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Verjaardagen Kalender
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April April
5 april Milo Duyvejonck 1 april Zwemmen Badminton
26 april Leen Soetaert 8 april Zwemmen Mini-voetbal

15 april Zwemmen Paashaas   GEEN SPORT
22 april Zwemmen Karabijnschieten
29 april Zwemmen ping pong

Mei Mei
7 mei Nico Priem 6 mei Zwemmen Mini-voetbal
11 mei Erna Baert 13 mei Zwemmen Ping-pong

20 mei Zwemmen Mini-voetbal
27 mei Zwemmen Basketbal
28 mei Wandeling (verzamelen 13u30 parking

zwembad)

Juni Juni
4 juni Danny Landuyt 3 juni Zwemmen Mini-voetbal
17 juni Marcel Bostoen 10 juni                Zwemmen Badminton Mini-voetbal
19 juni Alexander Samyn 11 juni Wandeling (verzamelen 13u30 parking

zwembad)
23 juni Eddy Couckhuyt 17 juni Zwemmen Mini-voetbal
25 juni Inéz Dewulf 24 juni Zwemmen Trefbal

2 juli BBQ

15 juli Truck Run

9 september Verrassingsreis



Jaarlijkse pannenkoekenbak
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In het weekend van 24-25-26 februari hebben we weer pannenkoeken gebakken. Op
vrijdag werd al goed doorgebakken, maar het echte werk was op zaterdag en zondag
toen jullie allemaal massaal zijn komen proeven!

Er werden meer dan 800 kg besteld en tijdens het weekend zelf zijn er nog veel kg
bijgekomen. De sfeer was zeer aangenaam en iedereen had er zin in.

Er kwamen enkele oude bestuursleden van
Dynamica een handje helpen. Martine heeft
leren pannenkoeken bakken en ze heeft dat
heel de vrijdag namiddag gedaan. Linda had
een mooi pak gemaakt met bijpassende
muts en handschoenen (zie foto). Ook
enkele andere leden die het niet zo
gemakkelijk hebben door hun beperking
hebben hun steentje bijgedragen, waarvoor
dank!

We willen jullie graag bedanken voor al jullie
tijd en hulp tijdens heel het weekend,
zonder al die helpende handen zou het ons
nooit lukken. Dankzij jullie kunnen we de
mensen lekkere verse pannenkoeken laten
proeven.

Met meer dan 800 kg hebben we dus
opnieuw het record van vorig jaar gebroken.
Misschien doen we volgend jaar nog beter,
maar dan zullen we jullie meer dan nodig
hebben. Alvast aan iedereen bedankt voor
het fantastische weekend.



Estafette interview
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Interview met Lieve Vierstraete door Liesa D'hondt.
Wie ben je?
Mijn naam is Lieve Vierstraete, al jaar en dag.

Hoe heb je Allimpic leren kennen?
30 jaar geleden, toen ik begon werken (amai zeg, da’s lang geleden, besef ik nu ook)zocht ik een
vrijetijdsbesteding waarbij het sociaal contact zeker aan bod zou komen. Ik
kwam terecht bij Dynamika waar ik stilaan mijn plekje vond – jawel – in het
begin was het wennen maar snel voelde ik me er echt thuis. Na zo’n 23tal
jaar werd met pijn in het hart een punt gezet achter de werking van die
organisatie. Een goed jaar daarna werd een gelijkaardige organisatie
opgericht. Blij dat ze er terug is, weliswaar onder ietsje andere vorm. Het
was voor mij niet evident om meteen terug aan de activiteiten deel te
nemen maar na een tijdje werd ik ook lid. Voor mij is het nu een totaal
andere beleving, feit dat ik geen verantwoordelijkheden meer hoef op te
nemen, maakt dat ik terug lid geworden ben; uiteraard ben ik nog steeds
bereid om, waar nodig, de handen uit de mouwen te steken of een gezellige babbel te doen met de leden.

Ben je van Izegem?
Jawel hoor ! geboren te Izegem, opgegroeid in Emelgem, toen ik alleen ging wonen, had ik mijn stekje in
Izegem en sinds ik gehuwd ben, is ons nestje in Kachtem gevestigd; dus al in heel wat hoekjes van groot
Izegem gewoond.

