
 

 

 

Allimpic’s Gazetje 

 Editie Juli – Augustus - September 

2017 



 



Verjaardagen Kalender

Allimpic’ s Gazetje 1

Juli Juli
4 juli Martine Nollet 1 juli Zwemmen Kubb
16 juli Andy Swaenepoel 2 juli BBQ in Zaal Nele
21 juli Christine Borry 8 juli Zwemmen Spel zonder grenzen
26 juli Rik Muylle 15 juli Zwemmen Truck Run
30 juli Ruben Moreel 22 juli Zwemmen mini-voetbal

29 juli Zwemmen Bolletra

Augustus Augustus
2 aug Kateleen Viaene 5 aug Zwemmen Sportnamiddag
6 aug Dries Vanmechelen 12 aug Zwemmen Ping-pong
24 aug Rita Vanrapenbusch 19 aug Zwemmen Mini-voetbal

Janniek Vanhecke 26 aug Zwemmen Badminton
25 aug Bjorn Debruyne 27 aug Dagwandeling

September September
1 sept Kris Devos 2 sept Geen zwemmen Geen sport
11 sept Patricia Vandenbroucke 9 sept Verrassingsreis Mini-voetbal
16 sept Andy Muylle 16 sept Geen zwemmen      Geen sport
17 sept Delfien Depoortere 17 sept Autoloze zondag (meer info volgt)
23 sept Liesa D’Hondt 23 sept Zwemmen Mini-voetbal
26 sept Rik D’Hondt 30 sept Zwemmen Basketbal
27 sept Kris Dulst

In de maanden juli en augustus kan er ook buiten gezwommen worden als het weer het toelaat.

22 okt Wandel en loopevent ( meer info volgt)

16 dec Eindejaarsfeest



Voetbaltornooi De Hoge Kouter
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Al sinds enkele jaren doen wij met enkele van onze leden mee aan het voetbaltornooi van De
Hoge Kouter in Kortrijk. Ook dit jaar hebben we terug deelgenomen. Met 8 spelers
vertrokken we vol goede moet richting Kortrijk. In de voormiddag zijn er altijd wat
wedstrijden om te zien wie de betere ploegen zijn en zo enkele reeksen samen te stellen voor
in de namiddag.

Nadat iedereen zich had omgekleed waren we klaar om rond 10u te beginnen met onze
eerste match tegen ploeg Baptiste. Die match wonnen we met 2-0. De sfeer zat er direct in,
ook al was het weer niet zo goed. Om 10u30 volgde al onze tweede match en dit tegen de
ploeg ‘den Derden time’. We hadden die ploeg al voor ons zien spelen en wisten dat dit niet
gemakkelijk ging zijn. Aan het einde van de match stond het 4-4 waar iedereen zeer blij mee
was. Om 11 uur was dan de laatste match voor de verdeling van de reeksen. Dit was tegen
OLYMPIC ’82, een ploeg dat we ook hadden zien spelen. Dit ging wat minder vlot en deze
ploeg was iets te goed voor ons, het werd 3-0 maar we hebben toch goed gespeeld.

Daarna was het pauze en moesten we afwachten om te zien wanneer onze eerste match was
in onze reeks. Daar moesten we 5 matchen spelen. De eerste van die 5 was tegen de ploeg
van de oud leerlingen waar voor veel van onze spelers vrienden in hadden. Onverwacht
wonnen we ook deze match, dit keer met 2-1 met twee mooie doelpunten van Stefaan. De
tweede match werd 2-2 dus er was nog niets verloren. De derde match was tegen de ploeg
die op dat moment eerste stond. Iedereen deed zijn uiterste best, maar we konden niet
voorkomen dat we 2-0 verloren. Onze laatste match was beslissend voor de tweede plaats.
Het was heel de tijd zeer spannend, maar we hebben uiteindelijk met 1-0 gewonnen en
werden zo tweede in onze reeks.

Voor de eerste keer sinds onze deelnames
werden we tweede. Als coach/medespeelster
ben ik enorm fier op deze prestatie en wil ik
iedereen nog eens bedanken om zo zijn best
te doen! Hopelijk kunnen we volgend jaar
onze reeks winnen!

Lynse Knockaert



Estafette interview 
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Interview met Janniek Vanhecke door Lieve Vierstraete. 

Wie ben je?  

Ik ben Janniek Vanhecke. 

Hoe heb je Allimpic leren kennen?  

Ik was al lang lid van dynamika en toen dit overging naar Allympic en later naar Allimpic, ben ik 

lid gebleven bij die vereniging. 

Ik neem vooral deel aan de wandelingen, soms ook wel de extra activiteiten zoals 

eindejaarsfeestje of andere uitstappen; sinds dit jaar ben ik ook al af en toe eens komen 

zwemmen. 

Ben je van Izegem? 

Ik heb lang in Izegem gewoond maar woon sinds hele tijd in Brugge. 

Heb je hobby’s? 

Mijn hobbies zijn lezen, reizen en met de pc werken. 

Reizen doe ik vooral met tal van verenigingen; ik ben zo al in heel wat verschillende landen 

geweest. 

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst? 

Wandelen vind ik een leuke activiteit. Ook de dagwandelingen probeer ik mee te doen. 

Aan wie geef je de estafette stok door? 

Ik wil de stok graag doorgeven aan Philippe Dubois. 



