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 De foto’s van al onze activiteiten 

kan je terugvinden op 

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

Op het einde van de 

zomer gingen we met 

z’n allen op ludieke 

wandeling door Gent.  

 

Het vervoer naar 

daar was alvast 

origineel te noemen! 

Enkele weken later 

organiseerden we een 

heuse Spaanse Avond. 

Spaanse aperitief, 

Spaanse paella, Spaanse 

dansen en achteraf een 

Spaanse Party… 

 

Geef nu toe, die tapas 

bordjes zien er wel heel 

erg smakelijk uit… 

 

Zeker voor herhaling 

vatbaar! 
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Voorwoord 
 

Beste inwoners van Lobos,  

 

Een van onze tradities is dat wij tweemaal per jaar alle nieuwe 

inwoners uitnodigen op een drink in het wijklokaal. Ook dit jaar is 

dit het geval en wel op zondag 27 november 2016 om 11 uur. 

 

Verder verwijzen wij graag naar een aantal activiteiten van de 

afgelopen maanden en waarvan je verder in deze editie een 

verslagje zult vinden; 

 

Ook vragen wij uw aandacht voor al onze komende activiteiten: de 

komst van de Sint, de eindejaarsuitstap en onze 

nieuwjaarsreceptie… 

 

Ondertussen is DNL (De Nieuwe Lichting) ongeveer op 

kruissnelheid aan het komen en wij zijn ervan overtuigd dat zij 

waardige opvolgers zullen zijn om binnenkort het roer over te 

nemen. 

 

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort, zeker op de 

nieuwjaarsreceptie! 

 

 

Romain Van Poucke 

Voorzitter 
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Familienieuws 

 
Overlijdens 

 

Op 2 september is de heer Lucien D’Hooge, 

echtgenoot van mevrouw Germaine Van 

Peteghem in alle stilte van ons heengegaan. 

 
Aan de getroffen families bieden wij onze 

oprechte deelneming aan. 

 

 
Op 2 november overleed Marcella 

DE BRUYNE, weduwe van Achiel 

Devriese. 

 

Hij werd geboren  op 13 maart 

1926. 

 

Marcella was de moeder van o.a Luc 

en Dorina uit de Boskapellaan. 

 

 

 

Zelf een overlijden, geboorte, cummunie of anders nieuws te 

melden?  Stuur een mailtje naar info@vzwlobos.be, of steek 

een briefje in onze bus. 

mailto:info@vzwlobos.be
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Nieuwe inwoners 
 

Omdat wij alle nieuwe inwoners van LOBOS zo veel mogelijk 

wensen te betrekken bij onze wijkwerking hebben wij het 

initiatief genomen om hen tweemaal per jaar speciaal uit te 

nodigen naar het wijklokaal. Dan hopen wij, zeer in het kort, 

onze wijkwerking uit te leggen en onze verschillende 

activiteiten voor te stellen. 

 

Daarom doen wij een beroep op alle nieuwe inwoners, die 

onlangs in LOBOS zijn komen wonen om aanwezig te zijn op 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER 

2016 om 11.00 uur 

In het wijklokaal van LOBOS 

Boskapellaan, 79a 

 

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 27 november.  

 

Indien u één van de vorige keren niet aanwezig kon zijn 

aarzel dan niet om eens binnen te springen! 
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Steunkaarten 
 

Begin volgend jaar komen de leden van het wijkcomité terug 

bij u aankloppen met steunkaarten voor 2017. 

 

Gezien het succes van de laatste jaren, hebben wij besloten 

terug de eerste en tweede prijs van de steunkaarten tombola 

te behouden. Naast tal van waardevolle prijzen zal de eerste 

prijs terug een gastronomisch weekend in de Ardennen 

zijn en de tweede prijs een gastronomisch etentje in eigen 

streek 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw gul onthaal! 

 

 

 

 

BIN Lobos 
 

De eindejaarsperiode is een gevaarlijke 

periode om ongewenst bezoek over de 

vloer te krijgen! 

