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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 

 

Het bestuur vergadert maandelijks in het wijklokaal. Met ideeën .. of 

bepaalde problemen in de wijk kan u steeds terecht bij de 

bestuursleden. 

 

Toezichthouder op het financieel beheer van de V.Z.W. 

                   Lieve Huys  
                          Ouburgweg 2                       Tel. 09/330.81.78    
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VOORWOORD 
 

 

 

Beste inwoners van Lobos,  

Nu de eindejaarsfeesten achter de rug zijn en hopelijk ook het 

 (ergste !?) winterweer kunnen wij terug met nieuwe moed aan een 

nieuw werkjaar beginnen. 

 

En het is reeds begonnen met een heerlijke nieuwjaarsreceptie, onze 

traditionele Driekoningen ommegang en zeker het fantastische 

carnaval feestje voor de kinderen. 

 

En er staat nog het een en ander op stapel! 

 

Over de voorbije activiteiten  en over wat op komst is leest u uiteraard 

meer in deze editie van ’t Lobosken. 

 

Langs deze weg willen wij de inwoners van Lobos oprecht danken 

voor het aankopen van één of meerdere steunkaarten evenals onze 

gelegenheidsreporters voor hun gewaardeerde medewerking. 

 

Graag willen wij een oproep doen aan de inwoners van Lobos om ons 

hun suggesties, voorstellen of ideeën te laten kennen in verband met de 

werking van het wijkcomité; waarvoor dank. 

 

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort. 

 

Romain Van Poucke 

 

Voorzitter 
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Overlijdens: 
 

 

Mevr. Marguerite De Smet weduwe van Dhr. Maurice Van de Velde. 

Zij werd geboren te Erpe op 25 juli 1927 en overleden op 25 dec. 15. 

Is de grootmoeder van Rebecca Van De Velde,  wonende in de 

Oudburgweg. 

 

Wij bieden aan de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

 

 

 

 

BRANDSTOFLEVERING 

 
                         Februari 2016 
 

De firma Van Hecke uit Oosterzele 

bezorgde ons de beste prijs: 
 

           namelijk:      0,348 Euro per liter   

 

Officiële prijs op 02.02.2016:    0,4254 Euro per liter  

bij afnamen kleiner dan 2000 liter, wat het geval was, uitgerekend over 

het totaal aantal liters t.o.v. het aantal inschrijvers.  

 

De leveringen zijn gepland voor begin februari. 

 

De firma dringt zoals gewoonlijk aan op een spoedige betaling. 

 

 

Fa. Van Hecke        Tel.: 09/362 51 46      Fax: 09/362 31 53 
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DUIZEND MAAL DANK ! 

 

Rita van Loo gaf te kennen dat zij in de KREA

niet meer het voortouw wenste te nemen, wat zij 

op onnavolgbare wijze gedurende tientallen jaren 

deed.  

Hartelijk dank Rita! 

 

Toch zal zij de groep in het wijklokaal op geregelde 

tijdstippen blijven bezoeken daar de 

bijeenkomsten om de 14 dagen verder 

doorgaan via  Jaqueline Naumann en 

de bijstand van de aanwezige 

deelnemers. 

 

Nieuwe geïnteresseerden zijn uiteraard 

steeds welkom! 

 

 

 

 

Ook een oprecht woord van dank aan 

Ria en Michel die de SENIOREN 

een aantal jaren onder hun hoede 

hadden. 

 

Ook de maandelijkse afspraak met de senioren blijft op de 

derde donderdag van iedere maand behouden 

 

KREA 

niet meer het voortouw wenste te nemen, wat zij 

op onnavolgbare wijze gedurende tientallen jaren 

Toch zal zij de groep in het wijklokaal op geregelde 

Nieuwe geïnteresseerden zijn uiteraard 

de maandelijkse afspraak met de senioren blijft op de 
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SINTERKLAAS OP BEZOEK IN LOBOS 

 

De Sint was in Lobos, de blijde intrede 

  

Op zaterdag 5 december was het 

eindelijk zover.  De Sint kwam naar 

Lobos.  De kinderen van de wijk 

hadden hier al weken naar uitgekeken 

en lang voor de aankomst van de Sint 

was het al aardig druk in het lokaal. 