Heb je hobby’s?
Sporten heb ik altijd al leuk gevonden, maar dan steeds op recreatieve manier, dus geen wedstrijden voor
mij. Sinds ik ziek geweest ben, hou ik het vooral bij wandelen.  Maar de grootste hobby voor me is
misschien wel het contact met mensen onderhouden; daar haal ik mijn energie uit. Nogal wat tijd gaat naar
het vrijwilligerswerk bij Askovi, een groep die gegroeid is doorheen de steun aan mensen zonder papieren in
de vele moeilijke momenten die ze meemaken. Naast de problemen die ze kennen, wil deze groep mensen
ook actief deel uitmaken van Izegem waar zij proberen een nieuw en normaal leven op te bouwen. Met de
vereniging wordt hier geprobeerd een brug te slaan ts de Izegemnaren en de (nog) niet-Izegemnaren. Als ik
dan zie dat Albana en haar kindjes al heel wat aangename contacten kunnen hebben als ze occasioneel eens
mee komen zwemmen, doet me goed. Ook  oa bij de (bijna) wekelijkse bezoekjes aan het zwembad, maar
vooral bij de babbels in de bar na de activiteit, kan ik mijn batterij opladen.  En nu de lente in het land is, kan
ik me weer beginnen uitleven in de tuin met oa het gras afrijden, onkruid wieden en zo; jawel, als ik maar
buiten kan bezig zijn, dat doet een mens goed hé.

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst?
Pannenkoeken bakken, daar  heb ik terug veel plezier aan beleefd. Het was het eerste jaar na vele jaren dat
ik terug wat actief kon deelnemen aan die activiteit; ik voelde dan wel dat de energie er niet meer is zoals
voorheen want na 1.5u moest ik het bakken staken, maar alles beter dan niets hé (zo’n groot verschil met
vroeger, waarbij ik 2.5 dagen naéén stond te bakken, onvermoeibaar toen)

Aan wie geef je de estafette stok door?
Graag wil ik Janniek Vanhecke aan het woord laten bij het volgend krantje.



Vorige activiteit 
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14 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Ook dit jaar hadden we terug onze jaarlijkse nieuwjaarswandeling / receptie. Jullie waren weer 

talrijk aanwezig. Het begon echter niet zo goed. De dagen voordien werd zeer slecht weer 

uitgegeven en ook toen we bijna wilden vertrekken begon het wat te spetteren. We moesten nog 

even wachten op enkele laatkomers, maar dan zijn we toch vertrokken voor een wandeling door 

Izegem. Zoals ieder jaar was er terug een stop voorzien waar we een hapje en een drankje konden 

verkrijgen. Mogen wij iedereen alvast bedanken die geholpen heeft om terug lekkere taarten te 

bakken waar iedereen kon van smullen. De stop was dit keer aan de nieuwe ondergrondse tunnel 

waar men nu de rijksweg op een veilige manier kan oversteken. Veel mensen kwamen langs, maar 

blijkbaar vond iemand het toch raar dat wij daar iets stonden te drinken. Die persoon moet dan de 

politie gebeld hebben om te zeggen dat er daar een feestje was, blijkbaar kunnen we toch goed 

sfeer maken! Even later werden we van twee kanten een beetje opgesloten door enkele 

politiemensen zodat we zeker niet zouden weglopen. Na de nodige uitleg en de belofte dat we alles 

mooi zouden achterlaten kwamen we er van af met een waarschuwing, oef! De wandeling ging dan 

zonder incidenten verder. Terug in de leest werd er zoals gewoonlijk nog een broodje voorzien en 

konden jullie genieten van een selectie van de foto’s van het voorbije jaar. Enkele minuten nadat we 

binnen waren begon het zelfs te sneeuwen. Het was terug een geslaagde editie en hopelijk is het 

volgend jaar terug even leuk (maar dan zonder politie!) 

           Lynse Knockaert 

24-25-26 februari: Pannenkoekenbak (zie pagina 2)  

12 maart: Wandeling 

Na enig oponthoud op onze vertrekplaats wegens wijzing koers bestemming wandeling zijn we met 

een grote groep 26 personen aangezet richting Moen. 

