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Foto(s) van het moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

Lobos Live! Westerneditie 
was een succes. De band en 
de taco’s smaakten naar 
meer... Bedankt aan alle 
verklede aanwezigen! 

Op de griezeligste dag van het 
jaar gingen de jongsten in de 
wijk trick or treaten. Hopelijk 

deden ze de bewoners niet 
teveel schrikken! 

Ook de Sint kwam dit jaar 
terug op bezoek in de 
Bosbar. Stijlvol in een 

cabrio dan nog wel!  
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Het mooie winterlandschap op de achtergrond doet mij stilstaan 
bij het feit dat het einde van het jaar 2017 in zicht is. 
 
2017 was voor ons bestuur een hectisch jaar waar we tal van 
zaken hebben gerealiseerd (denk maar aan de vele activiteiten en 
de renovatie van onze Bosbar). 
 
2017 is ook een jaar dat we samen met jullie in schoonheid willen 
afsluiten op de kerstmarkt in Lochristi op 17 december. Daar 
stellen we met trots ons eigen lo-Bosbier voor. Een mooi en ideaal 
geschenk voor de feestdagen en daarna verkrijgbaar in onze 
vernieuwde Bosbar. 
 
2018 is een jaar dat we schitterend willen inzetten met een 
nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Een ideale gelegenheid om de 
Bosbar nog eens te bezoeken, af te spreken met buren en 
vrienden en een glaasje te drinken op het nieuwe jaar, 
aangeboden door het bestuur. 
 
2018 krijgt zoals 2017 een goed gevuld programma met enkele 
vertrouwde (Lobos Live, Lobos Sport, Lobos Feest) en enkele 
nieuwe activiteiten. Het volledige programma kan je terugvinden in 
dit nummer. 
 
2018 wordt ook een groen jaar. We stoppen met de 
groepsaankoop mazout maar voorzien wel een alternatief in 
samenwerking met de gemeente, Eandis en Solar construct. Meer 
info hierover kan je ook terugvinden in dit nummer. 
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2018 is ook een feestelijk jaar voor toneelgroep Ludio (25 jaar 
bestaan). Deze toneelgroep is ontstaan dankzij een samenwerking 
tussen het wijkcomité Lobos en het Davidsfonds. In maart kunnen 
jullie alvast genieten van een nieuw en ongetwijfeld fantastisch 
toneelstuk ter ere van hun 25 jarig bestaan. 
 
Ik wens jullie allemaal een fantastisch eind 2017 en een 
voorspoedig 2018! 
 
Feestelijke groeten,  
 
 
Christophe Tillie 
 

 
 

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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Familienieuws 
 

 
 

Op 22 november werd NOAH, het zoontje van Kenneth en 
Evelien geboren. 
 
Een dikke proficiat aan de kleine spruit en de trotse ouders! 
 
 
 
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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! Enkele wijzigingen ! 
 

Lobos Feest! 2018 
 

Ons wijkfeest gaat normaal gezien door in het laatste 
weekend van mei. Dit jaar gaat het schoolfeest van Sint-Jozef 
in Lochristi door in hetzelfde weekend. Om geen publiek te 

moeten missen hebben we dan ook besloten om het 
wijkfeest dit jaar te verleggen. Rekening houdende met 

andere wijkfeesten in die periode, is dit de nieuwe datum 
geworden: 

 

11-12-13 mei 2018 
 

Duid deze maar alvast aan in je agenda! 

 
 

Steunkaarten 
 
Normaal gezien komt uw wijkbestuur in januari – februari 
rond met onze jaarlijkse steunkaarten. Aangezien dit de 
koudste en donkerste maanden zijn, hebben we besloten dit 
te verschuiven naar september 2018. Het zal voor iedereen 
veel aangenamer zijn 😊😊 
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Kerstmarkt Lochristi 
 
Zondag 17 december staan we terug op de Kerstmarkt van 
Lochristi.  
 
Hier zal in primeur ons Lo-BOSBIER geproefd en gekocht 
kunnen worden! Dit bier hebben we laten brouwen door 
brouwerij Broers uit Wachtebeke en is exclusief voor ons 
samengesteld! Een uniek bier, zacht van smaak en na de 
kerstmarkt exclusief te verkrijgen in de Bosbar! 
 
Met de feestdagen in zicht is het ook mogelijk om 
geschenkmanden aan verschillende prijzen te kopen.  
 
Tot dan! 
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Lochristi BENOveert! 
 
