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Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

In het laatste 
weekend van mei 
hielden we terug 
onze jaarlijkse 
wijkfeesten. Het 
werd een success- 
editie dankzij het 
goed gevulde 
programma,  

de vele bezoekers 
en gemotiveerde 

medewerkers.  
 

Volgend jaar al de 
34ste editie, bedankt 
aan iedereen die er 

bij was dit jaar! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Ondertussen zijn we al aan het derde Loboske toe met het nieuwe 
bestuur (wat gaat de tijd snel)!  
 
Op 28 april deden we met Lobos in samenwerking met Studio Brussel en 
De Standaard mee met Lokalen Helden. Dit was een groot succes dat ons 
inspireerde om daaraan een vervolgverhaal te breien: Lobos Live! We 
gaan vier maal per jaar live een band, stand-up comedien, aanstormend 
dj talent of iets met dans/toneel...  op ons podium in de Bosbar plaatsen.  
Hiervoor zijn we nog op zoek naar lokaal talent, dus kennen jullie iemand 
of ben je zelf iemand dan vernemen we dit graag! Uiteraard zorgen we 
hierbij ook voor de nodige reclame voor jullie project. 
 

Het Lobos Feest! 2017 in de maand mei was een groot succes maar meer 
hierover op de volgende pagina's. 
 

Wat brengt ons de volgende maanden nog? We gaan van start met de 
2de fase van de verbouwingswerken (afwerken bank in de bar/ het 
installeren van een keuken en de berging aanpassen). We hebben 
geïnvesteerd in een ventilatiesysteem met verwarming en nog een aantal 
nieuwe verwarmingstoestellen.  Dit past perfect in het thema van 
duurzaamheid waar we de volgende jaren meer willen op inzetten. 
 

Wat mij dan ook naar de volgende primeur voor Lobos brengt: op 14 
september starten we met een heuse Buurderij. Vanaf dan is het 
mogelijk om op donderdag tussen 16u en 19u jullie boodschappen 
(aangekocht via www.boerenenburen.be bij lokale boeren) op te halen in 
onze Bosbar. Meer info hierover kan je terug vinden in dit Lobosken. 
 

Rest mij nog aan iedereen veel leesplezier te wensen en tot een van deze 
aan onze Bosbar. 
 

Mvg, 
 

Christophe Tillie 
Voorzitter vzw Lobos 



 

Wijkcomite Lobos  2 

Oproep bar 
 

Elke vrijdagavond van 20u tot 01u en zondag ochtend van 10u tot 
13u is onze Bosbar open voor iedereen.  Dagelijks zijn er 
activiteiten in en rond ons wijklokaal, zoals je kan zien in onze 
online agenda: www.vzwlobos.be/kalender.  
 
Heb je zin om enkele keren per jaar of bij evenementen eens 
achter de toog te kruipen voor enkele uurtjes? Uiteraard loop je 
eerst enkele keren mee met een ietwat ervaren barman of 
barvrouw.  
 
Laat je gegevens achter op www.vzwlobos.be/bosbar en we 
nemen contact met je op, of kom op 24 september langs in de 
Bosbar voor een aperitiefje, dan kan je alvast zien hoe het er aan 
toe gaat en je naam op de lijst van medewerkers plaatsen! 
 
Tot dan! 
 

  

http://www.vzwlobos.be/kalender
http://www.vzwlobos.be/bosbar


 

3  ‘t Lobosken 

Verslag Lobos Feest! 2017 
 
Wegens het (niet voor iedereen) verlengde weekend dit jaar 
startten we op vrijdag 26 mei reeds omstreeks 14u00 met 
een fietstocht van ongeveer 17 km langs de mooiste 
fietspaden doorheen Lochristi. Ondanks de brandende zon 
konden onze die-hards niet ontmoedigd worden en onder 
begeleiding van onze wegkapiteinen Geert & Ann kwam 
iedereen veilig terug op het terrein voor een welverdiende 
pot bier! Deze stonden ondertussen fris en ook de 
pannenkoeken waren reeds gebakken zodat de fietsers 
konden aanschuiven bij de minder sportievelingen onder 
ons...  
 
