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Verjaardagen Kalender
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April April
05 apr               Milo Duyvejonck 02 apr Zwemmen Ping-pong
26 apr               Leen Soetaert 09 apr Zwemmen Mini-voetbal Geen sport Zwemmen  basketbal ba Zwemmen Spel zonder grenzen

16 apr Zwemmen Mini-voetbal
23 apr Zwemmen Karabijnschieten
30 apr Zwemmen Basketbal

Mei Mei
7 mei                Nico Priem 7 mei Zwemmen Mini-voetbal
11 mei              Erna Baert 14 mei Zwemmen Badminton
12 mei Luc Bostoen 21 mei Zwemmen Turnen

28 mei Zwemmen Sportnamiddag

Juni Juni
03 jun               Yaron Bouckaert 4 jun Zwemmen Mini-voetbal
04 jun               Danny Landuy 11 jun Zwemmen Ping-pong

Stijn Coussement 18 jun Zwemmen Mini-voetbal
07 jun               Joost Vandeheere 25 jun Zwemmen Voetbaltornooi
17 jun               Marcel Bostoen

Ann Seys
19 jun               Alexander Samyn
21 jun               Sandon Vandenhove
22 jun Patrick Allegaert
23 jun               Eddy Couckhuyt
25 jun               Inéz Dewulf



Wandelpartner gezocht

Zwembad gesloten tijdens de zomer
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Ik ben Tania Demeulenaere en ik woon in Izegem. Doordat ik slecht zie is het voor mij
moeilijk om alleen te gaan wandelen. Daarom ben ik op zoek achter een
wandelpartner om samen met mij te gaan wandelen en te begeleiden. Ik ga soms op
zondagmorgen, maar ook ga ik mee met de maandelijkse wandeltocht van de aviflore
stappers (dit is meestal op dinsdag) of om eens mee te gaan op hun daguitstap met
de bus.

Ik kan afstanden aan van 8 tot 10 km. Zelf beschik ik niet over een auto dus zou het
fijn zijn dat iemand me kan komen ophalen.

Zin om me beter te leren kennen en om mee te gaan wandelen, dan kan je altijd
contact opnemen met mij via email: tania.demeulenaere@telenet.be

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al gehoord en gezien hebben gaat het binnen
zwembad in Izegem tijdens de zomer even dicht voor dringende onderhoudswerken.
Het buitenbad blijft wel open, maar omdat dit tijdens de zomer voor veel van onze
leden te koud is zouden we kijken voor een noodoplossing voor die tijd. Wij hebben
geïnformeerd bij Meulebeke om daar te gaan zwemmen en sporten. Graag zouden
wij van jullie willen weten als jullie dit zien zitten en wie eventueel die verplaatsing
niet zou kunnen maken. De uren zouden dezelfde blijven, maar we zouden dus wel
een stuk vroeger moeten vertrekken uit Izegem. Wanneer we een definitieve
oplossing hebben zullen we dit zo rap mogelijk aan jullie laten weten!



Vorige activiteit
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Nieuwjaarsreceptie 9 januari

Op 9 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was het een
wandeling door en rond Kachtem. Terug vele mensen waren aanwezig. De tussenstop
was onder de brug waar we wat uit de wind konden genieten van een hapje en een
drankje. Eenmaal terug aangekomen bij de start konden we ons verwarmen en terug
onze magen weer wat vullen. Op het einde kwam ook nog de meldingen dat we
proberen om vanaf volgend jaar te starten met een polo / t-shirt voor al onze leden.
We wachten echter nog op de nodige pasmodellen voor grotere maten. Hopelijk
zullen we dit rap krijgen en kan iedereen zijn of haar voorkeur doorgeven. Ook gaan
we kijken om voor een kleine prijs terug een mooie sport outfit samen te stellen.

