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Oktober   Oktober   
3 okt Sabrina Baert 7 okt Zwemmen Mini-voetbal 
4 okt Martine D’Haene 14 okt Zwemmen           Ping pong 
8 okt Karien Vanhaverbeke 21 okt Zwemmen              Mini-voetbal 
11 okt Nick Braekeveldt 22 okt Urban Move 
15 okt Gino Hollevoet 28 okt Zwemmen                  Badminton 
 Ronny Mistiaen    
23 okt Bart Delbeke    
     
November  November   
5 nov Herman D’Haene 4 nov Zwemmen Mini-voetbal 
8 nov Vera Van Den Abeele 11 nov Geen zwemmen Geen sport 
19 nov Jean-Marie Rebry  18 nov Zwemmen Bowling 
22 nov Roza Devos 25 nov Zwemmen Basketbal 
25 nov Stefaan Depoortere   
 Ariane Baert    
26 nov Marie-Madeleine Bossant    
30 nov Amber Bruyneel    
     
December  December   
8 dec Tania Demeulenaere 2 dec Zwemmen      SINT        Ping-pong 
9 dec Kurt Deprauw 9 dec Zwemmen Mini-voetbal 
16 dec Stijn Desal 16 dec Zwemmen Eindejaarsfeest 
23 dec Nico Van Asche 23 dec Zwemmen Badminton 
29 dec Katrien Vermaut 30 dec Zwemmen Mini-voetbal 
29 dec Lieve Vierstraete    
     

 
 



Verrassingsreis 9 september 2017   
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Het begon in februari: “wie gaat er de verrassingsreis in mekaar steken?”. Jean-Luc en ik hebben zich 

aangesteld. De eerste vraag was wat we zouden doen. Eerst hebben we een datum gezocht en dan de bus. 

We wilden iets zelf in elkaar steken. Bij iedere vergadering was het bestuur een beetje curieus naar waar we 

zouden gaan. De enig tip die ze kregen was “te voet”.  

Zaterdag 9 september was het zo ver. Verzamelen 

deden we aan de Leest waar een ontbijt klaar stond. 

Daarna vertrokken we te voet naar de 

handboogschietclub die achter de Leest ligt. Veel 

mensen zullen deze activiteit niet snel vergeten door de 

prachtige blauwe plekken die ze er aan hebben 

overgehouden. Niet iedereen kon/wou meedoen, maar 

daar was iets anders voor voorzien. Er waren enkele 

spelletjes zoals het raden van voorwerpen die verstopt 

zaten in een zak en verschillende gezelschapspelletjes. 

Om 11 uur vertrokken we naar de bus die langs de 

rijksweg geparkeerd stond en waarmee we richting de 

heuvels vertrokken. We stopten juist voor de Franse 

grens. Langs een smalle weg wandelden we naar de 

Pondorosa, waar we ons middagmaal benuttigden. 

Na een kleine regenbui zijn we vertrokken naar de zetelliftjes. De mensen die zin hadden konden naar 

beneden met de zetelliftjes. De andere namen de bus waar we beneden allemaal terug samen kwamen. Daar 

werd uitleg gedaan dat enkele groepen een bosspel zouden doen en andere een kleine wandeling. De groep 

voor het bosspel werd op bevel van Jean-luc en Luc naar het bos gestuurd waar ze opdrachten en raadsels 

moesten oplossen. Tijdens het spel, “Kotje Pieper”, moest er ook gezongen worden. Het einde van het spel 

was aan het oude zwembad van de Kosmos. 

Rond 16u namen we terug de bus richting Wijtschate waar we een omleiding moesten doen door de koers in 

Kemmel. Onderweg was er tijd voor een consumptie te nuttigen en een plaspauze te houden. Na 

driekwartier rijden stopten we voor de volgende activiteit die gepland was in Izegem. He bezoek aan Eperon 

d’Or, het schoen en borstel museum. We werden in drie groepen gesplitst met elk een gids. Het was zeker de 

moeite waard. Na een uurtje rondleiding gingen we terug naar de bus. Via een ommetje in Izegem (door de 

kermis en de afbraak van Pulobar) kwamen we aan in Ruytershoeve voor het avondmaal.  Onderweg 

probeerde de buschauffeur nog wat ambiance te brengen, maar de jeugd was al te moe om te zingen. 

In Rytershoeve had ik nog een verrassing voor iedereen die had te maken met de tip te voet en Janniek gaf 

dan nog een dankwoordje aan de organisatoren van de mooie dag. In totaal waren we met maar liefst 56 

personen, waarvoor dank. 

           Rita Vanrapenbush. 

