
 

 

 

Allimpic’s Gazetje 

 Editie Juli – Augustus – September 

2016 





Verjaardagen Kalender 

      Allimpic’ s Gazetje                                                                                                                                             1 

 

 

     

 

Juli   Juli 
4 juli                  Martine Nollet 02 juli Zwemmen Izegem Mini-voetbal Izegem 

 

16 juli               Andy Swaenepoel 09  juli Zwemmen Izegem           Badminton Izegem Geen sport Zwemmen  basketbal ba Zwemmen Spel zonder grenzen 
 

21 juli               Christine Borry 
26 juli               Rik Muylle 

  10 juli       BBQ 
16  juli Zwemmen Izegem                Mini-voetbal Izegem  

 

30 juli               Ruben Moreel 
 

23  juli Zwemmen Izegem  Netbal Izegem 
30  juli Zwemmen Izegem  Mini-voetbal Izegem 

 

  
  
Augustus Augustus  

 

2 aug                Kateleen Viaene 6 aug Zwemmen Izegem        Ping-pong Izegem 
 

6 aug                Dries Vanmechelen 13 aug Zwemmen Izegem  Ping-pong Izegem 
 

24 aug              Rita Vanrapenbusch 20 aug Geen zwemmen             Basketbal Izegem 
 

                          Janniek Vanhecke 
25 aug              Bjorn Debruyne 

27 aug Zwemmen Meulebeke  Mini-voetbal 
 Meulebeke 

 

28 aug              Geert Beke   28 aug      Dagwandeling 
  
  
September September  

 

04 sep              Lindsay Christiaens 3 sep Geen zwemmen        Kubb Izegem   
 

11 sep              Patricia Vandenbroucke 10 sep Zwemmen Meulebeke    Geen sport    
 

16 sep              Andy Muylle 
17 sep              Delfien Depoortere 

17 sep Geen zwemmen            Old Timer rit Izegem    
  18 sep      Sneukelroute Izegem 

26 sep              Rik D’Hondt 
27 sep              Kris Dulst 

24 sep Zwemmen Meulebeke Mini-voetbal 
Meu     Meulebeke 

   
 

  
    
  
 In juli en augustus is het mogelijk om in Izegem bij 

mooi weer buiten te zwemmen. 
 
Vanaf oktober zullen we normaal gezien terug in 
Izegem zwemmen en sporten! 

  
  



Enkele leden in de kijker 

Zwembad gesloten tijdens de zomer 
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Sommige van onze leden zijn buiten Allimpic ook zeer actief bezig met sporten. Op 24 

mei kon je op WTV Dirk Samyn gezien hebben. Hij heeft meegedaan aan de 20 km 

van Brussel. Het bijzondere hieraan is dat Dirk blind is. Het was al niet meer de eerste 

keer dat Dirk hier aan deelnam en dit jaar was zijn tijd terug beter dan vorig jaar. 

Proficiat Dirk ! 

Nico Vanassche is dan derde geworden bij het badminton op de Special Olympics. Een 

heel mooie prestatie waarvoor proficiat ! 

  

 

In het vorige boekje hadden we jullie al geïnformeerd. Nu weten we de definitieve 

datums voor de sluiting van het zwembad in Izegem. Vanaf 18 augustus 2016 tot eind 

september 2016 is het zwembad gesloten in Izegem voor werken. Hierdoor moesten 

we dus een alternatief zoeken. We zullen in die periode om de twee weken gaan 

zwemmen in Meulebeke (Ter Borcht, Ter Borchtlaan 15 8760 Meulebeke). Op de 

kalender staat altijd naast het zwemmen en naast de sport, waar het zal doorgaan. 

Vergeet dus niet goed te kijken waar je naar toe moet komen.  

Als er mensen zijn die vervoer zouden nodig hebben vanaf Izegem, gelieve dit dan te 

laten weten en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. We zouden rond 12u in 

Izegem vertrekken. Gelieve wel altijd te laten weten als je naar Izegem komt of niet 

zodat we weten op wie we al dan niet moeten wachten. 

De dagen dat we in Izegem sporten zullen we ook vragen als ze de cafetaria willen 

openen. 

Vanaf oktober zullen we normaal gezien terug in Izegem zwemmen en sporten. 



Estafette interview 
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Interview met Sarah Mistiaen door Christine Borry. 

Wie ben je?  

Ik ben Sarah Mistiaen. Ik ben geboren in Izegem en ben 28 

jaar oud. Momenteel werk ik in de Regenboog. 

Hoe heb je Allimpic leren kennen?  

Ik zat al in Dynamica en ben daarom ook in Allimpic 

gekomen. 

Ben je van Izegem? 

Ja. 

Heb je hobby’s? 

