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Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

Op zaterdagavond 5 
maart toverden we ons 
wijklokaal om in een 
heuse apres-ski hut! 

Op de dansvloer werden naast 
enkele volledig uitgeruste 

skiërs ook enkele vermoeide 
lokale bergbewoners gespot… 

 
Bedankt aan iedereen  

die er bij was! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos,  
 
Het is bijna weer zover! De 32ste wijkfeesten staan terug voor de 
deur. 
Gezien het succes van vorig jaar hebben wij niet al te veel 
wijzigingen aangebracht aan het feestprogramma van het 
wijkfeest. De positieve reacties die wij kregen en waarvoor wij u 
dankbaar zijn, zijn wij niet vergeten. 
 
Het volledige programma staat uitgebreid beschreven verder in dit 
nummer van ’t Lobosken. Meer informatie en inschrijven kan via 
www.vzwlobos.be/wijkfeest2016  
 
De nieuwe inwoners  worden verwacht in het wijklokaal op 
zondagmiddag 22 mei om 11 uur en zeker ook op het wijkfeest. 
 
Wij hopen dat wij terug op de aanwezigheid van een groot aantal 
Lobossers mogen rekenen op een of meerdere activiteiten tijdens 
het wijkfeest. 
 
Graag ook een hartelijk woord van dank aan Marleen en Erik die 
jarenlang gezorgd hebben voor ’t Lobosken! Zeker ook een woord 
van dank aan Dennis die het overgenomen heeft en ’t Lobosken in 
een nieuw jasje heeft gestoken. 
 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
Romain Van Poucke  
Voorzitter 

http://www.vzwlobos.be/wijkfeest2016
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Familienieuws 
 
Diamanten jubileum  
 
Op 10 april 2016 vierden Georges de 
Clerck en Maria Vens uit de Boskapellaan 
hun diamanten huwelijksjubileum  
 
Wij wensen Maria en Georges nog heel veel jaren toe en 
dit  in goede gezondheid! 
 

 
 

 

PROFICIAT 
Aan alle eerste communiecantjes,  

aan alle plechtige communicanten en  

aan allen die deelnemen aan het Lentefeest! 
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Steunkaartentombola 
 
De eerste prijs ging naar de familie Marc Van Hecke uit de 
Ledebeekweg!  Zij winnen een gastronomisch weekend de in 
Alle sur Semois. 
 

 
 
 

De tweede prijs ging naar de familie Geoffrey Criel eveneens 
uit de Ledebeekweg.  Zij winnen een gastronomisch etentje 
in Le Jardin Bleu in Sint Kruis Winkel. 
 

 
 

 Van harte proficiat en aan de winnaars en hartelijk 
dank aan zij die steunkaarten gekocht hebben! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb27_576HMAhWrCcAKHYQQCGQQjRwIBw&url=http://oost-vlaanderen.goestingmagazine.be/wca_digi/resto_detail/63/52669/le-jardin-bleu.html&psig=AFQjCNE67f4aLbziA-UNqgEitIbrpfurqg&ust=1461401671109790
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Nieuwe inwoners van lobos 
 
Omdat wij alle nieuwe inwoners van LOBOS zo veel mogelijk 
wensen te betrekken bij onze wijkwerking hebben wij het 
initiatief genomen om hen één of tweemaal per jaar speciaal 
uit te nodigen naar het wijklokaal. 
 

ZONDAG 22 mei 2016 om 11.00 uur 
In het wijklokaal van LOBOS 

Boskapellaan, 79a 
 

Dan hopen wij, zeer in het kort, onze wijkwerking uit te 
leggen en onze verschillende activiteiten voor te stellen. 
 
Bij een hapje en een drankje willen wij er een gezellige 
voormiddag van maken. Een kleine verrassing wordt u daar 
aangeboden.  Een ongedwongen gezellige babbel tussen ons 
bestuur en de nieuwe inwoners daar gaan wij vanuit! 
 
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging! 
 
Mocht u evenwel geen uitnodiging ontvangen hebben, door 
een vergetelheid of uit onwetendheid van onze kant ook dan 
verwachten wij u en uw gezin op zondag 22 mei. 
 

 Ook nieuwe inwoners die de vorige keren 
om één of andere reden niet konden 
aanwezig zijn van harte welkom ! 
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MAES Pils spaaractie 
 

 
 
Maes Pils doet terug een actie voor verenigingen en die loopt 
nog tot begin juli.  Het wijkcomité doet hier uiteraard aan 
mee! 
 
Elk Maes Pils kroonkurkje of bliklipje is 10 cent waard 
 

Dus verzamel de kroonkurkjes of de bliklipjes van MAES PILS 
en breng ze naar het wijklokaal of bij één van de 
bestuursleden! 
 

 Per duizend kroonkurken ontvangen wij 
100 euro ! (de eerste zijn al binnen!)  

