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Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

Van oud naar nieuw, 
letterlijk! In 2017 
ondergaat ons bestuur 
een verjonging, met o.a 
een nieuwe voorzitter. 
Benieuwd of hij er 
binnen 35 jaar ook nog 
zo fris zal uit zien...  
 

    
    

 

Met de maan aan de 
hemel trotseerden enkele 

kindjes op 6 januari het 
koude weer om zich 

warm te zingen aan de 
voordeuren van Lobos... 

Ook de Sint was in 
December terug van de 
partij! Er waren geen 
stoute kindjes, maar 
waren alle mama’s wel 
flink geweest?! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Ik denk dat mijn (onze) tijd van gaan bijna 
gekomen is (was). 
 
Vooreerst wil ik toch duizend maal dank 
zeggen aan alle vorige bestuursleden en 
zeker aan alle leden want zonder hen 
allemaal is/was er geen wijkwerking mogelijk.  
Uiteraard ook aan de talrijke aanwezigen  op 
de verschillende activiteiten in het verleden.  
Namen noemen is altijd gevaarlijk daarom zal ik dit ook niet doen, maar 
het zijn er een groot aantal in al die jaren. 
 
Samen zijn wij er toch in geslaagd een wijklokaal op te richten, een 
wijkwerking uit de grond te stampen en vele activiteiten te organiseren. 
Steeds stonden wij klaar om  in de bres te springen waar het nodig was: 
zowel bij de verschillende gemeentebesturen op gebied van verkeer, 
veiligheid, infrastructuur, nutsvoorzieningen, milieu edm. 
 
Ook hebben wij aan de kar gestoken bij De Lijn om openbaar vervoer te 
krijgen in Lobos, stonden wij aan de wieg voor de oprichten van het 
Buurtinformatienetwerk (BIN) in Lobos en slaagden wij er in om toch aan 
een aantal mensen een ontmoetingsplaats te bieden waar zij hun hobby 
konden uitoefenen en kijken wij graag terug naar de geslaagde 
informatieavonden met heel wat geïnteresseerden.  
 
Naar het verleden kijken is misschien leuk voor sommigen maar voor 
anderen is naar de toekomst kijken nog veel belangrijker; ook daar 
hebben wij voor kunnen zorgen en is sedert begin van vorig jaar De 
Nieuwe Lichting (DNL) opgestaan; zij zullen zorgen voor de toekomst! Zij 
kunnen verder bouwen op de gezonde fundamenten die wij hen 
achterlaten. 
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Wij wensen hen alle mogelijke succes toe en zijn er zeker van dat het hen 
zal lukken en waar wij kunnen willen wij nog altijd ons steentje bijdragen! 
Voor mij persoonlijk was het een voorrecht dat ik een deeltje mocht zijn 
van dit  grote geheel! 
 
Alvast bedankt en tot ziens, 
 
Romain 
 
 
 
Hallo allemaal, 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Op woensdag 25 januari was het voor DNL (de 
nieuwe lichting) zover. We zijn verkozen tot het 
nieuwe bestuur van vzw Lobos. De meeste van 
ons zijn dan ook al meer dan een jaar aan het 
meedraaien met het bestuur onder leiding van 
Romain. Een jaar waarin we heel wat ervaring 
konden opdoen om ervoor te zorgen dat we in 
de toekomst nog tal van leuke activiteiten 
kunnen organiseren. Voor ik onze 
toekomstplannen uit de doeken doe, had ik graag ook nog eens van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om namens DNL het vorige bestuur, maar 
ook alle meehelpende leden, te bedanken voor alle mooie realisaties uit 
vorige decennia! 
 
Te veel zaken om op te noemen maar uniek in Lochristi is toch wel de 
bouw van het wijklokaal. Een lokaal waar iedereen van jong tot oud 
welkom is en waar al heel wat leuke feestjes hebben plaatsgevonden. 
Want geef nu zelf toe, wat is er leuker dan in je eigen wijk met je 
buren/vrienden op vrijdagavond of zondagmiddag gezellig iets te kunnen 
drinken aan zeer democratische prijzen. 
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Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat DNL altijd 
het 4de en als er een 5de weekend van de maand is bar zal doen. Dit zal 
te merken zijn aan de nieuwe activiteiten die dan doorgaan. 
 
