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Januari Januari 

02 jan Katrien Wittevrongel 
 

02 jan Geen zwemmen Geen sport 
 

 Louis Verholle 
 

09 jan Zwemmen               Nieuwjaarsreceptie 
 

03 jan Dirk Samyn 
 

16 jan Zwemmen                 Mini-voetbal 
 

04 jan Marleen Loncke 
 

22,23,24 jan      Pannenkoekenbak  
 

16 jan Rita Meurysse 

24 jan Dorine Bogaert 
 

23 jan Zwemmen Geen sport 

30 jan Zwemmen Mini-voetbal 
 

25 jan Arlette Lowie 
 

 

29 jan Vincent Dewulf 
 

 

  

Februari Februari  
 

06 feb Steven Delagrense 
 

6 feb Zwemmen  Ping-pong 
 

11 feb Luc Depoortere 
 

13 feb Zwemmen  Mini voetbal 
 

 Rita Vanneste 
 

20 feb Zwemmen Badminton 
 

14 feb Gilles Verholle 
 

27 feb Zwemmen Mini-voetbal 
 

24 feb Marleen Nollet 
 

 

27 feb Rik Bruyneel 
 

 

  

Maart Maart  
 

02 ma Thomas Deceunicnk 
 

5 ma Zwemmen        Basketbal  
 

05 ma Hendrik Coussement 
 

12 ma Zwemmen               Mini-voetbal 
 

06 ma Philippe Dubois 
 

13 ma Wandeling  
 

09 ma Geert Samyn 
 

19 ma Geen zwemmen     Badminton 
 

11 ma Johan Braekeveldt 
 

26 ma Zwemmen  Geen sport       Paashaas 
 

12 ma Sarah Mistiaen 
 

 

14 ma Linda Coysman 
 

 

19 ma Dieter Depoortere 
 

 

27 ma Luc Sioen 
 

 

29 ma Lucien Vandenbroucke 
 

 

30 ma Lynse Knockaert 
 

 

31 ma Pieter-Jan Blomme 
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We komen op het einde van 2015 en dat is het ideale moment om even terug te blikken op terug een 

fantastisch jaar. We begonnen het jaar op 10 januari met de nieuwjaarsreceptie. Normaal gezien gaan we 

dan terug op een mooie wandeling, maar dit viel (letterlijk) in het water. De eerste stop met de auto was bij 

de familie Swaenepoel waar iedereen een hapje kon eten en iets drinken. Daarna gingen we naar de Leest 

waar de eerste Nieuwjaars quiz werd gehouden. Voor sommige al wat gemakkelijker dan de andere. Hopelijk 

hebben we dit jaar beter weer en moeten we onze quiz talenten niet boven halen. 

In februari hadden we onze tweede pannenkoekenbak voor Allimpic. Toen we nog Dynamica waren was dit 

ook een jaarlijkse gewoonte dus hebben we deze terug opgenomen. Het was even zoeken naar al het 

materiaal. Vele mensen kwamen helpen en voor het eerst was het ook mogelijk om een pannenkoekje te 

komen proeven en iets te komen drinken. Vele pannenkoeken werden gebakken en verkocht. Hopelijk 

verkopen jullie volgend jaar nog wat extra kilo tjes zodat e terug olle ak ku e  akke  et alle 
helpende handen! 

In maart was het terug tijd om te gaan wandelen. Terug vele mensen trokken hun wandelschoenen aan om 

mee te gaan met Milo en zijn bende. Bij het sporten hielden we terug een sport namiddag met makkelijke en 

oeilijkere opdra hte . Foto s ka  je altijd terug i de  ia o ze e site. 

In april gingen we terug mee met Linda naar de gymzaal waar veel van onze leden zich konden uitleven. Ze 

leerde wat de kneepjes van het vak en natuurlijk ei digde de leuke a iddag i  het ousse  ad aar 
niemand gemakkelijk uit geraakt en ideaal is voor verstoppertje te spelen. 

In mei was het dan eens tijd om een rustigere sport te kiezen. Volkspelen. Voor de eerste keer huurden we 8 

volksspelen. We installeerden ons in de parketzaal waar jullie talrijk aanwezig waren. Volgende keer zullen 

we zeker meer volksspelen huren zodat iedereen minder lang moet wachten en dus meer kan spelen. Een 

vervolg komt er dus zeker! 

Juni was een zeer warme maand en dat hebben we zeker gemerkt op het voetbaltornooi van de Hoge 

Kouter. Bijna iedereen was zich vergeten in te smeren waardoor vele wat verbrand waren tegen het eind van 

de avond. Lynse kroop zelfs in een grote frigo om af te koelen.  

Op 4 juli deden we ook terug mee aan spel zonder grenzen. We waren dit jaar met 8 en dat was nodig want 

er waren veel lastige springkastelen. Het was dan ook terug heel mooi weer wat voor de nodige sfeer zorgde. 