Zoals elk jaar is de Sint weer hartelijk ontvangen door de kinderen, 

ouders, grootouders en bestuursleden. 

Het was een zeer leuke en aangename sfeer en de Sint bracht zeer goed 

nieuws: “Er waren dit jaar geen stoute kinderen” 

Wie er dit jaar wel was, was de nieuwe K3.  Of moet ik zeggen K5, 

want er waren veel nieuwe en toekomstige K3’s in de zaal. Er waren 

zelfs kinderen die in lucht mochten zwemmen op een stoel met de hulp 

van Zwart Piet.  Een echt leuke namiddag dat een aanrader is voor 

iedereen. 

Nadat iedereen zijn cadeau in ontvangst heeft mogen nemen van de 

Sint en onze sloeberachtige Piet, werd nog een laatste keer gezongen 

door alle nog aanwezige kinderen en ouders. 

Daarna ging de Sint en Piet verder op stap, want de avond en nacht 

waren nog lang en heel vermoeiend.  Ze beloofden wel dat ze volgend 

jaar zeker zouden terugkeren. 

  

Dag Sint en Piet.  Bedankt voor een leuke namiddag en tot volgend 

jaar. 

 Tim Vuyge         

          Foto’s te bekijken op :    

     www.vzwlobos.be/fotoarchie  
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NIEUWJAARRECEPTIE. 

 

Naar jaarlijkse traditie nodigde 

het wijkcomité ook dit jaar alle 

inwoners van Lobos uit op de 

nieuwjaarsreceptie in het 

wijklokaal.  

Voor de 20ste editie hadden de weergoden een mooi lenteweertje in 

petto, met een zonnetje en weinig wind erbovenop.  

De glühwein en jenever die andere jaren lustig geslurp wordt rond de 

vuurtjes op het plein gingen in mindere hoeveelheid over de toog, de 

glaasjes cava dan weer des te sneller! Warme en koude hapjes 

verzorgd door Jan, en een tasje soep; dit jaar zelfs twee soor

dank aan Marcel zorgden er dan weer voor dat niemand met een lege 

maag naar huis ging. 

Voor de bediening was zowel de nieuwe lichting als de oude garde van 

dienst! 

 

De opkomst was talrijk, mede door enkele buren die onderling hadden 

afgesproken om samen naar het wijkhuis af te zakken, misschien iets 

om volgend jaar met uw buren te organiseren? Want geef toe, buren 

die elkaar een gelukkig jaar en een goede gezondheid wensen, is er iets 

mooiers?  

De foto's zijn te bekijken op www.vzwlobos.be/fotoarchief

en op: http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllla_02006354 

         

 

 

Vergeet je ook niet in te

schrijven op onze nieuwsbrief, 

zo blijf je op de hoogte van de 

komende activiteiten!

 

             Dennis 

Voor de 20ste editie hadden de weergoden een mooi lenteweertje in 

ühwein en jenever die andere jaren lustig geslurp wordt rond de 

vuurtjes op het plein gingen in mindere hoeveelheid over de toog, de 

glaasjes cava dan weer des te sneller! Warme en koude hapjes 

verzorgd door Jan, en een tasje soep; dit jaar zelfs twee soorten met 

dank aan Marcel zorgden er dan weer voor dat niemand met een lege 

Voor de bediening was zowel de nieuwe lichting als de oude garde van 

De opkomst was talrijk, mede door enkele buren die onderling hadden 

samen naar het wijkhuis af te zakken, misschien iets 

om volgend jaar met uw buren te organiseren? Want geef toe, buren 

die elkaar een gelukkig jaar en een goede gezondheid wensen, is er iets 

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

 

    

Vergeet je ook niet in te 

schrijven op onze nieuwsbrief,  

e op de hoogte van de 

komende activiteiten! 
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DRIEKONINGEN 

 

 

 
Dit jaar ging ik voor de derde keer mee op driekoningentocht in de 

wijk. 

