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Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op vrijdag 28 april stonden 
enkele Lokale Helden op ons 
podium. Turtle Wex, 06:00am 
en Chris Corn & the Beautiful 

Imperfections gaven het beste 
van zichzelf. De sfeer onder de 
aanwezigen was bij momenten 

magisch en zorgde voor een 
zeer aangename sfeer! Bekijk 

alle foto’s op de website en op 
Facebook. 

 
De foto’s van al onze 

activiteiten kan je ook 
terugvinden op 

www.vzwlobos.be/ 
fotoarchief 

We zijn reeds enkele 
maanden bezig aan 
het opfrissen van het 
lokaal en dit krijgt 
stilaan vorm... Kom 
zeker eens een kijkje 
nemen! 
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Voorwoord 
 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Als ik even mag terugblikken op wat we de vorige maanden 
hebben gerealiseerd, kijk ik toch met veel plezier terug naar de 
opfrissing van ons lokaal. In een  aantal vrije weekends en 
avonden zijn we erin geslaagd om de Lobos-bar een volledig 
nieuwe look te geven. De fotoreportage hiervan kunnen jullie 
volgen op onze facebookpagina en website.  
 
Om ons nieuwe bar feestelijk in te wijden nodig ik graag alle 
inwoners van Lobos persoonlijk uit op vrijdag 26 mei om 20u voor 
de openingsreceptie van LOBOS FEEST!. 
 
Naast onze talrijke sponsors wil ik toch één iemand in het 
bijzonder bedanken die ons tijdens de verbouwingswerken met 
raad en daad heeft bijgestaan. Nico De Laruelle van de firma 
Delani algemene bouw en onderhoudswerken (www.delani.be ). 
Zonder hem waren al deze mooie realisaties niet mogelijk. 
 
Ook hebben we er nog een  nieuw bestuurslid bij in onze groep, 
Dina Vanhaecke. We heten haar van harte welkom en hopen dat 
we vele jaren  kunnen samenwerken en veel plezier  beleven. 
 
Een apotheose waar we elk jaar naar uitkijken en wat we al een 
jaar volop aan het voorbereiden zijn is het wijkfeest. Dit jaar kiezen 
we ook bewust voor een nieuwe naam LOBOS FEEST!.  
 
We gaan van start op vrijdagnamiddag met de familienamiddag, 
een begeleide fietstocht voor het volledige gezin en 
pannenkoeken. Naast onze traditionele quiz op vrijdagavond waar 
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vele inwoners van Lobos aan deelnemen organiseren we ook een 
feestelijke opening van onze Lobos-bar.  
 
Op zaterdagnamiddag is het feest voor de kleinste inwoners van 
Lobos met een clown en komen ook de petanquers langs om hun 
balletje te smijten. Zaterdagavond krijgt een volledig nieuw 
concept. Dan organiseren  we een streetfoodfestival (snel 
inschrijven is de boodschap want plaatsen zijn beperkt tot 150 
pers.) waarop iedereen welkom is van groot Lochristi. Via dit 
festival willen we ook onze sponsors bedanken. Kaarten hiervoor 
zijn te koop via de website of bij de bestuursleden.  
 
Rond 21u gaan we van start met een gratis optreden van Partie 
Party (band van Kurt Burgelman Biezebaaze) gevolgd door een dj 
set van Jim en onze eigen Blom Brothers.  
 
Als afsluiter van het mooie feestweekend voorzien we op zondag 
onze lekkere Breydelham en frietjes. Dus, hebben jullie zin om met 
een aantal vrienden of buren langs te komen op één of meerdere 
dagen van dit feestelijk weekend, laat dan zeker niet na om 
hiervoor de nodige reclame te maken. 
 
Om af te sluiten hoop ik iedereen te mogen verwelkomen op het 
weekend van LOBOS FEEST! En wens ik jullie nog veel leesplezier in 
deze speciale editie van ’t Lobosken. 
 
 
Christophe Tillie 
Voorzitter VZW Lobos 
 

  



 

Wijkcomite Lobos  4 

Steunkaartentombola 
 
 
 
De eerste prijs - het gastronomisch 
weekend - ging naar de familie De Wilde uit 
de Oudstrijderslaan in  Lochristi! 
 
