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Verjaardagen
Oktober
4 oktober
8 oktober
11 oktober
15 oktober
23 oktober
26 oktober
November
3 november
5 november
8 november
19 november
22 november
25 november

26 november
30 november
December
8 december
9 december
16 december
23 december
29 december

Kalender

Martine D’Haene
Karien Vanhaverbeke
Nick Braekeveldt
Charlotte Bostoen
Gino Hollevoet
Ronny Mistiaen
Bart Delbeke
Martine Desmet

Chris Couckhuyt
Herman D’Haene
Hans Seynaeve
Vera Van Den Abeele
Jean-Marie Rebry
Mauricette Bayliss
Roza Devos
Stefaan Depoortere
Ariane Baert
Jean-Luc Vanmechelen
Marie-Madeleine Bossant
Amber Bruyneel

Tania Demeulenaere
Ronny Christiaens
Kurt Deprauw
Stijn Desal
Nico Van Asche
Katrien Vermaut

14 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie

24-25-26 februari 2017

Pannenkoekenbak

Oktober
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
23 oktober
29 oktober

Zwemmen
Badminton
Zwemmen
Mini-voebal
Zwemmen
Basketbal
Zwemmen
Mini-voetbal
Wandeling (13u30 a/h zwembad)
Zwemmen
Ping pong

November
5 november
12 november
19 november
26 november

Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Geen zwemmen

Mini-voetbal
Bowling
Ping pong
Mini-voetbal

December
3 december
10 december
17 december
24 december
31 december

Zwemmen Sint
Zwemmen
Zwemmen
Geen zwemmen
Geen zwemmen

Mini-voetbal
Basketbal
Eindejaarsfeest
Geen sport
Geen sport
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Eerste oldtimer rit 17 september
Op 17 september zijn we meegegaan met de oldtimer rit. Om 13u was iedereen die wou meegaan verwacht in
zaal ISO om een namiddagje rond te toeren in oude auto’s, eens iets anders. Iedereen kreeg een nummer
toegewezen, wij hadden nr 5 een Renault Espace net 25 jaar oud, een beginneling oldimer.
Er was een talrijke opkomst zo’n 20 tal auto’s, oude, grote, kleine, een busje en enkele cabrio’s en de
uitblinker was de Rolls Roys, mooi om te zien. Ze stonden allemaal te pronken op de parking van de Leest.
Toen iedereen zijn plaatsje gekregen had zijn we gestart voor zo ongeveer 50 km langs rustige wegen, landelijk
en mooie uitzichten.
Halverwege de rit was er een aperitiefstop op de parking van de Gavers. Genieten van een babbeltje bij een
glas cava of fruitsap met een versnapering. De mensen die naar he toilet moesten konden mee het
Volkswagen busje, vooral Lowietje vond dat super plezant en heel leuk. Daarna zijn we terug ingestapt voor de
verdere rit. Enkele km verder zijn we nog eens gestopt voor de benen te strekken en te kijken naar de padden.
Een beetje na 17u zijn we terug gekomen aan de ISO, en het was nog niet gedaan. We kregen nog een maaltijd
aangeboden, frietjes van de frituur met soorten vlees en groentjes. Samen tafelen met de mensen die voor
ons gereden hebben, het was een fijne en leuke ervaring. Bedankt aan Allimpic en vooral bedankt Jean-Luc en
The Classic Friends voor die mooie uitstap. Dat verdiend een dikke duim!
Hopelijk kunnen we dat nog eens doen in de toekomst.
Danny en Linda
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Estafette interview
Interview met Katrien Wittevrongel door Sarah Mistiaen.
Wie ben je?
Hallo, ik ben Katrien Wittevrongel, echtgenote van Mistiaen Ronny en
mama van Sarah en Sanne, Ik werk als logistiek medewerkster in het
dienstencentrum De Leest en ook woonachtig te Izegem.

Hoe heb je Allimpic leren kennen?
Vroeger waren we lid van Dynamica die jammer genoeg gestopt is en
overgenomen door kvg.
Een 4tal jaren geleden werd ik aangesproken door Rita en Jean-Luc om
bestuurslid te worden en dat heb ik ook aanvaard.

Ben je van Izegem?
Ja.

Heb je hobby’s?
Mijn hobby's zijn, meegaan met mijn man naar koersen en cyclocrossen, en op reis gaan (zowel met caravan
als met het vliegtuig).

