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NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE SOOS    30 januari 
Deze datum is nog onzeker, we houden u op de hoogte! Alles 
hangt af van de Nederlandse COVID regels… 
Ook dit jaar worden we opnieuw uitgenodigd in de 
Loodsensociëteit in Vlissingen voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze 
zal doorgaan op zondag 30 januari.  
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.  

 

VOETBAL – TRAININGEN 
Je kan nog steeds ons team komen versterken. 
Volgende trainingen liggen reeds vast: 08/02, 24/03 en 26/04 

 

PENSIOENVIERINGEN 
Deze werden uitgesteld naar volgende data:  
> 20 maart: Pensioenviering: Dirk Ostes, Glen Alpaerts, Mike De 
Bruycker, Guy Van Haute, Lode Husson 
> 27 maart: Pensioenviering:  Vincent Schoenmaeckers, Johnny 
Vermeersch, Julien Janssen, Peter Coveliers 
 
Half februari wordt iedereen opnieuw aangeschreven. 
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 Algemene Vergadering 
WORSTENBRODEN FEEST 

(hopelijk…)30 
januari  

Nieuwjaarsreceptie SOOS 

20 en 27 
maart 

Pensioenvieringen 

25 maart Padellen (NIEUW!) 
31 maart MTB  
5 mei Lentefietstocht 
13-14 mei EMPA voetbaltoernooi 

Warnemunde 
17-18-19 mei Moto 3 daagse 
30 mei Kajak Moervaart ism GLOS 
7-8-9 juni Fiets 3 daagse Voerstreek 
20 juni Wakeboarding - Waterski 
15 oktober Nacht Van De Schelde 

 

HAPPY NEW YEAR !! 
En veel sport- en feestplezier dit jaar!! 
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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER 
 
Beste leden en sympathisanten, 
 
Vooreerst wens ik u en uw dierbaren, ook uit naam van het 
volledige bestuur het allerbeste voor het nieuwe jaar, 2022. We 
hadden uiteraard gehoopt dat we zouden kunnen zeggen dat dit 
jaar terug wat normaal zou kunnen verlopen maar helaas is dit 
nog niet het geval. 
 
Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder sinds de uitbraak van 
de pandemie maar veel verder staan we dus nog niet… Hoewel 
het er even goed uitzag in september en oktober van 2021, 
getuige hiervan onze zeer geslaagde editie van de Nacht van de 
Schelde, zijn we nu precies terug naar af…  
 
Maar tussen alle (mini) lockdowns, boosterprikken en nieuwe 
varianten door hebben we voor u weer een volle 
voorjaarskalender in elkaar gestoken. Niet al de activiteiten die 
erop staan zullen kunnen doorgaan, de Algemene Vergadering 
wordt sowieso al uitgesteld en dit zal hoogstwaarschijnlijk ook zo 
zijn voor de nieuwjaarsreceptie van de Soos, maar we blijven een 
volle kalender in elkaar steken voor jullie en als de maatregelen 
het toelaten zullen we zeker de activiteiten laten doorgaan. 
 
Er zijn ook weer wat nieuwe activiteiten bij zoals het padellen en 
een heuse kajaktocht op de Moervaart en ook nog eens het 
wakeboarden. Verder zijn er de klassiekers zoals het Empa 
voetbaltornooi, de moto3daagse en de fiets3daagse en de Nacht 
van de Schelde staat dit jaar gepland op 15 oktober. 
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Wij blijven dus uiteraard activiteiten organiseren maar we laten 
ze natuurlijk enkel doorgaan als dit mogelijk is volgens de 
heersende corona maatregelen. Hou hiervoor zeker ook onze 
website in de gaten en wij zullen hierover ook communiceren via 
mail. 
 
Hopelijk evalueren we dit jaar toch weer naar een “normalere” 
situatie en kunnen veel van onze activiteiten toch plaats vinden. 
Ik wens iedereen nog eens het beste voor het nieuwe jaar, blijf 
vooral allen gezond en hopelijk tot snel op één van onze 
activiteiten… 
 
Sportieve groeten, 
Dirk D’hondt 
 

 

Worstenbroden feest – Algemene Vergadering 
 
Door de beslissing van het overlegcomité van 22 december 2021 
om de heersende corona maatregelen te verlengen tot minstens 
28 januari 2022, kan onze Algemene Vergadering die gepland 
stond op 17 januari 2022 helaas niet doorgaan.  
Wij hopen dat we deze eventueel nog kunnen organiseren op een 
latere datum indien de maatregelen terug versoepelen en anders 
zal deze net als vorig jaar online georganiseerd worden. Wij 
houden u hiervan zeker op de hoogte. 
 
