
‘t Lobosken 

30-STE JAARGANG 

AUGUSTUS 2016 - NR.119 
 

V.Z.W. Wijkcomité LOBOS 
p.a. Boskapellaan 54 

9080   LOCHRISTI 
 

BTW : BE 431 000 692 
GSM: 0493/212701 

 
 

 
Verschijnt driemaandelijks. 

 
e-mail:  vzwlobos@gmail.com 
website:  www.vzwlobos.be 

 
 www.facebook.com/vzwlobos 

 
 

mailto:lobos@mikpunt.com
http://www.vzwlobos.be/
http://www.facebook.com/vzwlobos


Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De foto’s van al onze activiteiten 
kan je terugvinden op 

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

In het laatste weekend 
van mei hielden we terug 
onze jaarlijkse 
wijkfeesten. Reclame 
maken was dan ook de 
boodschap! 

Op het einde van ons 
Lobosfestijn zondag waren de 
tomaten plots allemaal op. We 

vragen ons nog steeds af hoe 
dat kon gebeuren… 

 
Bedankt aan iedereen  

die er bij was! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos,  
 
Vorig jaar in augustus deden wij een ultieme oproep om het 
voortbestaan van het wijkcomité te waarborgen.  Intussen is “DNL” 
of “De Nieuwe Lichting” opgestaan en is reeds ruimschoots te zien 
in de activiteiten, in hun aanwezigheid en zeker in hun 
gedrevenheid om dit wijkcomité een lang leven te geven waarvoor 
onze hartelijke dank! 
 
Het 32ste wijkfeest is goed verlopen en hierover hebben wij alweer 
een leuk verslag ontvangen van één van de noeste medewerkers 
waarvoor dank.  Alvast een oprecht woord van dank aan alle 
medewerkers, onze prijzenschenkers en zeker aan alle aanwezigen 
op een of meerdere activiteiten. 
 
De komende maanden kondigen zich terug zeer druk aan: 
 
Zondag 04 september Petanquetornooi 
Zaterdag 10 september Zoekzantse 
Zondag 11 september Fietstocht 
Vrijdag 23 september  Spaanse avond 
Zaterdag 3 december  Sinterklaas komt! 
Zaterdag 10 december Eindejaarsuitstap 
 
Heeft u suggesties of ideeën dat zijn wij graag bereid naar u te 
luisteren.  Heeft u interesse in de werking van ons wijkcomité en 
bent u bereid er aan mee te werken dan zullen wij u met open 
armen ontvangen. 
 
Romain Van Poucke 
Voorzitter 
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Familienieuws 
 
Geboorte  
 
Op dinsdag 9 augustus is Jasper 
Leenaert geboren! Hij woont nu in de 
Ommegangstraat, samen met zijn mama 
Aniek Balcaen en papa Ward. 
 
Van harte proficiat ! 
 
 
Overlijdens 
 
Op 2 juni, amper een paar maand na de viering van 
zijn diamanten huwelijksjubileum, overleed 
Georges De Clerck, echtgenoot van Maria Suzanne 
Vens geboren in Maldegem op 05 maart 1932 en 
woonde in de Boskapellaan. 
Georges was de vader en schoonvader van Ann en 
André Van der Straeten. 
 
Op 4 juni overleed Gustaaf Herrebaut, weduwnaar van 
Leonie De Jaeger, geboren te Destelbergen op 19 februari 
1924.  Gustaaf was de vader en schoonvader van Franky en 
Marie Jeanne Naessens uit de Boskapellaan. 
 
Aan de getroffen families bieden wij onze oprechte 
deelneming aan. 
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Ook Lieve is niet meer…     
 

 
Op 26 mei  overleed ook 
Lieve Van der Eecken, 
echtgenote van Roland 
Tiberghien uit de 
Ommegangstraat. 
 
Lieve was van april 1985 
tot januari 1993 de 
schatbewaarder van het 
wijkcomité  en van 1993 
tot januari 1998 was zij 
de secretaris. 
 
Naast dat was zij te 
vinden om waar dan ook 
een handje toe te steken 

waar het nodig was en niets was haar te veel. 
 
Meer dan 13 jaar was zij één van de drijvende krachten in het 
bestuur van het wijkcomité; het was een voorrecht om 
samen met haar in een bestuur te zitten. 
 