 
 

 
 

De tweede prijs – het 
gastronomische diner - ging 
naar de familie Janssens uit 
de Boskapellaan... 
 
 

 
 
De derde prijs – het ontbijt 
met bubbels - ging naar Lut 
Laurys uit de 
Ommegangstraat! 
 
 
 

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

Op paasmaandag kwamen onze kleinste Lobossers samen 
om op jacht te gaan naar alle lekkere chocolade eitjes die de 

paashaas in onze wijk verstopt had! 
 

Het veld werd verdeeld in 4 
zones per leeftijdscategorie om 

de buit wat eerlijk te kunnen 
verdelen. Zelfs de -1 jarigen 

werden niet vergeten  
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Hierna gingen we over op de 
hilarische paaseierenworp. 
Het is de bedoeling om hierbij 
in duo een ongekookt ei naar 
elkaar te gooien terwijl de 
afstand steeds groter gemaakt 
wordt.  
 
Het laatst overgebleven duo 
kon een prachtige chocolade 
haas of fles bubbels mee naar 
huis nemen! 
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Lokale Helden 
 

Op vrijdag 28 april nodigden wij onder de noemer van Lokale 
Helden enkele bands uit op ons podium. Turtle Wex, 
06:00am en Chris Corn & the Beautiful Imperfections 
gaven het beste van zichzelf. De sfeer onder de aanwezigen 
was bij momenten magisch en zorgde voor een zeer 
aangename sfeer! Bekijk alle foto’s op de website en op 
Facebook. 

 

 

LOBOS Live! 
 

In het kader van deze zeer geslaagde avond, zouden we in de 
toekomst graag meer live muziek naar ons wijkhuis willen 
brengen. Prompt werd Lobos Live! geboren... Hou onze 
website en Facebook pagina in de gaten voor meer details! 
 

 

Kent u een groepje met toegankelijke 
muziek of speelt u zelf in een band?  

Contacteer ons snel via live@lobos.be! 
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SCHAKEN 
 

Met nog 3 partijen te gaan staat Gilbert tamelijk comfortabel 
om Albert op te volgen dit seizoen. Behoudens onvoorziene 
omstandigheden, zoals toebrengen van slagen en 
verwondingen aan Dirk, poging tot omkoping van Maurice, of 
alle vingers breken tijdens de partij tegen Guy, wordt hij dus 
de nieuwe kampioen. Maar je weet nooit hoe een koe een 
haas vangt, zegt de volksmond. Hierbij dan de stand: 
   
 Partijen  Punten 
Gilbert Ongena 15  44 
Albert Veroeven 15  41 
Werner Deman 15  38 
Louis Claeys 16  34 
Anne De Wilde 15  31 
Guy Burssens 14  30 
Maurice Claeys 15  22 
Dirk De Kerpel 15  22 
Kris Van Hof 15  20 
Eddy Wauters 15  18 
 
Resterende partijen:  
9 mei: inhaalpartij Guy tegen Eddy (ronde 14) 
16 mei: ronde 16       30 mei: ronde 17*      13 juni: ronde 18 
 
*  Onder voorbehoud: mocht het wijklokaal onbeschikbaar zijn doordat 
het lokaal nog vol staat wegens afgelopen wijkfeest. In dat geval spelen 
wij deze op 23 mei, althans indien dit kan voor iedereen. Hoe dan ook: ik 
kan op deze ronde niet aanwezig zijn.  

Louis  
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KAARTEN 
 

Whist, Bieden en Manillen 
 
Met nog de maanden mei en juni te gaan, 
is bij het whisten en manillen André Van 
der Straeten de grote koploper met een 
zeer comfortabele puntenvoorsprong. 
Maar daartegenover zal de strijd om de 
tweede en derde plaats heel spannend 
zijn. 
 
Bij het bieden ligt de strijd nog volledig open; daar is het 
puntenverschil eerder miniem.  Spijtig dat we bij de 3 
kaartingen een aantal spelers moeten missen. 
 
We zouden deze mensen  bij de volgende uitgave (2017-
2018) graag terugzien. 
 
De tussenstanden hier publiceren zou te veel plaats 
innemen. Deze kunnen geraadpleegd worden in het lokaal of 
via het web: www.vzwlobos.be/activiteiten/kaarten 
 
Groeten, 
 
Gilbert  
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33ste Wijkfeest – LOBOS Feest! 2017 
 
Op de volgende pagina’s geven wij een overzicht per 
activiteit. 
 

