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De laatste weken zijn wij intensief bezig  om er vrijdag 7 augustus een lap op te geven !  

Organisatorisch is er al heel wat gebeurd om er in Heide een feest van te maken. Belangrijk 

is ook dat er nogal wat sponsors zijn gevonden om het geheel mee te dragen  en dat de 

horeca-zaken rondom het gebeuren inpikken om het mee aantrekkelijk te maken. 

Voor de retro-koers is een jury samengesteld die er streng over zal waken dat alle regels 

worden nageleefd en dat ook het publiek in de prijzen valt. De burgemeester, de pastoor,  

de veldwachter, de notaris en de hoofdonderwijzer zullen uitgedost zijn zoals weleer ! 

Zorg dat je tijdig aanwezig bent, de retro-wedstrijd start al om 17u45.  

Publieksprijzen: 

Wie op 7 augustus onze activiteit bezoekt heeft kans een waardebon te winnen die in één 

van de handelszaken kan ingewisseld worden. De gelegenheidsjury zal prijzen toekennen 

aan de bezoekers die zich retro hebben gekleed of op een ludieke manier aanwezig zijn.  

Voor de renners zijn er kleedkamers met douches te beschikking (voetbalterrein Heibos). 

Wedstrijd waar heel wat te rapen valt 

De gentlemen-wedstrijd welke de “Acht van de Kar” vervangt zal zeker niet inboeten wat 

prijzen betreft. In de eerste plaats wordt er 250 euro aan prijzengeld voorzien. Verder is er 

een klassementspremie van 250 euro en wordt er minstens 250 euro besteed aan premies te 

betwisten aan de aankomstlijn tijdens de verschillende doortochten. Wielerbond Vlaanderen 

voorziet fotofinish bij de aankomst. 

 
 

 

 

Zondag 30 augustus is het de beurt aan de recreanten. Die dag organiseren wij voor de 

eerste maal “hedde gij d’ hei al gezien”. Het wordt een fiets- en wandeldag. Voor deze 

gelegenheid werden twee fietstochten uitgestippeld (40 en 20 kilometer lang) en een 

wandeling gekoppeld aan een zoektocht. Aan beide activiteiten kan zowel in groep als 

individueel  worden deelgenomen tussen 9u ’s morgens en 14u in de namiddag. De 

fietstochten brengen de deelnemers naar de mooiste plekjes van Kalmthout. Het accent ligt  

op de heide, op dat ogenblik gehuld in een prachtig bloementapijt.  Ook de wandelzoektocht 

wordt uitgestippeld rondom het heidegebied.  De deelnemers aan de fietstochten en de 

wandeling komen in aanmerking voor het winnen van prachtige prijzen, hierover later meer. 

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS  ! 

HEDDE GIJ ‘D HEI AL GEZIEN 
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Zaterdag 3 oktober gaat onze jaarlijkse veldritdag op Bosduin door. Nieuw is dat er voor het 

eerst ook veldrijden voor anders-validen zal plaatsvinden. Meer hierover in één van de 

volgende nieuwsbrieven. In afwachting alvast ons programma: 

12u30: Interscholencross (ere-prijs Marcel Hensen/ wisselbeker) 

13u30: veldrijden voor anders-validen 

14u15: initiatie veldrijden voor de jeugdigen 

15u00: Interbedrijvencross Bosduin, ere-prijs Luc Vanwesenbeeck 

16u15: open kampioenschap van Kalmthout voor dames en heren 

  “25ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin” 

 

 

 

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen assisteren bij het organiseren 

van onze evenementen. Op onze mailing, gericht naar de vroegere medewerkers van de 

Wielerclub Bosduin, kwam weinig reactie. Mogelijk hebben een aantal mensen dit schrijven 

uit het oog verloren.  Heb je interesse om mee te werken aan onze activiteiten stuur ons 

even een mailtje of laat het bij de ene of andere gelegenheid weten. 

 

 

 

Op donderdag 30 juli om 20u heeft de jaarlijkse Algemene vergadering van WIEKA VZW 

plaats. Op de dagorde: 

-samenstelling ledenlijst, schrapping en aanvaarding leden 

-goedkeuring kasverslag na kennisname rekening 2014-2015 

-goedkeuring begroting 2015-2016 

-verkiezing bestuur 

-bespreking en goedkeuring beleidsplan 

-inventaris en beheer roerende goederen. 

 

“met een hart voor de wielersport” 
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MEDEWERKERS GEZOCHT ! 
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