Omstreeks 20u00 kwamen de deelnemers voor de 19de 
algemene quiz georganiseerd door de The neighbours 
stilaan toe.  In onze vernieuwde Bosbar was iedereen 
welkom voor de openingsreceptie, en terwijl in de tent de 
grijze massa’s hun werk deden, konden de andere mensen 
genieten van een streekbiertje of een lekker coctail.  
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Op zaterdag is traditioneel de eerste activiteit in de 
namiddag het petanque tornooi. Ondanks de hitte werd er 
stevig doorgespeeld, en ondertussen zien we ook het jongste 
publiek van Lobos toestromen. Zij maken zich op voor de 
kindernamiddag met Clown Aardbei, een springkasteel en 
het racecircuit met gocarts. Om een kleine honger te stillen 
zijn er ook volgens een aloud familierecept verse wafels met 
aardbeien en slagroom te verkrijgen. 
 

 
 
Om 19u30 ging het streetfoodfestival van start. Onder 
leiding van Cerise Noir kon iedereen met een op voorhand 
gekochte kaart aan 10 eet-en drankstandjes langs gaan een 
gerechtje ophalen. De laatste mensen stonden nog aan te 
schuiven toen de eerste noten van Partie-Party door de 
boxen kwamen. Youri Aelterman schreef er het volgende 
stukje over, waarvoor dank! 
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PARTIE-PARTY 
 

Samen met Kurt Burgelman (Biezebaaze) gaven we een nieuwe 
dimensie aan het begrip ‘Feesten in Lobos maakt niet alleen de 
beentjes los’  
 

Uitstekend idee van het (nieuwe) bestuur om zo een avond te 
organiseren waar men nog eens de beentjes kon strekken op de 
dansvloer. Laat nu net dat iets zijn wat te weinig gebeurt in 
Lochristi en wat wij telkens weer als een topontspanning ervaren 
na een drukke werkweek. 
 

Doe zo verder en tot volgend jaar! 
 

Youri Aelterman 
 
Na deze geweldig live band volgend nog de geweldige DJ Jim 
en onze eigen Blom Brothers. Het uitbundig dansen ging 
door tot in de vroege uurtjes... 
 

Met kleine oogjes werden op zondag rond 11u00 de eerste 
aperitiefjes terug uitgeschonken. Daarna kan iedereen 
aanschuiven voor het beenhespfestijn met frietjes en 
groentjes. Na het dessert en de uitreiking van de 
tombolaprijzen en de winkelkar kunnen we terugblikken op 
een zonnig wijkfeest vol plezante activiteiten! 
 

Natuurlijk is een succesvol wijkfeest enkel mogelijk met de 
hulp van vele mensen. Daarom bedanken we ook de vele 
leden en losse medewerkers van het wijkfeest voor de inzet 
van dit fantastisch weekend. Zin om mee te werken? Kom 
gerust eens langs of bel ons op 0474/98 03 41. 
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Verslag Afterwork BBQ & Party 
 
Onze wijkfeesten waren nog niet goed en wel opgeruimd, of 
de volgende activiteit stond reeds op het programma.  Om 
het begin van de vakantie in te zetten organiseerden we op 
de laatste dag van juni een grote BBQ voor iedereen die wou 
komen. Met maar liefst 50 volwassenen en 8 kindjes schoven 
we aan tafel in de Bosbar. 
 

 
 
Na het fantastische eten (we waren wel een dessertje 
vergeten ) kon er verder gezellig gekeuveld worden en wat 
later kon er nog een dansje geplaceerd worden door de 
liefhebbers.  
 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
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Kaarten 
 

Eindklassementen WHISTEN 2016 – 2017 
 

  match punten 
1 André Van der Straeten 9 291 
2 Luc D'Heuvaert 9 251 
3 Ria Baele 9 109 
4 Theo De Laender 9 99 
5 Smekens Guy 9 84 
6 François Adams 9 70 
7 Willy V.D. Wiele 9 50 
8 Agnes De Geest 9 -13 
9 Martine Smekens 9 -14 

10 Marc Damoiseaux 9 -53 
11 Romain Van Poucke 9 -64 
12 Marie Jeanne Naessens 8 125 
13 Simonne Valcke 8 113 
14 Muriël Romain 8 -236 
15 Martine Naessens 7 65 
16 Marc De Smet 7 46 
17 Willy Wieme 6 123 
18 Raf Coone 0 73 

 
 

Zoals voorspeld, won André hier de 
eindspurt. Well done, kampioen! 
  



