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WIST JE DAT ….. 

-  Er nieuw leven is bij Quinten Couckuyt : Jerom - 30/09/2016 - 13u05 - 52cm
       3,910kg is geboren – proficiat aan de ganse familie. 
- Ook bij Celia Biesbrouck is de ooievaar langs geweest : Nore is de naam van
     de kleine meid, geboren op 28/9/2016 – proficiat van ons allen (Blanche en 
     Teunia zijn heel fiere tantes).
-  Dat de site van de Pionier sedert nu uitgerust is met een nieuw  Fins trimpad, 
     800m lang, aan de buitenkant van de piste en van het voetbalveld. Iedereen
     kan er altijd en gratis op lopen, het bestaat uit schors. Zeer zacht om te lopen
     en s ’avonds verlicht. Met dank aan de stad Wervik.
-  We spoedig herstel toewensen aan Andy en Delphine Samijn, Laura Denhert,
     Katrien Dewulf, Daisy Deschrijvere, Willy Dorme, Noa Cauliez, Els 
     D’Hondt,  ….
-  Dat Flac terug de Gouden Label 2016 ontvangen heeft van de VAL voor haar
     jeugdwerking. Proficiat aan alle jeugdtrainers en begeleidende ouders. 
-  Dat onze sponsor FLANDRIEN KAAS (kaas Triporteur Desmet) ook goud
     kreeg: een Super-Gouden Medaille, in San Sebastian(Spanje). Proficiat van
     ons allen, en we weten nu nog beter welke kaas wij moeten kopen: Flandrien Kaas. 
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wist je dat (vervolg) : 
-   Dat we ons medeleven betuigen bij het overlijden van Patricia: mama van Björn
     Valcke. Sterkte Björn, aan de familie Mahieu-Dumont bij het overlijden van de 
      moeder van Martine, aan Flavie Vanbesien bij overlijden van broer Emiel. 
-   Atleten van Athleoo in de prijzen vielen bij verkiezing door de Wervikse 
     Sportraad op 9/12/16  : ultraloper Ludo Depoortere werd uitgeroepen tot 
     Sportman van het jaar. Ghislain Salaets kreeg de trofee van Sportverdienste  
     (was afwezig, Patrick mocht op de foto) en Blanche Decorte won de trofee van             
     AMH-atleet van het jaar. 
     Mado Descamps werd genomineerd als sportvrouw.

               
- Dat we de mogelijkheid hebben om indoor te gaan trainen (op kosten van FLAC)
in de sporthal in Gent. Interesse? misschien kunnen we eens afspreken om samen te 
gaan - goeie voorbereiding voor indoor PK op 8/1/2017 in Gent. Laat maar weten . 
- Dat er nieuwe clubtruitjes van FLAC aangekomen zijn - wie betaald heeft en zijn 
truitje nog niet ontvangen heeft, of wie een nieuw wenst : vragen in secretariaat. Er 
zijn ook nog enkele sweaters over van Athleoo, wie nog geen heeft, mag er ook een 
vragen. 
- Dat ons jaarlijks clubfeest zal plaatshebben op zaterdag 4/2/2017 - er zal natuurlijk 
   weer een mooie tombola aan verbonden zijn - Guido zal rondgaan met de lotjes. 
   Aarzel niet om er te vragen aan hem. 

Enkele uitslagen : 

In Poperinge had de jaarlijkse oefencross plaats. Bij de benjamins werd Janne Van-
canneyt vierde. Kobe Depraetere werd mooi tweede, Joran Delcroix werd tiende. 
Overwinning was er voor pupil Ella Depraetere, Nelle Vancanneyt werd achtste. 
Eveneens een eerste plaats voor pupil Gust Vancanneyt. 
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               Bij de cadetten werd Indra Vandenabeele bij haar eerste op-
treden mooi derde. Cadet Jonas Ingelbeen werd vijfde. Train-
ster Joke Engels werd bij haar debuut  bij de masters vierde. 
Bij de heren masters werd Koen Depraetere vijfde, Franky 
Ghesquiere werd elfde en Dirk Koopman dertiende.

Aicha Deberdt nam deel aan het Houtland Criterium en eindigde op de dertiende plaats, 
Frederik Salomez eindigde op de negende plaats.