BENOveren, dat is Beter rENOveren, met verhoogde ambities op 
vlak van energieprestaties en met alle renovatiestappen in de 
juiste volgorde. Zo maak je van jouw woning een echt 
comfortabele woning die in waarde stijgt en klaar is voor de 
toekomst! Bovendien bespaar je op je energiefactuur en wordt 
jouw woning ook nog eens vriendelijk voor het milieu! 
 

Ga je binnenkort renoveren? Doe het dan met advies! De 
Gemeente Lochristi, het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
van de provincie Oost-Vlaanderen en de Gezinsbond starten een 
gratis begeleidingstraject voor alle gezinnen in Lochristi, die aan 
renoveren denken. 
 

De voordelen op een rijtje: 
 

• Gratis onafhankelijk renovatieadvies aan huis voor een 
doordacht en logisch stappenplan (dak, muurisolatie, raam en 
glaswerk, verwarming, sanitair en ventilatie) 

• Hulp bij het opvragen van offertes en de onderhandelingen met 
aannemers en leveranciers. 

• Informatie en hulp bij het aanvragen van premies en goedkope 
leningen. 

• Begeleiding tijdens de uitvoering door ervaren 
energieconsulenten 

• Bijstand van de juridische dienst van de Gezinsbond. 
 
Wil je alles weten over duurzaam BENOveren? 
Kom naar de infoavond op 27 maart a.s. om 19u30 in het 
Wijklokaal van vzw Lobos, Boskapellaan 79A.  
 

Inschrijven: Via duurzaamheidsambtenaar Stijn Lodefier, 
duurzaamheid@lochristi.be of 09/326.88.24  
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Groepsaankoop zonnepanelen 
 

In het kader van duurzame energie willen we graag een 
groepsaankoop zonnepanelen organiseren.  
 
Op de infoavond op 27 maart om 19u30 zal onze sponsor van 
www.solarconstructs.be een vrijblijvende uiteenzetting doen over 
aankoop en gebruik van zonnepanelen en al wat er bij komt kijken. 
 
Inschrijven: Via duurzaamheidsambtenaar Stijn Lodefier, 
duurzaamheid@lochristi.be of 09/326.88.24  
 

 
 

Brandstofbestelling 
 

 

De laatste gezamenlijke mazoutbestelling gaat door in januari 
2018. In het kader van duurzame energie lijkt het ons beter om te 
focussen op hernieuwbare en minder vervuilende energiebronnen 
voor onze wijk. 
 

Men kan alleen in het wijklokaal inschrijven vanaf vrijdag 22 
december 2017 tot en met zondag 26 januari 2018.  
 

Telefonische bestellingen worden NIET aanvaard. Leveringen vanaf 
de eerste week van februari 2018.  Gelieve bij bestellingen “VOL” 
het aantal liters te vermelden, om overlopen te vermijden. 
 

In alle jaren dat we groepsaankoop mazout gedaan hebben, was 
de leverancier Van Hecke uit Moortsele steeds de goedkoopste. 
Indien u in de toekomst mazout wil bestellen, kan u altijd 
rechtstreeks met hem onderhandelen: 
 

09 362 51 46 - info_vanhecke@skynet.be 

http://www.solarconstructs.be/
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Beste inwoners van Lobos, 
 
Het wijkcomité heeft het genoegen alle inwoners van Lobos uit te 
nodigen op de 22ste nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 
tussen 11 en 13 uur aan de Bosbar. 
 
Wij hopen u daar allen te mogen ontmoeten om met een glaasje 
en een hapje het nieuwe jaar feestelijk in te zetten! 
 
Nieuwe inwoners zijn zeker welkom om kennis te maken met onze 
activiteiten. Van de meeste activiteiten zullen de 
verantwoordelijken aanwezig zijn, dus wie meer info wil over 
schaken, petanquen, kaarten, crea of de naaiclub, u kan met al uw 
vragen bij hen terecht. 
 
Tot dan, 
Het bestuur 
 

Alvast prettige feesten gewenst voor u en uw familie! 
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25 jaar toneelgroep Ludio 
 
In 2018 mag Toneelgroep Ludio haar 25 
jarig bestaan vieren. VZW Lobos viert 
graag mee en hieronder kan u lezen 
waarom! 
 
We keren terug naar de jaren negentig. 
Uit de vaststelling dat zowel het wijkcomité Lobos als het 
Davidsfonds uit éénzelfde spelerspotentieel diende te putten om 
toneel te brengen, groeide de idee om het spelerspotentieel te 
groeperen in een nieuwe vereniging die zich uitsluitend met toneel 
zou bezighouden. 
 
