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Verjaardagen Kalender
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Januari Januari
2 januari Katrien Wittevrongel 7 januari Zwemmen Mini-voetbal

Louis Verholle 14 januari Zwemmen Nieuwjaarsreceptie
3 januari Dirk Samyn 21 januari Zwemmen Badminton
4 januari Marleen Loncke 28 januari Zwemmen Mini-voetbal
10 januari Conny Demey
17 januari Glenn Lameire
24 januari Dorine Bogaert
25 januari Arlette Lowie
29 januari Vincent Dewulf

Februari Februari
11 februari Luc Depoortere 4 februari Zwemmen Trefbal

Rita Vanneste 11 februari Zwemmen Mini-voetbal
14 februari Gilles Verholle 18 februari Zwemmen Sportnammidag
24 februari Marleen Nollet 25 februari Zwemmen Geen sport
27 februari Rik Bruyneel 24-25-26 februari           Pannenkoekenbak

Maart Maart
6 maart Philippe Dubois 4 maart Zwemmen Honkbal
9 maart Geert Samyn 11 maart Zwemmen Mini-voetbal
11 maart Johan Braekveldt 12 maart Wandeling 13u30 verzamelen
12 maart Sarah Mistiaen 18 maart Zwemmen Footgolf
13 maart Hilda Desmet 25 maart Zwemmen Mini-voetbal
14 maart Linda Coysman
19 maart Dieter Depoortere
20 maart Johan Dewulf
27 maart Luc Sioen
29 maart Lucien Vandenbroucke
30 maart Lynse Knockaert
31 maart Pieter-Jan Blomme

22 april Karabijnschieten

15 juli Truck Run

We kregen ook nog het fantastische nieuws dat Jean-Luc Vanmechelen (bestuurslid) opa is geworden.



Eerste plaats op Izegem Gordelster

Allimpic Izegem in een nieuw jasje
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Er komt een nieuw jaar aan en we vonden met het bestuur eens nodig om Allimpic in
een nieuw jasje te steken. Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie kon iedereen al de
polo’s passen en bestellen. We hebben er lang moeten op wachten, maar ze zijn
eindelijk toegekomen en iedereen kan zijn of haar polo betalen en afhalen bij Katrien
van het bestuur. We hebben gekozen voor een blauwe polo met ons logo op.

Niet enkel werden er polo’s besteld, maar ook hebben we onze sporters in een nieuw
jasje gestoken. In overleg met de meeste van hen werd een nieuwe
gepersonaliseerde tenue samengesteld. Er werd gekozen voor een blauw en rode T-

shirt.pic Izegem in een nieuwjasje

Dit jaar hebben we ook terug deelgenomen aan de Izegemse Gordelster. Twee jaar
geleden werden we al tweede, maar dit jaar hebben jullie nog beter je best gedaan.
Aan het einde van de competitie stonden we op de eerste plaats en mochten we met
het bestuur in naam van Allimpic een zeer mooie prijs ontvangen. Zonder jullie was
dit nooit mogelijk geweest dus een zeer grote dankjewel aan iedereen die hiervoor
heeft meegeholpen!



Estafette interview
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Interview met Liesa D'hondt door Katrien Wittevrongel.

Wie ben je?

Mijn naam is Liesa D’Hondt.

Hoe heb je Allimpic leren kennen?

Enkele jaren geleden heb ik via via Allimpic leren
kennen.

Ben je van Izegem?

Ja. Ik ben geboren in Izegem en groot gebracht.

Heb je hobby’s?

Inkleuren van volwassen kleurboeken, isomofiguren bekleden met pailletten,
vriendschapsbandjes maken, schilderen op doek, pc spelletjes (zoals SIMS3), kaarten
maken, plooien van papier (origami) en nog veel meer.

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst?

De pannenkoekenbak.

Aan wie geef je de estafette stok door?

Ik geef graag de fakkel door aan Lieve Vierstraete



Vorige activiteit 
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23 oktober wandeling 

Op 23 oktober was er de herfstwandeling in Bulskampveld. 

We verzamelden zoals gewoonlijk op de parking van het 

zwembad. Er kwamen 25 deelnemers voor de wandeling. 