Op de afgelopen nieuwjaarsreceptie hebben we een warme oproep 
gedaan bij de aanwezigen om ons te vergezellen voor de barwerking op 
een van onze activiteiten. Resultaat hiervan was dat we op 27 januari een 
7-tal nieuwe medewerkers mochten verwelkomen. Indien jullie zelf zin 
hebben om ons een handje te helpen bij een van onze activiteiten laat 
dan zeker niet na om contact met ons op te nemen. 
 
En nu wat brengt de toekomst: de eerste grote verandering die zichtbaar 
zal zijn is de verfraaiing van het wijklokaal. Na meer dan 30 jaar dienst 
vinden we het tijd om ons lokaal aan te passen naar de hedendaagse 
noden. We gaan een volledig nieuwe en grotere toog maken en ook de 
interieurkleuren van het lokaal worden aangepast naar kleuren die meer 
aansluiten bij de hedendaagse trends.  Deze werken gaan binnenkort van 
start en de officiële opening voorzien we op vrijdag 26 mei met de start 
van de wijkfeesten en ook de bijhorende receptie. We zijn ook van plan 
om tijdens de wijkfeesten daar een bodega te laten doorgaan zodat wie 
wil even een rustiger moment kan opzoeken tijdens al dit feestgewoel.  
 
Dit is een kort overzicht van onze komende activiteiten: 
 

• 25 februari van 15u00 tot 17u00: carnaval voor de kleinsten 
• 25 februari van 20u00 tot 2u00: Foute party 
• 24 maart van 20u00 tot 2u00: Gin tonic avond 
• 28 april van 20u00 tot 2u00: Lokale Helden  
• 26 - 28 mei: Wijkfeesten 
 
Bij deze zijn jullie allemaal op de hoogte van onze komende activiteiten 
en hopen we dat we jullie bij een van deze mogen ontmoeten. Hebben 
jullie een idee voor een leuke activiteit of willen jullie aan bovenstaande 
meewerken laat dan zeker niet na ons te contacteren! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Christophe 
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Ons vernieuwd bestuur 
 
 

 

Voorzitter: Christophe Tillie 
 
Bosakkers 59 
GSM: 0474 98 03 41 
Christophe@vzwlobos.be  

 

Ondervoorzitter: Geert Van Daele 
 
Boskapellaan 72 
Tel: 09/355 92 41 
Geert@vzwlobos.be  

 

Penningmeester: Sabine Vanlerberghe 
 
Loboslaan 31 
GSM: 0478 23 67 43 
Sabine@vzwlobos.be  

 

Secretaris: Dennis Verkinderen 
 
Ommegangstraat 116 
GSM: 0486 85 98 05 
Dennis@vzwlobos.be  

mailto:Christophe@vzwlobos.be
mailto:Geert@vzwlobos.be
mailto:Sabine@vzwlobos.be
mailto:Dennis@vzwlobos.be
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Beheerder: Ward Leenaert 
 
Ommegangstraat 136 
GSM: 0474 43 13 83 
Ward@vzwlobos.be  

 

Beheerder: Véronique Joos 
 
Bosakkers 57 
GSM: 0495 75 76 92 
Veronique@vzwlobos.be  

 

Beheerder: Filip Bennesteker 
 
Loboslaan 23 
GSM: 0475 32 15 70 
Filip@vzwlobos.be  

 

Beheerder: Ann Janssens 
 
Bosdreef 63 
GSM: 0479 57 30 11 
Ann@vzwlobos.be 

 
Financiël commissaris: Caroline Vande Putte  

mailto:Ward@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Filip@vzwlobos.be
mailto:Ann@vzwlobos.be
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Sinterklaas in Lobos 
 
Kijk eens wat er onlangs in onze digitale brievenbus viel!  
 

Spanje, 7 december 2016 
 
Lieve kinderen en beste ouders, 
 
Ik zit hier voor mijn computer (ja, ook Sint heeft een computer) en denk: 
"Ik schrijf de kinderen van Lobos een brief."  Het was de 39ste keer 
dat ik tijdens mijn bezoek aan Lochristi even in Lobos kwam. 
 