 



Vorige activiteit 
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15 juli Truck Run 

Zaterdag 15 juli werd ik 'voor dag en dauw' gewekt door mama.  Ik haat het om vroeg op te staan in 

het weekend maar dit keer was het voor het goede doel.  Wij werden om 8.30 u verwacht aan de 

Leest in Izegem.  Vandaar vertrokken wij met nog een aantal Allimpic-vrienden naar Klerken.  (Wij 

konden meerijden met Chris en Silke, waarvoor dank!).  

In verschillende straten van het dorp stonden de glinsterende trucks keurig opgesteld.  Onze truck 

had het nummer 87, netjes in het midden van het konvooi.  De bestuurder was een heel lieve en 

enorm vriendelijke man die mij hielp om in de hoge cabine te klauteren. Tijdens de voormiddagrit 

reden wij door een straat waar wij nog gewoond hadden.  Onze vroegere buurman was blij verrast 

toen hij ons ontdekte! 

Ardooie ontving ons als gaststad.  Wij werden door de brandweer onthaald met een 

watergordijn.  Spetterend!  In 'De Ark'  werden wij vergast op lekkere frietjes met heerlijke 

kalkoengyros. 's Namiddags wandelden wij tot aan de hondenschool waar we een training agility 

konden bekijken.  De border collie was de absolute kampioen.  Intussen was het wat minder druk bij 

de paarden zodat Pieter-Jan meteen een ritje kon maken.  Het gaf een fijn gevoel om nog eens op 

een paardenrug te zitten.  

De namiddag vloog voorbij en voordat wij er erg in hadden, was het tijd voor de terugtocht.  Het 

was eventjes wachten om te vertrekken maar intussen gaven de truckers een heus 

claxonconcert.  (Onze chauffeur had zelfs een speciaal tuuterke voor 't schoon vrouwvolk). Alle 

soorten toeters weergalmden tussen de huizen. Oorverdovend! 

De kolonne trok zich uiteindelijk op gang en verliet Ardooie, maar niet zonder een  nieuwe douche 

van de brandweer. Toen wij door Rollegem-Kapelle reden, ontdekten wij tot onze blijdschap broer 

Jan-Klaas tussen de zwaaiende menigte. Dit was een extra fijne verrassing.  

Het was na 20.00 u als Chris en Silke ons bij de auto afzetten.  Ik was moe maar heel gelukkig.  Dank 

je wel Delfien voor deze perfect geslaagde dag. 

           Pieter-jan en Karien 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 15 juli was het vroeg opstaan om 8u30 was het verzamelen aan de leest, om richting Klerken 

te rijden voor de truckrun , we waren met 28 personen van allimpic .In Klerken aangekomen zagen we 

al de lange rijen vrachtwagens staan. Eerst moesten we ons nummer ophalen, zodat we onze 

vrachtwagen konden gaan zoeken er waren nl. 160 vrachtwagens ,wij hadden nr129 met chauffeur 

Patrick. Dan starten richting Ardooie, langs de weg stond er veel volk, het was voor veel mensen 

waarschijnlijk wat vroeg ,sommige stonden nog in hun pyjama te zwaaien, ze waren waarschijnlijk 

opgeschrikt door het getoeter van de wagens. Ook stond de brandweer ergens om de trucks nat te 

spuiten Met onze chauffeur hebben we ons goed geamuseerd,intussen waren we aangekomen in 

Ardooie waar het middagmaal  was en na het eten was er nog animatie o.a. meerijden met een rally 

wagen mee rijden met de huifkar er was ook een optreden van een muziekgroep.  

Om 16u 30 zijn we terug vertrokken  naar Klerken maar eerst zijn we nog gepasseerd langs Izegem ,we 

hadden onze familie en vrienden verwittigd en die stonden ons op te wachten langs de weg en we 

hebben ze zien staan ook mijn oma was er .  

Rond 19u waren we terug in Klerken , het was een lange dag maar  we hebben ons geamuseerd en 

voor herhaling vatbaar                                                                                                                                              

Bedankt aan wie dit georganiseerd heeft  

ANDY EN SABRINA                     

                                                                                                        

                                                       

                        

                       

                  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



27 augustus Dagwandeling 

Half juli viel ze in ieders mailbox of brievenbus : nr. 49 van 

de wandelingen allimpic. Na het traditionele 

kruiswoordraadsel ingevuld te hebben wisten we het : het 

werd de Vlaamse Ardennen – Ronse – om en rond Louise-

Marie (een gehuchtje). Met frisse moed en een lekkere 

picknick verzamelden 22 dappere stappers om 9u30 op de 

parking van het zwembad. Met 6 auto’s reden we richting 

Ronse. Deel één was letterlijk en figuurlijk een opwarmertje. 

De zon was heel schuchter van de partij maar we voelden 

dat ze haar best deed. ‘Plots’ verdwenen twee stappers. 