 

Maak het hen niet gemakkelijk! Hou rekening met de 

richtlijnen die terug te vinden zijn op de website van de 

lokale politie en van Bin Lobos 

 

www.pz5416.be en www.binlo.be/Lobos  

http://www.pz5416.be/
http://www.binlo.be/Lobos
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Enquête Wijkfeesten Lobos 
 

Beste Lobossympathisanten, 

 

In ‘t Lobosken van afgelopen zomer (nr. 119) konden de 

wijkinwoners een enquête invullen omtrent de wijkfeesten 

van 2016.  In de eerste plaats wil het wijkbestuur jullie van 

harte bedanken voor de grote respons. Jullie mening is zeer 

belangrijk omdat de wijkfeesten uiteraard voor ons allen 

worden georganiseerd. 

 

Uit de enquête is gebleken dat: 

 

 het kaarten en de algemene quiz op vrijdagavond 

goed tot zelfs zeer goed worden bevonden; 

 de seniorennamiddag dringend aan vernieuwing toe is; 

 we in geen enkel geval mogen raken aan ons 

petanquetornooi; 

 we moeten nadenken over de kindernamiddag; 

 de zaterdagavond een nieuw concept nodig heeft; 

 het Lobosfestijn op zondagmiddag vele positieve 

feedback ontving; 

 het schatten van de Ganda Ham door de meerderheid 

goed wordt bevonden, ondanks de roep naar het 

schatten van een nieuw voorwerp; 

 we ons moeten verdiepen over de vele suggesties die 

werden geformuleerd.  

 

Met deze opmerkingen en suggesties gaan wij nu aan de slag!  

Op naar een spetterend wijkfeest versie 2.0 in 2017! 
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Gedetailleerde uitslagen van enkele activiteiten: 
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Zoekzantse 
 

Op zaterdag 10 september 

stond er een ludieke culturele 

wandeling naar ons aller 

geliefde Gent gepland. 

 

 

Om 14u was het verzamelen 

geblazen aan het wijklokaal. 

Een oude retro bus van de 

Lijn stond ons al op te 

wachten: binnenin versierd 

met witte linten, bloemen en 

slingers. Onder een stralende 

zon vertrok het bonte 

gezelschap richting Gent.  

 

Van aan het Sint Jacobsplein ging het te voet richting 

Vrijdagsmarkt. Daar werden we opgewacht door Pastoor Gijs, 

vergezeld van zuster Vaseline met een trolley vol 

jeneverflessen.  

 

Hier hebben we geleerd 

waar het woord Clochards 

vandaan komt en welke 

betekenis er schuilt achter 

steenrijk, stinkend rijk en 

moordend rijk worden. Al 

zingend ging het dan verder 
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richting Kraanlei en Gravensteen. We hadden veel bekijks 

met onze ludieke gidsen in gepaste kledij en "met zijne 

vlieger en zijne steirt..." 

 

Na vele omzwervingen en het 

trotseren van de massa 

toeristen en veule jenever stops 

komen we nog iets te weten : 

het Klein Turkije, gekend door 

jan en alleman, heette 

oorspronkelijk klein ter keien 

en heeft dus niets te maken met onze geliefde medemens uit 

Turkije. Zo zie je maar hoe namen veranderen in de 

volksmond. Dit en nog veel meer leuke weetjes heeft ons die 

dag rijker gemaakt. 

 

Na een verfrissende trappist op de Vrijdagsmarkt keerden we 

om 17u allen goedgemutst huiswaarts met de retrobus. 

 

Sabine & Veronique 
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Fietstocht 
 

Het weekend kon niet meer stuk… Na het zoekzantje op zaterdag 

stonden we op zondag 11 september met 30 sportievelingen 

klaar voor de jaarlijkse fietstocht in een zalig weertje. 

 

Vanuit Lobos fietsten 

we richting Beervelde 

om even verder te 

genieten van de natuur 

in de Kalkense Meersen 

waar we enkele 

regendruppels over ons 

heen kregen.  Al vlug 

was het tijd voor een 

eerste stop, gezellig 

samen op een terrasje 

met een lekker drankje aan de overzet van de Schelde in 

Schellebelle.  

 

Vervolgens gingen we met z’n allen terug op de fiets richting 

Uitbergen om  naar Overmere af te zakken, waar we de tweede 

stop voorzien hadden aan het Donkmeer. Daar  konden we terug 

genieten van een leuk terrasje met zicht op het meer en natuurlijk 

met de nodige dranken. 