Wij dachten aan een rustige wandeling op het platteland maar deze wandeling begon een beetje 

avontuurlijker. We moesten door een klein bos maar het was een oude bedding (een diepte) en er 

was meestal geen mooi pad. Het was ook modderig en soms moeilijk om door de bomen te kruipen. 

Maar we zijn allemaal heelhuids en zonder kleerscheuren terug op de gewone landwegen geraakt. 

We zijn ook langs de vaart gepasseert  en zijn ook vele boerderijen tegengekomen. Daarna zijn we 

iets gaan drinken in HET PIETERSHOF, het was een surprise en het was wel uniek. Het Pietershof is 

een boerderij waar een “café” wordt opengehouden door de bewoonster. Ze hebben geen 

frisdranken en geen snacks. Naast bieren hebben ze ook enkele speciale thee’s en biosappen. Luxe 

was ver te bespeuren. Moe en voldaan zijn we dan teruggekeerd naar de auto’s. Het was een hele  

mooie zonnige dag en we hebben er van genoten.     

          Sylvie en Tania 



Foto’s 
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Volgende activiteiten 
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15 april: Paashaas 

We zijn de Kerstman al lang vergeten en denken al aan al het lekkers dat de paashaas 

ons zal brengen. Zou hij tijd hebben om dit jaar terug eens binnen te wippen? Kom op 

15 april zeker naar het zwemmen en krijg misschien wel een paasei! 

 

22 april: Karabijnschieten 

Het begint een jaarlijkse gewoonte te worden, maar iedereen doet het ook zo graag. 

Het is bijna zoals in de films, maar misschien iets minder gevaarlijk. Iedereen krijgt bij 

het karabijnschieten de nodige uitleg van de ervaren schutters. Ze helpen je om beter 

te leren schieten en dan doen we een klein wedstrijdje. Wie kan Katrien dit jaar 

verslaan?! Hopelijk zijn jullie terug talrijk aanwezig. Uitnodiging volgt! 

 

28 mei en 11 juni: wandeling 

Ook het wandelseizoen is terug begonnen bij Allimpic. Het wandelteam doet hun 

uiterste best om terug enkele mooie wandelingen in elkaar te steken. Op 28 mei en 

11 juni is er terug een wandeling. Bestemming = onbekend, want enkel het 

wandelteam weet naar waar we gaan. 

 

2 juli: BBQ 

Natuurlijk kan onze jaarlijkse BBQ ook dit jaar niet ontbreken. Dit zal niet doorgaan 

op de plaats van vorig jaar, maar zal dit jaar in zaal Nele zijn. Traiteur van dienst zal 

terug ’t Worstje zijn. Bij mooi weer zullen we proberen om buiten te zitten, maar we 

kunnen niets beloven. Ook hiervoor zullen jullie nog een uitnodiging ontvangen. 



Wist je dat?

Moppen
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 Ongeveer 2,2% van de wereldbevolking (zo'n 150 miljoen mensen) heeft blauwe ogen.
 Wist je dat het onmogelijk is om met je neus dicht te neuriën?
 De giraffe is het meest kwetsbaar als hij drinkt.
 De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (tot wel 80 slagen per seconde) in de

lucht stil blijven hangen en loodrecht omhoog of naar beneden vliegen.

 Waarom heet een ei een ei? Omdat je van de buitenkant niet kan zien of het een hij of
een zij is.

 Hoe draaien 4 dom blondjes een lamp los? 1 houd de lamp vast en de 3 andere draaien
haar rond.

 Politieagent: "Waar was je tussen 4 & 6?" Ik: "Op de kleuterschool."
 Hoe maakt een skelet de deur open? Met zijn sleutelbeen!



Foto’s 
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Spelletje 
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Regels 

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels: 

1. Elke cel moet een nul of een één bevatten. 

2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden 

geplaatst. 

3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. 

4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden 
als een willekeurige kolom. 

Elke binaire puzzel heeft een unieke oplossing. Deze oplossing kan altijd gevonden worden zonder te 

gokken. 
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