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst?
Ik vind al de activiteiten leuk vooral wanneer de leden zich amuseren. Het is niet gemakkelijk iets in te
richten, maar wanneer de leden zeggen 'het was zeer goed' of 'voor herhaling vatbaar' zoals de
verrassingsreis of de oldtimer rit (hiervoor nog een proficiat aan Jean-Luc!) dan geeft het een voldoening aan
het werk dat ik en bestuursleden erin steken.
Het doet ook deugd te zien dat het ledenaantal ieder jaar omhoog gaat en er een grote belangstelling is voor
het wekelijkse zwemuurtje en de sport, waarvoor dank aan de leden.

Aan wie geef je de estafette stok door?
Ik geef graag de fakkel door aan Liesa D'hondt.
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Vorige activiteit
10 juli BBQ
Op 10 juli was er terug onze jaarlijke BBQ. We hadden dit jaar geluk met het weer. Dit jaar moesten we
noodgedwongen kiezen voor een andere traiteur. Wij vonden het eten alvast zeer lekker, hopelijk jullie ook.
Aangezien het goed weer was hadden we enkele spelletjes mee voor buiten en dit was ook zeker een succes.
Hopelijk is het volgend jaar weer even geslaagd.

28 augustus dagwandeling

Met zo’n twintigtal ‘Allimpicers’ verzamelden we op de parking van het zwembad met de bedoeling
er een leuke wandeldag van te maken. Het begon met een miezerig weertje waardoor er toch
enkelen minder goed gemutst werden. We vertrokken richting Ieper waar de wagens langs de ring
achtergelaten werden. De lucht was helemaal uitgeklaard
zodat de zon volop haar werk kon doen en die toverde
meteen een glimlach op ons gezicht. We wandelden langs
de vesten van Ieper. De mooie natuur rond de stad was
een prachtig decor om in te vertoeven.
Nabij de Menenpoort trakteerde het Allimpic team ons op
een fris en lekker aperitiefje met de nodige chipkes en
nootjes. Daarna ging de tocht verder door de straten van
Ieper richting lunchpauze. Onderweg kon Lieve het niet
laten de goeie sfeer nog wat op te krikken door op een
‘atletische manier’ een stenen paard te
bestijgen. Vandaaruit ging het verder richting
middagstop.
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Vorige activiteit
Het wandelteam had een klein cafeetje gekozen waar we dankzij het mooie weer op
het binnenkoerke onze lekker belegde boterhammekes en/of slaatje konden verorberen. Het
tweede deel van de wandeling was eveneens een tocht door prachtige natuur rond het water. Er
was ook nog een stop voorzien in de namiddag, waar sommige flinke stappers hoopten op een
koffie met heerlijke wafel of pannenkoek maar het cafeetje bleek gesloten te zijn.
Dan maar terug naar de eerste stopplaats, waar Lieve toch nog een verwoede poging deed om haar
suikerspiegel op peil te houden (ahum) en samen met Christine ging ze op zoek naar een
bakkerijtje maar, tevergeefs.
Na de verdiende rustpauze ging het terug richting de wagens waar we allen afscheid namen van
elkaar en zo na een super aangename wandeldag terug huiswaarts keerden.
Wandelteam en Allimpicstappers, dank je wel voor de mooie dag.
Geert Samyn