 
 
 

 Mogen wij vragen om uw inschrijvingen 
zoveel mogelijk te groeperen en in te 

schrijven via: 
www.vzwlobos.be/quiz2017  

www.vzwlobos.be/streetfood  
www.vzwlobos.be/eetfestijn2017  

 
 Uiteraard kan u ook terecht bij de 

bestuursleden (lijst achteraan in het boekje) 
 

Inschrijven is noodzakelijk voor 
volgende activiteiten: 

 

- De Algemene Quiz 
- Het Petanquetornooi (ter plaatse) 
- Het Streetfood festival 
- Het Lobosfestijn 
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Vrijdag 26 mei  –  14u00 

Pannenkoekennamiddag 
 

Wij verwachten alle mensen van Lobos en 
daarbuiten, jong en oud, op dit gezellige 

openingsfeest met pannenkoeken en koffie. 
 

DJ Gilbert Van Damme zal jong en oud de dansvloer 
opjagen met toegankelijke muziek voor iedereen! 

 
 

Vrijdag 26 mei  –  14u30 

Fietstocht voor het hele gezin 
 

Rij met ons mee 17 km langs mooie paden 
doorheen Lochristi. Niet te lang en geen moeilijk 
begaanbare wegen zodat alle leeftijden hier aan 

kunnen deelnemen. We vertrekken in groep onder 
begeleiding van 2 wegkapiteinen en een volgwagen. 

 
Inschrijven is niet noodzakelijk en  

kan op de dag zelf. 
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Vrijdag 26 mei  –  20u00 

19de Algemene Quiz 
In samenwerking met THE NEIGHBOURS 

 
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/quiz2017 

 
 

Vrijdag 26 mei – 20u00 

Openingsreceptie 
in het vernieuwde wijklokaal  
met bodega en streekbieren 

 
Nu de verbouwingen achter de rug zijn en ons 
lokaal in een fris jasje zit, willen wij u dit graag 

voorstellen bij een lekkere cocktail of fris 
streekbiertje. Kom dat zien! 
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Zaterdag 27 mei 

Petanque Tornooi  
MELI MELO - aanvang om 13u30 

 
Met bekers voor de winnaars (prijzen in speciën). 

Inschrijven vanaf 13u00 - Start om 13u30 
€ 2 inleg - Prijzenpot € 50 + inleg 
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Zaterdagmiddag 27 mei  -  15u30 

Kindernamiddag 
met Clown Aardbei 

www.clownaardbei.be 
 

Een namiddag vol animatie voor de kleinsten onder ons. 
Doorlopend springkasteel  en racecircuit met gocarts! 

 

 
 

 

Brusselse 
Wafels  

Vanaf 14u30 
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Zaterdagavond 27 mei  -  19u30 

Streetfood festival  
 

Een 10-tal eet- en drankstandjes waar u met een 
op voorhand gekochte kaart kan langsgaan om 

uw gerechten op te halen. Kom genieten van 
deze wereldkeuken met je buren! 

 
Tickets € 25 enkel in VVK via 

www.vzwlobos.be/streetfood  
of bij het bestuur (zie lijst achteraan). 
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Zaterdagavond 27 mei  -  rond 21u00 

LOBOS Feest! 
Gratis optreden en DJ’s! 

 

 
 

Partie-Party! Feestband met en rond Kurt 
Burgelman (Biezebaaze). Amusement verzekerd! 
 
 
Lobos Feest! 
met DJ sets van 
Blom Brothers 
en DJ Jim van 
Afterwork Chess 
Cafe Gent. Hop 
met de beentjes! 
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Zondagmiddag 28 mei  –  12u00 

Lobos festijn 

Met warme Breydelham 
 

Om 11.00 uur gaat de tent open  
voor het aperitief. 

 
Voor de prijs van € 15 krijgt u  

warme Breydelham vergezeld van een 
groentenassortiment, sausjes en frieten. 

Daarna een verrassend dessert. 
 

Kinderen betalen € 8. 
 