Dit jaar hebben we het fantastisch gedaan en eindigden we op plaats 35 van de 56 (het jaar ervoor was 

plaats 54 van ons). We hopen volgend jaar even goed te doen. De week erna was er Kubb als spel. Velen 

hadden dit nog nooit gespeeld, maar jullie waren nieuwsgierig en zo konden we enkele spelletjes spelen. 

Wanneer het weer het ons toelaat zullen we dit zeker nog doen. Ook gingen we terug naar de bolletra met 

een mooie groep. Jammer dat het terug zo vroeg gedaan was. 

In augustus werden twee momenten voorzien om een bezoek te brengen aan de brandweer. Net zoals bij de 

politie was er van jullie veel belangstelling. We kregen de nodige info over hoe de brandweer werkt en 

mochten ook het één en ander uitproberen op de eerste rondleiding. Jammer genoeg kon dit op de tweede 

rondleiding niet, maar het was ook toen heel interessant. Dan komt natuurlijk de vraag: naar waar gaat de 

volgende uitstap? Dat weten we zelf nog niet dus als iemand een idee heeft mag die persoon dat gerust laten 

weten. 
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Toe  as de zo er  gedaa  e  as het al septe er. Veel e se  keke  hier el aar uit a t toe  sto d 
de eerste verrassingsreis op de planning. Katrien en Kateleen maakten, samen met de hulp van hun mannen, 

een fantastische uitstap die we niet rap zullen ergete . Het ete  as zo el s orge s, s iddags als s 
avonds zeer lekker. De eerste stop was op het kerkhof Military Cemetry waar we de nodige uitleg kregen wat 

er daar vroeger allemaal gebeurd was. In Cafe Au Nouveau St Eloi kregen we een lekkere boterham en 

konden we ons daarna terug uitleven met volksspelen. Daarna vertrokken we terug met de bus naar de 

volgende plaats, het Hoppe-museum. Na de rondleiding kon iedereen nog genieten van een drankje waarna 

we terug keerden naar Izegem om nog een hapje te eten. Ik denk dat, net zoals ik, iedereen zich goed heeft 

geamuseerd en we er dus zeker een vervolg zullen aan geven. 

In oktober konden 20 van onze leden mee met de Truck Run. De plaatsjes waren rap gevuld en iedereen 

genoot met volle teugen. Een tweede activiteit in oktober was de agrogolf in Wevelgem/Moorsele. Dit staat 

bij andere beter bekend als boerengolf. Het gelijkt zeer goed op mini-golf, maar dan met een grotere bal en 

een iets andere stick. Het was wat aanpassen, maar naar het einde toe had iedereen het onder de knie. 

Sommige van de ballen belanden in de vijver (al dan niet express). Gelukkig dat onze jonge gasten 

gemakkelijk aan deze ballen konden om ze uit de vijver te vissen. Terug een geslaagde activiteit, enkel 

jammer van de koude wind. 

In november was er naar jaarlijkse gewoonte terug bowling. Jullie waren weer talrijk aanwezig. Veel spares 

en strikes werden gesmeten en de spelletjes waren al weer gedaan voor we het beseften. Scores werden 

vergeleken en er werd nog wat nagepraat. 

En dan komen we natuurlijk bij de laatste maand van dit jaar, december. Op 5 december kwam de Sint met 

Zijn zwarte piet om iedereen van wat lekkers te voorzien. Iedereen was volgens hem zeer flink geweest (ook 

al denk ik dat de Sint een nieuwe bril nodig heeft om in zijn grote boek te kijken). Hopelijk wil Hij volgend jaar 

terug komen.  

Het einde van het jaar sluiten we af in stijl zoals we altijd doen op ons eindejaarsfeest. Iedereen is welkom 

voor een sfeervolle avond. De DJ van de hawaii-fuif zorgt voor de goeie muziek dus vergeet jullie 

dansschoenen niet! Eet ook niet te veel die middag want er staat veel op het menu. Vergeet niet jullie 

cadeautje mee te brengen zodat de kerstman deze kan uitdelen. 

Zo dit was in een notendop een samenvatting van 2015, op naar 2016. 

Geniet van feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar van heel het bestuur. 
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Interview met Christine Borry door Ariane Baert. 

Wie ben je? 

Mijn naam is Christine Borry en ik woon in Westrozebeke.  

Hoe heb je Allimpic leren kennen?  

Ik heb Allimpic leren kennen door Lieve Vierstraete die mij 

uitnodigde om eens naar een pannenkoekenbak te komen 

kijken in 1992. Zo rolde ik heel voorzichtig in Allimpic. 

Ben je van Izegem? 