Pannenkoekenbak 22, 23 en 24 januari

Op 22 – 23 – 24 januari was een terug pannenkoekenbak van Allimpic in zaal ISO. Op
donderdagavond werd de zaal al klaargezet om op vrijdag met volle moet te kunnen
starten. De vrijdagmorgen werd gestart met deeg te maken en de bakplaten werden
opgewarmd. Er waren al weer veel kilo’s verkocht, maar op zaterdag en
zondagnamiddag werden we overrompeld door de vele bestellingen. Ook veel
mensen kwamen onze pannenkoeken proeven. Op zaterdag werd de achtergrond
verzorgt door DJ Kurt wat voor de nodige sfeer zorgde. Op zondag kwam de
weekbode terug om een groepsfoto te maken. Voor zowel het bestuur als alle
medewerkers was dit een heel druk weekend, maar het was de moeite waard. We
verkochten maar liefst 700 kg (wat 200 meer is dan vorig jaar). Afspraak volgend jaar
met hopelijk veel helpende handen om nog meer kilo pannenkoeken te kunnen
bakken en verkopen!



Vorige activiteit
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Wandeling 13 maart

Op zondag 13 maart trok het wandelseizoen van Allimpic zich op gang. Op die
schitterende, zonnige dag vertrokken 30 wandelaars met de auto’s naar de
startplaats vlakbij een champignonkwekerij tussen Koolskamp en Zwevezele. Er stond
een wat schrale noordoostenwind. Iedereen had er zich op voorzien. Goedgemutst
zette de groep zich in beweging. Langs kalme, slingerende weggetjes zocht de groep
zich een weg door het rustige landbouwlandschap waar alles vredig leek. Dat was
echter de stilte voor de storm… Signaalgevers Luc en Milo bliezen zich blauw op het
fluitje om het naderende onheil aan te kondigen. Tientallen moto’s met felle
koplampen scheurden ons voorbij meestal zonder een beetje vaart te minderen. Het
was een gevaarlijke situatie. De wandelaars hielden het hoofd koel. Het aan en af
rijden van de motorrijders bleef zo zeker driekwartier duren. Toen we Koolskamp-
dorp na vier kilometer naderden, stonden we voor een tweede verrassing. Een club
van landbouwtractoren vond er niets beter op dan dezelfde weg als de onze te
nemen. Waarschijnlijk honderd stuks puften ons voorbij. Aan de zijkant van de weg
bleven we ze gadeslaan. Dit was een aparte, onvoorziene attractie. Er waren echte
oldtimers bij. Zou Jean-Luc zijn gading gevonden hebben? Jean-Luc vreesde dat de
motor- en tractorrijders onze plaatsen in de pauzecafé zouden ingenomen hebben.
Gelukkig bleek dat niet zo. De café zat toch stampvol want hij deed ook dienst als
restaurant voor mensen die niet graag op zondag koken. Elke Allimpicwandelaar vond
uiteindelijk een plaatsje en ook zijn natje en zijn droogje. Na het eerste volgde nog
een tweede… Het duurde niet lang of sommigen konden hun rode kaken of oortjes
nauwelijks verbergen… Het geluidsvolume van de babbelaars steeg. Het ging er
gemoedelijk aan toe en voor ze het goed beseften, werd het tweede deel van de
wandeling al aangevat. Langs de watertoren ging het weer richting auto’s. Zoals
gebruikelijk werd er wat afgebabbeld en afgelachen. Blaffende honden en starende
ezels vulden het landelijke decor. Er zat wat meer rek in het peloton: de eersten
namen goed voorsprong terwijl enkelen meer achteraan bleven bengelen.
Uiteindelijk bereikte elke wandelaar de eindstreep en lazen we tevredenheid op de
gezichten van de deelnemers aan deze laat-winterse of moeten we zeggen vroeg-
lentewandeling? De volgende afspraak is op zondag 8 mei voor de wandeling in ???

Milo



Foto’s
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Volgende activiteiten
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23 mei Turnen

Op 23 mei gaan we terug een turnmiddag organiseren. Linda gaat voor jullie enkele
oefeningen uitstippelen zoals vorig jaar en zorgen voor de nodige beweging. Hopelijk
zijn jullie terug talrijk aanwezig op deze toffe activiteit.

