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HERFST MOUNTAINBIKE 
13 oktober 
We gaan de grens opzoeken in Noord Brabant. Een mooie tocht tussen 
Huijbergen en Bergen Op Zoom. 
Verdere info volgt in functie van het weer,  finale details na inschrijving.  

 

Nacht van de Schelde 
VRIJDAG 14 oktober 2022 
Vorig jaar hadden we geluk dat we onze Nacht konden organiseren 
tussen twee corona golven door! Het was dan ook een spetterend 
succes en we hopen dit uiteraard ook dit jaar weer te herhalen! 
Hoogst waarschijnlijk veranderen we wel nog eens van locatie maar we 
houden u hiervan uiteraard op de hoogte.  
Zoals reeds lang beloofd schuiven we dit jaar ook een weekend op naar 
14 oktober. Op die manier kan iedereen eens genieten van het feest in 
de “binnenbeurt” en moeten niet altijd dezelfden verlof nemen. 
We hopen alvast op uw talrijke opkomst en een uitnodiging met 
verdere details volgt uiteraard nog! 

 

Zeevissen op de Schelde 
donderdag 1 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 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. 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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7 juli Senior Pilots Meeting 
22 augustus Wakeboarding 
8 september Mototocht Part 1 
13 september SOOS fietstocht 
23 september Mototocht Part 2 
13 oktober Herfsttocht MTB 
14 oktober Nacht Van De Schelde 
20 oktober Padel 
1 December Zeevissen 
11 december Pensioenviering  
Nog te bepalen Hondenwandelingen 
26 januari 2022 Algemene Vergadering 

Worstenbroden 
29 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie 

SOOS 
Veel sport- en feestplezier 
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
Beste vrienden, 

Sinds dit voorjaar zijn we eindelijk verlost van alle coronamaatregelen. 
Hierdoor is het sociale leven weer volop op gang gekomen en zijn er 
overal activiteiten, feesten, bijeenkomsten, etc. Ondertussen is er wel 
weer een corona opstoot maar hopelijk is dit maar tijdelijk en kunnen 
we verder genieten van onze “herwonnen vrijheid”. 

Wij hebben met onze vereniging voor u dan ook weer een overvolle 
activiteitenkalender voor het najaar ineen gestopt. Dit voorjaar konden 
we al genieten van het Empa voetbaltornooi, de moto3daagse en de 
fiets3daagse, 3 activiteiten die 2 jaar niet zijn kunnen doorgaan. Zo 
staat ook na 2 jaar afwezigheid het zeevissen terug op de kalender en 
kunnen we in januari eindelijk terug onze Algemene Vergadering “live” 
laten doorgaan.  

Natuurlijk is er ook onze Nacht van de Schelde, dit jaar waarschijnlijk op 
een nieuwe locatie en op 11 december vieren we ook weer 3 collega’s 
die met pensioen gaan. Er zijn ook 2 motor dagtochten, we gaan nog 
eens wakeboarden en padellen en er komt zeker ook nog een 
hondenwandeling. 

Daarnaast zijn er ook onze vaste sporten: fietsen, voetbal en volley dus 
zoals gezegd een volle kalender met voor elk wat wils! 

Sportieve groeten,  

Dirk D’hondt, Voorzitter 
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Wakeboarding en waterski op het Galgenweel 
maandag 22 augustus 
Voor diegene die een "Zomer in eigen Land" houden, of er gewoon 
eens zin in hebben, organiseren we een "Wakeboard-sessie" op het 
Galgenweel, een "Take it easy session". 
Als je dit altijd al eens had willen proberen, of moest je een "pro" zijn 
die zijn skills wel even wil komen etaleren, schrijf je dan zeker in. 
Er is een gezellige bar, dus er kan achteraf ook nog een terrasje gedaan 
worden!  
• van 19u tot 21u 
• 35 € ALL-IN 
Inschrijven op: lsvavzw@gmail.com 

 

SOOS FIETSTOCHT 
13 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.  

 

MOTO PART 1 & 2 
8 & 23 september 
Om iedereen de kans te geven om mee te rijden in de “binnenbeurt”, 
organiseren we deze keer 2 dagtochten! Iedereen is uiteraard ook 
welkom om op beide data mee te rijden! Tanguy zal weer voor een 
leuke route zorgen en verdere info volgt zoals gewoonlijk via mail…  
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Pensioenfeest – 11 december  
We wuiven dit jaar opnieuw 3 collega’s uit en doen dit zoals de laatste 
edities in zaal “Den Engel” in Zandhoven. 
Verdere details volgen nog! 

 

SENIOR PILOTS – bijeenkomsten 
De eerstvolgende gaat door op donderdag 7 juli om 15.00 uur op de 
VVW jachtclub op de Linkeroever, Beatrijslaan 27 2050 Antwerpen.  
En daarna zien we wel wanneer de volgende bijeenkomsten zullen 
doorgaan. Meer info bij Geert en JP. 

   

VOETBAL – TRAININGEN op dinsdag of donderdag 
Je kan nog steeds ons team komen versterken, volgende trainingen zijn 
gepland op: 20/10, 10/11, 22/11, 13/12 
 
Contacteer gerust Stijn Hendriks! 
 
HET EMPA TORNOOI IS VOLGEND JAAR IN VLISSINGEN 11-13 mei 2023, 

dus trainen is noodzakelijk😉!! 
 

VOLLEYBAL – vanaf september 
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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UW BESTUUR VOOR DIT JAAR: 
 

 

LSV Bestuurders  2022  
Dirk D’hondt 
(voorzitter) 

0499 542 672 dirkenlies@telenet.be 

Tim Heiremans 
(secretaris) 

0477 499 785 timheiremans@hotmail.com 

Koen Vandenberghe 
(penningmeester)  

0472 43 46 04 koen_van_den_berghe@  
hotmail.com 

Geert De Vriese 
(senior pilots)  

03 321 53 14  
0475 916 828 

geert.de.vriese@telenet.be  

Jean-Pierre Michaux 
(senior pilots) 

0478 599 443  
 

pierrot1952@hotmail.com   

Bailliu Arne  0491 861 591 arne.bailliu@gmail.com 
Wouter Lenaerts 
(volleybal)  

0491 861 593 wouterlenaerts@hotmail.com  

Tom Hardies  
(webmaster) 

0492 153 298 tom.hardies@telenet.be 

Andries De Munck  
(feestmeester) 

0492 380 414   andriesdemunck@gmail.com 

Frederick Coninx 0486 297 531 fredconinx@hotmail.com  
Stijn Hendriks  
(échte voetballer) 

0491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com  

Ben Stevens 
(échte fietser) 

0491 356 065  ben.nadia@skynet.be  

 

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

 