Nee, ik woon in Westrozebeke, maar maak verhuisplannen 

om naar Roeselare te gaan wonen volgend jaar. 

Heb je hobby’s? 

Mij  ho y’s zij  a dele , ka tklosse  e  de a ti iteite  a  de ere igi g fe a 
in Westrozebeke. 

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst? 

De leukste activiteit is wandelen omdat men tijdens het wandelen met iedereen 

praat, veel mooie kantjes ziet van ons belgenlandje. 

Ook de verrassingsuitstap - in sept. - vond ik zeer geslaagd 

 

Aan wie geef je de estafette stok door? 

Aan Jannick Vanhecke. 



Vorige activiteiten 
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Opendeurdag ’T Ve ster 26 septe ber 

In het vorige krantje waren we het vergeten, maar hier toch een 

klei  erslagje o er de ope deurdag a  t Ve ster. Er as ee  
rondleiding voorzien van het nieuwe gebouw, waar ook enkele 

toestellen konden worden uitgeprobeerd zoals je kan zien op de 

foto hiernaast. We kregen er ook een hapje en een drankje. Het 

was leuk om eens naar deze opendeurdag te gaan.  

 

 

Truck Run 10 oktober  

Op zaterdagmorgen 10 oktober zijn we rond 8u30 vertrokken naar Bellegem met enkele leden. Daar was er 

een truck run dag. Met zo een 15-tal leden konden ze genieten van het mooie landschap in en rond Kortrijk. 

De rit duurde anderhalf uur, met zo een 100-tal vrachtwagens. Iedereen kreeg een nummer zodat men wist 

in welke vrachtwagen hij/zij moest plaatsnemen. Tegen de middag was er een BBQ voorzien. Rond 14u30 

vertrokken ze opnieuw voor een nieuwe rit van een anderhalf uur door de gemeente Zwevegem, Moen, 

Avelgem, Waarmaarde, Kerkhove, Kasten, Tiegem, Ingooigem, Ottegem, Deerlijk en rond 16u eindigde we in 

Bellegem. Voor sommige was het leuk, maar voor andere was het moeilijk om de vrachtwagen te verlaten. 

Hierbij willen we ook nog eens Rik en Kateleen bedanken en hopelijk mogen we volgend jaar terug mee. 

           Rita Vanrapenbusch 

 

Agro-golf 24 oktober  

Op zaterdag 24 oktober was het dan eindelijk zover. Na onze wekelijkse zwembeurt vertrokken we allemaal 

ri hti g We elge . Daar aa geko e  a htte de eige aar a  hotel Ter Gra ht  o s op. Na ee  korte 
uitleg konden we aan de slag. Velen hadden waarschijnlijk nog nooit van agrogolf gehoord. Toch viel het al bij 

al nog mee. Maar wat houdt agrogolf nu precies in? Agrogolf is een variant op gewone golf en minigolf. Het 

doel is hetzelfde: het parcours in zo weinig mogelijk slagen uitspelen. Het grote verschil is dat agrogolf wordt 

gespeeld met een klein voetballetje en een lompe golfstok. Moeilijk was het dus zeker niet! Bij het begin van 

het spel werden we opgesplitst in teams van ongeveer 4 à 5 personen die het onderling tegen elkaar 

moesten opnemen. Er was dus zeker competitiviteit aanwezig, maar belangrijker dan dat was natuurlijk de 

a ia e. Ik de k dat iederee  to h zeer eel leute  heeft gehad tijde s het spel. Zeker toe  Delfie  tot 
tweemaal toe het balletje in het water sloeg. Na twee uren van dolle pret vetrokken we, moe maar voldaan, 

terug richting Izegem. Het was een geslaagde activiteit en zeker voor herhaling vatbaar. 

           Vincent Dewulf 
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Wandeling 25 oktober  

Deze zondag moesten we het uurwerk verzetten naar winteruur zodat we op tijd zouden zijn voor de laatste 

wandeling van 2015. Verzamelen deden we zoals altijd op de parking van het zwembad van Izegem. Terug 

werden we in groepjes verdeeld om mee te gaan met verschillende auto s. Ik gi g ee et de oude Peugeot 

van Jean-Luc (ik weet niet juist hoe oud). We reden naar Vladso bij Diksmuide, wat toch wel wat ver rijden 

as, aar de oeite aard! Mooi plat la ds hap la gs het ater, la gs oere  eggetjes. Er as ook ee  
leuk café op de markt. We hebben er terug van genoten op een mooie herfstdag. We hadden zelfs geen 

dikke jas nodig. De laatste wandeling van 2015 was geslaagd!  