 

Wijkcomite Lobos  8 

 
Eindklassementen BIEDEN 2016 - 2017 

 
  match punten 

1 Simonne Valcke 10 82 
2 André  Vanderstraeten 10 83 
3 Wilfried Welvaert 10 100 
4 Agnes de Geest 10 103 
5 Gilbert Ongena 10 118 
6 José Vandenbroucke 10 122 
7 Willy Wieme 10 123 
8 Eddy Vermeulen 9 128 
9 Theo De Laender 10 132 

10 Romain Van Poucke 10 137 
11 Marc Damoiseaux 9 142 
12 Agnes Auman 9 149 
13 Louis Claeys 10 157 
14 Rudy De Ben 10 170 
15 Jacqueline Naumann 9 201 
16 Marcel De Wulf 6 228 
17 Raf Coone 3 363 

 
 

Hier hadden we een fel gevecht voor de 
eerste plaats, die voor het eerst door een 
vrouw werd veroverd met slechts één puntje 
verschil!  Hartelijk proficiat Simonne! 
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Eindklassementen MANILLEN 2016 – 2017 
 

  match punten 

1 André Van der straeten 10 3176 
2 Romain Van Poucke 10 3031 
3 Martine Naessens 10 3017 
4 Marc Damoiseaux 10 2951 
5 Jacqueline Van Kerckhove 10 2772 
6 Marie-Jeanne Naessens 10 2705 
7 Agnés De Geest 10 2678 
8 Noëlla Van Hende 10 2675 
9 José Vandenbroucke 10 2670 

10 Georges Herrebaut 10 2593 
11 Francois Adams 10 2564 
12 Théo De Laender 9 2554 
13 Willy Van De Wiele 9 2518 
14 Michel Despodt 10 2478 
15 Gilbert Ongena 10 2458 
16 Ria Baele 9 2431 
17 Tom Serraes 10 2416 
18 Guy Smekens 8 2246 
19 Marie-Thérèse Broekaert 10 2081 
20 Marc De Smet 7 2076 
21 Muriel Romain 8 1798 
22 Luc D'Heuvaert 6 1713 
23 Yves De Court 6 1563 
24 Martine Smekens 6 1400 
25 Lynn Van Acker 4 1107 
26 Brigitte Steyaert 3 689 
27 Willy Wieme 3 679 
28 Raf Coone 2 372 

 
Ook hier had André de overmacht, het was wel 
spannend voor plaats 2 en 3... Gefeliciteerd André! 
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Verslag schaken 2017 
 

De verdiende overwinning van Gilbert zat eraan te komen, nadat 
Albert, zijn gevaarlijkste tegenstander, in de onderlinge duels de 
duimen moest leggen. Een dikke proficiat! 
 
De huldiging van de kampioenen is ondertussen ook al voorbij en 
langzaamaan komt het nieuwe seizoen dichterbij. De eerste 
schaakdag valt op woensdag 6 september vanaf 20u. Dit geldt dus 
voor alle weken, behalve indien het een feestdag betreft of in 
vakantieperiodes. Alles gaat uiteraard allemaal door in het 
wijklokaal, excuses, het heet voortaan: Bosbar. Uiteraard is 
iedereen welkom die interesse zou vertonen voor deze activiteit, 
ook mensen die nog geen nota van schaken hebben. Binnen ons 
clubje heerst een ongedwongen en ontspannen sfeer, zodat 
niemand last hoeft te hebben van drempelvrees, overigens, er is 
geen verplichting om aan de competitie deel te nemen. Er zal 
naderhand wel een schema opgesteld worden voor de competitie, 
naargelang het aantal deelnemers.  
 
Voor zij die vrij zouden willen schaken zou ik zeggen: doen. Je zal 
altijd wel iemand vinden die een partij wil spelen. 
 
Groetjes en tot dan? 
 
Louis 
    
 
 
 
 
 
  

Zin om ook te schaken, competitie of vrij? 
Kom zeker eens langs op een woensdag 

vanaf 20u00! 
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Eindstand 
 

  Totaal 
1 Gilbert Ongena 53 
2 Albert Veroeven  50 
3 Werner Deman 47 
4 Louis Claeys 40 
5 Guy Burssens 38 
6 Anne De Wilde 36 
7 Kris Van Hof 25 
8 Maurice Claeys 25 
9 Dirk De Kerpel 25 

10 Eddy Wauters 21 

 

Proficiat Gilbert! 
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Petanquetornooi 
 

Op zondag 3 september houden wij ons jaarlijks recreatief 
petanquetornooi in Lobos. Het tornooi is al enige tijd VOLZET, 
maar kom zeker af om voor de 26 ploegen te suporterren en om 
een glaasje te drinken in de Bosbar! 
 