Ik ga graag zwemmen, dansen, zingen. Ik sta ook graag op de foto. 

Welke activiteit vond je tot nu toe het leukst? 

De pannenkoekenbak vond ik al het leukst. 

Aan wie geef je de estafette stok door? 

Aan mijn mama Katrien Wittevrongel. 



Vorige activiteit 
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Verslag wandeling Allimpic – 8 mei 2016 

18 dappere stappers stonden verzameld op de parking van het zwembad voor de 

tweede wandeling van 2016. (De nieuwjaarswandeling niet mee geteld). 

Voor het eerst mocht ik mee in de jeep van Jean-Luc – in open lucht want het weer zat 

heel goed mee. Dries en Gino zaten op de achterbank, en/of de haren wapperden. 

Na lang zoeken - een insect die steekt is een mug en geen bij – wist ik dat we in 

Kuurne zouden vertoeven. De ezelsstad, we hebben er 3 gezien. 

 

4 km wandelden we langs kleine rustige paadjes. Praatjes werden gemaakt met 

iedereen. De stop was geregeld in Leiemeers. Moederkesdag, zondag-zijn en mooi 

weer. Meer moet dat niet zijn om een drukke bedoening te hebben. Maar we kregen de 

(achter)tuin voor ons alleen. De bediening verliep heel vlot. 

 

 

 

 

 

 



Vorige activiteit 
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Jean-Luc probeerde een lange smalle ballon tevergeefs op te blazen. 

Na de glazen en de blazen geledigd te hebben vatten we deel 2 aan. Plots rolde er een 

bal de straat op. Rita gaf deze terug aan een anderstalig jongetje en kreeg een zeer 

vriendelijke “thank you” terug. De groene long hebben we volledig bewandeld. Een 

groot en zeer mooi domein. 

 

 

 

 

 

 

 

Voetje voor voetje kwamen we terug bij de auto’s. Dat Kuurne zo’n mooie groene stad 

was wist ik niet. Iedereen is tevreden naar huis gegaan. 

Tot de volgende wandeling op 12 juni. 

Christine Borry 

21 mei Turnen 

Op de parking van het zwembad hebben we ons verdeelt, ik ben meegereden met de 

oldtimer van Jean-Luc. We zijn nog eens op verplaatsing gaan sporten in de turnzaal 

van Izegem. Linda was de lesgeefster. Ze toonde enkele oefeningen voor en legde uit 

hoe we die oefeningen moesten doen.  

Er waren ook enkele kinderen aan het turnen. We hebben dan ook even meegedaan 

met hen. We moesten oefeningen doen op de trampoline zoals op één been staan, 

draaien, over hindernissen springen en een parcours afleggen. Daarna heeft Linda nog 

wat oefeningen gedaan op de trampoline en we moesten terug in een bak springen met 

alle mousse blokken, wat wel tof was. 

Het was zeer leuk en voor herhaling vatbaar. Ik hoop dat we dit méér dan 1 keer per 

jaar zullen doen zodat ik meer kan meedoen met de sporten, omdat ik met de 

balspelen niet kan meedoen omdat ik slecht zie. 

PS.: Onderweg naar huis hebben we nog panne gehad met de oldtimer en heeft de 

zoon van Jean-Luc ons nog moeten helpen. 

Tania Demeulenaere 



Vorige activiteit 
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23 april karabijnschieten 

 

Allimpic is een vereniging die openstaat 

voor mensen mét en zonder een 

beperking. Het is de opvolger van het 

vroegere Dynamika dat enkele jaren 

geleden ophield te bestaan. Allimpic 

heeft verscheidene activiteiten op zijn 

programma staan. Zo is er iedere 

zaterdag het wekelijks zwemuurtje in 

het zwembad van Izegem, gevolgd door 

een sportuurtje, waarbij ze verschillende 

sporten beoefenen zoals minivoetbal, 

badminton, tafeltennis… Andere 

activiteiten zijn wandelingen, hetzij in 

Izegem, hetzij op een iets verdere 

bestemming, een spelnamiddag, een 

quiz, een gelegenheidsfeestje… 

Legendarische bekendheid geniet van hun jaarlijkse pannenkoekenbak. Onlangs stond 

dus karabijnschieten op de agenda en dat was niet de eerste keer. 

Na het zwemuurtje werd met een 16-tal leden naar het Bossenhof in de Krekelstraat 

getrokken, het lokaal van Sint-Barbara, waar ze werden verwelkomd door de delegatie 

van de schuttersvereniging. “De schuttersgilde Sint-Barbara stelt op tijd en stond haar 

accommodaties en schuttersstand met plezier open om andere verenigingen een 

initiatie in de schutterssport te beiden, dit onder begeleiding van ervaren schutters 

uiteraard. Dat daarbij mensen met een beperking niet worden uitgesloten is evident”, 

stelt voorzitter Hendrik Gors van de Barbaraschutters.  

