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Januari: 
02/01 Katrien Wittevrongel 
 Louis Verholle 
03/01 Dirk Samyn 
04/01 Marleen Loncke 
16/01 Rita Meurysse 
25/01 Arlette Lowie 
29/01 Vincent Dewulf 
 
Februari: 
11/02 Luc Depoortere 
 Rita Vanneste 
14/02 Gilles Verholle 
24/02 Marleen Nollet 
27/02 Rik Bruyneel 
 
Maart: 
02/03 Thomas Deceuninck 
05/03 Hendrik Coussement 
06/03 Philippe Dubois 
09/03 Geert Samyn 
10/03 Ellen Janssens 
11/03 Johan Braekeveldt 
12/03 Sarah Mistiaen 
14/03 Linda Coysman 
19/03 Dieter Depoortere 
27/03 Luc Sioen 
29/03 Lucien Vandenbroucke 
30/03 Lynse Knockaert 
31/03 Pieter-Jan Blomme  

 
 

 
 

 
 

 
 

Januari: 
3 jan               Mini-voetbal 
10 jan             Nieuwjaarsreceptie 
17 jan             Mini-voetbal 
24 jan             Netbal 
31 jan             Mini-voetbal 
 
 
 
Februari: 
7 feb               Basketbal 
13,14,15 feb  Pannenkoekenbak 
21 feb             Badminton 
28 feb             Ping-pong 
 
 
Maart: 
7 ma                Sportnammidag 
8 ma    Wandeling om 13u30 
verzamelen aan het zwembad 
14 ma               Karabijnschieten 
21 ma               Geen zwemmen +                     
                          Bezoek brandweer 
28 ma               Mini-voetbal 
 

Kalender Verjaardagen 
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     Nieuwe naam, nieuw logo 
 

Het begon allemaal zoveel jaar terug. Dynamica werd 
opgericht, een vereniging voor mensen met een beperking en 
hun vrienden en familie. Meer en meer mensen leerden ons 
kennen en nieuwe activiteiten werden aangeboden. Zo werd 
de wereldberoemde pannenkoekenbak gehouden. 

 
Na enkele jaren werd in vriendschap beslist om te stoppen, 
tot veel spijt van alle leden. Toen kwam KVG ons te hulp en 
werd Allympic opgericht. Samen met de steun van hen en 
enkele leden werd ook Allympic terug een leuke vereniging 
en de mensen hadden terug een vaste afspraak op 
zaterdagmiddag, ons wekelijkse zwemuurtje. 

 
Dit jaar werd beslist dan om terug op eigen benen te staan 
en werd op 1 november 2014 beslist om afscheid te nemen 
van KVG. We zijn hen zeer dankbaar voor alle hulp en steun 
en hopen het even goed te gaan doen. 

 
De naam Allympic zal door KVG worden gebruikt dus moesten 
wij uitkijken naar terug een nieuwe naam en een ander logo. 
En zo ontstond Allimpic. De uitspraak blijft hetzelfde, maar 
geschreven met de i van Izegem. Ook hebben we terug een 
nieuw logo die hopelijk iedereen bevalt. 

 
De activiteiten blijven natuurlijk hetzelfde en hopelijk mogen 
we nog meer nieuwe leden blijven verwelkomen. 
 
We hebben sinds kort ook ons eigen kastje waar we reclame 
kunnen maken voor Allimpic. Je kunt het vinden aan de 
ingang van het zwembad, het laatste kastje aan de linkerkant. 
Onderaan is een gleufje en dit is onze ideeën box. Hier kan je 
dus al jullie suggesties insteken en die zullen wij dan bekijken 
en eventueel ook uitvoeren.   

 



Allimpic’s Gazetje  

3 
 

 

Estafette interview 
 

 
 

Interview met Lynse Knockaert door Delfien Depoortere 
 

Wie ben je ? 
Mijn naam is Lynse Knockaert. Ik 
ben 22 jaar en woon in Roeselare. 
Sinds 20 augustus 2014 werk ik bij 
Labo Nuytinck in Evergem. 

 
Hoe heb je Allimpic leren kennen? 
Ik heb Allimpic leren kennen via 
Delfien. In het begin kwam ik af en 
toe zwemmen en ik vond dit zeer 
tof. Nu zit ik in het bestuur en ben 
ik sportverantwoordelijke. 