Wij zullen steeds de beste herinneringen blijven bewaren aan 
Lieve. 
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Verslag wijkfeest 2016 
 
Op vrijdag 27 mei omstreeks 14u00 onder een stralende 
lente zon werd het startschot voor ons 32ste wijkfeest op ons 
welgekende terrein gegeven. De eerste senioren komen 
netjes (al dan niet in pak) de feesttent binnen. Na het 
nuttigen van de koffie en koeken worden onder leiding van 
DJ Gilbert Van Damme de eerste danspasjes gezet. Dit is 
alvast een beloftevol begin van de 32ste wijkfeesten. 
 
Omstreeks 20u00 komt er een nieuw publiek de feesttent 
binnen. Op onze 18de algemene quiz georganiseerd door de 
The neighbours gaan we achterhalen welke ploeg van de 60 
ploegen de meeste kennis bezit. Met vragen die moeilijker 
zijn dan de vragen uit de tv reeks Blokken is dit alvast geen 
gemakkelijke opgave. Gelukkig is er voor iedereen een 
(troost)prijs voorzien. Op het zelfde moment gaat in het 
wijklokaal de kaarting bieden  door. Met een prijzenpot in 
reeks A van 150€ en in reeks B van 75€ is het alvast de 
moeite om hieraan deel te nemen. 
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Op zaterdag is traditioneel de eerste activiteit in de 
namiddag het petanque tornooi. Op de nieuw aangelegde 
banen komen de zilveren ballen mooi tot hun recht. De 
meeste petanquers hadden de nieuwe banen al  uitvoerig 
getest zodat ze wisten welke kracht er moest gegeven 
worden aan de ballen. Ondertussen zien we ook het jongste 
publiek van Lobos toestromen. Zij maken zich op voor de 
kindernamiddag met Öscr clown & co, een springkasteel en 
het racecircuit met gocarts. Om een kleine honger te stillen 
zijn er ook volgens een aloud familierecept verse wafels te 
verkrijgen. 
 

 
 
En dan om 19u00 is het eindelijk zo ver ‘de officiële opening 
van het nieuwe speelpleintje’. En wie kan dit beter doen dan 
onze burgemeester Yves Deswaene? Hij doet dit dan ook 
fantastisch in aanwezigheid van de leden van het 
schepencollege en de inwoners van Lobos. Na een 
dankwoord van de voorzitter Romain worden door Peter 
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Meyvaert songs uit de hele popgeschiedenis gebracht. Dit 
alles wordt natuurlijk voorzien met de nodige natjes en 
droogjes. Verder op de avond heeft DNL (de nieuwe lichting) 
een nineties party met de ondertussen (in Lochristi en ver 
daarbuiten) welgekende gin-tonicbar voorzien tot in de 
vroege uurtjes. 
 
Met nog iets te veel slapers in de ogen worden op zondag 
rond 11u00 de eerste aperitiefjes terug uitgeschonken. 
Daarna kan iedereen aanschuiven voor de (en spreek mij 
tegen) beste beenhesp met frietjes en groentjes. Na het 
dessert en de uitreiking van de tombolaprijzen en de 
beenhesp kan iedereen terugblikken op een zonnig wijkfeest 
vol activiteiten. 
 
Natuurlijk is een succesvol wijkfeest enkel mogelijk met de 
hulp van vele mensen. Daarom bedanken we ook de vele 
leden en losse medewerkers van het wijkfeest voor de inzet 
van dit fantastisch weekend. 
 
En onder het moto ‘vele handen maken licht werk’ zijn we 
nog steeds op zoek naar mensen die bereid zijn om eens een 
handje te helpen bij onze verdere activiteiten. Wie interesse 
heeft om mee te helpen (zonder enige verplichting) of graag 
eens met iemand van ons contact opneemt, kan dit steeds 
op het nummer 0474/980.341. (Christophe Tillie). 
 
Alvast bedankt 
 
CT 
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Hartelijk dank aan 
 
 
Plantas Lobos bvba 
Ommegangstraat 28  9080 Lochristi  
09/355 64 73 
 
 
Horta DE MEYER 
Ruilare 123 
9080 LOCHRISTI  
09/355.50.12 
 
 
Tuincentrum Van Eeckhaut 
Antwerpsesteenweg 965 
9041 Oostakker 
09/355 22 87 
 
 
Gino De SMET 
Ledebeekweg 164 
9080 Lochristi 
0486/215 419 
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Kaarten 
 

Eindklassementen WHISTEN 2015 – 2016 
 

  match punten 

1 Ria Baele 10 284 
2 Raf Coone 10 242 
3 François Adams 10 231 
4 Theo De Laender 10 185 
5 Smekens Guy 10 110 
6 André Van der Straeten 10 101 
7 Luc D'Heuvaert 10 85 
8 Willy Wieme 10 66 
9 Marc Damoiseaux 10 55 