Met de Cross Cup Relays in Gent had de 
eerste cross van het seizoen plaats. Bij 
de benjamins werd de ploeg van Joran 
Delcroix en Kobe Depraetere negende. 
De pupillen van Gust Vancanneyt ein-
digden op een ongelukkige vierde plaats, 

net naast het podium. Ploeg Yarno Destailleur werd 43ste. Bij de pupillen werd de ploeg Ella 
Depraetere en Nelle Vancanneyt 34ste. Sien Nuytten werd 22ste bij de miniemen. De cadetten 
met Indra Vandenabeele werden 60ste, de ploeg van Janne Ingelbeen was 71ste. Bjorn Van-
houtte en Jonas Ingelbeen eindigden op de 22st plaats. Bij de scholieren werd Thijs Gellynck 
55ste en master Koen Depraetere werd 23ste. 

In de Vredesloop in Ieper werd Kobe Depratere tweede   
op de 700m, Joran Delcroix werd tiende. De uitslag van 
de meisjes is blijkbaar niet beschikbaar. Op de 10 mijl 
werd Koen Depraetere achtste in 1u05’12, Pascal 
Vandevoorde werd 58ste in 1u09’36, Franky Ghesquiere 
60ste in 1u09’38, Dirk Koopman 97ste in 1u12’57, 

Kristof Vandamme werd 140ste in 1u16’14, Peter Feys 159ste in 1u18’22, Tony Vancanneyt 
was 408ste in 1u36’02 en An Maes 422ste in 1u37’44.

In Waregem had de Jongerencross plaats. Bij de benjamins werd Janne Vancanneyt 
5de. Kobe Depraetere was 6de  en Joran Delcroix 36ste. Podium voor pupil Gust 
Vancanneyt die 2de werd, Jari Salomez werd 27ste. Bij de pupillen geboren 2006 
was Ella Depraetere 6de, bij de jongste pupillen een 10de plaats voor Nelle Vancan-
neyt. Miniem Sien Nuytten werd 9de, Guillaume Vanhoutte 26ste. Bij haar eerste 
cross werd cadet Indra Vandenabeele 10de, Jonas Ingelbeen werd 12de en Bjorn 
Vanhoutte 13de bij de cadetten. Scholiere Janne Ingelbeen werd 10de. Bij de mas-
ters werd Koen Depraetere 12de, Frederik Salomez 16de.
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Op 11 november had In Ploegsteert de  jaarlijkse Course De Souvenir plaats. Op de 8 
km werd Manon Demey 375ste, Youri Depoortere werd 537ste, Ella Depraetere 829ste, 
op de 1879de  plaats Frederik Salomez, op 1881 hebben we Aicha Deberdt, Jari 
Salomez eindigde op de 1882 plaats en debutante Greet Vanhollebeke werd 2371ste. 
Op de halve marathon werd Koen Depraetere 66ste  in 1u22’18, Pascal Vandevoorde 
werd 158ste in 1u27’32, Franky Ghesquiere 167ste in 
1u27’38, Jan Desodt eindigde in 1u29’57 op de 214ste plaats, 
Dirk Koopman werd 257ste in 1u31’56, Hendrik Claeys 
322ste in 1u33’54, op 443 hadden we Kristof Vandamme in 
1u37’31, Peter Feys werd 532ste in 1u39’24, Toni Vancanneyt 
werd 1186ste in 1u54’10 en An Maes eindigde op de 1674ste 
plaats in 2u07’37.

In Zonnebeke had de eerste Poppies-Run plaats. Bij de jeugd werd Nelle Deceun-
inck mooi derde op de 300m. Op de 600m werd Saar Deceuninck vijfde, Nelle was 
26ste en Julie Popelier werd 39ste. Op de 600 m voor de jongens ereplaats voor Kobe 
Depraetere op de tweede plaats. Zus Ella Depraetere behaalde de eerste plaats op de 
900m. Op de 5,200 km werd Evelien Dewulf 254ste  en werd Caroline Dorme 274ste 
. Op de 10,4 km werd Koen Depraetere negentiende of eerste bij de masters. Pascal 
Vandevoorde werd 50ste, Dirk Koopman 79ste en Kristof Vandamme werd 98ste .
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Ten Brielenlaan 49 8940 Wervik 
0495/79.69.77



10 PB

Benjamin Kobe Depraetere eindigde op de dertiende plaats op de cross in Deinze. Zus 
Ella werd negende bij de pupillen, Jonas Ingelbeen werd 36ste bij de cadetten.

