NAJAARS
PROGRAMMA
2019

10 september
26 september
5 oktober

SOOS fietstocht
Mototocht
Nacht Van De Schelde

9 oktober

Senior Pilots
daguitstap
14 oktober
Golf initiatie
24 oktober
MTB Tourtocht
3 november
Pensioenviering
19 november
Zeevissen
21 januari 2020 Worstenbroden en
Alg. Vergadering
26 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie
Veel sport- en feestplezier!!
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Beste Leden,
Ons voorjaar was al een groot succes! Het EMPA voetbaltornooi verliep
vlekkeloos, helaas won Vlissingen😉. 300 deelnemers vierden een top
avondfeest in hotel Radisson.
Ook onze Senior Pilots zijn actief met 41 deelnemers op het diner in
den Engel! De Senior Pilots zouden wel nog wat meer ‘Junior’ Senior
Pilots willen verwelkomen…
16 loodsen fietsten naar Kieldrecht in de lente. Op de fiets driedaagse
hadden we 24 deelnemers en 2 topkoks!
Verdere verslagen en vooral foto’s kan je vinden op onze website:
www.loodsensportvereniging.be
Veel feest en sportplezier!
Uw voorzitter Dirk D’hondt
SOOS Fietstocht – 10 september
Onze traditionele fietstocht van en naar de SOOS… Ben Stevens laat u
op tijd iets weten! De drankjes zijn zeker voorzien in de SOOS!
Mototocht Ardennen - donderdag 26 september
Onze najaarstocht gaat dit jaar door op donderdag 26 september. Waar
we verzamelen zal afhangen van onze bestemming want ik ben er nog
niet helemaal uit. Er is een leuke tocht naar Nederland constant langs
het water, de deltawerken, Oosterschelde, enz… Maar persoonlijk zou
ik ook graag nog eens een toerke doen in de Vlaamse Ardennen of zelfs
helemaal tot in zuid West Vlaanderen in de polders…
We zien wel wat het wordt, maar zoals gewoonlijk zoeken we een
lekker restaurantje om te lunchen en we proberen zoveel mogelijk
leuke weggetjes met lekkere bochten te vinden.
De lengte van het toerke zal zoals gewoonlijk wat afhangen van het
weer maar we hopen uiteraard op een zonnige maar vooral droge dag!
Verdere details volgen nog via mail, hopelijk tot dan, Dirk D’hondt.
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Nacht van de Schelde - zaterdag 5 oktober
Na het ongelooflijke succes van 2018, doen we het dit jaar nog eens
over! Maak uw beentjes maar al nat…
De Locatie blijft de RYCB, op Linkeroever.
Prijs: 79€ per persoon
Snel inschrijven is de boodschap! Voor 21 september inschrijven aub.
Inschrijven bij lsvavzw@gmail.com
Senior Pilots daguitstap – woensdag 9 oktober
We gaan naar Sliedrecht, Biesbosch en Woudrichem.
Vertrek vanaf de parking van Carrefour te Schoten om 08.15 uur.
Met de bus naar Sliedrecht waar we na een koffie het nationaal
baggermuseum bezoeken, inbegrepen een stoomemmer baggerboot.
Daarna rijden we naar Drimmelen waar we inschepen voor een
vaartocht van 2 uur in het natuurgebied van de Biesbosch. Aan boord
krijgen we een broodjeslunch met een bord warme groentesoep.
In de namiddag zetten we koers naar het vestingstadje Woudrichem,
alwaar we het visserijmuseum bezoeken en een rondleiding krijgen
door de vesting.
's Avonds sluiten we af in een gezellig maritiem restaurant bij de oude
museumhaven, naast een klassieke scheepswerf voor een vlees- of
visschotel, met erna koffie en een selectie van desserts. Twee dranken
en koffie is inbegrepen.
We worden terug in Antwerpen verwacht tegen 21.00 uur.
De kostprijs is 90 € voor leden van LSV, anderen (indien voldoende
plaats) betalen 105 €. Volledige planning en details krijgen jullie later
nog. Bij betaling graag vermelden of u 's avonds het vlees of het
vismenu kiest. De inschrijving wordt afgesloten op 9 september (of
vroeger indien het max aantal personen bereikt wordt, dus graag tijdig
inschrijven).
Graag uw betaling op rekening: BE59 8335 4076 1526, met vermelding
van naam, aantal personen en keuze menu (vis of vlees).
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Golf initiatie – maandag 14 oktober
Gesponsord door:
De golfinitiatie gaat door op golfclub Ternesse te Wommelgem op 14
oktober. Het wordt een initiatie van 2,5 uur, gegeven door een pro.
Kostprijs: 25 euro per persoon
Inschrijven voor 7 oktober op lsvavzw@gmail.com of via Andries
Demunck.
MTB tourtocht - donderdag 24 oktober
Afsluiter van ons LSV-fietsseizoen. De route zal gekozen worden in
functie van de weersomstandigheden / verzadiging van de bodem.
Verdere info volgt via mail. Info: Ben Stevens
Pensioenfeest – zondag 3 november
Dit jaar vieren we 2 collega’s die na een goed gevulde carrière met
pensioen gaan: Juul Liekens en Ronny Pateet van ploegen 1 en 5:
Inschrijvingen tot 25 oktober 2019 via lsvavzw@gmail.com
Prijs: €50 p/p all-in van 11:30 tot 16:00
RESTAURANT DE ENGEL, Langestraat 12, 2240 Zandhoven
Zeevissen op de Schelde - dinsdag 19 november
Gesponsord door:
Ook dit jaar zijn wij terug uitgenodigd door onze vrienden van
Multraship voor een dagje zeevissen op de Schelde. Zoals gewoonlijk
worden we met de bus opgehaald aan de voetgangerstunnel op
Linkeroever 's morgens om 8u en dan rijden we naar Terneuzen. Daar
gaan we aan boord van het schip “Maatje” en varen we de Schelde op.
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Aangekomen op de visplaats krijgt iedereen die wil vissen dan een
hengel en proberen we wat vis te vangen. Op de middag krijgen we
soep en broodjes en we vissen meestal tot rond een uur of vier.
Daarna varen we terug naar Terneuzen alwaar we dan rond 17 à 18u
nog naar De Tollebol gaan waar we lekkere ribbetjes aangeboden
krijgen. Rond 22 à 22u30 vertrekken we terug naar Antwerpen zodat
we rond 23 à 23u30 terug aan de voetgangerstunnel zijn.
Deze activiteit wordt ons aangeboden door Multraship en is dus
volledig gratis…
Inschrijven via mail naar lsvavzw@gmail.com
Worstenbroden en Algemene Vergadering – dinsdag 21 januari 2020
Dinsdag 21 januari 2019 om 19u.
Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de Loodsen Sport
Vereniging zijn leden met partner uit op haar jaarlijkse Algemene
Vergadering.
Kostprijs: 20€, inschrijven via lsvavzw@gmail.com
NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE SOOS – zondag 26 januari 2020
Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de Loodsensociëteit in
Vlissingen voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze zal doorgaan op zondag 26
januari 2020.
We verzamelen om 14u30 op de parking van de Metropolis,
Groenendaallaan 294 te Antwerpen.
De bus vertrekt stipt om 14u45 zodat we tegen 16u in Vlissingen zijn.
Van 16u tot 19u zal dan de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden zoals de
voorbije jaren. Om 19u zal de bus dan terug naar Antwerpen
vertrekken zodat we rond 20u terug op de parking van de Metropolis
aankomen. Een ideale gelegenheid dus om samen met de collega’s het
jaar in te zetten bij een hapje en een drankje. Graag een mailtje naar
lsvavzw@gmail.com met aantal deelnemers.
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VASTE AFSPRAKEN
Bijeenkomsten Senior Pilots (dit ‘klinkt’ jonger en vrolijker dan
Senioren…😉)
Bijeenkomsten Senior Pilots voor een gezellige pint in het Retro café
naast de voetgangerstunnel op Linkeroever:
Maandag 2 september 2019 vanaf 14.00 uur
Maandag 2 december 2019 vanaf 14.00 uur
Meer info bij Geert De Vriese en JP Michaux.
VOETBAL – TRAININGEN