 
 
 

Gratis Wifi 
 
Een plek waar mensen samen komen waar geen wifi aanwezig is, 
is in 2017 bijna ondenkbaar   Na het zorgvuldig vergelijken van 
providers hebben we de beste keuze kunnen maken voor de 
Bosbar. 
 
Er is vanaf nu dus gratis wifi voor alle leden, het 
wachtwoord hiervoor zal op het infobord 
weergegeven worden en regelmatig gewijzigd 
worden om misbruik tegen te gaan. 
 
Surfen maar! 
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Boeren en Buren - Buurderij 
 

Vanaf september 2017 kan je bij ons in de Bosbar je 
bestelling van Boeren & Buren komen ophalen, we worden 
dan een heuse Buurderij! 
 
Boeren & Buren is een online winkel met eerlijke 
streekproducten, van fruit, groenten en brood tot vlees, kaas, 
hoeve-ijs, ambachtelijk bier, etc. De boeren waar je 
producten bij besteld steken deze in een handig pakket dat je 
wekelijks kan ophalen op donderdag tussen 16 en 19 uur in 
de Bosbar. Tussen 16 en 17 uur zullen er steeds enkele 
boeren aanwezig zijn om hun producten te promoten, op 
vragen te antwoorden of gewoon een babbeltje te slaan. 
 
Uiteraard is onze bar open en kan je gezellig een glaasje 
drinken. 

 
Op 14 september is er een officiële opening in 
samenwerking met Boeren en buren en de Gemeente 
Lochristi, waarop de boeren hun producten komen 
voorstellen en het concept en de manier van werken in detail 
voorgesteld zal worden. Kom zeker een kijkje nemen! 
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Schrijf je nu al in bij onze Buurderij om op de hoogte 
gehouden te worden, of neem eens een kijkje naar de 
producten die worden aangeboden! 
 
Stap 1: Ga naar www.boerenenburen.be en geef in het 
zoekvenster 9080 of Lochristi in.  

 
 
STAP 2: Klik op ‘Deze buurderij bekijken’ en vervolgens op 
‘Lid worden van deze Buurderij’. 
 
Vul je gegevens in en verstuur ze en je zal op de hoogte 
gehouden worden van alle verdere nieuws! 
 

http://www.boerenenburen.be/
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Fietstocht 
 

Zondag 17 september 
 
Verzamelen: aan de Bosbar 
Grote toer: ongeveer 30 km – vertrek om 14u00 stipt 
Kleine toer: ongeveer 17 km – vertrek om 15u30 stipt 
 
De uren kunnen nog wijzigen, en bij slecht weer gaat de tocht niet 
door. Wil je op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een SMS 
met FIETSTOCHT naar 0474/98 03 41of volg onze evenement 
pagina op Facebook via www.vzwlobos.be/fietstocht-2017 
 
Wie fietst er mee met ons? Er zijn voldoende stopplaatsen voorzien 
en een kleinere toer voor mensen met kinderen.  
 
We fietsen aan een matig tempo. Deelname is gratis.  
 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 
 

  



 

Wijkcomite Lobos  16 

Lobos Live met Liquid Gold 
 

Vrijdag 29 september 
 
Na het grote succes van de live muziek bij Lokale Helden in april, 
besloten we om enkele keren per jaar een live band te laten spelen 
in onze Bosbar onder de noemer Lobos Live! 
 
We gaan van start met de groovy coverband Liquid Gold, met op 
toetsen de echtgenoot van Jo Janssens,  Peter De Schaepmeester…  
 
Kom dat zien, kom dat zien! 
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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  

Secretaris 
Dennis Verkinderen 
 

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

Beheerder 
Filip Bennesteker 
 

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

Penningmeester 
Sabine Vanlerberghe 
 

Loboslaan 31 
GSM: 0478/236743  
Sabine@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 

 
Vragen of opmerkingen? 

 
Neem gerust contact op met iemand van het bestuur!  

mailto:Christophe@vzwlobos.be
mailto:Christophe@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Dennis@vzwlobos.be
mailto:Filip@vzwlobos.be
mailto:Sabine@vzwlobos.be
mailto:Dina@vzwlobos.be
mailto:Ward@vzwlobos.be
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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… 
 
 
 

 