Op de Cross cup in Roeselare behaalde Kobe Depraetere de 5de  plaats bij de ben-
jamins . Bij de pupillen 2007 werd Saar Deceuninck 15de , dit bij haar eerste cross. Bij 
de pupillen 2006 was Ella Depraetere 8ste . Een 5de  plaats voor pupil Gust Vancaneyt 

Yarno Destailleur was 31ste.  
Bij de miniemen werd Guillaume Vanhoutte 24ste.Indra Vandenabeele werd 29ste bij 
de cadetten. Jonas Ingelbeen werd 28ste en Bjorn Vanhoutte 48ste. Bij de scholieren 
eindigde Janne Ingelbeen op de 26ste plaats. In de korte cross was Bjorn Valcke 65ste 
en bij de masters werd Koen Depraetere 22ste, Franky Ghesquiere werd 50ste .

In Langemark had de Milcobel Run plaats. Op de 10,5 km loop was 
Pascal Vandevoorde 78ste, Kristof Vandamme werd 115de ,Dirk Koop-
man 117 de en Franky Ghesquiere was 118de. Peter Veys werd 193ste.

De Belg Ludo Depoortere uit Geluwe heeft op 23 november 
2016 de finish gehaald na een dubbele spartathlon, maar liefst 
492 kilometer ver. De 58-jarige West-Vlaming deed er 77 
uur en 14 minuten over en kwam zo als eerste heer over de 
eindstreep. 
(Winnaar Authentic Fhidippides Run Athens-Sparta-Athens 
492 Km    - 1ste plaats heren )

Op de cross in Oudenaarde werd pupil Gust Vancanneyt zesde. Bij de cadetten was er 
een twintigste plaats voor Jonas Ingelbeen.

In de Kerstloop in Waregem behaalde Gust Vancanneyt 
de derde plaats in de jeugd- reeksen.
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In de Corrida van de Kerstloop in Langemark werd Frederik Salomez 35 ste in 40’02, 
Franky Ghesquiere werd 52 ste in 41’24, Dirk Koopman 86 ste in 44’01 en Kristof 
Vandamme werd 125 ste in 46’25. In de jogging over 3,6 km werd Jari Salomez 58 ste.

Op de jogging de St.Nicolas – te Hersaux op de 10.2 km werd Frederik Salomez 39° in 
38’39, Salomez Jari en Deberdt Aïcha werden 753ste en 754ste in 1u02:08.

  Nout en Bouwe Verrote amuseerden zich op de Glow Run in 
  Kortrijk op 9 december 2016 – samen met nog enkelen uit         
Wervik  – we vinden geen uitslag terug. 

NIEUWE CLUBRECORDS 2016 - kern Wervik 
                                 NIEUW                OUD
Benjamins 4 kamp: Vancanneyt Nelle 977 ptn - Depraetere Ella  863 pt (2015)
Pupillen 60 m H : Depraetere Ella 15.12 (nieuw) -         - 
              4 kamp : Depraetere Ella 981 pt     - Laurez Bayush 688 pt (2011)
Masters 200m W45 : Volkaerts Linda 30.01 (nieuw) -     - 
Miniemen 300m :  Ingelbeen Jonas 48.71    - Ostyn Sander 48.84  (2006)
            1000m :     Ingelbeen Jonas 3.09.31      - Ingelbeen Jonas 3.13.12 (2015) 
            80m H :     Ingelbeen Jonas 15.32         - Desmet Antoon 16.70 (2015)
            5 kamp :     Ingelbeen Jonas 2362 pt      - Ostyn Sander 1977 pt (2006)
Cadetten 2000m : Vanhoutte Bjorn 7’43”30 (nieuw)  -         -
               Mijl :      Vanhoutte Bjorn 5’58”90 (nieuw) -          - 
    1500m Steeple: Vanhoutte Bjorn  5’56”26 (nieuw) -       -
Master 5000m: Depraetere Koen 18’13”50 - Salomez Frederik 18’19”52 (2015) 
    Discus M65 1kg: Dorme Willy 29m16 - Plets Raymond 28m02  (1999)
    Discus M65 2kg Dorme Willy  27m84 (nieuw) 
     Speer  M65 600gr : Salaets Ghislain 16m83 (nieuw)
Alle clubrecords hangen uit in de kantine, boven. 
Ze zijn er om verbeterd te worden ..... wie weet, volgend seizoen. 

