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LSV Voorjaarsprogramma 2017

= do 12 JANUARI: LSV Algemene Vergadering

= zo 29 JANUARI: SOOS Nieuwjaarsreceptie

= do 23 FEBRUARI: Seniorenbijeenkomst

= do 23 MAART: Mountainbiken

= do 20 APRIL: Seniorenfeest

= do 04 MEI: Lentefietstocht

= 10-11 MEI: Tweedaagse Motortocht

= do 18 MEI: Seniorenbijeenkomst 

= 25-27 MEI: EMPA Voetbaltoernooi

= 06-08 JUNI: Fiets Drie Daagse

= do 31 AUGUSTUS: Seniorenbijeenkomst 
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Voorwoord -2017-
 
Een voorspoedig jaar, met alles wat een mens dromen kan. Als 

bestuur van uw geliefde sportvereniging zorgen wij dit  jaar weer 

voor een gevarieerd aanbod van sportieve en culturele activiteiten. 

Ons aanbod was het afgelopen jaar zeer gedifferentieerd, 

activiteiten voor jong en oud. Bovendien waren er zowel activiteiten 

voor de „sport“ en tegenploegen. Die succesformule zetten we dit 

jaar zeker voort, zodanig dat we een zeer gevarieerd programma 

kunnen aanbieden. De tweede editie van de Dag van de Schelde 

was dankzij het mooie kader en de aanwezigen een geslaagd 

evenement. Op sportief vlak staat koning fiets bovenaan met 

viermaal een aanbod. Zelfs die andere “tweewielers” hebben nu 

hun meerdaagse. Ook het volleybal en voetbal kabbelen rustig 

voort. Het is hier wel “krabben en scharen” om een volledige ploeg 

te bekomen, maar wonderwel lukken we daar meestal in. Ook het 

zeevissen (of mag dat niet onder sporten ingedeeld worden?) 

kende veel bijval.  We moeten wel vermelden dat door de drukke 

agendas van de leden het niet evident is om volk aan te trekken 

voor sommige activiteiten. Wat ons te wachten staat, is zo mogelijk 

nog beter dan het vorige. Zo starten we met appelworsten en gaan 

direct over naar een nieuwjaarsreceptie ons aangeboden door en in 

de SOOS. De andere activiteiten vindt u in dit programma. De 

BENOvatie van de website is een sukses en er wordt reeds 

gewerkt aan de online fotogalerij zodat men steeds kan 

terugblikken op de mooie momenten. 
 
Het LSV bestuur

Vaste Activiteiten
 
 >> 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: Eddy de Laeter 0478/60.27.46 

>> VOETBAL 
De (mini)voetbalkalender wordt gepubliceerd op de website. Om de 

Belgische driekleur te verdedigen op het EMPA toernooi, zijn we 

nog op zoek naar jonge krachten om het loodsenelftal te 

vervolledigen. Het EMPA toernooi vindt plaats in Bremerhafen van 

25 tot 27 mei.
 Info: Dirk D’hondt 0499/54.26.72 

>> SENIOREN BIJEENKOMST
Traditiegetrouw komen de senioren om de 3 maanden bijeen in de 

VVW “Captains Room”. Tram 3, 5, 15 en 9 tot aan de halte “Van 

Eeden”.
Bijeenkomsten van 14 tot 16u op:
 -do 23 FEBRUARI 
 -do 18 MEI 
 -do 31 AUGUSTUS 
 Info: Armand Stiévénard 0478/60.25.94
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Feest Senioren

Op donderdag 20 april 2017 spreken wij af in de 
“Captains Lounge” voor ons jaarlijks festijn.

U bent welkom vanaf 11u00 voor de traditionele Receptie.
 13u00 aan tafel

OP HET MENU

Gebakken Scampi's met saffraansausje en warme groenten

OF

Belgische Asperges carbonara met Gandaham en mousseline 

sausje

§§§§

Zeewolf met botersausje, knolselderpuree en garnituur

OF

Kalfsmedaillon met jus, krieltjes en gestoomde groentjes

§§§§

Dessertpallet van de chef afgewerkt met roodfruit

OF

Tarte Tatin met bolletje vanille ijs

§§§§

Koffie met versnaperingen

Dankzij de sponsoring van LSV:
 dit alles voor € 50 (voor NIET leden €60)
Betaling voor 20 maart 2017 op 
rek. van A. Stiévenard met vermelding BE53 0001 2201 1953 
van gemaakte keuze
Contact: Armand Stiévenard
Tel 03 658 07 08
Gsm: 0478 602 594

Mail: astievenard@gmail.com

Algemene Vergadering 2017
 Worstenbollenbuffet

Donderdag 12 januari om 19u
"De Watermeulen" in Kruibeke

Naar jaarlijkse traditie nodigt het bestuur van de Loodsen 

Sport Vereniging zijn leden met partner uit op haar jaarlijkse  

Algemene Vergadering. 
 
