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WORDEN IN HEIDE DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GESTART?
Het ziet er meer en meer naar uit dat op vrijdag 3 augustus in Heide de aftrap wordt gegeven voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De baron wil de burgemeester van zijn troon stoten en geeft aan dat hij op 3
augustus in Heide de mensen wil wakker maken.
“Zesendertig jaar hebben mijn vrouw en ik alles opgeofferd om van deze gemeente een mooie en levenslustige
samenleving te maken”, aldus de huidige Burgemeester. En hij gaat verder “ in het verleden heeft mijn vader zaliger,
met dezelfde inzet en ijver, deze gemeente bestuurd”.
“Een nieuwe bestuursperiode een nieuw geluid” aldus de Baron, die zich enkele jaren geleden in deze mooie
gemeente kwam vestigen. Het wordt hoog tijd dat we van dit conservatief bestuur verlost geraken. We gaan er een
nieuwe wind door laten waaien. Hoog tijd voor verandering, orakelt de mogelijke nieuwe burgemeester in spe.
Vrijdag 3 augustus vindt tijdens de retrokoers in het gehucht Heide, de ultieme confrontatie plaats tussen deze twee
rivalen. Dit gaat spetterend vuurwerk geven. Kom dat zien, kom dat zien!

Of het allemaal z’n vaart zal lopen moet je zelf maar mee komen ontdekken nu volgende week vrijdag.
Uiteraard wordt dit alles ludiek uitgespeelt, het is maar één van de onderdelen van de wieleravond die de
VZW Wieka de bewoners van Kalmthout en de vele wielerliefhebbers wil aanbieden.
Er is geen 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:

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.

Extra erepodiums tijdens de retrokoers!
Wieka wil ook extra aandacht vragen voor de deelnemende Kalmthoutenaren en de dames tijdens de retrokoers. Na afloop zal er naast het erepodium (de drie eersten) ook een podium voorzien worden voor de eerste
drie Kalmthoutenaren en een podium voor de eerste drie dames. Hiermee wil de organiserende vereniging
het plaatselijk gebeuren en de aandacht voor het vrouwenwielrennen in de verf zetten!

Uw steun voor onze vereniging!
Wieka wil het wielrennen in Kalmthout op de evenementenkalender blijven plaatsen maar heeft daar ook
jouw steun voor nodig. Door je aanwezigheid nu vrijdag en door een bezoek te brengen aan onze drankenstand ter hoogte van de kerk steun je onze vereniging. Voor het eerst werken wij ook met jetons die je ter
plaatse kan aankopen en geldig zijn tijdens alle evenementen die door onze vereniging worden georganiseerd.
Gratis evenement met medewerking van:

VELDRIJDEN OP BOSDUIN OP 6 EN 7 OKTOBER!
Ondertussen is de kalender van Cycling Vlaanderen gepubliceerd en kunnen wij onze plannen verder zetten.
Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering voerde onze vereniging heel wat nieuwigheden in om zo het
geheel nog aantrekkelijker, sportiever en voor iedereen toegankelijk te maken.
Een zeer ingrijpende wijziging deden wij voor de “bedrijvencross Bosduin”. Het wordt een drukker programma
voor de renners die zich engageren om uit te komen voor één van de bedrijven.
Het tweedaagse programma ziet er zo uit!
Zaterdag 6 oktober:
11u: bedrijvencross: tijdrijden
13u: veldrit voor G-sporters
14u: kleine finale bedrijvencross
15u: grote finale bedrijvencross
16u: open kampioenschap veldrijden van Kalmthout en Kapellen.
Zondag 7 oktober:
Veldrijden voor miniemen en aspiranten
Een woordje uitleg!
In afwachting van het definitieve reglement geven wij toch al wat toelichting.
Vanaf heden wordt het kampioenschap voor de “bedrijven Bosduin” gereden in twee reeksen met voorafgaand
een tijdrit waaraan iedere ploeg die inschrijft verplicht is deel te nemen. Aan de start verschijnt het bedrijf met
maximum 4 en minimum 3 renners. Vanaf 11u rijdt iedere ploeg één ronde tegen de tijd. De tijd van de derde
renner die de meet overschrijdt is de tijd die in aanmerking wordt genomen voor het klassement. Als alle
ploegen de tijdrit hebben gereden worden de bedrijven in twee reeksen ingedeeld. De helft (deze met de minst
goede tijden) rijdt de kleine finale en de andere helft de grote finale (hieruit komt de bedrijvenkampioen).
Nieuw is ook dat bedrijven die hun zetel hebben in Kalmthout of Kapellen kunnen deelnemen, ook al zijn ze niet
op Bosduin gevestigd. Het is het bedrijf zelf dat moet inschrijven en de startgelden (al of niet gepaard gaande
met sponsoring of aankoop van jetons) betaalt.

Ook het kampioenschap veldrijden wijzigt. In één en dezelfde wedstrijd kronen wij twee kampioenen. De best
geplaatste renner die in Kalmthout woont wordt Kalmthouts kampioen en de best geplaatste renner die in
Kapellen woont wordt Kapels kampioen. Verder blijft het een open wedstrijd met 250 euro als prijzenbedrag
verdeeld over de 20 besten. Eerstdaags worden alle besprekingen verder gezet met de VZW Industrie Bosduin,
de gemeenten en sportdiensten van Kalmthout en Kapellen en de geïnteresseerde bedrijven. Vast staat dat heel
deze wijziging geld gaat kosten, hiervoor rekenen we op de reclame die de bedrijven bij dit evenement mee
willen maken en hun spontane steun. Alvast kunnen we rekenen op de medewerking van het bedrijf BruynseelsVochten die de noodzakelijke locatie ter beschikking stelt.
Op zondag is het de beurt aan de jongeren. Tijdens een dag vullend programma proeven de jongeren, vanaf de
leeftijd van 9 jaar, van het veldrijden. In de voormiddag zijn het vooral de proeven, in de namiddag gaat het
over kleinere veldritten, dit naargelang de leeftijd.
Wordt vervolgd!

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
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