NAJAARS
PROGRAMMA
2020

8 september
18 september
22-24
september
2 oktober
10 oktober

SOOS fietstocht
Hondenwandeling
Mototocht
Kleiduifschieten
Nacht Van De Schelde

20 oktober
29 oktober
13 november
November

MTB tocht
Dinner Senior Pilots
Boelwerf
Pensioenviering – nog
te beslissen
8 december
Zeevissen
7 januari 2021 Algemene Vergadering
Worstenbroden
31 januari
Nieuwjaarsreceptie
2021
Veel sport- en feestplezier
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Beste leden en sympathisanten,
Net zoals alles en iedereen moest ook onze vereniging dit voorjaar in
lockdown en werden zo goed als alle activiteiten uitgesteld of afgelast.
Langzaamaan wordt het leven weer een klein beetje normaal en
hopelijk wordt het ooit weer helemaal zoals het was. Wij hopen dat
alles goed gaat met u en uw naasten in deze rare tijden en uiteraard
vooral dat iedereen gezond is!
Hopelijk komt ook het verenigingsleven weer op gang dit najaar zodat
wij elkaar eindelijk terug kunnen ontmoeten op onze sportieve en
culturele activiteiten. Wij hebben ondertussen niet stil gezeten en
hebben weer een ruim assortiment van activiteiten georganiseerd die u
terugvindt in dit boekje…
Uiteraard gaan de activiteiten enkel door als de veiligheid
gegarandeerd kan worden en organiseren wij alles conform de
heersende corona maatregelen. Onze vaste sporten, voetbal en
volleybal zullen slechts terug opgestart worden als er opnieuw in de
Antwerpse sporthallen mag gesport worden. Wij hopen uiteraard dat
dit tegen september het geval is en dat ook de rest van de maatregelen
langzaam wordt afgeschaft! Wij houden u hiervan zo veel mogelijk op
de hoogte via mail en u kan uiteraard ook altijd op onze website
terecht.
Voor de rest hoop ik dat we elkaar spoedig terug zien op één van onze
activiteiten en hou het veilig!
Sportieve groeten, Dirk D’hondt
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SOOS FIETSTOCHT
8 september
De jaarlijkse overkoepelende fietstocht met al onze korpsen op
uitnodiging van het SOOS-bestuur zal ook dit jaar weer doorgaan op de
2 de dinsdag van de maand september. Exact startschot en verdere info
volgen nog. Ben Stevens, lsvavzw@gmail.com.
MOTO DRIEDAAGSE
22-23-24 september
Jammer genoeg kon onze driedaagse dit voorjaar niet doorgaan maar
als alles goed gaat kunnen we dit in September toch nog goedmaken.
Net als vorig jaar trekken we terug naar Luxemburg, toch een beetje
het “summum” voor de motard in onze streken. We rijden op dag 1
naar Luxemburg via de bochtige wegen van de Ardennen en
overnachten in een gezellig motor hotelletje. Op dag 2 rijden we een
grote lus in Duitsland en keren ’s avonds terug naar hetzelfde hotel. De
laatste dag keren we dan huiswaarts opnieuw via onze Ardennen.
Hopelijk is het mooie weer terug van de partij maar zoals gewoonlijk
toch maar het regenpak mee nemen want in België weet je natuurlijk
nooit…
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Kleiduifschieten Wildenberg
vrijdag 2 oktober om 14:00u
maximum 10 personen
Dit najaar gaan we nog eens kleiduif schieten.
Het gaat door in Weert (Nederland) ongeveer 1u10min rijden vanuit
Antwerpen. De initiatie duurt ongeveer 1u1/2. Nadien kunnen we er
iets drinken. Het arrangement kost 38,5€ (25 kleiduiven).
Inschrijvingen via lsvavzw@gmail.com voor 20 september.
www.schietbaandewildenberg.nl
Schietbaan de Wildenberg Op Kernies 3 6002 NC Weert
Nacht van de Schelde
zaterdag 10 oktober 2020
Uiteraard doen we er nog een editie bij, na het spetterende succes van
de voorbije twee jaren!
We schuiven dit jaar wel op naar de tweede week van oktober en zullen
ook de volgende jaren iedere keer wisselen tussen de eerste en tweede
week van oktober. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen ook eens
aanwezig kan zijn in de “binnenbeurt” en dat het dus ook niet altijd
dezelfden zijn die verlof moeten nemen. We hopen alvast weer op uw
talrijke opkomst en zet dus zeker al zaterdag 10 oktober met stip in uw
agenda!!
MTB afsluiter
Dinsdag 20 oktober
Afsluiter van ons LSV-fietsseizoen. Uitgesteld is niet verloren,... onze
voorjaars-MTB wordt dan toch met enkele maanden vertraging
getrapt...
Onder vakkundige begeleiding van onze lokale gids zullen we
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vanuit Arendonk het Nederlandse grensgebied gaan verkennen. Maak
deze dag maar vrij,....verdere info volgt. Ben Stevens,
lsvavzw@gmail.com
SENIOR PILOTS DINNER
29 oktober 2020
Restaurant 'De Engel' (Langestraat 12 - 2240 Zandhoven)
www.deengel.be
Bereikbaarheid:
Met de wagen: E34 afrit 19 Oelegem
Met het openbaar vervoer - afstappen aan halte Zandhoven 'Hallebaan'
(op 100m van het restaurant):
- buslijn 420 (Berchem-Broechem-Massenhoven-Herentals vanaf
halte 'Turnhoutse poort' (vlakbij premetro station Zegel trams 8
en 10))
- buslijn 427 (Snelbus Antwerpen-Massenhoven-Herentals vanaf
'Antwerpen Roosevelt perron12')
Prijs : 50 € per persoon voor een 3-gangen keuzemenu inclusief
aperitief, water, wijn en koffie/thee. Het keuzemenu wordt in de loop
van september per email/brief verstuurd.
Inschrijving via Jean Pierre Michaux: pierrot1952@hotmail.com,
0478599443
Boelwerf
Vrijdag 13 november
Boelwerf, aanvankelijk Jos. Boel & Zonen, was tussen 1829 en 1994
een grote Belgische scheepswerf in Temse aan de Schelde. Op zijn
hoogtepunt werkten hier ongeveer 3500 personen en werden hier de
grootste, modernste schepen van die tijd gebouwd. In totaal gaat het
om 1551 schepen of drijvende constructies waaronder bv. de methaan
tanker Methania, containerschip Ortelius en boorplatform de Yatzy.
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Kortom er is hier een hele hoop gebouwd en gebeurt…en om deze
herinneringen levendig te houden is de “VZW Op Stoapel” opgericht.
Op 13 November nodigen wij jullie graag uit op een begeleide
rondleiding over de oude boelwerf. Rondleiding wordt gegeven door
enkele ex-werknemers van de Boelwerf die ons met oude foto’s en
dia’s, maquettes en vooral veel sappige verhalen meenemen op een
trip in de geschiedenis die ons allen op de een of andere manier wel zal
interesseren.
Exacte uur, startlocatie en prijs worden later nog meegedeeld.
Maar houd 13 november alvast gereserveerd.
Zeevissen op de Schelde
dinsdag 8 december
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.
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
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Pensioenfeest
We checken nu nog wie en wanneer en waar we zullen vieren (corona
afhankelijk) en laten snel iets weten!
SENIOR PILOTS – bijeenkomsten
Omwille van de COVID worden deze opgeschort tot nader order.
VOETBAL – TRAININGEN – indien zaal beschikbaar is (CORONA)
Je kan nog steeds ons team komen versterken, volgende trainingen zijn
gepland op 10sep, 1 okt, 13okt, 3nov, 26nov, 17dec
VOLLEYBAL – in afwachting van CORONA
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