Aansluitend op het officiële gedeelte kunnen alle genodigden 

aanschuiven voor een Worstenbrood– en Appelbollenbuffet 

dat gepaard gaat met de nodige drankmogelijkheden. Ook dit 

jaar vindt dit alles plaats op de vertrouwde locatie van De 

Watermeulen.

Inschrijvingen t.e.m. 8 januari 2017 via lsvavzw@gmail.com

adres:
De Watermeulen
Burchtstraat 160 
9150 Kruibeke

Steve Heymans
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Motoractiviteit

Woensdag 10 en Donderdag 11 mei 2017:
 Tweedaagse Motortocht

Dit jaar vertrekken we op 10 mei voor onze jaarlijkse 

tweedaagse excursie. We verzamelen dit keer op de park en 

ride van Kontich en trekken dan in één stuk via de snelweg 

naar Dinant. Van daaruit nemen we de banen met de meeste 

kronkels richting zuiden. Uiteraard zal de lengte van onze toer 

wat afhangen van het weer. Indien het weer het toelaat 

kunnen we net als vorig jaar een mooie rit maken met 

misschien een stukje Frankrijk om te eindigen in hetzelfde 

gezellige hotel in Esch sur Sure in Luxemburg.
Op dag twee rijden we terug via Duitsland naar de Eifel en 

dan moet de Botrange er natuurlijk ook weer bij om onze 

machientjes even te testen… In de namiddag rijden we terug 

naar Antwerpen via de snelweg. Hopelijk hebben we wat geluk 

met het weer, dit zal ook wat de lengte van de ritten bepalen 

uiteraard…

Hopelijk tot dan,

Meer info: Dirk D'hondt > lsvavzw@gmail.com

Fietsactiviteiten

Donderdag 23 maart 2017: MTB
 
Als opwarmer voor het wielerseizoen zullen we de koude 

trotseren tijdens een mountainbiketocht in het verre noorden 

van Antwerpen.

 
Donderdag 04 mei 2017: Lentefietstocht
 
Trainen, trainen en nog eens trainen. Om klaar te zijn voor 

onze jaarlijkse fiets3daagse springen we weer in het zadel. 

Rondje baanspecialisten en cruisers zal voorzien zijn.
Verdere details volgen.
 
 
Dinsdag 06, woensdag 07 en donderdag 08 juni 2017: 

Fiets 3 daagse
 
Onze kers op het fietsseizoen komt er weer aan.
3 dagen fietspret in de Ardennen.
Indien u denkt het niet aan te kunnen, geen nood, in de GT-

klasse zal tijdig een stop ingelast worden,...
Gewoontegetrouw : pro-forma afspraak:
 aankomst ter plaatse 06/06/2017 om 10:30 LT
 vertrek aldaar 08/06/2017 rond 18:30 LT

 
Meer info: Ben Stevens > lsvavzw@gmail.com
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Brouwerijbezoek

Donderdag 20 april - Mechelen
 
Start bezoek bierbrouwerij: 10:00u  =  €7,50 per persoon
Lunch: 12:00u = 3 groepsmenus van €22,50, €25,80 of €32,50
Start bezoek whiskystokerij: 14:00u= €9,00 per persoon

Heen en terug naar Mechelen met de trein.
Vervoer van station naar de brouwerijen wordt voorzien.

http://www.hetanker.be

 info: Arne Bailliu > arne.bailliu@gmail.com

SOOS Nieuwjaarsreceptie

Zondag 20 januari - Loodsensociëteit Vlissingen

Ook het bestuur van de SOOS nodigt haar leden uit om te 

klinken op de voorspoed van het nieuwe jaar. 

 Info: Dirk D’hondt 0499/54.26.72 
 

------------------------------------------
Uitgave van de Loodsensportvereniging

Italiëlei 74 
2000 Antwerpen

www.loodsensportvereniging.be 
E-mail: lsvavzw@gmail.com 

BE42 0012 7859 1554 

mailto:arne.bailliu@gmail.com