18 september sneukelroute
Op zondag 18 september konden we nog eens punten scoren voor onze Izegemse Gordelster. De dag ervoor
had ik mijn verjaardag goed gevierd en was dus blij dat we maar omstreeks 13u30 afgesproken hadden.
Doordat het zonnetje nog eens goed zijn best deed was het een mooie warme dag om te wandelen. We
waren met een mooie groep van ongeveer 30 wandelaars allemaal om mee die sterren te nemen en te
hopen dat we op de eerste plaats kunnen eindigen. De wandeling was reeds vast gelegd door het
stadsbestuur van Izegem. Aangezien Christine Borry lid is van ons wandelteam, mocht zij de weg voorlezen.
Het leuke aan een sneukeltocht is dat je zeker moet maken dat je nog een gaatje vrij hebt om al het lekkere
mee te smullen. Als eerste kregen we een sportdrankje voor wat energie op te nemen. Je kon natuurlijk ook
kiezen voor een kids drankje wat Lieve Verstraete zeker meenam hihi. Een beetje verder waren er lekkere
fruitbrochettes te verkrijgen. Het Lotuskoekje ging bij de meesten ook zeer snel naar binnen. Als voorlaatste
kregen we een alpro drankje, waarbij de meesten dachten dat er niet zoveel in een brikje zat dan gedacht éh
Johan ;).
Toen we bijna aan het einde van de tocht waren, konden we nog een lekker ijsje meepikken. Hiervoor
moesten we wel heeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeel geduld hebben. Er stond een supeeeeeerlangeeeee rij
voor ons en jammer genoeg was de ijsjesman hiervoor helemaal alleen. Na driekwartier aanschuiven konden
we eindelijk doorstappen, nog enkele km verder konden we al het centrum van Izegem terug zien. De
wandeltocht sloten de meeste af met een lekker fris drankje op het terrasje bij ‘toezens’.
Delfien Depoortere
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Volgende activiteiten
23 oktober wandeling
Op 23 oktober is er terug een wandeling voorzien door ons wandelteam. Op tijd en stond zullen we terug een
uitnodiging krijgen met de nodige informatie. Hopelijk valt het weer wat meer en kunnen we terug met z’n
allen genieten van het mooie uitzicht.
12 november bowling
Op 12 november is er ook terug onze jaarlijkse bowling. Daar kan iedereen zijn kunstjes weer laten zien en
smijten we om ter meest strikes na elkaar. Groot en klein, iedereen is welkom op deze toffe namiddag. De
uitnodiging met de prijs en exact tijdstip zullen nog verstuurd en rondgedeeld worden.
3 december sint
We hebben terug kunnen regelen dat Sinterklaas wat vroeger naar ons belgenlandje wilde komen. Op 3
december komt hij speciaal voor jullie om wat lekkers uit te delen en op de foto te gaan. Hij brengt ook een
zwarte piet mee, dus braaf zijn is de boodschap.
17 december eindejaarsfeest
Zoals ieder jaar sluiten we een fantastisch jaar af met ons eindejaarsfeest. Dit jaar zal dit voor de eerste keer
plaatsvinden in Ruytershoeve. We zijn hier na de verrassingsreis blijven eten en dit was bij velen van jullie zeer
positief bevallen. Er zal terug een uitgebreid menu voorzien zijn. Deze zal dan terug meegedeeld worden in
een brief. Hopelijk zijn jullie weer talrijk aanwezig.
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Wist je dat?







De grootste hond heet Giant George, hij is 1,09 meter hoog en weegt 111 kilo. Hij slaapt in een Queen
Size bed omdat hij niet in een hondenhok past. Hij eet elke maand 50 kilo voer. Hij heeft zelfs zijn
eigen website: www.giantgeorge.com.
Wist je dat niet alleen je vingerafdruk uniek is, maar ook je tong?
Vrouwen knipperen twee keer zo vaak met hun ogen dan mannen.
Een kwart van alle botten in je lichaam zitten in je voeten.
Het is in IJsland niet toegestaan om een hond als huisdier te houden.
Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, dan wordt hij wit.



Slakken kunnen 3 jaar slapen.



Moppen







Twee mannen lopen in de woenstijn, zegt de ene tegen de andere: Waarom heb jij een autodeur bij je
? Zegt de andere: Als ik het te warm krijg, dan draai ik het raam open.
Twee zandkorreltjes lopen in de woenstijn, zegt de ene tegen de andere: Ik denk dat we achtervolgd
worden.
Waarom legt een kip zijn eieren? Als hij ze zou gooien dan zijn ze stuk
Waarom zijn domme blondjes blij als ze een puzzel in 2 maanden afkrijgen? Omdat er op de doos
stond: van 3 tot 5 jaar.
Het is groen en heel vrolijk: Sla la la la la la.
Het heeft een houten rug en een harige buik, wat is het? een borstel.
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Spelletje
Oplossing vorige spel: 1. Thibaut Courtois 2. Eden Hazard 3. Dries Mertens 4. Vincent Kompany 5. Toby
Alderweireld 6. Romelu Lukaku 7. Daniel Van Buyten 8. Axel Witsel 9. Jan Vertonghen 10. Steven Defour
11. Nacer Chadli 12. Kevin De Bruyne 13. Timmy Simons 14. Moussa Dembele 15. Marouane Fellaini 16.
Nicolas Lombaerts 17. Kevin Mirallas 18. Zakaria Bakkali 19. Christian Benteke 20. Guillaume Gillet 21.
Thomas Vermaelen 22. Sébastien Pocognoli 23. Laurent Ciman 24. Simon Mignolet