OPGELET : 
blijkbaar zijn er toch nog bepaalde atleten die nog niet in orde zijn met lidgeld of 
aansluitingskaarten - weet dat jullie niet meer toegelaten zullen worden op 
training, en dat het eigen verantwoordelijkheid is bij eventueel ongeval! 
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regeling ATHLEOO – einde jaar : 
 
- zondag 25/12/16 – geen training : kerstmis 
- maandag 26/12/16 – geen training : 2de kerst - pionier gesloten 
- woensdag 28/12/16 – kerstfeest ATHLEOO - 
     (gewone training, nadien kerstkoeken met warme chocomelk – gratis voor alle leden, 
     2.50 euro voor niet-leden - wel vooraf inschrijven bij hollebekepatrick@skynet.be ) 
- zondag 1/1/17 – geen training : nieuwjaar 
- maandag 2/1/17 – geen training – 2de nieuwjaar - pionier gesloten. 
- woensdag 4/1/17 – gewone training 
- zondag 8/1/17 – training + nieuwjaren: iedereen brengt een beetje toastjes of hapjes
     mee en zo krijgen we een walking diner, leuk om elkaar te ontmoeten en te 
     nieuwjaren.
- zaterdag 4/2/17 – clubfeest + tombola ATHLEOO - we beginnen met de huldiging van 

onze verdienstelijke atleten, receptie, etentje (zelfde als vorige jaar : 4 
soorten vlees + groenten en frietjes - à volonté), en daarna onze super 
tombola van Guido. Wees erbij! Dit alles gebeurt bij ons in de Pionier. 
Noteer nu al in jullie agenda. Hebben jullie sugesties om iets leuks te 
doen (dansje, play-back, ...) laat maar weten .... 

Enkele belangrijke wedstrijden op komst:
08/01/17 : PK indoor op piste in Gent – (vanaf cad tot en met masters) 

15/01/17 : FLAC cross te Ieper (vanaf benj tem masters)
21/01/17 : KVV indoor op piste in Gent voor cad en schol 
22/01/17 : FLAC cross te Poperinge (vanaf benj tot en met masters)
05/02/17 : PK cross te Diksmuide (vanaf benjamins tot en met masters) 
12/02/17 : KVV cross te Rotselaar : Crosscup 
19/02/17 : Flac cross te Ardooie (kern Izegem - vanaf kangoeroe tot en met masters) 
24/02/17 : Flac premie-avond in Izegem + uitbetaling ZOMERCRITERIUM 2016.
11/03/17 : BK + PK indoor masters te Gent.
12/03/17 : BK CROSS te Wachtebeke (voor iedereen) 
18/03:17 : jeugddag te Gent
24/03/17 : uitreiking premies Cross-criterium provincie West-Vlaanderen te Izegem 
22/04/17 : PK op piste te Kortrijk (vanaf cad) - dag 1 
29/04/17 : PK op piste te Roeselare (vanaf cad) - dag 2 
29/04/17 : BVV jeugd te Wervik - FLAC (meisjes)
30/04/17 : BVV jeugd te Zwevegem - AZW (jongens) 
01/05/17 : Rubenscup jeugd te Izegem (FLAC) 
(Alle nuttige info op : 
www.athleoo.be - www.flac.be - www.atletiek-westvlaanderen.be)
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BROOD – BANKET – CHOCOLATERIE

DE BECKER YOURI
Oude Beselarestraat 54 - 8940 Wervik – T 056/31.14.92.

YOURI
Gesloten op zondag en maandag 
Specialiteit: Chocoladekoeken -  Pistolets -  Boerenbrood - Verjaardagstaarten en pralines van het huis 
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Voor de jeugd (benjamins tot en met scholieren) kan je de tussenstand van de FLAC-
GELE-TRUI nu al terugvinden op de websites. 
Ook de tussenstand van het West-Vlaamse Crosscriterium kan je terugvinden op de web-
site (vanaf cadetten tot en met masters). 

Op volgend blad vind je de medische fiche voor 2017. Gelieve deze int te vullen en terug 
te bezorgen in secretariaat. 

Vergeet ook niet dat je een deel van je lidgeld kan recupereren via je ziekenfonds. 
Vraag een attest bij hen, wij vullen het voor u in. 