We verwelkomen dit jaar Frederick Coninx in het bestuur. Hij zal 
de planning van de fietsers op zich nemen. 
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VOETBAL – 56STE EMPA TOERNOOI – 13-14 mei     

                                                                                   
We trekken we dit jaar naar Warnemunde voor het jaarlijkse 
voetbaltornooi. Een ideaal moment om je Europese collega’s 
eens te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Ondertussen 
hebben zich al wel wat spelers aangemeld maar er kunnen er 
zeker nog bij. Als je niet wel meespelen maar toch de sfeer wil 
komen opsnuiven is dit ook mogelijk, supporters zijn meer dan 
welkom. Ook voor de meereizende partners wordt er weer een 
Ladies tour voorzien.  
Meer info op: www.empa2020.balticpilot.de of bij Stijn Hendriks 

 

FIETS DRIEDAAGSE  7-8-9 juni, di-do                  
 
Onze jaarlijkse topper... dit jaar gaan we naar onze mooie 
Voerstreek. We logeren in het Waalse gewest in Plombieres. 
Mooie tochtjes gegarandeerd, dit zowel in eigen land als bij onze 
noorderburen. Er zullen tochten zijn voor MTB, GT en 
baanrenners! 
 
Verdere info en startschot voor inschrijving volgen per mail: Ben 
Stevens, lsvavzw@gmail.com 
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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 

 
 

PADELLEN 
 
Verdere info volgt later... 
 

 

SENIOR PILOTS – bijeenkomsten 
 
Voorlopig, gezien de corona perikelen gaan de bijeenkomsten niet 
door. Zodra er verandering is zullen we het laten weten. 
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MTB   31 maart 
 
We starten het nieuwe fietsseizoen op de MTB.  
Onder vakkundige begeleiding van onze lokale gids zullen we 
wilde en woeste bossen gaan verkennen.  
 
Verdere info bij Ben Stevens, lsvavzw@gmail.com 
 

 

KAJAK OP DE MOERVAART ISM GLOS     30 mei 
 
Kajaktocht op de Durme en Moervaart. Start in Lokeren om 10u. Samen 
met onze collega’s van het Glos. 
 
Verdere info bij Wouter Lenaerts, , lsvavzw@gmail.com. 
 

 

 

LENTE fietstocht 
5 mei, donderdag 
 
Zowel de baan- als de toeristenklasse zullen vandaag aan hun 
trekken komen. Verdere afspraken volgen via mail.  
 
Info: Frederick Coninx, lsvavzw@gmail.com  
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MOTO DRIEDAAGSE 
17-18-19 mei 
 
We trekken er dit jaar op uit van 17 tot 19 mei, hopelijk is het 
weer ons dan even goed gezind als vorig jaar in september en 
wordt dit een even geslaagde editie! 
De bestemming ligt uiteraard nog niet vast maar er zijn een 
aantal opties die we ook vorige keer hebben aangehaald. Een 
eerste is een uitstapje naar Engeland via Calais met de ferry. 
Maar waarschijnlijk is drie dagen net iets te kort hiervoor. Ten 
tweede is er ook natuurlijk altijd het Zwarte Woud. Een derde 
optie is dan weer Duitsland met een hotel midden in de Eiffel. En 
als dat allemaal niet interessant lijkt kunnen we hetzelfde doen 
als vorig jaar, namelijk Luxemburg maar dan met andere routes. 
We zien wel wat onze “routemeister” Tanguy dit jaar uit zijn hoed 
tovert, misschien wordt het wel nog iets helemaal anders. 
We zullen natuurlijk ook nog rekening moeten houden met 
eventuele geldende corona maatregelen maar hopelijk is de 
situatie tegen dan alweer veel beter!! 
In elk geval zoeken we weer drie dagen de leukste baantjes met 
de meeste kronkels en vertellen we ’s avonds weer de strafste 
verhalen bij een frisse pint! 
Meer info en de routes volgen later… 
 
Hopelijk tot dan, 
Dirk D’hondt. 
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HONDENWANDELINGEN 
Onder de vakkundige leiding van uw topgids én penningmeester 
Koen worden prachtige wandelingen gemaakt. Info en data 
volgen nog… 

 

WAKEBOARDING EN WATERSKI op het Galgenweel 
20 juni 
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 terrasje 
gedaan worden!  
Inschrijven op: lsvavzw@gmail.com 

 

Nacht van de Schelde, zaterdag 15 oktober 2022 
 
Uiteraard doen we er nog een editie bij, na het spetterende 
succes van de voorbije 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 15 oktober met stip in uw agenda!! Info volgt… 
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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 

Stijn Hendriks  
(échte voetballer) 

0491 356 063 hendriksstijn@hotmail.com 

Ben Stevens 
 

0491 356 065  ben.nadia@skynet.be 

Frederick Coninx 
(échte fietser) 

0486 29 75 31 fredconinx@hotmail.com 

 

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

 