 
 

 

BIN LOBOS 
 

Voor meer info: www.binlo.be  
of Lobos@binlo.be 

 
 

mailto:Lobos@binlo.be
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Brandstofbestelling 
 
De volgende gezamenlijke mazout bestelling gaat door in 
juli/augustus 2016. Je kan alleen in het wijklokaal inschrijven vanaf 
vrijdag  01.07.2016  tot en met zondag 28.08.2016.  
 
Info nadien aangaande mazoutbestelling: zie uithangbord aan de 
ingang van het speelplein en in het wijklokaal zelf. 
 
 

 Leveringen vanaf de eerste week van september 2016 
 Telefonische bestellingen worden NIET aanvaard 

 
Gelieve bij bestellingen “vol” het aantal liters te vermelden, zodat 
er zich geen moeilijkheden in de aard van “overlopen” kunnen 
voordoen. 
 

Korte berichten 
 

 Een paar data om te noteren: 
 11-09-2016: Fietstocht 
 10-12-2016: Tweejaarlijkse eindejaarsuitstap 

 
 Voor nog meer informatie: bezoek onze website 

www.lobos.be of volg ons op www.facebook.com/vzwlobos 
 

 Nu eindelijk het mooie weer in aantocht is, is het de 
gewoonte dat wij wat meer genieten van onze tuin of 
terras. Mogen wij dan ook vragen om rekening te houden 
met uw buren en het geluid van muziek e.d een beetje te 
beperken! Hartelijk dank voor uw begrip! 

http://www.lobos.be/
http://www.facebook.com/vzwlobos
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SCHAKEN 
 

Verslag van de heenronde 
 

Iedereen heeft nu tegen mekaar gespeeld en 10 partijen 
afgewerkt en er werden al 3 partijen gespeeld volgens het 
zogenaamde Zwitsers systeem.  
 
De rangschikking volgens de heenronde is bepalend wie 
tegen mekaar speelt. De punten verschillen wel, in die zin dat 
bij winst 1 punt wordt toegekend en bij remise (gelijkspel) ½ 
punt. Verlies is 0 punt.  
 
Werner Deman doet wegens omstandigheden niet mee in 
deze terugronde. Deze beslaat nog 5  partijen, met de laatste 
partij op 24 mei.  
 
Stand in de heenronde (na 10 partijen)  

 

1: Albert Verhoeven 29 punten 
2: Gilbert Ongena  28 punten 
3: Sam Genetello  25 punten 
4: Anne De Wilde  22 punten 
5: Werner Deman, Dirk De Kerpel  20 punten 
7: Kris Van Hof, Louis Claeys  19 punten 
9: Pascal V/D Bulck, Björn De Clercq 14 punten 
11: Maurice Claeys  10 punten 
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Terugronde 
 

1e partij 15/03  2e partij 12/04 
Albert-Louis  1-0 Albert-Sam    1-0 
Gilbert-Kris  1-0 Anne-Gilbert    0-1 
Pascal-Sam  0-1 Louis-Dirk    1-0 
Anne-Björn  1-0 Kris-Björn    0-1 

Dirk-Maurice  1-0 Pascal-Maurice  0-1 
   
 
 3e partij 26/04 4e partij op10/05
 Gilbert-Albert  1/2-1/2 5e partij op 24/05
 Sam-Louis  1-0 
 Björn-Dirk  1-0 
 Pascal-Kris  0-1 
 Maurice-Anne  uitgesteld 
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Spaanse Avond 
 

In navolging van 
de Gin-Tonic op vrijdag & de Après-Ski avond 

 
organiseren wij op 24 JUNI vanaf 20 uur 

een SPAANSE AVOND 
 

 

 
 
 Aan de organisatie, de animatie, de hapjes 

en de drankjes wordt nog volop gewerkt! 
 
 Meer info op onze website of op Facebook! 
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Recreatief Petanquetornooi 
 

Zondag 4 september 2016 
 

Vaste tripletten (max. 24) 
9 banen op vaste ondergrond / 4 ronden + finale 1-2 en 3-4  

Alle deelnemers hebben prijs naargelang de eindstand. 
 

Locatie Wijklokaal Lobos Boskapellaan 79a, 9080 Lochristi 
Aanmelden vanaf 9u30 – start tornooi om 10u00!  

 
Inschrijvingen vóór donderdag 1 september 2016   

(€9/ploeg - BE06 97997533 6722)   
Via www.vzwlobos.be of  vzwlobos@gmail.com   

of bij de verantwoordelijken: 
 

 Erik Knüppel Marc De Smet Patrick Willems 
 0497879806 0472780872 0473576870 
  

 
Inschrijving enkel geldig mits betaling. Onderstaande triplette schrijft zich in voor 
het recreatief petanquetornooi van VZW LOBOS en verplicht er zich toe de 
reglementen die tijdens dit tornooi gelden na te leven. 
 
 
Naam triplette: ..................................................................................................  

Gsm:   ....................................................................................................................  

Naam speler 1  .....................................................................................................  

Naam speler 2:   ...................................................................................................  