 

Mooie liedjes duren niet lang en zo liep de fietstocht bijna op zijn 

einde, op een rustig tempo fietsten we richting Heiende en zo 

terug naar Lobos. Met 35 km in de benen dronken we nog iets  in 

ons buurthuis en konden we nog wat napraten over de geslaagde 

fietstocht. 

 

We kijken alvast uit naar volgend jaar na deze prachtige editie! 
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Spaanse Avond 
 
Op vrijdag 23 september organiseerden 

we onze allereerste thema avond dit jaar. 

Het gastland was Spanje, dus werd ons 

lokaal in een Spaans kleedje gestoken. 

 

Vanaf 18u30 kwamen de bijna 70 (!) 

gegadigden af op de kruidige geuren van 

de tapas en sangria. Zodra iedereen een 

plaatsje had gevonden aan tafel, werden 

ze verast door een eerste vinnig dans van 

Nicole & Ronny.  
 

Ondertussen kwamen de heerlijk geuren 

van de verse paella ons al tegemoet, klaar 

gemaakt door Pieter van Vanespaña. 

 

Ook na het eten volgde er nog een dans 

innitiatie van Nicole en Ronny en ook 

Kato gaf een prachtig Spaans 

dansoptreden. Bekijk zeker eens het 

filmpje op ons YouTube kanaal of de 

website! 

 

Na het heerlijke Catalaanse dessertje 

vlogen de stoelen en tafels spontaan aan 

de kant en werden de beentjes lustig 

gestrekt. Het feestje ging nog even door 

mede door de geïmporteerde Spaanse 

wijn en bier.  

 

A su salud!  
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Halloween in Lobos 
 

Op de griezeligste maandag 

van het jaar, kwamen de 

kinderen van Lobos samen in 

het wijklokaal. Na een heus 

griezelverhaal en het bezoek 

van een wel heel griezelige 

man, warmden we ons nog 

even op met een 

pompoensoepje met spinnen 

er in, zodat we de koude 

zonder probleem konden 

trotseren! 

 

In groepjes gingen we in de 

nieuwe en oude wijk aan de 

deuren bellen, en met een 

luide ‘Trick or treat!’ of ‘Uw 

snoep of uw leven!’ beroofden 

we onze inwoners van hun 

teveel aan snoep en koek. 

 

Onder begeleiding van het 

wijkbestuur en de ouders 

werden de kinderen veilig 

doorheen de wijk geleid. Het 

was opvallend hoeveel mensen 

met plezier hun deuren open 

deden voor de kinderen en hoe 

gul met snoep e.d. gestrooid 

werd, waarvoor dank aan alle 

inwoners!  
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Na een paar uurtjes was de buit dan ook 

meer dan aanzienlijk!  De koude handen 

werden opgewarmd in het wijklokaal met 

de rest van de soep terwijl de berg snoep in 

zakjes werd gestoken.  

 

De kinderen gingen met een goed gevoel 

en een goed gevulde snoepzak terug naar 

huis, dus missie geslaagd!  

 

 
Bekijk meer foto’s op www.vzwlobos.be/fotoarchief  
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Sinterklaas 
 

Sinterklaas komt zoals beloofd, zijn eigen 

vriendjes bezoeken in ons wijklokaal!  

 

Wil je hem een bezoekje brengen en ben je 

niet ouder dan 8 jaar? Kom dan op 3 december om 15 uur 

naar het wijklokaal, daar wacht hij met speelgoed en snoep! 

 

Vraag uw mama of papa om in te schrijven voor 17 

november via www.vzwlobos.be/sinterklaas of om het 

invulformulier in te vullen. 

 

OPGELET: Sint deelt ENKEL zijn eigen cadeautjes uit. Grootouders 

uit de wijk kunnen hun kleinkinderen inschrijven mits een bedrag 

van €5. 

 

Inschrijvingsstrook terug te bezorgen ten laatste op 17 november 

bij Anne De wilde, Boskapellaan 72. 

 

 

 

Familienaam:   ..........................................................................................  

  

Naam: .................................  meisje    jongen  leeftijd: ........... jaar 

Naam: .................................  meisje    jongen  leeftijd: ........... jaar 

Naam: .................................  meisje    jongen  leeftijd: ........... jaar 

 

Adres:   .................................................................................................  