Het was heel hartverwarmend om jullie daar zo op de mat te zien zitten. 
Jullie waren met 43, fantastisch! En het wijkbestuur had het lokaal mooi 
versierd en dat vind ik fijn. 
 
Piet en ik hadden dus veel werk om elk van jullie bij ons te roepen en 
elk een geschenkje te geven. Sommigen hadden zelf de eer om mijn 
mijter even op te zetten. 
 
En, wat vond je van zwarte piet? Ik had hem gevraagd om de kapper te 
bezoeken. Dit heeft hij wel gedaan. Hij gaf hem een cadeautje maar 
vergat zijn haar te laten knippen. Piet toch! 
De sfeer was heel tof. Jullie, ook de ouders, hebben heel goed gezongen. 
Ik voel mij vereerd dat jullie over piet en mij zingen. 
 
De namiddag was geslaagd. Piet en ik hebben ervan genoten. Jullie ook? 
 
Lieve groeten en tot volgend jaar? 
 
Sint en piet. 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
 
Op 8 januari 2017 was het weer nieuwjaarsreceptie van de 
wijk Lo-bos, daar komen meestal heel wat tongen los. 
 
De hemel kleurde 
dan wel 50 tinten 
grijs, dat bracht ons 
niet van de wijs. 
 
Onze statige lo-bos 
arena was ook dit 
jaar voor you and 
me the place to be. 
 
Opnieuw stonden de deuren weer wagewijd open en 
stonden er drank en hapjes te wachten met hele hopen. 
 
De oude garde stond nog een laatste keer paraat en 
ontving ons in vol ornaat. 
 
Romain deed nog eens van alles in onze soep en 
deed dat samen met zijn fantastische groep. 
 
Ook nu zagen we veel volk en enkele mensen 
die elkaar veel goeds toewensten. 
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Zowel binnen als buiten stonden de mensen gezellig te 
babbelen en te keuvelen als een grote lo-bos familie, 
dat doet toch goed aan ons hartje, vind ge ook nie ?! 
 

 

Onze nieuwe leidersgroep 
heeft nu zijn stage 
doorlopen en 
begint eraan met veel 
goesting mogen we 
hopen… 
 

 
Vlieg er maar eens in van in het begin, 
dan beschouwen de lo-bossers jullie als volwaardig lid van 
ons nieuw samengesteld gezin. 
 
Aan onze oude garde die voor ons zorgden, al die jaren , 
zeggen wij oprecht DANK en kom volgend jaar incognito om 
een hapje en wat drank! 
 
 
Franky goes to … 

   



 

9  ‘t Lobosken 

Carnavalsfeestje 
 

 

Op zaterdag 25 februari 
vieren we Carnaval! 
Anders dan vorig jaar 
denken we nu ook aan de 
volwassenen... 
 
We gaan van start met de kids editie van 15u tot 17u. Een 
supertoffe DJ zorgt voor animatie en dans voor alle verklede 
kindjes uit Lobos. Elk kindje krijg een gratis pannekoek en 
chocomelk, voor de ouders zijn er dranken aan 
democratische prijzen! 
 
Spring in je mooiste verkleedkoutfit en breng zeker je ouders 
mee naar het buurthuis, toezicht is namelijk gewenst! 
 
Inschrijven is verplicht (voor de kids editie) en doe je op 
onze website:  www.vzwlobos.be/carnavalsfeest.  
 
 
Voor de volwassenen 
organiseren we dit jaar ook 
op zaterdag 25 februari 
onze Foute Carnavalsparty 
van 20u tot 02u!  
 
Breng je vrienden mee, trek je foutste carnaval kostuum 
aan en kom swingen op onze dansvloer!    

http://www.vzwlobos.be/carnavalsfeest
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Gin-Tonic avond op 24 maart 
 

In navolging van het succes vorig jaar, organiseren we op 
vrijdag 24 maart terug een Gin Tonic Avond in ons 
wijklokaal…   
 
Verwacht je aan enkele bekende en onbekende Gin’s, elk met 
de nodige botanicals, en dit alles aan democratische prijzen! 
 