We vertrokken na dat alle kinderen waren aangekomen, we waren 

ongeveer met 15. Iedereen zag er erg leuk uit, sommigen droegen een 

kroon en anderen een hoed. 

Iedereen had een mooie ster, soms ook met lichtjes.  

Alle kinderen kregen ook nog een lichtgevende armband zodat we 

goed zichtbaar zouden zijn. 

 

Ik ging met mijn 2 buurmeisjes van huis tot huis om t

kregen we dan snoep of geld. 

 

Om half zeven zijn we terug naar het wijklokaal gegaan en hebben we 

lekkere boterkoeken gegeten met een tasje chocomelk.

Als iedereen klaar was hebben we een zakje met snoep en een envelop 

met geld gekregen. 

 

Toen zijn we allemaal naar huis gegaan met leuke herinneringen.

 

Lotte Muylaert 

 

 

 

 

Ook hier zijn de foto’s te bekijken op

 

 

 www.vzwlobos.be/fotoarchief 

                                        

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllla_02052535

Dit jaar ging ik voor de derde keer mee op driekoningentocht in de 

We vertrokken na dat alle kinderen waren aangekomen, we waren 

leuk uit, sommigen droegen een 

Alle kinderen kregen ook nog een lichtgevende armband zodat we 

Ik ging met mijn 2 buurmeisjes van huis tot huis om te zingen. In ruil 

Om half zeven zijn we terug naar het wijklokaal gegaan en hebben we 

lekkere boterkoeken gegeten met een tasje chocomelk. 

Als iedereen klaar was hebben we een zakje met snoep en een envelop 

Toen zijn we allemaal naar huis gegaan met leuke herinneringen. 

Ook hier zijn de foto’s te bekijken op 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllla_02052535 
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KINDERCARNAVAL 

 

Een onverwacht succes, dat is 

wel het minste dat je kan 

zeggen. 

“De nieuwe lichting” had kosten 

nog moeite gespaard om er een 

echt evenement van te maken en of ze daarin geslaagd zijn.

En dit lazen wij in De Gentenaar: 

 

 
Ook hier kun je nog naar de foto’s kijken van dit feest:

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllla_02100031 

ment van te maken en of ze daarin geslaagd zijn. 

Ook hier kun je nog naar de foto’s kijken van dit feest: 
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SCHAKEN 

 

Grote verrassingen zijn er momenteel niet, Gilbert en Albert wonnen 

tot nu toe al hun partijen en ze speelden gelijk tegen mekaar, maar 

wegens het systeem met één speler bye staan er nog spelers met één 

partij minder gespeeld. Met nog 2 ronden te gaan is de stand als volgt:

 

1: Gilbert 9 partijen 26 punten 

2: Sam  9  24 

3: Albert 8  23 

4: Dirk  8  18 

5: Werner 8  17 

6: Anne 8  16 

7: Louis 8  15 

8: Kris  8  13 

9: Pascal 8  10 

    Björn 8  10 

11: Maurice 8   8 

 

Nog te spelen: 

Ronde 

10  16/02 

Kris Van Hof  - Pascal Van den Bulck 

Dirk De Kerpel  - Anne De Wilde 

Maurice Claeys  - Björn De Clercq 

Louis Claeys  - Albert Veroeven 

Werner Deman  - Gilbert Ongena 

Bye: Sam Genetello 

 

 

 

 

 

 

