
NIEUWMOER KRIJGT OPNIEUW EEN TURFKOERS!
ALS JE WIL, KAN JE DAT MEE ONDERSTEUNEN!

Omloop:
Aankomst en vertrek aan café De Kroon: Nieuwmoer-dorp, Essensteenweg, Rijkmaker, Bosweg,

Kievitstraat, Blikstraat, Jos Tilborghsstraat, Kerkstraat, Nieuwmoer-Dorp (7,7 km)
 

Programma:
13u00: Wedstrijd in lijn voor Nieuwelingen & 15u30: wedstrijd in lijn voor junioren

 

Mogelijkheid om de “Turfkoers Nieuwmoer” te ondersteunen
 

8 spandoeken in aankomstzone 
+ naamsvermelding via omroep tijdens de koers

350 euro
 

 4 spandoeken rond het parcours 
+ naamsvermelding via omroep tijdens de koers

150 euro
 

1 spandoeken rond het parcours
75 euro

 
Spandoeken zelf aan te leveren - spandoek dient het formaat te hebben van een nadarhek
 Bij elke ondersteuning voorzien wij de gepaste publiciteit op de website & Facebookpagina.

 

Indien interesse mail naar: info@wieka.be of bel 0477/22.24.81
Op eenvoudig verzoek komen wij naar jou toe om meer informatie te geven,

facturatie is mogelijk.
 

Meer info over de koers: www.wieka.be/turfkoers



                                                      

 

Beste ondernemer, 

Op zondag 24 april is er opnieuw een wielerkoers in Nieuwmoer. Dan strijden nieuwelingen 
(13u – 15 &16 jr.) en de junioren (15u30 – 17&18 jr.) om een plaats op het podium in de 
allereerste ‘Turfkoers’.  

De organisatie van deze wielerwedstrijd voor jongeren is een samenwerking tussen de 
gemeente Kalmthout, de vzw Wieka (organisator van verschilende Kalmthoutse 
wielerwedstrijden) en het WAC Team (dé club voor competitief wielrennen voor de jongeren 
in onze regio)  

Met deze koers op zondagnamiddag 24 april dragen we bij het tot het Nieuwmoerse 
dorpsleven. Een wielerwedstrijd is immers niet alleen een mooie strijd tussen de wielrenners. 
Het brengt ook mensen samen, die buiten genieten van een sportief evenement en elkaar 
ontmoeten. Een koers staat altijd garant voor gezelligheid op straat en bij de lokale horeca. 
Oud-wielrenner Ludo Delcroix en rolstoelatleet Peter Genyn uit Nieuwmoer zij er ook van de 
partij. Ze geven de start van beide wedstrijden. 

Duwtje in de rug ? 

Om dit evenement goed te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar ondersteuning.  

Wil je als ondernemer dit Nieuwmoers evenement mee een duwtje in de rug geven ? Als 
bijlage vind je al de gegevens om je bedrijf tijdens de Turfkoers mee in de kijker te zetten. 
We bieden je graag een plaats aan voor publiciteit langs het parcours, naamsvermelding 
tijdens de wedstrijd en online publiciteit via de Facebookpagina ‘Turfkoers Nieuwmoer-
Kalmthout’. Ook andere commerciële voorstellen bekijken we graag. 

Als je interesse hebt, dan komen we graag bij je langs. Dat kan via info@wieka.be of 
0477/22.24.81 (Louis Van den Buijs). Alle info over de wedstrijden vind je via 
www.wieka.be/turfkoers of de Facebookpagina. 

Alvast bedankt en top de op koers ! 

 

Louis van den Buijs     Lukas Jacobs   

      

Voorzitter Wieka     Burgemeester Kalmthout 

p.s. Op de achterzijde vind je het parcours van de Turfkoers. De start en aankomst is in 
Nieuwmoer-Dorp. 



 

 
13u : wedstrijd nieuwelingen - 62 km (8 x 7.7 km) - max. 120 deelnemers 

       15u30 : wedstrijd junioren - 85 km (11 x 7.7 km) - max. 150 deelnemers 

 

                 


