grijpen we terug naar muziek uit de jaren 50-60 aangemoedigd door de “Rodania-tune”
en tref je een speaker aan zoals in jaren 60. Als dit allemaal nog niet genoeg is kan je ook nog genieten van het
begeleiden van de wedstrijd door retrowagens en is er een muziekkapel die voor een vrolijke noot komt
zorgen!
Later op de avond zakken ongetwijfeld heel wat renners af naar Kalmthout om de gentlemen-wedstrijd te
betwisten maar vergeet vooral het retromarktje niet dat op het Heidestatieplein wordt ingericht.
Er is geen enkele reden om afwezig te blijven!
Het programma:
17u start retromarktje, retrofietsen en –wielerkledij
17u45 start retrokoers
19u15 start gentlemenwedstrijd
Na de wedstrijden sfeer en animatie in het hartje van heide in samenwerking met de horeca:

Onze hoofdsponsors:
Het hele gebeuren wordt niet alleen ondersteund door verschillende sponsors, onze beide wedstrijden
hebben nu ook naamsponsor. Voor de gentlemenwedstrijd werken wij voor de vierde maal samen met

Interieur Cesar Cant met vestiging in de Withoeflei in Heide. Voor de eerste maal krijgt ook de retrokoers een
naamsponsor. Wij vonden de firma Classic Cars, gevestigd in de Industriezone Bosduin-Kapellen, bereidt om
de naamsponsor te worden van dit gebeuren. Voor deze firma meteen een gelegenheid om hun product in de
kijker te zetten door de koers te begeleiden met wagens uit de vervlogen jaren!

Retro-markt:
Vanaf 17u vindt er een retro-marktje plaats op het Heidestatieplein. Oudere rennersfietsen, wielerkledij en
andere attributen zullen er geruild of verkocht worden. Wie als standhouder wil deel nemen moet vooraf
inschrijven bij MIEKE SMEULDERS, Passenberg 53, Roosendaal (Ned) tel.0031 165 553113,
email: mieke-s@home.nl. Graag voor 1 augustus 2018. Het deelnemen is voor standhouders gratis.
Gratis evenement met medewerking van:

VELDRIJDEN OP BOSDUIN
Het is nog even wachten op de definitieve bevestiging van Cycling Vlaanderen wat de datum betreft maar
normaal organiseren wij opnieuw veldrijden op Bosduin op zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Alles zal ook in een
nieuw kleedje gepresenteerd worden met medewerking van de VZW Industrie Bosduin. In een volgende
nieuwsbrief gaan wij daar uitgebreid op verder. We geven alvast het ontwerp van het nieuwe parcours mee!

KALENDER
Vrijdag 3 augustus:
Zaterdag 6 oktober:
Zondag 7 oktober:
Vrijdag 13 oktober:

vanaf 17: ACHT VAN HEIDE
retromarkt- retrokoers- gentlemenwedstrijd
vanaf 11u VELDRITWEEKEND
bedrijvencross – G-sport – Kamp. veldrijden van Kalmthout en Kapellen
vanaf 10u: VELDRITWEEKEND
aspiranten – miniemen
QUIZAVOND

“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: 4 juli 2018.
Vergeet ons ook niet te zoeken via www.wieka.be of via facebook vzw Wieka