10 Martine Naessens 10 47 
11 Martine Smekens 10 -8 
12 Agnes De Geest 10 -46 
13 Willy V.D. Wiele 10 -60 
14 Simonne Valcke 10 -73 
15 Patrick Willems 10 -74 
16 Romain Van Poucke 9 186 
17 Marie Jeanne Naessens 8 139 
18 Marc De Smet 8 54 

 
 

Proficiat Ria! 
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Eindklassementen BIEDEN 2015 - 2016 
 

  match punten 

1 Willy Wieme 10 65 
2 Gilbert Ongena 10 66 
3 André Fiers 10 77 
4 Romain Van Poucke 10 88 
5 Agnes de Geest 10 95 
6 Wilfried Welvaert 10 96 
7 Marc Damoiseaux 10 96 
8 José Vandenbroucke 10 136 
9 Louis Claeys 9 142 

10 Rudy De Ben 10 165 
11 Theo De Laender 9 174 
12 Marcel De Wulf 8 179 
13 Raf Coone 9 185 
14 André Van der Straeten 9 189 
15 Jacqueline Naumann 9 192 
16 Simonne Valcke 9 195 
17 Agnes Auman 5 262 
18 Eddy Vermeulen 5 294 

 
 

Proficiat Willy! 
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Eindklassementen MANILLEN 2015 – 2016 
 

  match punten 

1 Romain Van Poucke 10 3096 
2 Luc D'Heuvaert 10 3071 
3 Martine Smekens 10 3027 
4 André Vanderstraeten 10 3017 
5 José Vandenbroucke 10 2903 
6 Francois Adams 10 2889 
7 Martine Naessens 10 2884 
8 Marie-jeanne Naessens 10 2828 
9 Theo De Laender 10 2808 

10 Agnes De Geest 10 2747 
11 Guy Smekens 10 2708 
12 Tom Serraes 9 2604 
13 Gilbert Ongena 10 2592 
14 Marc De Smet 10 2563 
15 Yves De Court 9 2552 
16 Michel Despodt 10 2521 
17 Raf Coone 9 2410 
18 Jacqueline Van Kerckhove 10 2384 
19 Marc Damoiseaux 9 2348 
20 Willy Wieme 9 2332 
21 Lynn Van Acker 7 1866 
22 Ria Baele 6 1790 
23 Willy Van De Wiele 6 1469 
24 Yves Van Acker 4 1224 
25 Jurgen Ongena 4 1142 
26 Caroline Coolsaet 3 961 
27 Marie-Thérres Broekaert 3 879 
28 Georges Heerbaut 3 861 
29 Ninia Cours   625 
30 Brigitte Steyaert   529 
31 Marc Rogiers   200 

 

Proficiat Romain! 
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SCHAKEN 
 

De eindstrijd heeft de onderlinge verschillen niet veel verandert, zij 
het dat Werner wegens omstandigheden niet heeft kunnen 
deelnemen aan de terugronde volgens het Zwitsers systeem, zoniet 
zou hij bij de eerste 4 kunnen eindigen hebben.  
 
Ook Sam verloor punten door omstandigheden, al zijn Albert & 
Gilbert de besten over het hele seizoen bekeken. Anne heeft het dit 
seizoen ook prima gedaan, met een 4e plaats tot gevolg. Het was 
een leuk seizoen, dankzij de inzet van iedereen. Houden zo! 
 
Naar ik vernam zou Sam wegens werkomstandigheden verkassen 
naar andere oorden; in naam van iedereen wens ik hem een 
succesvolle carrière toe en je weet Sam: altijd welkom!  
 
Overigens is dat zo bij iedereen die bij gelegenheid eens wil 
binnenspringen om een partijtje te schaken! 
 
 
 
 
 
 
  

Het nieuwe kaart- en schaakseizoen start 
zeer binnenkort, wij hopen terug op een 

faire competitie waar het amusement 
centraal staat! 
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Eindstand 
 

  Voorronde Zwitsers Totaal 

1 Albert Veroeven  29 14 43 

2 Gilbert Ongena 28 14 42 

3 Sam Genetello  25 9 34 

4 Anne De Wilde 22 11 33 

5 Kris Van Hof 19 11 30 

6 Louis Claeys 19 11 30 

7 Dirk De Kerpel 20 7 27 

8 Björn De Clercq 14 9 23 

9 Pascal Van den Bulck 14 7 21 

10 Werner Deman 20 0 20 

11 Maurice Claeys 10 7 17 

 

Proficiat Albert! 
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Petanquetornooi 2016 
 

Op zondag 4 september 2016 houden wij ons jaarlijks recreatief 
petanquetornooi in Lobos. Het tornooi is al enige tijd VOLZET, 
maar kom zeker af om te suporterren en om een glaasje te drinken 
in het wijkhuis! 
 
