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Verjaardagen
Oktober
04/10 Martine D’Haene
08/10 Karien Vanhaverbeke
11/10 Charlotte Bostoen
Nick Braekeveldt
15/10 Gino Hollevoet
Ronny Mistiaen
23/10 Bart Delbeke
26/10 Martine Desmet
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Kalender
Oktober
3 okt
9 okt
10 okt
17 okt
24 okt
25 okt
31 okt

Zwemmen
Hawaii-fuif
Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Wandeling
Zwemmen

Badminton
Truck Run
Ping-pong
Agro-golf
Geen sport

November
03/11 Chris Couckhuyt
05/11 Herman D’Haene
08/11 Vera Van Den Abeele
Hans Seynaeve
19/11 Jean-Marie Rebry
Mauricette Bayliss
22/11 Roza Devos
25/11 Stefaan Depoortere
Ariane Baert
Jean-Luc Vanmechelen
26/11 Marie-Madeleine Bossant

November
7 nov
Zwemmen
14 nov Zwemmen
21 nov Zwemmen
28 nov Zwemmen

December
08/12 Tania Demeulenaere
09/12 Ronny Christiaens
Kurt Deprauw
13/12 Sander Samyn
16/12 Stijn Desal
23/12 Nico Van Asche
29/12 Katrien Vermaut

December
5 dec
Zwemmen
Sinterklaas
Mini-voetbal
12 dec Zwemmen
Badminton
18 dec Eindejaarsfeest
19 dec Zwemmen
Mini-voetbal
26 dec Geen wemmen Geen sport

Mini-voetbal
Bowling
Geen sport
Netbal

Op 2 januari zal er ook geen sport of zwemmen zijn.
Vanaf 9 januari verwachten we jullie terug !

4 ju
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De eerste verrassingsreis
Op 12 september om 8u werden we allemaal verwacht in zaal Ruytershove. Daar werden we al goed verwend
met een mooi ontbijt. Na het ontbijt werd duidelijk waarom we een blauwe en een rode stylo nodig hadden,
want we werden verdeeld in twee groepen. Bijna iedereen had een foto gevonden van toen ze klein waren en
deze foto’s verdwenen in een mapje.
Na het ontbijt vertrokken we, met natuurlijk ons goed humeur, richting bestemming toen nog onbekend.
Tijdens de busrit werd zeer veel geraden waar we nu eigenlijk naar toe zouden gaan. Maar tijdens de rit werd
ook bekend waarom die kinderfoto’s nodig waren. Iedereen moest de kinderfoto’s van het andere team
raden, wat niet altijd even gemakkelijk was. Na een goed half uurtje rijden hadden we daar een antwoord op.
De eerste stop was lijssenthoek Military Cemetery. Hier kregen we heel wat uitleg over de oorlog. De gids
vertelde enkele interessante weetjes over de oorlog en over de gewonden die men op deze plaats hielp
verzorgen. Na een rondleiding op het kerkhof zelf moesten we al terug naar onze bus om naar de volgende
stopplaats te gaan.
Een kwartiertje verder, ergens langs een klein wegje kwamen we aan in cafe Au Nouveau St Eloi. Hier kregen
we een mooi bordje met twee grote boterhammen op zoals uit de oude tijd. Alle bordjes waren mooi leeg,
maar het was dan ook wel zeer lekker. Na deze maaltijd bleven we hier nog even hangen voor wat
gezelschapspelen uit te proberen. Daarna vertrokken we, door de gietende regen, met de bus terug richting
centrum. Daar brachten we een bezoek aan het bekende hoppe-museum. De groep werd terug in twee
gesplists om dan elk met een gids de nodige uitleg te verkrijgen. Daarna had iedereen natuurlijk dorst en
konden we eens proeven van het hommelbier (of van een verfrissend drankje). Na deze verfrissing was het
goed geweest en keerden we terug naar Izegem. De oplossingen van de kinderfoto’s werden doorgegeven en
dat zorgde voor de nodige humor in de bus.
Terug aangekomen in zaal Ruytershoeve stond ons terug een zeer lekkere maaltijd te wachten. De ideale
afsluiter van deze fantastische dag ! Hopelijk hebben jullie het ook zo naar jullie zin gehad als ons. We kunnen
jullie alvast laten weten dat we deze verrassingsreis om de twee jaar zullen organiseren. Indien er mensen tips
hebben mag je deze altijd aan iemand van het bestuur laten weten.