 

 

 



Vorige activiteit 
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Na de verwelkoming werd aan de Allimpic-leden een grondige uitleg gegeven over het 

wapen, de inrichting van de schietstand, de te volgen reglementen en niet in het minst 

de veiligheidsvoorschriften. Daarna kon er geschoten worden met luchtkarabijn op de 

schietstand over 10m, telkens onder toezicht van een ervaren schutter. De Allimpic-

leden beleefden er een leuke en aangename namiddag, waarbij nogmaals bevestigd 

werd dat het karabijnschieten voor iedereen toegankelijk is, zelfs voor mensen in een 

rolstoel. (TS1) 

Delfien Depoortere 

Wandeling 12 juni 

12 juni, was vaderdag en zijn we gaan wandelen in Wijndale (bij Torhout). We waren 

maar met 17 personen. Het was een mooie wandeling met bos, asfalt en een mooi 

kasteel. Er was ook wat regen. We zijn iets gaan drinken in Aartrijke in het koetshuis. 

Ik heb daar een koffie verkeerd gedronken. Milo had na de pauze wat 

oriëntatieproblemen. Hij beweerde dat het kwam door de koffie verkeerd dat hij de weg 

niet meer vond. 

Tania Demeulenaere 



Foto’s 
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Volgende activiteiten 
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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. Iedereen zou deze brief al 

moeten gekregen hebben. Indien je nog niet bent ingeschreven zou ik dat rap doen ! 

Hopelijk is de zon terug van de partij wat altijd leuker is. 

28 augustus Dagwandeling 

Zoals altijd kunnen wij jullie nog niet meer vertellen over de dagwandeling van dit 

jaar. Enerzijds omdat het wandelteam dit in elkaar steekt, aan de andere kant zouden 

we het ook niet zeggen want dan is de fun er af om het kruiswoordraadsel van de 

brief in te vullen. We hopen dat we terug een toffe dag zullen beleven en mooi weer 

hebben. 

17 september Old Timer Rit 

Op 17 september hebben we er voor gekozen om eens een old timer rit te 

organiseren. Zoals velen van jullie wel weten is Jean-Luc daar onze specialist in. We 

starten om 13u30 aan het zwembad in Izegem waar we iedereen zullen verdelen over 

de auto’s. Daarna gaan we een rondrit doen langs verschillende plaatsen. Onderweg 

zal een stop voorzien zijn. Rond 17 u zullen we terug zijn in Izegem, waar we dan een 

hapje zullen eten in de ISO. Jullie zullen nog een brief krijgen met de nodige info. 

18 september Sneukelroute 

Op 18 september is er terug een sneukelroute georganiseerd door de gordelster van 

Izegem. Dit is een wandeling met enkele stopplaatsen waar je dan telkens iets te eten 

krijgt of iets te drinken. Hopelijk zijn jullie terug talrijk aanwezig zodat we veel punten 

halen en misschien terug een extra bonus kunnen binnenhalen op het einde van de 

gordelster. 

 



Wist je dat? 

Moppen 
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 In 1983 heeft G. Anderson in Engeland de grootste aardbei ter wereld 

gekweekt. Deze woog maar liefst 231 gram. Tot op heden is er geen enkele 

aardbei geweest die deze reuze aardbei heeft kunnen evenaren. 

 Elk jaar groeit de Mount Everest zo’n 4mm. 

 Als je een rozijn in een glas (verse) Champagne laat vallen deze op en neer zal 

blijven bewegen. 

 Een bliksemschicht is gemiddeld 5 tot 6,5 kilometer lang en 2,5 cm in 

doorsnede. Bij horizontale bliksemstralen tussen wolken ligt het gemiddeld op 8 

tot 16 km lengte. In de wolken komen ook korte bliksemstralen van slechts 

enkele meters voor. 

 

 

 “Geef mij maar een joint” zei de goudvis, “dan word ik haai”. 

 Het heeft een slurf en is goed te drinken? Een Olifanta. 

 Waarom mocht de paus het zwembad niet in? Zijn badmuts was te klein. 

 Jantje zit in de trein met zijn voeten op de bank, zegt de conducteur: “Doe je dat 

thuis ook?” Waarop Jantje zegt: “Nee, thuis hebben we geen trein.” 

 

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! 

 

 

mailto:allimpic@outlook.com


Foto’s 
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Spelletje 
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Ken jij ze allemaal? Probeer ze allemaal door te geven. 

TIP: Er zitten ook enkele ex-rode duivels tussen (4 die al enkele jaren niet meer actief zijn bij de Rode 

Duivels). 