Een overzicht van de FLAC-prestaties per atleet : 
Er werden in de zomer 3434 prestaties geleverd op de piste door FLAC atleten wat een 
100-tal meer is dan verleden jaar. Hieronder de prestatie statistiek met een gemiddelde 
van 4,0 prestaties per lid, wat minder is dan verleden jaar.
Zodus, komaan Wervik, laat jullie niet kennen en doe ook maar eens meer mee aan een 
meeting. 
Je kan er nog altijd ook een deel van je lidgeld mee terug verdienen. 
( zie ook het premie-stelsel van FLAC)

 Wervik had vorig jaar volgend aantal aansluitingen : 
wedstrijdatleten : 58 mannen en 72 vrouwen = 130 (in totaal 846 voor FLAC)
( Ieper 146 - Izegem 222 - Oostkamp 77 - Poperinge 220 - Roeselare 51)
recreanten : 44 mannen + 27 vrouwen : 71 (in totaal 337 voor FLAC)
( Ieper 30 - Izegem 56 - Oostkamp 21 - Poperinge 50 - Roeselare 109)

Totaal aantal voor FLAC : 1183 leden ( meer dan vorig jaar : gemiddeld 18% stijging)
Totaal aantal voor kern Wervik : 207 

Op de zomerkampioenschappen behaalde FLAC 10 x goud, 4 x zilver, 5 x brons.
Indoor behaalde FLAC : 2 x goud, 5 x zilver, 3 x brons (2x Wervik)

Op provinciaal vlak behaalde FLAC 126 medailles outdoor en op de Vlaamse 23. 



17 PB

EOS – BEAUTY CENTER …
Verfaille Cindy - Barrierestraat 87 8940 Wervik

Tel. 056 31 03 62 

Behandelingen met zichtbaar resultaat:
 - Huid verjongende behandeling
 - Acne behandeling
 - Afslankende behandeling
 - Permanente ontharing
 - Infra Rood Sauna
 - Voedingsadvies

 ( uit sympathie ) 
DEWULF GUIDO 

BESELARE 
(kiné)
057/46.68.58



18 PB

Medische fiche
Graag deze medische fiche laten invullen door ouders en/of arts. Op deze manier beschikken de be-
geleiders over de nodige informatie om uw kind optimaal bij te staan bij een noodgeval.
Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt door Athleoo Wervik.

Naam atleet: …………………………Voornaam : ...........................................................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………… Geslacht: M/V
Wie kan er gecontacteerd worden bij een noodgeval tijdens de trainingsuren?
Naam: ………………………………Telefoonnummer: …………………………
Naam: ………………………………Telefoonnummer: …………………………
Naam: ………………………………Telefoonnummer: …………………………
Contactgegevens van uw huisarts: Naam: ………………           Telefoonr: …………………………
Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de sportclub op de hoogte 
moet zijn? (vb. knieoperatie waardoor sprongoefeningen af te raden zijn)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind een ziekte of aandoening (suikerziekte, (inspannings-)astma, epilepsie,…)?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Neemt u kind daarvoor bepaalde medicatie; meer specifiek: gebruikt uw kind tijdens het sporten 
bepaalde medicatie (puffer, insuline,…)?  Indien ja,  graag medicatie in het secretariaat leggen tijdens 
de activiteit. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wat is de gangbare dosis/inname bij noodgeval? Mag/Kan die door een begeleider/atleet (zelf) toege-
diend worden?
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind allergisch voor  bepaalde geneesmiddelen?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, suikerarme dranken, bepaalde allergieën)?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zijn er andere punten waar de sportclub rekening mee moet houden (vlug moe, gehoorproblemen, 
andere moedertaal dan Nederlands,…)?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind gevaccineerd voor tetanus?  Ja / neen  In welk jaar? ………………………………..
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de sportclub wil meedelen?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ingevuld door:     Handtekening:

Naam  en voornaam : …………………………………………………………………………………

Datum: …………………………….
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 enkele foto’s : 

  Uitreiking trofee’s sportman, sportvrouw, sportverdienste. .... 

  
enkele mooie                  
momementen 
om van 
te genieten ...
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Natuursteenbedrijf

DEBACKER MARC & RIK
Blauw- en witsteen - marmer - graniet
Trappen - sierschouwen - keukenbladen
Tafels - vloeren - terrastegels
Grafzerken - alle soorten natuursteen

Komenstraat 88 - 8940 Wervik - GSM: 0476/31.64.36
Telefoon: 056/31.05.39 - Fax: 056/31.59.46