Tot binnen twee jaar !
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Estafetteinterview
Interview met Ariane Baert door Tania Demeulenaere.
Wie ben je ?
Mijn naam is Ariane Baert, ik woon in Izegem. Ik ben
49 jaar oud en ben huisvrouw.
Hoe heb je Allimpic leren kennen ?
Een vijftal jaar geleden vroeg Nick Braekeveldt mijn
dochter Liesa om te gaan zwemmen en zo zijn we
eens komen kijken. Vanaf dan zijn we elke week
komen zwemmen enz.
Ben je van Izegem ?
Ik woon al een ruime tijd in Izegem, maar ik ben afkomstig van Lendelede.
Heb je hobby’s ?
Mijn hobby’s zijn naaien, kaartjes maken, knipsels verzamelen, postzegels
verzamelen, zwemmen en wandelen.
Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst ?
In het algemeen de wandelingen. Die zijn leuk en afwisselend. Je ziet nog eens welke
mooie natuur ons land geeft. De volkspelen en kubb waren ook leuk.
Aan wie geef je de estafette stok door ?
Ik geef deze graag door aan Christine Borry.
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Vorige activiteiten
Spel zonder grenzen op 4 juli
Op 4 juli deden we voor de tweede keer mee aan spel zonder grenzen. Dit keer waren we met 8. Zo
kon iedereen eens wat rusten als het nodig was. Het thema van de springkastelen was vooral uit het
programma ‘Whipe Out’, maar dat hield ons niet tegen. Soms werd zeer tactisch bedacht wie aan
welk springkasteel zou deelnemen. Zo werd bij te hoge springkastelen Lynse aan de kant gelaten,
want zij had hoogtevrees en daarmee verliezen we enkel tijd. Het waren zeer lastige springkastelen
en dat was ook te zien op het einde van de dag, waar toch iedereen moe was. Het was terug een
fantastische ervaring om mee te doen en we hadden dit jaar goed weer (zoals we gehoop hadden).
Foto’s kan je vinden op de website. Oh ja en we deden het beter dan vorig jaar ! plaats 35 van de 56
was dit jaar voor ons. Vorig jaar was dit plaats 54. Op naar volgend jaar !

Kubb op 11 juli
Bijna niemand had al eens gehoord van dit spel. En toch waren we mooi met 12 mensen om te
spelen, wat eigelijk net genoeg was. Het was zeer mooi weer en dus ideaal om dit spel buiten (in de
schaduw) te spelen. Iedereen had het naar zijn zin, dus dit is zeker voor herhaling vatbaar !
BBQ op 12 juli
De dag erna stonden terug veel van jullie paraat op onze barbecue in zaal ’t Sok in Kachtem. De één
zag er al wat frisser uit dan de andere. Jullie waren terug talrijk aanwezig en het vlees was ook zeer
lekker. We proberen er alles aan te doen om ook terug volgend jaar een bbq te geven.
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Vorige activiteiten
Dagwandeling op 23 augustus.
Ik ben enorm moe, want het was een lastige dagwandelling !!!!!! Maar met de laatste krachten die
ik nog heb ga ik een verslagje schrijven ! Het was een wandeling in kluisbergen zo’n 12 km
gewandeld op een dag. 1 ste deel ,Bos boerewegetjes ,berg op berg neer met hindernissen( niet
eenvoudig iemand zoals ik die slecht ziet ! Pauze genomen in een tof cafetje , de zon was er, een
leuk terasje. 2de deel ,wat gewandeld, berg op en neer terug. Daarna zijn we naar de de auto
gewandeld waar we werden getrakteerd met cava of fruitsap. Erna naar de cafetaria zwembad
gewandeld en daar gegeten .Ik heb Italiaans gegeten spagitie bolognaise. Na wat uitgerust op
krachten gekomen de batterrijen wat opgeladen waren was er deel 3. We hebben op het hoogste
punt van de kluisbergen geweest, 141 meter hoog en daar was er een cafetje, de toren . We hebben
er iets gedronken ,wat uitgerust na de lastige klim .Daarna terug gewandeld naar de parking waar
de auto’s stonden reden we terug naar izegem. Weetjes ! Annemie die ook slecht ziet had haar 3
honden mee, 1was een naakt hondje en speelde graag met stokken. De andere hond was een
zwarte labortor en een soort poedel denk ik. TIP weetje de beste schoenen om te wandelen zijn
bergschoenen in italie maar ook in belgie zo ! veilig waar je je voeten niet kan omslaan ! Dat de
dagwandeling lastiger was dan de reis naar Italie waar ik geweest ben, berg open neer,
hindernissen, ongewandelde weggetjes . Slaapwel Tania
Autoloze zondag 27 september
Net zoals vorig jaar deden we ook terug mee met de autoloze zondag op 27 september in Izegem.
We begonnen de dag rond 11 u om elk 250 m te zwemmen. We waren terug met een mooi aantal !
Iedereen kon op zijn eigen tempo zwemmen en had daarvoor een uur de tijd, wat meer dan
voldoende was. Daarna werd met enkele auto’s naar het baguetje gereden om onze maagjes te
vullen met een lekker broodje. Om 13u30 werd dan verzamelt aan de Grote Markt van Izegem. Daar
werd onze groep opgesplitst. Sarah, Katrien, Delfien en Lynse gingen voor de fietstocht van 35 km.
De rest ging voor de wandeltocht van 8km. De fiets en wandeltocht waren zeer mooi. Gelukkig was
het zeer mooi weer ! Zowel spel zonder grenzen als autoloze zondag is in teken van Izegem
Gordelster waarbij we subsidies kunnen verdienen. Rond eind oktober zullen we weten als we even
goed hebben gedaan als vorig jaar waar we de tweede plaats haalden.
Hawaii-fuif vrijdag 9 oktober
De hawaii-fuif was in het Joc te Izegem. Het was een leuk klein zaaltje ! Mooi versiert, leuke
versiering, een mooie hawaii krans om je hals krijgen. Heel leuke muziek zoals de kaboutersdans,
volgentjesdans, het was leuk om terug even kind te zijn. Er was lekkere drank zoals kriek. Leuke
sfeer. Jammer dat er weinig volk was nadat er toch zo veel reclame gemaakt was. Jammer dat er
geen cocktail was. Zeker voor herhaling en de mensen die er niet waren hadden zeker ongelijk !