De nieuwe lichting heeft ook een onervaren team gevormd, zullen 
zij kunnen stunten tegen de ervaren petanquenaars van Lobos?  
 

 
 
 

Zoekzantse 
Ook de unieke ludieke wandeling in de kuip van Gent met 
Zoekzantse is reeds lang volzet. Indien deze uitstap een succes is, 
zal er waarschijnlijk in de toekomst nog wel een georganisserd 
worden. 
  

 Wij vragen alle ingeschrevenen om stipt 
om 14u aanwezig te zijn voor vertrek  

met de Nostalbus! 
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Spaanse Avond 
 

Vrijdag 23 september 2016 
 

Uitgesteld maar niet afgelast: onze Spaanse Avond! 
 
Verwacht u alvast aan de gezellige Spaanse sfeer, Spaanse muziek, 
dans en lekker Spaans eten en drinken!   
 
Voor € 20 krijgt u van ons een aperitief, tapas bordje, paella, brood 
en een dessert. Dranken zijn niet inbegrepen. 
 
Reservatie kan via de website www.vzwlobos.be/spaanse-avond, 
is noodzakelijk en pas geldig na betaling, voor 07/09. Wees er snel 
bij want de nog resterende plaatsjes zijn beperkt! 
 
Hasta entonces! 
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Fietstocht 
 

Zondag 11 september 2016 
 
Verzamelen: aan het wijklokaal om 13.45 uur 
Vertrek: om 14.00 uur STIPT 
Afstand: ongeveer 35 km 
 
Wie fietst er mee met ons? Er zijn voldoende stopplaatsen 
voorzien. Wij fietsen aan een matig tempo. Deelname is gratis. Bij 
zeer slecht weer gaat de tocht niet door. Wij vragen wel dat de 
instructies van de begeleiders stipt opgevolgd worden en dit om 
veiligheidsredenen. 
 
 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 
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Eindejaarsuitstap 
 
Onze tweejaarlijkse eindejaarsuitstap gaat dit jaar richting Mons! 
Mons (Bergen), de hoofdstad van Henegouwen, is een stad op 
mensenmaat waar het aangenaam wandelen is.  Men kan in een 
tweetal uur langs de historische straatjes de mooiste 
bezienswaardigheden van Mons ontdekken. 
 
De Grand-Place, het stadhuis, het historische centrum, het belfort, 
de musea, een shoppingcentrum, de uitstekende restaurants en 
de pittoresque cafeetjes... Voor elk wat wils! 
 
Zoals gewoonlijk vertrekken we allemaal samen met een bus aan 
het wijklokaal. De uiteindelijke dagplanning volt nog op de website 
en het volgende ‘t Lobosken, maar zet de datum alvast in je 

agenda: zaterdag 10 december 2016! 
 

 
 
Voor meer info over Mons kan terecht op: www.visitmons.be 
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Het bestuur van het wijkcomite 
                                                   

 

Voorzitter: Romain Van Poucke 
Boskapellaan 54 
Tel. 09/355.84.56 

 

Ond.voorzitter: Geert Van Daele 
Boskapellaan 72 
Tel. 09/355.92.41 

 

Secretaris:  Luc Baudu 
Oudburgweg  5 
Tel. 09/356.85.70 

 

Schatbewaarder: Jan Claerebout 
Boskapellaan 79 
Tel. 09/355.12.13 

 

Beheerder:  Cindy Janssens  
Boskapellaan 70 
Tel. 09/367.01.35 

 

Beheerder: Johan De Kuyper 
Bommelslaan 28 
 Tel. 049 8109657 

 

Toezichthouder op het financieel beheer van de 
V.Z.W.: Lieve Huys  
Ouburgweg 2 
Tel. 09/330.81.78 

 
 Het bestuur vergadert maandelijks in het wijklokaal. 

Met ideeën of bepaalde problemen in de wijk kan u  
steeds terecht bij de bestuursleden. 
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Uw reclame hier? 
 

Wil u graag adverteren in Lobos? Dit boekje wordt in 600 
huizen in de bus gestoken, in de Lobos wijk.  
 

Mits een kleine bijdrage krijgt iedereen uw reclame te zien, 
en wij kunnen de kosten van het drukwerk naar beneden 
halen. Win win! 

 
 Neem contact op met vzwlobos@gmail.com 

voor meer informatie… 
 
 
 

 


