
VRIJDAG 8 augustus 2021 

ACHT VAN HEIDE 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons! 
 

Als je na ons bezoek zelf wil reageren neem dan contact op met onze 
vereniging. Dit kan als volgt: 

VZW WIEKA, Heidestatiestraat 58/1, 2920 Kalmthout 
Via e-mail:  info@wieka.be 

 
Telefonisch: GSM: 0477/22.24.81 (voorzitter Louis van den Buijs) 

Op 25 juni 2021 willen wij onze sponsorronde beëindigen en starten wij 
met de drukwerken en de reclamecampagne. 

 

 

wieka.be 

 

 

Participerende partner 
Alle afspraken hierover gebeuren in onderling overleg.  
- Advertentie bovenaan op de affiche 
- Spandoeken in de vertrek- en aankomstzone 
- Herhaalde vermeldingen via de geluidsinstallatie tijdens het evenement.  
- Grotere vermelding op de sponsorpagina van de website 
- Facebookpost samen met onze andere participerende partners 
- 45 drankjetons gratis 

€ 400 
 

Sterk ondersteunende partner 
- Normale advertentie op de affiche 
- Één spandoek in de vertrek- en aankomstzone 
- Vermelding via de geluidsinstallatie tijdens het evenement. 
- Vermelding op de sponsorpagina van de website 
- Facebookpost samen met onze andere sterk ondersteunende partners 
- 20 drankjetons gratis 

€ 250 
 

Ondersteunende partner 
- Kleinere advertentie op de affiche.  
- Vermelding op de sponsorpagina van de website 
- Facebookpost samen met onze andere ondersteunende partners 
- 8 drankjetons gratis 

€ 100 
 

Uit sympathie 
- Naamsvermelding op de affiche.  

€ 50 
 

 

Programma 
 

17u45:   RETROKOERS 

 Wielerwedstrijd zoals dit was in de jaren ’60-70 

19u15: ACHT VAN HEIDE 

 Wielerwedstrijd voor gentlemen 
 

Na deze wedstrijden beleef je een sfeervolle avond  
in het centrum van Heide 

 
 

mailto:info@wieka.be
http://www.wieka.be/
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