 
Ben je van Izegem? 
Nee, ik woon in Roeselare en ben 
daar ook geboren. 

 
Heb je hobby’s? 
Buiten helpen bij Allimpic ben ik 
ook sportief. Ik doe aan competitie 
basketbal in Moorsele. Soms speel 
ik ook eens mini-voetbal. Ik ga ook 
graag eens gaan kijken naar het 
voetbal. En als ik nog tijd over heb 
ben ik graag bezig met mijn 
computer. 

 
Welke activiteit vond je tot nu toe 
het leukst? 
Ik vond het bezoek aan de politie 
zeer tof. Het was leuk om dat eens 
allemaal van dichtbij te zien. 

Daarom heb ik ook 
voorgesteld om dit jaar 
eens naar de brandweer 
te gaan. 
 
Aan wie geef je de 
estafette stok 
door? 

 
Ik geef de estafette stok 
door aan Rita 
Vanrapenbusch, onze 
voorzitster. 
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    Vorige activiteiten 
 
 

Wandeling 12 oktober 
 

Op 12 oktober vond de laatste wandeling van het jaar plaats. Terug met een 
mooi groepje gingen we richting Gijzelbrechtegem. Al was dit een zeer 
moeilijke opgave om de naam te vinden. Iets waar veel mensen nog niet van 
gehoord hadden. Juist daarom ideaal om terug een mooie wandeling te 
maken. 

 
 

Sint op bezoek 6 december 
 
Naar jaarlijkse gewoonte kwam de Sint terug bij ons op bezoek. De sint kwam 
iedereen eens groeten in het zwembad, maar daar was het een beetje te warm 
dus ging hij wachten in de cafetaria tot alle leden uit het zwembad waren. 
Daarna was het even wachten wie het eerst naar de Sint durfde gaan, maar na 
de eerste die op de schoot ging zitten van de Sint was het ijs gebroken.  
 
Iedereen was dit jaar terug braaf geweest en kreeg een stukje chocolade. Daarna 
trok de Sint terug richting Spanje. Als jullie ook dit jaar terug zo braaf zijn zullen 
we volgend jaar horen. 
 
Eindejaarsfeest 20 december 
 
Onze laatste activiteit was terug ons jaarlijks eindejaarsfeestje. Iedereen trok zijn 
mooiste kleren om rond 19u naar Ter Maerel te komen. Iedereen had terug zijn 
pakje mee die de Kerstman en Kerstvrouw zouden uitdelen na het eten. 
Iedereen had er zin in. Na een glaasje Kirr gingen we aan tafel om te beginnen 
met lekkere pompoensoep met kipreepjes. Daarna was er de heerlijke zalm in 
bladerdeeg. Het hoofdgerecht was Ardeense kalkoenrollade die ook terug zeer 
lekker was. Sommige hadden daarna nog een plaatsje over om het dessert naar 
binnen te smokkelen, variatie van peer Mooie Helena.  
 
Als iedereen zijn eten wat had laten zakken, werd de dans geopend door Milo en 
Marleen. Dat was het begin van een leuke een sfeervolle avond. 
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Foto’s van activiteiten 



Allimpic’s Gazetje  

6 
 

 

 

 
 
Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 
Om 2015 goed te starten beginnen we het jaar met een wandeling. We 
verzamelen zoals gewoonlijk om 14u aan de parking. Van daar gaan we 
met de auto richting Kachtem waar we de wandeling starten. Na de 
wandeling keren we terug naar de Leest voor een hapje en een drankje. 
Geen nood, bij slecht weer zullen we samen quizzen. 
 
Pannenkoekenbak op 13,14 en 15 februari 
Ook dit jaar gaan we terug pannenkoeken bakken. Dit jaar gaan we terug 
naar de XL editie zoals bij Dynamica en zullen we het volledige weekend 
bezig zijn. Er zal mogelijkheid zijn om te komen proeven en een drankje 
te consumeren. We zoeken natuurlijk nog altijd hulp om te bakken 
aangezien we verwachten dat jullie talrijk veel kilo’s zullen verkopen aan 
vrienden en familie. Net zoals vorig jaar zal de persoon met de meest 
verkochte kilo’s een prijs krijgen. Briefjes om te helpen en posters komen 
nog naar jullie zodat jullie genoeg reclame kunnen maken! 
 