Inschrijven vóór 25 mei via onze website 
www.vzwlobos.be/eetfestijn2017 

of telefonisch op nr.  0474/ 98 03 41 
 
 

 
Om 13.30 uur bekendmaking van de  

winnaar ‘Raad de prijs 
van de kar uit den 

Delhaize’ 
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Silencio, por favor! 
 
Nu het mooie weer terug 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! 
 
Ook aan het wijklokaal zitten we wat vaker  
buiten, hou hier ook rekening met de buren, aub! 
 
 
 

 
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!   
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Recreatief Petanquetornooi 
 

Zondag 3 september 2017 
 

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 en dan betalen vanaf 27 mei 2017  -  (€9/ploeg - 

BE06 97997533 6722) via www.vzwlobos.be  of  info@vzwlobos.be  
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:  .....................................................  Email:  ............................  

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

Naam speler 3:   ...................................................................................................  

Maaltijd: Stoofvlees / friet € 12  - aantal:   ........................................................  

Kip / friet € 12 - aantal:   ......................................................................................  
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Het bestuur van uw wijkcomite 
 

Voorzitter 
Christophe Tillie 
 

Bosakkers 59 
GSM: 0474/980341  
Christophe@ 
vzwlobos.be  

Beheerder 
Véronique Joos 
 

Bosakkers 57 
GSM: 0495/757692  
Veronique@ 
vzwlobos.be  

Penningmeester 
Sabine Vanlerberghe 
 

Loboslaan 31 
GSM: 0478/236743  
Sabine@vzwlobos.be 

Beheerder 
Filip Bennesteker 
 

Loboslaan 23 
GSM: 0475/321570  
Filip@vzwlobos.be  

Secretaris 
Dennis Verkinderen 
 

Ommegangstraat 116 
GSM: 0486/859805 
Dennis@vzwlobos.be 

Beheerder 
Ann Janssens 
 

Bosdreef 63 
GSM: 0479/573011  
Ann@vzwlobos.be 

Beheerder 
Geert Van Daele 
 

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

Beheerder 
Dina Vanhaecke 
 

Ledebeekweg 116 
GSM: 0477/213422  
Dina@vzwlobos.be 

Beheerder 
Ward Leenaert 
 

Ommegangstr. 136 
GSM: 0474/431383  
Ward@vzwlobos.be  

Financiël commissaris: 
Caroline Vande Putte  
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Familienieuws 
 

Overlijdens 
 

Guido De Graeve, echtgenoot van Magdalena De 
Meester, geboren te Gent op 3 februari 1954 en 
overleden in het UZ te Gent op 23 februari 2017. 
 
Aan de getroffen families bieden wij onze 
oprechte deelneming aan. 

 
PROFICIAT 
 

Aan alle eerste en plechtige communicanten en  
aan allen die deelnemen aan het Lentefeest! 
 
 

 
Brandstofbestelling 

 
De volgende gezamenlijke mazout bestelling gaat door in 
juli/augustus 2017. Je kan alleen in het wijklokaal inschrijven 
vanaf zaterdag 01.07.2016  tot en met zondag 27.08.2017.  
 

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

 
Gelieve bij bestellingen “vol” het aantal liters te vermelden, 
om overlopen te vermijden! 
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 Van Grembergen 

Timmerwerken 
 

Rostijnenstraat 27 
9080 Lochristi 

Olivier Duprez 
Gevelwerken 

 

Watersniphof 22 
9080 Lochristi  

 

 

 

Cba & Co 
Boekhouding 

 

Kapelleken 15 
9080 Lochristi 

 

 

 

Het Haarsalon 
 

Nancy Vindevogel  
Boskapellaan 15 

9080 Lochristi 
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Onze sponsors 

0 

 

Algemene Bouw- en 
onderhoudswerken Delani 

 
Nico De Laruelle 
0475/49 17 69 
info@delani.be 

 
 

De traiteur die jouw smaken klaarmaakt 
0473/79 07 57 - info@cerisenoire.be 

 
0472/69 40 00 - info@solarconstructs.be 

 
 

0476/ 96 95 30 - info@cormier-parket.be 

 
 

09/324.59.82 - info@eetcafesteentje.be 

 
 

0474/43 13 83 - info@wardleenaert.be 
 

 
09/355 57 55 - info@drinksdeclercq.be 

 