 
 

 

Paaseierenzoektocht 
 
Op maandag 17 april komt de paashaas langs in 
Lobos! Zin om op zoek te gaan naar onze 
verstopte eieren of om mee te doen aan onze 
eierworp? Iedereen welkom vanaf 10u00 op onze 
terreinen, eierrapen tot 12 jaar, eierwerpen tot 112! 
 
Elke deelnemer gaat naar huis met een zakje chocolade om 
vingers en duimen bij af te likken!  Hou onze website in de 
gaten voor meer info... 
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Lokale helden 
 

Op vrijdag 28 april zetten we de 
deuren van ons wijklokaal open voor 
enkel lokale (muziek)helden! In 
samenwerking met Poppunt vieren 
we dé hoogdag van de muziek 
samen met gans Vlaanderen!    
 

Wie kan je in het wijklokaal aan het werk zien? 
 

20u00 
–  

21u30 

Turtle Wex - www.facebook.com/turtlewex 
 
Akoestische covers van Deus tot Serge Gainsbourg. 

22u00 
–  

23u30 

06.00 am - vi.be/0600AM 
 
Een singer-songwriterstrio uit het Gentse waarvan de 
zanger nog het tot de liveshows van the voice heeft 
geschopt. 

24u00 
–  

02u00 

Chris Corn & band - www.chriscorn.be 
 
Chris Corn speelt samen met zijn Beautiful imperfections 
een voorproefje van hun set voor de Gentse feesten. 

 
Inkom kost  € 8 in vvk, adk betaal je € 10 kaarten te verkrijgen 
bij het wijkbestuur, in het wijklokaal en via info@vzwlobos.be.  
 

          

mailto:info@vzwlobos.be
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Wijkfeesten 
 
Ook dit jaar gaan de wijkfeesten door het laatste weekend 
van mei. Noteer deze data alvast in jouw agenda: vrijdag 26, 
zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017.   
 
Het programma staat nog niet helemaal op punt, maar het 
belooft nu al dat het een van de swingendste edities ooit te 
worden! Een greep uit ons aanbod: 
 

Vri. 26 mei 
Fietstocht voor het hele gezin, 
pannenkoekennamiddag met muzikale 
omlijsting, Quiz, Bodega 

Zat. 27 mei 

Petanquetornooi, kindernamiddag, 
culinaire wandeling, Gin-Tonic bar, 
optreden van Partie-Party (feestband met 
en rond Kurt Burgelman van Biezebaaze), 
Lobos Party met DJ sets van Blom Brothers 
en DJ Jim van Afterwork Chess Cafe,... 

Zon. 28 mei Lobosfestijn met warme beenhesp 

 

Hou onze website en Facebook in de gaten 
voor meer informatie! 
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Uitslagen van de tombola 
 

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen we ook dit jaar terug aan 
huis met steunkaarten. In tegenstelling met vorig jaar kozen 
we voor 3 mooie prijzen in plaats van verschillende kleinere:  

 
1ste prijs: Gastronomisch weekend – Kaart nr. 776 

(reserve = kaart nr. 111) 
 

2de prijs: Gastronomisch etentje  – Kaart nr. 742 
(reserve = kaart nr. 356) 

 
3de prijs: Ontbijt met bubbels  – Kaart nr. 317 

(reserve = kaart nr. 173) 
 

Gewonnen? Contacteer ons 
voor 13 maart 2017 op 0474/98 03 41  

en wij brengen de prijs persoonlijk aan huis! 

 
Is een van jouw kaartnummers het 

reservenummer? Contacteer ons dan ook voor 13 
maart, indien men de prijs niet komt ophalen gaat 

deze alsnog naar jou! 
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Hieronder kan je een klein verslagje lezen van Marc en Ann, 
winnaars van het gastronomische weekend in 2016: 

 
Beste Lobossers, 
 

Eind september was het dan zover. Eindelijk konden we op 
gastronomisch weekend vertrekken. De weersvoorspelling zag er goed 
uit. We wandelen graag, dus we zouden volop van ons weekend 
kunnen genieten. We werden vriendelijk ontvangen door de gastvrouw, 
die ook een pittig mondje West-Vlaams sprak. Na het uitpakken van de 
valies, was er tijd om te wandelen. Met een wandelkaart in de hand 
konden we er de mooiste wandelingen uitkiezen. En het waren 
inderdaad wel pareltjes, en niet altijd even makkelijk. Daarna konden 
we wat uitblazen met een aperitiefje, en ons klaar maken voor het 
gastronomische gedeelte. Dat was om duimen en vingers van af te 
likken. Châpeau voor de kok, we hadden heerlijk gegeten. 
 