Telefoon:   .................................................................................................  

e-mail:   .................................................................................................  
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Eindejaarsuitstap 
 

Zaterdag 10 december hebben we onze tweejaarlijkse uitstap. Dit 

jaar kozen we voor Mons. We vertrekken aan het wijklokaal om 

9u00 en zijn rond 20u30 terug.  
 

Wat houdt deze dag in? 

Liefhebbers van geschiedenis en erfgoed zijn ook nieuwsgierig 

naar de plaatselijke keuken. Een historische  culinaire wandeling 

met een en driegangenmenu wordt u geserveerd op drie 

verschillende plaatsen. Elk gerecht wordt gekruid met de 

verhalen van de gids.  Na de gastronomische wandeling is er 

kans om de kerstmarkt te bezoeken. 
 

De kostprijs voor inwoners van Lobos is  €40. Niet-inwoners van 

Lobos betalen € 60. 

 

Inschrijven kan via de website en overschrijving (storten op 

BE34 7512 0688 6690, met vermelding Eindejaar-UwFamilienaam) 

of via onderstaande strook. Gelieve deze dan samen met de 

nodige euro's te bezorgen aan Geert Van Daele, Boskapellaan 72. 

 

De plaatsen zijn beperkt... dus voor snelle beslissers! 

 

 

 

Naam:   ........................................................................................................  

Adres:  ........................................................................................................  

Telefoon:  ........................................................................................................  

e-mail:  ........................................................................................................  

Inwoner Lobos:              ............ x 40 euro= .............. euro 

Niet-inwoner Lobos:  ............ x 60 euro= .............. euro 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Beste inwoners van Lobos, 
 

Het wijkcomité heeft genoegen alle 

inwoners van Lobos uit te nodigen op de 

21ste nieuwjaarsreceptie op zondag 8 

januari tussen 11 en 13 uur aan het 

wijklokaal. 
 

Wij hopen u daar allen te mogen ontmoeten om met een glaasje 

en een hapje het nieuwe jaar feestelijk in te zetten! 
 

Tot dan, 

Het bestuur 

 

 

Driekoningen 
 

Op vrijdag 6 januari 2016 in de vooravond 

(17u) organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte 

terug een Driekoningenstoet voor de 

kinderen van Lobos. 
 

Wij verwachten alle kinderen tot 12 jaar, met 

een zelfgemaakte ster, verkleed en 

opgesmukt. We vertrekken in stoet onder begeleiding, voorzien 

van verlichting. Al zingend trekken wij dan door de wijk. 
 

Bij onze terugkomst in het wijklokaal worden de kinderen vergast 

op boterkoeken en een heerlijk kop warme chocolademelk. De 

“buit” wordt zoals gewoonlijk, onder de aanwezige kinderen 

gelijkmatig verdeeld. 
 

Wij rekenen op een gulle ontvangst vanwege de wijkbewoners! 
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Branstofbestelling 
 

 

De firma Van Hecke (tel. 09/362 51 46) uit Oosterzele bezorgde ons 

zoals gewoonlijk de beste prijs: 0,472 € per liter! 

 

De officiële prijs op 30.08.2016 was 0,5103 € per liter. 

 

De leveringen waren gepland 

voor begin september en 

werden ondertussen uitgevoerd.   

 

De firma dringt zoals gewoonlijk 

steeds aan op een spoedige 

betaling.  

 

 

 

 

 

De volgende gezamenlijke mazoutbestelling gaat door in januari 

2017. Men kan alleen in het wijklokaal inschrijven vanaf vrijdag  

23 december 2016 tot en met zondag 29 januari 2017. 

Telefonische bestellingen worden NIET aanvaard. 

 

Leveringen vanaf de eerste week van februari 2017.  

 

Info nadien aangaande mazoutbestelling: zie uithangbord aan de 

ingang van het speelplein en in het wijklokaal zelf. 

 

Gelieve bij bestellingen “VOL” het aantal liters te vermelden, zodat 

er zich geen moeilijkheden in de aard van “overlopen” kunnen 

voordoen.  
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Het bestuur van ons 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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Wil u graag adverteren? 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 snel contact op met info@vzwlobos.be voor meer informatie… 
 

 

 