Grote verrassingen zijn er momenteel niet, Gilbert en Albert wonnen 

tot nu toe al hun partijen en ze speelden gelijk tegen mekaar, maar 

systeem met één speler bye staan er nog spelers met één 

partij minder gespeeld. Met nog 2 ronden te gaan is de stand als volgt: 
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Ronde 

11  01/03 

Kris Van Hof  - Werner Deman 

Dirk De Kerpel  - Louis Claeys 

Maurice Claeys  - Pascal Van den Bulck 

Björn De Clercq  - Anne De Wilde 

Sam Genetello  - Albert Veroeven 

Bye: Gilbert Ongena 

 

Na deze datum spelen we volgens een ander systeem tot juni. Meer 

daarover in volgend nummer 

   L.C.   

 

 

 

“Start to bee" 

zaterdagnamiddag 

12 maart 

KWB Lochristi leert 

U  een 

BIJENHOTEL bouwen 

 

Waar ? Wijklokaal LOBOS Lochristi ,Boskapellaan79a 
Deelname is gratis, maar geef graag een seintje over 
je aanwezigheid.   
Info  : Marc Van Hoorde , tel.09/355.91.52  of    
mail : marc.van_hoorde@skynet.be 
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APRES – SKI PARTY 

 

 

 

 

Zaterdag 5 maart vanaf 20 u  

Après-ski party met feest dj 

 

 

Wie verkleed is krijgt een gratis attentie, dus leg je outfit 

en noteer zeker de datum  in jullie agenda! 

 

 

 

Wie verkleed is krijgt een gratis attentie, dus leg je outfit maar al klaar 
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VOETBAL OP GROOT SCHERM 
 

 

 

 

 

 

 

De Rode Duivels vangen hun EK- voorbereiding aan met een 

oefeninterland  tegen het Portugal van superster Cristiano 

Ronaldo op dinsdag 29 maart om 20 u 45 

 

 

De deuren van het wijklokaal zijn open 

vanaf 20 uur! 

 

U komt toch ook? 
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             32 ste WIJKFEEST IN LOBOS 

 

                  27, 28 en 29 MEI 2016 
 

 

 

Een greep uit het programma: 

Vrijdag: 

 

Met GILBERT VAN DAMME zullen de senioren van Lobos en 

omstreken zich zeker kunnen amuseren 

Met de gewaardeerde medewerking van THE NEIGHBOURS kijken 

wij terug uit naar de quiz 

 

Zaterdag: 

Tijdens het petanquetornooi en de lekkere wafels kunnen de kinderen 

zicht uitleven in de tent. 

Na de openingsreceptie plannen wij een optreden van muzikant 

PETER MEYVAERT uit Lochristi! 

Nadien zal een plaatselijkde DJ het overnemen! 

 

Zondag: 

Terug op het menu : warme beenham met groenten en frietjes! 

 

En wie gaat er dit jaar  met de Ganda ham  naar huis??????  
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SPEELPLEIN WERKEN 

 

Voorbijgangers zullen het wel reeds opgemerkt hebben dat 

de werken op het speelplein in volle gang zijn

Een van de opmerkelijkste wijzigingen zijn wel het 

verdwijnen van de hoge afsluiting en de trein bilden , dit om 

veiligheids- en milieu redenen. 

Nieuwe kindervriendelijke speeltuigen zijn reeds geplaatst.

Nu komen de oudere kinderen aan de beurt met de nieuwe

petanque banen en een voetpad. 

Alles ziet er nu nog als een bouwwerf uit doch met de 

geplande beplantingen,struiken en herstelde grasperken zou 

het geheel er een stuk fraaier moeten uitzien. 

Tegen de komende lente zien we het resultaat wel.

 

 
 

Voorbijgangers zullen het wel reeds opgemerkt hebben dat 

de werken op het speelplein in volle gang zijn. 

van de opmerkelijkste wijzigingen zijn wel het 
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Nu komen de oudere kinderen aan de beurt met de nieuwe 
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Tegen de komende lente zien we het resultaat wel. 
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