Je kan nog steeds ons team komen versterken, volgende trainingen zijn
gepland op 24 september, 15 oktober, 7 november, 28 november, en
10 december.
De locaties verschillen dus meer info bij Stijn Hendriks.
VOLLEYBAL
Iedere maandagavond komt de volleybalploeg van de loodsen
samen in de sporthal van PIUS X op de VIIde Olympiadelaan in
Wilrijk. Na de sportieve prestaties wordt er geregeld op gepaste
wijze nog eens nagepraat. Zowel competitieve als louter sportieve
geesten zijn van harte welkom. Wedstrijdprogramma en doodle op de
website.
Info: Wouter Lenaerts, 0491.86.15.93
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LSV Bestuurders
Dirk D’hondt
(voorzitter)
Ben Stevens
(secretaris)
Tom Dick
(penningmeester)
Geert De Vriese
(Senior Pilots)
Jean-Pierre Michaux
(Senior Pilots )
Bailliu Arne

2019
0499 542 672

dirkenlies@telenet.be

0491 356 065

ben.nadia@skynet.be

0490 655 054

tomdickpost@gmail.com

03 321 53 14
0475 916 828
0478 599 443

geert.de.vriese@telenet.be

0491 861 591

arne.bailliu@gmail.com

Steve Heymans
(feestmeester)
Wouter Lenaerts
(volleybal)
Tom Hardies
(webmaster)
Andries De Munck
Tim Heiremans
Stijn Hendriks
(voetbal)

0491 868 505

steveheymans31@gmail.com

0491 861 593

wouterlenaerts@hotmail.com

0492 153 298

tom.hardies@telenet.be

0492 380 414
0492 153 660
0491 356 063

andriesdemunck@gmail.com
timheiremans@hotmail.com
hendriksstijn@hotmail.com

pierrot1952@hotmail.com

CHECK OOK ONZE WEBSITE VOOR FOTO’S EN UPDATES:
www.loodsensportvereniging.be
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