Tegen de middag – na 5 km gestapt te hebben – kwamen 

ze weer tevoorschijn. Uit de koffer van hun auto toverden 

ze gekoelde ‘bubbels’/fruitsap en een knabbeltje 

tevoorschijn. Meer moet dat niet zijn op een zondag tegen 

de middag. Vanaf dan deed de zon haar best om 

aangenaam te schijnen. Truitjes verdwenen in de 

rugzakken.  

Een eindje verder was de middagpauze. In het cafetaria van de visvijvers in Nukerke konden we onze 

picknick nuttigen. Op het overdekt terras was het aangenaam en rustig vertoeven. 

Deel twee wandelden we richting muziekbos - zo’n 6 km. Het was een pittig klimmetje die we elk op 

onze manier aanpakten. Een kuitenbijter om u tegen te zeggen. Eénmaal ‘boven’ was de pauze 

welgekomen. In de bistro boekzitting waren er achteraan buiten tafels voorzien voor onze groep. 

Gelukkig zaten we in de schaduw.Gewoonte getrouw dronken we elk wat wils. Enkelen konden het 

niet laten om een ijsje, pannenkoek, ……. erbij te nemen. Het maken van grapjes tegen elkaar werd 

zeker niet vergeten. 

 

Deel drie was eigenlijk een uitloper van de dag – zo’n 1,5 km richting auto’s, die geparkeerd stonden 

op de parking van de visvijvers in Nukerke. Iedereen vond het een leuke dag afgewisseld met een 

flinke inspanning en een aangename ontspanning in een prachtig wijds landschap.Tot slot dronken 

we iets op het terras waar we pick-nickten vooraleer we huiswaarts keerden. 

           Christine Borry. 



Foto’s 

      Allimpic’ s Gazetje                                                                                                                                             7 

 

 

 

 

 



Volgende activiteiten 
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22 oktober Urban Move 

Ook in oktober hebben we terug een activiteit voor #IzegemInBeweging. Dit is iets 

nieuws wat ze nog nooit hebben gedaan. Je zal misschien wel al affiches gezien 

hebben, maar hier nog eens een korte uitleg. De activiteit is niet enkel voor 

#IzegemInBeweging, maar ook ten voordele van het Kinderkankerfonds. Urban move 

is zowel een loop als wandel event waarbij we door tal van publieke en private 

gebouwen gaan lopen/wandelen zoals het stadhuis, het zwembad,cafes en zo veel 

meer. Op verschillende plaatsen zal er ook live muziek te horen zijn. De wandeling zal 

8 km zijn, voor het lopen kan gekozen worden voor 5 of 10 km. We zullen hier nog 

een brief voor opstellen wanneer we waar verzamelen en hoe je kan inschrijven. 

18 november Bowling 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook terug dit jaar naar de Bowling te Izegem. We 

verwachten dat jullie terug talrijk aanwezig zullen zijn voor een toffe namiddag! Ook 

hiervoor zullen jullie natuurlijk nog een uitnodiging ontvangen. 

2 december komst van de Sint 

Op 2 december zullen we terug weten als jullie allemaal braaf zijn geweest. De sint 

had gelukkig nog een gaatje in zijn agenda en wil met veel plezier tussen het 

zwemmen en ons uurtje sport eens langskomen. Hij brengt ook voor iedereen wat 

lekkers mee! 

16 december Eindejaarsfeest 

Op 16 december hebben we terug ons eindejaarsfeest. We zullen terug onze maagjes 

kunnen vullen en misschien wel een dansje placeren op de dansvloer. Jullie komen 

toch ook? Uitnodiging volgt! 



Wist je dat? 

Moppen 
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  57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is 

 Als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken 

 Dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken 

 De sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is 

 Ijsberen linkspotig zijn 

 

 

 Waarom ligt een konijn sneller in zijn bed dan een hond? Hij hoeft maar twee tanden te 

poetsen. 

 Waarom mag een koe niet binnen in een voebalstadion? Hij roept heel de tijd ‘boe! Boe!’ 

 Zegt de ene kip tegen de andere: “ik had vanacht zo’n hoge koorts dat ik een gekookt ei 

gelegd heb!” 

 Waarom drinkt een dom blondje de melk in de supermarkt op? Omdat op het pak staat: 

“Hier openen”. 

 De juf schrijft op het bord “ 1 – 1” en vraagt hoeveel dat is. Jantje denkt eens goed na en 

antwoordt: “Gelijkspel juf!”. 

http://www.knups.nl/wist_je_dat/288/57,7_%C2%B0C_de_hoogste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/261/dat_een_varken_fysiek_niet_in_staat_is_om_naar_de_lucht_te_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/274/de_sterkste_spier_van_het_menselijk_lichaam_de_tong_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/295/ijsberen_linkspotig_zijn.html


Foto’s 
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Spelletje 
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