Persoonlijk vind ik de herfst het mooiste seizoen. Zalig de 

krakende takken, de blaadjes die lawaai maken onder je 

voeten. Ik heb alvast genoten en ik vond het één van de 

mooiste wandelingen dat ik al meegemaakt heb met 

Allimpic. Zeker voor herhaling! 

Tania Demeulenaere 

12 november bowling 

Op 12 november hadden we terug onze jaarlijkse bowling. Er waren terug veel leden aanwezig voor 

deze leuke namiddag. Op de ene baan was het al wat spannender dan de andere, maar het 

belangrijkste is dat iedereen het naar zijn zin had, want deelnemen is belangrijker dan winnen! 

Hopelijk zijn we volgend jaar terug met evenveel of zelfs meer deelnemers. 

            Lynse Knockaert 

3 december Sinterklaas 

Op 3 december had Sinterklaas wat tijd gevonden om langs te komen bij Allimpic en voor elk wat 

lekkers uit te delen. Hij maakte ook nog tijd voor de nodige foto’s. Sommige stonden wel in het 

grote boek van Sinterklaas, maar iedereen kreeg toch zijn chocolade en niemand moest in de zak 

van zwarte piet. Ondertussen zijn ze al terug naar Spanje en binnenkort komt de Kerstman al terug 

op bezoek tijdens het eindejaarsfeest. 

Lynse Knockaert 

       17 december Eindejaarsfeest 

Dit jaar was ons eindejaarsfeest voor de eerste maal in zaal Ruyterhoeve. Het was ook de eerste 

keer dat we voor een warm buffet gekozen hebben. Het was zeer leuk en we hebben van niemand 

klachten gehoord. Ook de dj zorgde voor de nodige ambiance en de kerstman zorgde voor de 

verdeling van de pakjes. Hopelijk mogen we jullie volgend jaar terug met zo veel mensen 

verwachten.          Delfien Depoortere 

 

 



Foto’s
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Volgende activiteiten
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14 januari Nieuwjaarsreceptie

Op 14 januari is er terug onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ons wandelteam zal terug
zorgen voor een prachtige wandeling. Misschien dit jaar in de sneeuw. Indien het te
slecht weer is voorzien we terug een quiz. Doe toch alvast warme kleren aan want
zeer warm zal het waarschijnlijk niet zijn.

24-25-26 februari Pannenkoekenbak

Ook dit jaar gaan we terug een weekend pannenkoeken bakken. We vragen terug aan
iedereen om massaal pannenkoeken te verkopen en samen met ons deze ook te
helpen bakken. Er zijn voor het volledige weekend veel helpende handig nodig, dus
we hopen dat we hier terug op jullie kunnen rekenen. De nodige uitnodigingen en
flyers volgen later, wat niet wil zeggen dat je nog niet mag beginnen met verkopen.
De prijzen blijven dezelfde zoals vorig jaar: 4 euro ½ kg en 6 euro 1 kg. We willen dit
jaar wel vragen dat grote bestellingen (vanaf 10 kg) VOOR 24 februari door te geven
zodat de voorbereiding vlot kunnen verlopen.

12 maart wandeling

Op 12 maart is er terug een wandeling voorzien. Zoals altijd weten we de locatie nog
niet, maar we zijn er van overtuigd dat het terug een leuke wandeling zal zijn.



Wist je dat?

Moppen
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 De jongste opa in de wereld is maar 30 jaar oud.
 Giraffen hebben evenveel nekwervels als een mens.
 Mensen die lijden aan Hippopotomonstrosesquippedaliofobie zijn bang voor

lange woorden.
 Een worm maar liefst 10 harten heeft.
 Een slak kan tot 3 jaar slapen.
 Wist je dat als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kunt kijken.

 Een man zegt: “Mag ik je even storen?”. Andere man: “Ja, wat is er?”. Eerste
man: “Niets, ik wilde je alleen maar even storen”.

 Twee slakken waren op stap en één slak wilde de straat oversteken. Zegt de
andere slak: “Ben je gek, over een uur komt de bus”.

 Een puppy vraagt aan zijn vader: “Papa, hoe heet ik nu echt? Zit of lig?”.
 Hoe noem je een boemerang die niet terugkomt als je hem wegsmijt? Een stok.



Foto’s

Allimpic’ s Gazetje 8



Spelletje
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Teken de Kerstman verder in het rechtse vak. Daarna kan je hem inkleuren als je wilt.



 