Naam speler 3:   ...................................................................................................  
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VZW Lobos stelt voor op 10 september 2016 
 

Unieke ludieke wandeling in de 
kuip van Gent met Zoekzantse 

 

 
 
Deelnameprijs inwoners: 15,- € p.p. 
Deelnameprijs niet-inwoners: 18,- € p.p 
 
Vertrek aan het wijklokaal met de 
Nostalbus stipt om 14u00  
 
Aanvang te Gent - Vrijdagsmarkt: 14u30 
Terugreis met de Nostalbus vanuit Gent: 
rond 18u00  
 
Inschrijvingen via Luc Baudu: 
Oudburgweg 5 
9080 Lochristi 
luc.baudu@telenet.be 

Wees er snel 
bij want  

de plaatsen 
zijn beperkt! 
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32ste Wijkfeest LOBOS 
 
Op de volgende pagina’s geven wij een overzicht per 
activiteit op  het wijkfeest. 
 

 
 

 

 Mogen wij u daarom vragen om uw 
inschrijvingen zoveel mogelijk te groeperen 

en in te schrijven via  
www.vzwlobos.be/eetfestijn/2016 

 
 

 Uiteraard kan u ook terecht bij de 
bestuursleden of via telefoon 09/355 12 13 of 

0476 355 400 
 
 

 

 

Nieuw dit jaar is wel dat wij niet meer 
huis aan huis zullen komen om de 
inschrijvingen te noteren voor het 

Lobosfestijn van zondag! 

http://www.vzwlobos.be/eetfestijn/2016


 

13  ‘t Lobosken 

Vrijdag 27 mei 

Seniorennamiddag 
Met DJ Gilbert Van Damme 

aanvang om 14u00 

 

Wij verwachten alle senioren van Lobos  
en daarbuiten op dit spetterend 

openingsfeest  met koffietafel en gebak!  
In de grote feesttent op het speelplein 

 
Inwoners van Lobos: gratis inkom 
Niet-inwoners van Lobos betalen slechts € 5 
 

 



 

Wijkcomite Lobos  14 

Vrijdag 27 mei 

18de Algemene Quiz 
In samenwerking met THE NEIGHBOURS 

aanvang om 20u00 

 

Aantal personen: maximum 4 per ploeg 
 

Inschrijvingsgeld: 15 euro per ploeg 
 

 Iedere ploeg heeft prijs! (natura prijzen) 
 Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan 

via www.vzwlobos.be/quiz2016 
 

 
Vrijdag 27 mei 
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Monsterkaarting Bieden 
in het wijklokaal - aanvang om 20u00 

 

REEKS A: gratis  150 EURO - Inleg 3 EURO 
REEKS B: gratis  75 EURO - Inleg 2 EURO 

 
Met bekers voor de winnaars. 

Inschrijven vanaf 19.45 u 
Trekking om 20.15 u 
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Zaterdag 28 mei 

Petanque Tornooi  
MELI MELO - aanvang om 13u30 

 
Met bekers voor de winnaars (prijzen in speciën). 

Inschrijven vanaf 13u00 - Start om 13u30 
Inleg: 2 EURO 
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Zaterdagmiddag 28 mei  

Kindernamiddag 
met Öscr clown & co - om 15u30 

 
 Een namiddag vol animatie  voor kleine en grote 

mensen van 3 tot 99 jaar. Doorlopend zowel een 
springkasteel  als een racecircuit met gocarts rond 
de feesttent! 

 

 
 

Brusselse 

Wafels  
Vanaf 14u30 
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Zaterdagavond 28 mei 

Gratis receptie 

om 19u30 

 
Op deze gratis receptie biedt het wijkcomité 
de inwoners van LOBOS en de genodigden 

een natje en een droogje aan. 
 

Met muzikaal optreden van 
PETER MEYVAERT 
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Zaterdagavond 28 mei 

Nineties Party 

om 19u30 

 

Zin om volledig uit je dak te gaan op de beste 

muziek van Wham!, Lionel Richie, UB40,  

2 Unlimited, 4 Non Blonds of DJ Paul Elstak?  

 

Mis dan zeker onze Nineties Party niet, met  

Gin Tonic Bar 
met verschillende soorten Gin & garnituur! 
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Zondagmiddag 29 mei 

Lobos festijn 

om 12u00 
 

Om 11.00 uur gaat de tent open voor het 
aperitief met aangepaste muziek. 

 
Voor de prijs van 15 EURO krijgt u warme 

beenhesp vergezeld van een groenten-
assortiment, sausjes en frieten. 
Daarna een verrassend dessert. 

 
Kinderen betalen 8 EURO. 

 
Inschrijven vóór 25 mei! 

Via onze website www.vzwlobos.be 
of telefonisch op nr.  09/355.12.13 

 
 

 
Om 14.00 uur bekendmaking van de  

winnaar van de hesp  

 

http://www.vzwlobos.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 

 

Beheerde: 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… 
 
 
 

 