Foto’s van activiteiten
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Volgende activiteiten
Agro-golf op 24 oktober
Op 24 oktober staat terug voor velen een onbekende sport op het programma, namelijk agro-golf. Dit is
eigenlijk een moeilijkere naam voor boerengolf. Wat is dit nu ? Wel bijna iedereen kent het gewone golf spel
of bijvoorbeeld mini-golf. Wel boerengolf is iets daartussen. Je speelt het op een grote weide, maar in plaats
van met een klein balletje en een kleine stok spelen ze dit met een bal zo groot als een voetbal en met een
stok met een klomp eraan. De Andere regels zullen we ter plaatse in Wevelgem wel horen.
We vertrekken ten laatste om 14u aan de parking van het zwembad. Breng goed schoeisel mee ! Voor leden
kost deze activiteit slecht 5 €, voor niet-leden 8€. Hierbij is een drankje tijdens het spel inbegrepen.
Vergeet jullie niet in te schrijven voor woensdag 21 oktober. !
Wandeling 25 okt
Zoals de meeste ondertussen al weten is de wandeling van 18 oktober een week verlaat. De uitnodiging
kregen jullie reeds al, de oplossing heb je misschien zelfs al gevonden. We zien er naar uit om jullie terug
talrijke te mogen ontvangen.
Bowling op 14 nov
Op 14 november gaan we terug naar de Bowling in Izegem. We vertrekken na het zwemmen om rond 14u aan
de bowling (aan de delhaize) te zijn. Voor de prijs van 6€ kan je 1 spel spelen met 1 drankje inbegrepen. Wie
nog een tweede spel wil spelen zal hiervoor 4,5€ voor moeten betalen. Inschrijven is verplicht en kan tot
uiterlijk 7 november tijdens het wekelijkse zwemuurtje of op het rekeningsnummer BE31 738-0298599-55
(vermelding: Allympic bowling, familienaam + aantal aanwezigen).
Sinterklaas op 5 dec
We hebben een akkoord kunnen maken, de Sint komt een dag vroeger van Spanje naar Izegem, speciaal voor
jullie. Ze zullen terug een hoop lekkers mee hebben voor diegene die braaf zijn geweest. Vergeet zeker niet op
de foto te gaan !
Eindejaarsfeest 18 dec
En ook dit jaar is er terug een eindejaarsfeest. Inderdaad je hebt het goed gezien, dit jaar zal dit doorgaan op
de vrijdagavond. Hopelijk zijn jullie terug talrijk aanwezig ! De uitnodiging zal nog volgen maar het concept zal
het zelfde zijn als vorige jaren !
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Wist je dat ?


Onderzoekers hebben per ongeluk aangetoond dat mieren maar 1 keer adem halen per 2 minuten.




Vandaag is zo’n 2 miliseconde langer dan gisteren. Dit heeft te maken met de vertragende rotatie van de
Aarde. Elke dat roteerde de Aarde dus ongeveer 2 ms langzamer dan de voorgaande.
Mensen die lijden aan Hippopotomonstrosesquippedaliofobie zijn bang voor lange woorden.



De bliksemstraal heeft een snelheid gemiddeld 60.000 km per seconde.

Moppen




Er staan twee blondjes voor het verkeerslicht. Als het licht groen wordt, zegt het ene blondje: “Het is
groen.” Antwoord de andere direct: “Een kikker! “.
Het heeft een lange nek en doet het soms wel, soms niet ?
 Giraf-en-toe.
Er lopen twee cementzakken over straat zegt de ene tegen de andere: “Hé, het gaat regenen !” zegt de
andere :”geeft niets! Daar wordt je hard van !.”



De juf : “Zeven en zeven, wat krijg je dan Marie ?” Antwoord Marie: “Heel fijn zand juf. “



Waarom zet een dronken belg zijn bril af bij een alcohol controle ? Twee glazen minder !



Wat is het toppunt van geduld?
Op je kop gaan staan en wachten tot uw broek afzakt.

Weet je zelf nog een weetje of een mop, laat het ons zeker weten via allimpic@outlook.com of steek het in
onze ideeënbox !
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Spelletje
Kleurplaten zijn niet enkel voor kleine kinderen, maar bestaan ook al voor volwassen. Deze kan je eens
inkleuren wanneer je daar zin in hebt.
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