Het ontbijt de volgende morgen was heel uitgebreid. Het brood, de 
koeken, de pistolets, pannenkoeken, omelet,... enfin te veel om op te 
noemen, waren heerlijk. We konden er weer tegenaan, dus gingen we 
maar weer een paar wandelingen doen om de calorieën te 
verbranden. We genoten van het heerlijke weer, maar na nog een 
laatste terrasje, was het tijd om terug huiswaarts te keren.  
 

We hebben een heerlijk weekend gehad. Dit was zeker een adresje om 
te onthouden. Een welgemeende "dank u wel" hiervoor. 
 

Marc en Ann Van Hecke - De Clercq, 
winnaars van het gastronomisch weekend 2016 
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Schakers 
 
Tot onze spijt hebben we het jeugdschaken niet meer 
opgestart dit seizoen. Er restten nog te weinig kinderen die 
het opbrachten om op dinsdag te komen, onze inspanningen 
ervoor ten spijt.   
 
Wij zijn wel met 10 volwassenen gestart, waarbij de 1e ronde 
werd gespeeld op 20 september 2016. In totaal spelen we 18 
partijen in een heen- en terugronde. Heden zijn we gestart 
met de 9e ronde, nog 9 te gaan dus. 
 
Dit zijn de spelers met de gespeelde partijen en de behaalde 
punten, als volgt toegekend, rekening houdend met een 
aanwezigheidspunt. Dus verlies = 1; remise (gelijkspel) = 2; en 
winst = 3 punten. 
 
 Partijen Punten 
Gilbert Ongena 9 27 
Werner Deman 9 23 
Albert Veroeven 7 19 
Louis Claeys 9 19 
Guy Burssens 8 18 
Anne De Wilde 8 16 
Dirk De Kerpel 9 14 
Maurice Claeys 8 11 
Eddy Wauters 8 11 
Kris Van Hof 9 10 
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Zoals je ziet zijn er nog inhaalpartijen. Er is nog voldoende 
speelruimte tussen de vastgelegde datums om ze in te halen. 
Tussen de rondes valt er telkens een vrije schaakdag, 
behalve op: 28/02 (krokusverlof); 4/04 en 11/04 (paasverlof). 
 
Het overzicht van de resterende partijen:  
 
Ronde 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
           31/01  14/02  07/03  21/03  18/04  02/05  16/05  30/05  13/06 
 
Volgende spelers namen door omstandigheden niet deel aan 
de competitie: Pascal Van den Bulck, Björn De Clerck, en Sam 
Genetello. Ik zou zeggen: altijd terug welkom.  
 
Maar ook aan die mensen die graag eens vrij een spelletje 
willen spelen, je bent altijd welkom in ons wijklokaal vanaf 
20u00. 
 
L.C. 
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Petanque 
 
Koude en natte winterdagen spelen niet in het 
voordeel van de onvermurwbare  petanque 
spelers uit Lobos.  Daarom liggen  onze 
terreinen er maar verlaten bij en hopend op 
betere tijden (droog, niet te koud, niet te veel 
wind, veel zon  en ...)  zijn we  terug in Lobos op 
maandag om 13u30. 
 
Op vrijdag tot einde april spelen we verder op de 
binnenterreinen van Omega Oostakker. (Start in Omega om 
14u00). 
 
Enkele inwoners van 
Lobos doen ook mee 
met de winter-
competitie van PFV met vrij goede resultaten (volgens 
niveau). 
 
Op die manier geven we ook bekendheid aan onze tornooien 
tijdens de wijkfeesten (27 mei) en op 3 september. 
 
Alle spelers, beginners en specialisten steeds welkom op 
onze terreinen aan het wijklokaal. 
 
Meer info gewenst, neem gerust contact met een van de 
petanque verantwoordelijken (www.vzwlobos.be/petanque). 