23 PB



24 PB



25 PB

Per week vinden 3 trainingen plaats: meer info : www.athleoo.be 
LIDGELD per jaar (1 november 2016-->31 oktober 2017) (nieuwe leden : +15.00€ clubtrui)
Kangoeroes vanaf 6 jaar :     85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 € 
Benjamins  2009- 2008 :      85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 €           
Pupillen   2007 – 2006 :     85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 €
Miniemen  2005 – 2004 :     85.00 euro      na  01/11/2016    90.00 €
Cadetten  2003 – 2002 :     85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 €       
Scholieren  2001 – 2000 :    85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 € 
Juniors      1999 – 1998  :     85.00 euro      na 01/11/2016     90.00 €
Seniors   vanaf 1997   :    85.00 euro      na  01/11/2016    90.00 €  
Masters    vanaf 35 jaar  :    85.00 euro      na  01/11/2016    90.00 €
FLAC – wedstrijdatleet : 2 personen : 160.00€ - 3 personen : 235.00€ - 4 personen 310.00€
FLAC -  recreant -jogger:   45.00 euro  -           na  01/11/2016    50.00 €     

Wist je dat Robert (oud-voorzitter Athleoo) deze week 90 jaar geworden is - 
we wensen hem langs deze weg een dikke proficiat! 

Athleoo wenst nog veel succes aan alle studentjes met hun examens, 
een zalig kerstfeest en een gelukkig, voorspoedig, gezond en 
sportief 2017 toe. 
En nog veel atletiek-genot. .... 
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Hiteco is ontstaan uit een uit de 
hand gelopen hobby. Na j a r e n 
samenstellen van pc's voor v r i e n -
den en familie werd beslo- ten de 
stap te zetten naar een pu- b l i e k e 
zelfstandige activiteit. Hite- co is 
opgericht door Kenneth H a s -
peel en is, sedert 2007, gevestigd in Wervik. Er is geen winkelruimte zodat 
overbodige kosten vermeden worden. Zo kunnen wij u de scherpste prijs 
van de markt garanderen.

Na jaren van constante groei begon de nood aan een web shop zich op te 
dringen. Ook met het toevoegen van het merk BTO aan decatalogus, waarbij 
de notebook helemaal naar wens kan wordensamengesteld, werd duidelijk 
dat een web shop zaken zou vergemakkelijken. Op deze manier kunnen po-
tentiële klanten een duidelijk beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn.

Als u de website doorbladert, zult u merken dat veel draait rond het merk 
BTO. Na eigen gebruik van deze notebooks waren wij overtuigd van de kwa-
liteit van dit product en van de mogelijkheden voor de veeleisende klant.Dit 
betekent echter niet dat dit het enige merk is. Alle grote merken zoals HP, 
Acer, Toshiba... zijn beschikbaar.Het aanbod in de winkel wordt constant up 
to date gehouden. 

Kortom 1 adres:                         www.hiteco.be



 
 
 v.z.w. ATLETIEKLUB  ATHLEOO WERVIK 
 bankrekening: BELFIUS BE93 7785 9028 5067 
 

BESTUURSLEDEN 
Voorzitter : Salomez Veronique Loskaaistraat 28 8940 Wer-
vik 056/31.32.31 - 
Secretaris : Hollebeke Patrick Loskaaistraat 28 8940 Wervik 0478/78.95.43 
Schatbewaarder : Huyghebaert Dieter Kruisekestraat 165 8940 Wervik  0479/62.28.64                                    
Leden : 
Engels Joke Beselarestraat 158 8940 Geluwe 056/51.84.85        
Delcroix Guido Hansbekestraat 68 8940 Wervik 056/31.47.68
 Dourny Mario Christuslaan 46 8940 Wervik  0470/85.86.72                          
 Mahieu Jean Marie Geluwesteenweg 70 8940 Wervik  056/31.24.12
Koopman Dirk Vredestraat 45 8940 Wervik 056/31.10.12                                       
Edith Plets Motestraat 27 8940 Wervik 056/31.47.05 
Linda Volkaerts Geluwesesteenweg 157 8940 Wervik – 056/31.58.47 

Trainers
Huyghebaert Dieter - Kruiseikestraat 165 - 8940 Wervik -0479/62.28.64 
Cael Chris - Kasteelstraat 122 - 8940 Wervik - 056/31.09.28 
Hollebeke Patrick - Loskaaistraat 28 - 8940 Wervik - 056/31.32.31 
Salaets Ghislain - Th.Godschalcklaan 3 - 8940 Wervik - 056/31.45.63 
Joke Engels -  Beselarestraat 158 - 8940 Geluwe - 056/51 84 85 
Tim Mahieu -  Geluwesteenweg 70 - 8940 Wervik - 056/31 24 12 - 
Cael Nele – Kasteelstraat 122 – 8940 Wervik – 056/31.09.28
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