           Tania Demeulenare 

Bowling 14 november  

Na het wekelijkse zwemuurtje zijn we eens op verplaatsing 

gaan sporten, terug eens gaan bowlen. In Izegem aan de 

Delhaize, bowling Stones. We hadden er 6 banen afgehuurd 

en waren met ongeveer 35 personen aanwezig. Ondanks 

dat ik de voorlaatste eindigde vond ik het toch leuk en 

aangenaam en natuurlijk weer voor herhaling vatbaar. 

 

           Tania Demeulenare 

 

Sinterklaas 5 december  

Op 5 december kwam de Sint ons terug een bezoekje brengen. Hij vond wat tijd in zijn drukke agenda om 

iedereen te spreken en een foto te nemen. Zwarte piet deelde terug wat chocolade uit en enkele picknickjes. 

Nadat iedereen op de foto stond was het terug tijd om te vertrekken, want er waren nog veel plaatsen waar 

Hij moest langsgaan. Hopelijk vind hij volgend jaar terug tijd om bij ons te komen. 
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ALLIMPIC       IZEGEM  

BAKT PANNENKOEKEN  

OP 22-23-24 JANUARI  

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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Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 

Op 9 januari hebben we terug onze eerste wandeling van het jaar. We blijven terug rond stad Izegem. De 

uitnodiging hebben jullie reeds gekregen. Hopelijk mogen we beter weer verwachten dan vorig jaar en 

anders zal er net zoals toen een quiz voorzien worden. 

Pannenkoekenbak op 22,23 en 24 januari 

Dit jaar natuurlijk ook terug een pannenkoekbak weekend. We beginnen terug de vrijdag en eindigen ergens 

in de loop van de zondag wanneer we klaar zijn. Er is net zoals vorig jaar terug de mogelijkheid om 

pannenkoeken te komen proeven bij een drankje. In dit boekje vinden jullie nog de flyer en een blad om al te 

beginnen te verkopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling 13 maart 

De eerste echte wandeling van het jaar zal doorgaan op 13 maart. Zoals gewoonlijk zal iedereen terug een 

uitnodiging krijgen waar je dan via een raadsel de bestemming zult weten. Hopelijk hebben we mooi weer en 

zijn jullie talrijk aanwezig. 

 

Paashaas 26 maart 

Pasen is dit jaar op 27 maart dus hebben we de paashaas gevraagd als hij voor iedereen wat lekkers wil 

meebrengen op zaterdag 26 maart. Wij zullen alle chocolade voor jullie meebrengen en je kan dit afhalen 

achter het zwemuurtje. 



Wist je dat? 

Moppen 
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 Dynamica dit jaar 40 jaar zou bestaan. 

 Je s avo ds 2  korter e t da  s orge s. 
 Koud water is zwaarder dan warm water. 

 Als je een rozijn in een glas verse champagne laat vallen zal deze zeer lang op en neer 

blijven bewegen. 

 Een vers ei zal zinken terwijl een bedorven ei zal blijven drijven. 

 De meest voorkomende oogkleur is niet blauw maar wel bruin. 

 

 

 Waarom zet een dronken Belg zijn bril af tijdens een alcohol controle? Dat zijn dan al 

twee glazen minder. 

 Het heeft een lange nek en doet het soms wel, soms niet? Giraf-en-toe. 

 Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? Het is te ver om te lopen. 

 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 Mariëtte?" 

Antwoord Mariëtte: "Heel fijn zand juf!" 

 Jan: "Hoe gaat het op je nieuwe werk?"  

Piet: "O, prima. Er werken al 150 man onder me." 

Jan: "Zo..." 

Piet: "Ja, ik werk op de tweede verdieping." 

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! 
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Spelletje 

Andere 
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De winnaar van de fotozoektocht was Nick Braekeveldt. De oplossing was: 

Foto 1: brandweer, foto 2: scouts gebouw, foto 3: achterkant zwembad, foto 4: Frun park Izegem, foto 5: Joc 

Foto 6: De leest, foto 7: school in straat zwembad, foto 8: aan zaal ISO en foto 9 aan voorkant zwembad. 

Hier vinden jullie een rebus. De oplossing kunnen jullie doorgeven aan Rita tijdens het zwemuurtje of via mail 

naar allimpic@outlook.com. Hiervoor krijgen jullie tijd tot 13 februari, op 20 februari gaan we de winnaar 

bekend maken samen met de juiste oplossing. 

Veel plezier. 

 

 

 

Oplossi g: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wie wilt me leren kennen?  

Ik e  Ta ia De eule are, 40 jaar e  sle htzie d. Mij  ho y’s zij  z e e , aar ee  pretpark gaa , ezig 
zij  et de o puter, i kele , fit esse  e  a dele . Ik doe eel a  deze ho y’s allee , aar dat is iet 
zo tof. Ik doe dit liever met iemand samen. Wie heeft er zin om me beter te leren kennen als vriendin? 

Mail: tania.demeulenaere@telenet.be 



 