  

http://www.vzwlobos.be/
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Paddenoversteek 
 
Natuurpunt Lochristi riep Lobos op om mee te helpen met 
de jaarlijkse paddenoversteek in onze wijk. Kon je er niet bij 
zijn op de infoavond? Laat snel je email adres achter bij 
martinemacharis@hotmail.com, zij zal ons op de hoogte 
houden wanneer het zo ver is! 
 
Dit onder voorbehoud dat de 
overzet nog niet voorbij is, want 
de week van het verschijnen van 
dit boekje was de waakzaamheid 
al verhoogd! 

 
 
Maes Pils actie 
 
ELKE MAES IS GELD WAARD! 
Om de clubkas van ons 
vereniging van wat extra te 
voorzien doen we zoals elk 
jaar mee met ‘Vollenbak voor 
de vereniging’. Maes geeft 
namelijk €1000 voor onze ingezamelde Maes Pils en/of Maes 
Radler- kroonkurken en/of lipjes... Tsja-tsjing!  
 
Doe je mee? Breng dan je kroonkurkjes en blikjes lipjes binnen 
bij het wijklokaal! 

mailto:martinemacharis@hotmail.com
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Branstofbestelling 
 

 
De firma Van Hecke uit 
Oosterzele bezorgde ons de 
beste prijs: € 0,545 / liter!  De 
officiële prijs op 01.02.2017 was 
0,5853 € / liter. 
 
De leveringen waren gepland 
voor begin februari en werden 
ondertussen uitgevoerd.   
 
De volgende gezamenlijke mazoutbestelling gaat door in augustus 
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 september 2017.  
 

 

Nieuwe inwoners 
 

Bent u onlangs in onze 
prachtige wijk komen 
wonen? Zijn uw laatste 
dozen uitgepakt en heeft u 
zin om uw sociaal leven 
terug op de rails te krijgen?  
 
Geef ons een seintje op info@vzwlobos.be en wij komen 
langs met een welkomsgeschenkje en een korte voorstelling 
van onze wijkwerking!  

mailto:info@vzwlobos.be
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Oproep bar- en poetsteam 
 

Onze wijkwerking draait volledig op vrijwilligers, die we niet 
genoeg in de bloemetjes kunnen zetten. Bij deze nog maar 
eens een verdiende dankuwel aan al onze leden! Zowel bij 
het organiseren van activiteiten, het openhouden van ons 
lokaal en de wijkfeesten kunnen wij steeds op jullie rekenen.  
 
We zijn nog op zoek naar enkele 
koppels om ons poetsteam te 
versterken. Dit houd in dat jullie 2-3 
keer per jaar ons lokaal eens een 
poetsbeurt geven. Dit neemt 
ongeveer een 2-tal uur in beslag. 
Poetsmateriaal is aanwezig! 

 
Ons wijklokaal is elke vrijdagavond en 
zondagvoormiddag open. Hier 
kunnen we ook nog versterking 
gebruiken om enkele keren per jaar 
de toog open te houden. Een 
opleiding barman/vrouw zit in het 
pakket  
 

Interesse? Neem dan snel contact op met iemand van het 
bestuur of stuur een mailtje naar info@vzwlobos.be. 
  

mailto:info@vzwlobos.be
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Familienieuws 
 

Op 12 december overleed Maurice Blanqaert, 
geboren te Gent op 25 augustus 1945. 
Levensgezel van Leona De Smet en wonende in 
de B.P. Damantlaan. 
 
François Smekens overleed op 6 januari 2017. Vader van 
Martine Smekens en Luc D’Heuvaert. 
 
Aan de getroffen families bieden wij onze oprechte 
deelneming aan. 
 

 
De Clerck Mike en Van Laere Natacha 
uit de Oudburgweg (dochter van Luc 
Van Laere en Tania Smorgens) willen we 
graag feliciteren met de geboorte van 
Mathis op 9 
december 2016! 
 
Ook Leentje Jacob 
en Tim Van 

Herrewege, de ouders van Miel, geboren 
op 15 februari 2017, wensen we veel 
plezier met hun kleine ukkie! 
 
 
 
Zelf een overlijden, geboorte, cummunie of anders nieuws te melden?  Stuur een 
mailtje naar info@vzwlobos.be, of steek een briefje in onze bus.  
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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… 