Uitgave van de Loodsensportvereniging - Italiëlei 74 2000 Antwerpen
www.loodsensportvereniging.be - email: lsvavzw@gmail.com - BE42 0012 7859 1554

Pag. 7 van 8

NAJAARS
PROGRAMMA
2020
LSV Bestuurders
Dirk D’hondt
(voorzitter)
Tim Heiremans
(secretaris)
Koen Vandenberghe
(penningmeester)
Geert De Vriese
(senioren)
Jean-Pierre Michaux
(senioren)
Bailliu Arne
Wouter Lenaerts
(volleybal)
Tom Hardies
(webmaster)
Andries De Munck
(feestmeester)
Stijn Hendriks
(voetbal)
Ben Stevens

2020
0499 542 672

dirkenlies@telenet.be

0477.499.785

timheiremans@hotmail.com

03 321 53 14
0475 916 828
0478 599 443

koen_van_den_berghe@hotm
ail.com
geert.de.vriese@telenet.be
pierrot1952@hotmail.com

0491 861 591
0491 861 593

arne.bailliu@gmail.com
wouterlenaerts@hotmail.com

0492 153 298

tom.hardies@telenet.be

0492 380 414

andriesdemunck@gmail.com

0491 356 063

hendriksstijn@hotmail.com

0491 356 065

ben.nadia@skynet.be

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