In januari 1993 werd dit een feit: in het staatsblad werd de 
oprichtingsakte van toneelgroep LUDIO gepubliceerd. Wanneer u 
er een Latijns-Nederlands woordenboek bijhaalt, blijkt dat Ludio 
wordt vertaald als “pantomimespeler”, “danser”, “kamerspeler”. 
 
Sinds de oprichting heeft Ludio ongetwijfeld een stempel gedrukt 
op het toneelgebeuren in Lochristi. En daar mogen ze heel fier op 
zijn! Ludio wilde in de eerste plaats theater brengen waar een 
spelersgroep achter staat. Stukken met inhoud, stukken met een 
uitdaging,..  
 
Vanaf het prille begin stond Ludio garant voor een gevarieerd en 
vaak gewaagd programma. De toneelgroep heeft als doelstelling 
minstens één keer per jaar een voorstelling te brengen in de 
gemeente Lochristi. Daarnaast wil de groep heel graag jongeren 
betrekken in haar werking om zo het voortbestaan van een 
levendige toneelcultuur binnen de gemeente Lochristi te 
verzekeren. 
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Om dit te kunnen bereiken is de club doorlopend op zoek naar 
jeugdig enthousiasme, kandidaten kunnen zich steeds melden via 
jeugd@ludio.be – zeker doen!  
 
Een club kan echter niet bestaan zonder vrijwilligers. Misschien 
bent u geen toneelspeler maar wel een toneelliefhebber of 
sympathisant? Ludio is naast spelers ook steeds op zoek naar 
enthousiaste barmedewerkers, handige harry’s en 
enthousiastelingen om het decor op te zetten, het licht te laten 
schijnen, het geluid te bedienen, de kassa te bemannen, … Wie zin 
heeft om deel uit te maken van een leuk team, laat het weten via 
info@ludio.be. 
 
Ludio heeft 2017 in schoonheid afgesloten met het stuk ‘Twee 
vrouwen’.  Volgend jaar, in 2018, bestaat de toneelgroep  dus 25 
jaar. Het belooft een feestelijk jaar te worden met als hoogtepunt 
een speciale verjaardagproductie rond het stuk “Tafelgasten” (9, 
10, 16 en 17 maart 2018 - Orphanimo). “Tafelgasten” is een 
toneelstuk van Lode Pools in een regie van Roger Bolders. U zal de 
flyers binnenkort vinden in ons wijklokaal, zorg dat u erbij bent! 
 
Meer info over de club vindt u op www.ludio.be.  Voor bijkomende 
vragen en kan u naast mailen ook bellen naar 09 355 01 81. 
 

  

mailto:jeugd@ludio.be
mailto:info@ludio.be
http://www.ludio.be/
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Het programma voor 2018 
 
Alvast enkele nieuwe activiteiten en hun datum op een rijtje: 
 
Zondag 7 januari Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 28 januari Lobos Sport! Mountainbike 
 
Vrijdag 23 februari Gin tonic avond 
Zondag 25 februari Lobos Sport! Wandeltocht 
 
Vrijdag 23 maart Après ski party  
Zondag 25 maart Lobos Sport! Mountainbike 
 

Zondag 1 april 
Paasontbijt 
Paaseierenraap & 
Paaseierenworp 

Vrijdag 27 april Lobos Live! Lokale Helden 
Zondag 29 april Lobos Sport! Petanque initiatie 
 

11 – 13 mei Lobos Feest! 2018 

Zondag 27 mei 
Lobos Sport! Boogschieten 
initiatie 
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Zondag 24 juni 
Lobos Sport! Mountainbike & 
Wandeltocht 

 
Vrijdag 29 juni Afterwork met BBQ & party 
Zondag 29 juli Picknick 
 
Zondag 26 augustus Rommelplein Lobos 
 
Zondag 2 september Petanquetornooi Lobos 
Zondag 16 september Fietstocht 

Zondag 30 september 
Lobos Sport! Mountainbike 
& Wandeltocht 

 
Zondag 28 oktober Lobos Sport! Minivoetbal 
Woensdag 31 oktober Halloween 
 

Zondag 25 november 
Lobos Sport! Mountainbike 
& Wandeltocht 

Vrijdag 30 november Lobos Live! DJ contest 
 

Zondag 2 december Sinterklaas 
 
Deze data zijn nog onder voorbehoud, meer informatie kan 
je terugvinden op onze website of Facebook pagina. 
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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 

Financieel 
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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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… 

 

 
 