Vorige activiteit 
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22 april Karabijnschieten 

Zaterdag 22 april, na het wekelijks zwemuurtje was het verzamelen voor het karabijnschieten bij de 

Barbaraschutters van Izegem bij het JOC. Na een welkom woord van de voorzitter werden de 

wapens uitgedeeld en de banen aangewezen voor de rechts en linkshandigen. Met de nodige uitleg 

hoe je het wapen moest laden, konden we onze handigheid testen. Daarna werden we verdeel en 

kregen we elk een schietschijf waar er drie schrijven opstonden en daar op moest 10 maal 

geschoten worden en zoveel mogelijk punten te raken. Wat resulteerde dat de beste 8 terug tegen 

elkaar uitkwamen. Daarna mochten de 4 beste schutters nog eens tegen elkaar waarbij het 

resultaat was dat Stefaan en Linda even veel punten hadden en zij terug tegen elkaar moesten. 

Linda won uiteindelijk met een paar punten.        

             Linda  

28 mei Wandeling Nokere 

Voor deze ene keer verzamelden we niet op de parking van het zwembad maar op de parking van de Leest, 

dit omdat er rommelmarkt was. Het was een snik hete dag en er waren maar 19 leden die het aandurfden 

om de wandeling mee te doen. Het was een mooie wandeling en omgeving. Ondanks de hitte hebben we 

toch genoten. We hebben een leuk terrasje gedaan met een fonteintje, wat wel rustgevend was met het 

water dat spetterde. Na ons drankje waren de batterijen terug opgeladen hebben we nog een eindje moeten 

wandelen naar de auto’s. Het was zeker voor herhaling, maar dan liefst wat minder warm want het was echt 

snikheet.  

           Tania Demeulenaere. 

11 juni wandeling Palingbeek (Hollebeke) 

Samen met Sylvie, Dries, Andy en chauffeur Jean-luc zijn we samen vertrokken in Izegem met de oldtimer. 

We hebben met open jeep zonder gordels gereden. Het was zeer leuk en fris. Wanneer we aangekomen 

waren zijn we direct tussen de bomen gaan wandelen. Er waren veel meertjes, putten, hoogten, laagten en 

mooi aangelegde paden. Veel herinneringen aan de wereldoorlog zoals bunkers borden met beschrijvingen, 

poppytjes in papier met tekstjes aan, standbeelden, panorama’s van hoe de aanval zone toen was. We 

hebben ook langs de palingbeek zelf gewandeld. Na een laatste helling kwamen we aan inde golfzone die 

daar ingesloten ligt. Daarna een lange pauze en aangezien het heel warm was zijn we gestopt in de cafetaria. 

Het was daar wel zeer druk aangezien er een privéfeestje was maar het was wel gezellig allemaal samen in 

een kring. Omdat het al zo laat was hebben we een ingekorte weg terug naar de auto’s genomen. Daarna 

ging iedereen tevreden naar huis. Hopelijk heeft iedereen daarna zo goed geslapen als ikzelf.  

            Sylvie en Tania 



Foto’s
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Volgende activiteiten
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8 juli spel zonder grenzen

Wegens het boekje iets later is dan anders is spel zonder grenzen al voorbij. Enkele
leden namen samen met ons deel, andere kwamen supporteren. Voor de eerste keer
dit jaar mochten 84 ploegen meedoen (83 waren ingeschreven). We eindigden op
een mooie 61ste plaats. Proficiat aan iedereen die heeft meegedaan en hopelijk tot
volgend jaar.

15 juli truck run

Op het moment dat je het boekje zal lezen, zal deze activiteit ook al voorbij zijn. Het
zal zoals altijd een onvergetelijke ervaring zijn en een plezier voor iedereen die mee
was.

29 juli bolletra

Ook dit jaar gaan we terug eens naar de bolletra. De uitnodiging hiervoor zal nog
komen, maar zet dus alvast de datum in je agenda indien je zou willen meegaan!

27 aug dagwandeling

Dit jaar is er terug een dagwandeling voorzien door ons wandelteam. Net zoals bij
iedere wandeling zullen we de locatie maar te weten komen wanneer de uitnodiging
in onze inbox/brievenbus zit. Hopelijk hebben we dit jaar goed weer en mogen we
terug veel mensen verwelkomen.

9 september verrassingsreis

De naam zegt het zelf, verrassingsreis. Veel weten we er niet over. Enkele leden van
het bestuur hebben deze taak op zich genomen om terug een onvergetelijke dag
samen te stellen. Ben je ook zo benieuwd? De uitnodiging zou je al reeds ontvangen
moeten hebben, wat we gaan doen is nog altijd een raadsel.

17 september autoloze zondag

Op 17 september is er terug een autoloze zondag, die ook deel uit maakt van
#izegeminbeweging. Hier kunnen we dus terug punten verdienen om mee te doen
aan het klassement. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op deze activiteit en kunnen
we onze eerste plaats van vorig jaar behouden.



Wist je dat?

Moppen
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 De jongste opa 30 jaar is (Ged Fulton)
 Een rubiks kubus heeft 43252003274489856000 mogelijkheden (niet moeilijk dat ik die

nooit juist opgelost krijg).
 De kortste oorlog in de geschiedenis duurde 38 minuten tussen Groot-Brittanië en

Zanzibar.
 Het gewicht van de aarde is niet te bepalen, maar men schat dat de aarde 6 quadriljoen

kilo weeg. Dat is 6 met 24 nullen na.

 Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20 meter lang? Om de tuinslang
te vervoeren.

 Twee slakken zitten gezellig op het strand als ze plots een naaktslak zien voorbijkomen.
Roept die ene slak: “Wegwezen, het is hier een naaktstrand!”

 Waarom kan een boom niet voetballen? Hij is geschorst.
 Wat is een vliegtuig zonder vleugels? Kapot.
 Mijn wekker is jaloers op de relatie die ik heb met mijn bed.



Foto’s
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Spelletje
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Vind jij de weg van start naar einde?



 