Wandeling op 8 maart 
Op 8 maart beginnen we dan eindelijk weer met onze wandelingen. Veel 
kunnen we er nog niet over zeggen, maar zodra wij meer weten zullen 
jullie terug een brief krijgen om te zoeken waar we naar toe gaan. 
 
Karabijnschieten 14 maart 
Naar het succes van de vorige keer, gaan we dit jaar terug gaan 
karabijnschieten. Enkele van onze leden deden dit voor de eerste keer, 
maar met de nodige begeleiding schoot iedereen raak. De uitnodiging 
met de nodige informatie zal nog volgen. 
 
Bezoek aan de brandweer 21 maart 
Vorig jaar gingen we een kijkje gaan nemen bij de politie van Izegem. Ook 
deze activiteit was een succes en daarom gaan we (normaal gezien) op 
21 maart naar de brandweer van Roeselare. Ook hier zullen jullie nog een 
uitnodiging voor krijgen. 

Volgende activiteiten 
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ALLIMPIC IZEGEM 
BAKT PANNENKOEKEN 
OP 13-14-15 FEBRUARI 

1 KG = 6€ 
½ KG = 4€ 

 
KOM ZE PROEVEN IN ZAAL ISO 

SINT-JORISSTRAAT IZEGEM 
OP ZATERDAG TUSSEN 13U30 EN 17U  

OP ZONDAGNAMIDDAG TUSSEN 13U30 EN 
16U 
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   Artikels leden 
 

“Ik vind het zwemmen zeer leuk, alleen jammer dat er zo weinig meisjes 
zijn!” ~ Tania Demeulenaere 

 

     Wist je dat .. 
 

 Allimpic de 2de plaats behaalde op Izegemse Gordelster en we 
daarvoor een “medaille” gekregen hebben. Je kunt deze zien in onze 
kast 

 Wist je dat als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, 
produceer je genoeg geluidsgolven om een tas koffie op te warmen.  

 

 Wist je dat Delfien vanaf februari tot het einde van mei weg is naar 
Breda voor haar school. We zullen ze dus een eindje moeten missen. 

 

Mopjes 
 
 

 Twee onderbroeken liggen samen in de wasmand. Zegt de ene tegen 
de andere: "Ben jij op reis geweest? Je ziet er zo bruin uit." 

 Waarom lachen kabouters als ze aan het voetballen zijn ? Omdat het 
gras onder hun oksels kietelt. 

 

Heb je zelf nog wist je datjes, mopjes of wil je zelf een artikel schrijven, 
stuur dan een mailtje naar allimpic@outlook.com of schrijf het op een 
briefje en geef het aan iemand van het bestuur. 

 

 

 

mailto:allimpic@outlook.com
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Voor op het toilet, tijdens de pauze of gewoon om even te ontspannen. 
Als je alle woorden hebt gevonden vormen de overgebleven letters een 
zin. Je kunt de oplossing doormailen naar allimpic@outlook.com en uit 
alle juiste antwoorden een winnaar gekozen die dan een kleine prijs 
krijgt. 

Zin: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

 Allimpic  Feest  Water 
 Badminton  Hand  Website 
 Bal  Honkbal  Zon 
 Barbecue  Krant  Zwemmen 
 Basket  Leden 
 Bestuur  Minivoetbal 
 Bowling  Netbal 
 Dag  Plank 
 Dynamica  Sint 
 Familie  Sporten 

D W L Z W E M M E N Y W H B 

Y B E S T U U R E T A W O A 

N E D S P O R T E N N W N D 

A F E B S E P N U S L N K M 

M E N A L L I M P I C E B I 

I E T L A E E E N N N T A N 

C S E N G O E G T T D B L T 

A T K R A N T J A I A A R O 

Z E S N V E D A G E S L L N 

O P A M I N I V O E T B A L 

N L B A R B E C U E E Z E I 

H A N D E R E I L I M A F W 

mailto:allimpic@outlook.com