23 april karabijnschieten

Een tijdje terug hebben we al eens gaan karabijnschieten en dit beviel de meeste
mensen wel. Daarom hebben we beslist om dit nog eens te gaan doen.
Karabijnschieten kan je vergelijken met het schietkraam op de kermis. Iedereen krijgt
een grondige uitleg en iedereen zal geholpen worden om zo goed mogelijk te leren
schieten. Haal de cowboy in jullie naar boven! Meer info zal volgen op de uitnodiging.

25 juni voetbaltornooi

Op 25 juni doen we terug mee met het voetbaltornooi van de Hoge Kouter in Kortrijk.
We deden reeds al 2 jaar op rij mee met Allimpic en we willen die traditie alle eer aan
doen. Hopelijk willen al onze voetbaltalenten terug mee voor een dag vol
voetbalplezier en komen de nodige supporters mee om ons naar de overwinning de
schreeuwen.

9 juli spel zonder grenzen

Voor de Gordelster van Izegem is er terug zoals ieder jaar spel zonder grenzen.
Iedereen die wil kan zich terug uitleven op tal van springkastelen en dit met toffe
opdrachten. Hopelijk willen velen van jullie terug meedoen om ons team te
versterken en doen we terug beter dan vorig jaar.

10 juli bbq

Op 10 juli geven we terug onze jaarlijkse BBQ. Dit jaar zal het vlees niet van ’t Worstje
komen omdat zij al bezet waren, maar we beloven jullie dat het vlees even lekker zal
zijn. De BBQ zal terug doorgaan in zaal ‘t Sok te Kachtem. Ook hier zal iedereen nog
een uitnodiging krijgen met de nodige uitleg en prijzen. Hopelijk is de zon terug van
de partij wat altijd leuker is.



Wist je dat?

Moppen
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 De grootste hond heeft een hoogte van 1.09 meter en weegt 111 kilo.

 Mieren maar 1 keer in 2 minuten ademen.

 Koud water weegt meer dan warm water.

 Coca-cola vroeger groen was.

 Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen.

 Je niet aan je ellebogen kunt likken.

 Mijn top 10 slechtste eigenschappen zijn: 1) Ergens aan beginnen en het niet
meer afmaken.

 “Melanie, heb je die brief gisteren op de post gebracht? “ “Ja, meneer. Ik heb
hem voorzichtig in de bus gestopt toen niemand het zag, dat is alweer een
postzegel uitgespaard !”

 Waarom mocht de pas het zwembad niet in? Zijn badmuts was te klein.
 Een man komt uitgelaten thuis. “Truus, ik heb twee ton gewonnen in de

staatslotterij. Ga je koffer maar vast pakken, want dat moet gevierd worden !”
Truus: “Zal ik zomer-of winderkleren inpakken? “ De man antwoord: “Maakt
niet uit, als je maar oprot!”.

 Een man heeft net een vinger laten afzetten. Man: “Dokter, kan ik nu piano
spelen ?” Dokter: “Natuurlijk kan dat!” Man: “Dat is geweldig! Dat kon ik voor
de operatie niet”.

Weet je zelf nog een weetje of een mop, laat het ons zeker weten via
allimpic@outlook.com of steek het in onze ideeën box!



Foto’s
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Spelletje
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Bij dit spel krijg je een lijst met woorden die hier ergens in de witte vakjes passen. De
gekleurde vakjes moeten leeg blijven. Om jullie wat te helpen is het eerste woord al
ingevuld.

3 letters: 4 letters: 5 letters: 6 letters: 7 letters:
Aal Bits Emmer Ankara Bochtig
Act Cafe Nappa Asfalt Etalage
Ego Gast Reeks Avenue Offline
Ene Idem Uitje Dorpel
Kop Lintje 8 letters:
Mei Nagalm Maanreis
Oke Nieuws Mallotig
Pet Pocher Mopperen
Pijn Tralie Roerloos
Wet Tweede

De winnaar van het vorige spel was terug Nick Braekeveldt !




