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

www.vzwlobos.be/fotoarchief 

In 2017 vernieuwden we 
reeds de toog en kreeg het 

ganse lokaal een 
cosmetische update. 

Dit jaar kwam er nieuw 
meubilair, en onze Bosbar 
ziet er al opnieuw een pak 
beter uit! 

In 2019 willen we graag 
investeren in nieuwe 

vloerbekleding en gaan 
we van start met de 

plaatsing van 
zonnepanelen! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
2018 is bijna vervlogen, 2019 staat al voor de deur… 
 
2019 wordt een nieuw jaar met nieuwe en ook vertrouwde 
activiteiten: 
 
Het hoogtepunt van ons nieuw werkjaar zal Lobos Feest! 2019 
zijn. De 35ste editie van ons feest gaat door op 31 mei,  1 en 2 
juni. Dit jaar koppelen we een thema aan onze verjaardag, 
namelijk The Jungle Edition. Op zaterdag 1 juni treden de 
Soulbrothers op. Met hun overweldigende stemmen en hun 
aanstekelijke energie doen Charel van Domburg (bekend van the 
Magical Flying Thunderbirds), Vincent Goeminne (The Dinky Toys) 
en Wim Soutaer (bekend van hits als ‘Allemaal’) elk podium 
daveren. Straffe muzikanten die zich aan alle genres wagen, maar 
vooral professionele humoristen.  
We sluiten deze avond af met onze eigen Blom Brothers. Michael 
en Peter Blom zijn opgegroeid in onze wijk. Al meer dan 20 jaar 
delen ze samen hun passie voor muziek. Noteer deze data alvast 
in jullie agenda en ga nu al op zoek naar je meest feestelijke 
jungle-outfit. 
 
Nog een feestje in dresscode dat doorgaat op vrijdag 22 februari 
in onze Bosbar is Lobos Kitch party. Kom in je meest foute outfit 
genieten van de schaamteloze nummers die door de boxen zullen 
weerhalmen. 
 
In 2019 organiseren we ook een heuse kersthappening waar 
gezelligheid troef zal zijn (meer info hierover zal later verschijnen). 
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Volgend jaar voorzien we onze Bosbar van een nieuwe 
vloerbedekking en zonnepanelen. Na deze investeringen 
hebben we op 3 jaar een volledig nieuwe Bosbar verwezenlijkt 
(TOPTEAM! 😊😊). 
 
Graag wens ik jullie het allerbeste voor het komende jaar en hoop 
ik jullie te zien op een van onze volgende activiteiten. De eerste 
datum die jullie al kunnen vastleggen voor het nieuwe jaar is 6 
januari. Dan nodig ik jullie graag uit op onze nieuwjaarsreceptie. 
Breng je buren en vrienden uit de wijk mee. Zo kunnen we het 
nieuwe jaar samen inzetten bij een hapje en drankje aangeboden 
door vzw Lobos. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christophe Tillie 
Voorzitter vzw Lobos 
 
  
 
Aan het einde van het oude gekomen 
Reeds van het nieuwe aan het dromen 
Wensen wij jullie veel liefde en geluk  
12 maanden aan een stuk. 
 
Uw Bestuur 
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Steunkaarten 
 
De volgende nummers zijn uit de loterij gekomen: 
 
1ste prijs: een weekendje weg: Nr. 481 (reserve 706) 
2de prijs: een gastronomisch etentje: Nr. 950 (reserve 85) 
3de prijs: een ontbijt met bubbels: Nr. 70 (reserve 907) 
 
Gelieve contact met ons op te nemen via 0478 23 67 43 of 
sabine@vzwlobos.be om uw gewonnen prijs in ontvangst te 
nemen. 
 
Indien de gewonnen persoon zich niet bekend heeft gemaakt 
vòòr maandag 31 december, gaat de prijs naar de reserve 
winnaar.  
 
Nogmaals bedankt voor uw steun, en alvast proficiat aan de 
winnaars! 
 

 

mailto:sabine@vzwlobos.be
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Kerstmarkt Lochristi 
 
Zondag 16 december staan we opnieuw op de Kerstmarkt 
van Lochristi.  
 
Hier zal er terug mogelijkheid zijn om ons eigen Lo-BOSBIER 
per 4 kleine flesjes aan €10 of in een geschenkmandje aan 
€15 te kopen.  
 
Daarnaast zal u ons al van ver kunnen ruiken, want we 
bakken ook onze eigen BOS-Dog, een haute-dog van eigen 
creatie… Zeker komen proeven! 
 
Tot dan! 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Aan alle inwoners van Lobos, 
 
Het wijkcomité heeft het genoegen alle inwoners van Lobos uit te 
nodigen op de 23ste nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 
tussen 10 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, petanque, kaarten, crea of de naaiclub: u kan met al uw 
vragen bij hen terecht! 
 

Alvast prettige feesten gewenst voor u en uw familie! 
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Het programma voor 2019 
 
Alvast enkele nieuwe activiteiten en hun datum op een rijtje: 
 
Zondag 6 januari Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 25 januari Algemene ledenvergadering 
Zondag 26 januari Gezelschapspelen namiddag 
 
Vrijdag 22 februari Lobos Kitch Party 
Zondag 24 februari Lobos Sport! Badminton 
 

Zondag 24 maart 
Lobos Sport! Mountainbike + 
Workshop fietsonderhoud 

 

Zondag 21 april 
Paasontbijt 
Paaseierenraap & 
Paaseierenworp 

Vrijdag 26 april Ledenvergadering Lobos Feest! 
Zondag 29 april Lobos Sport! Airsoft 
 

Zondag 26 mei Buitenbar verkiezingen 

31 mei – 2 juni 
Lobos Feest! 2019 - The 
Jungle Edition 
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Zaterdag 28 juli Lobos Sport! Wandeltocht 
 
Zondag 18 augustus Rommelplein Lobos 

Vrijdag 23 augustus 
Bedankingsfeest leden & 
evaluatie Lobos Feest! 

 
Zondag 1 september Petanque tornooi Lobos 
Zondag 29 september Fietstocht 
 
Vrijdag 25 oktober Nachtspel Halloween 
Donderdag 31 
oktober 

Halloweenspel voor de 
kindjes 

 
Zaterdag 23 
november 

Thema-avond ‘Zwitserland’ 

 

Zondag 1 december Lobos Sport - Bowling 

Zaterdag 21 december Kerstfeestje 
 
Deze data zijn nog onder voorbehoud, meer informatie kan 
je terugvinden op onze website of Facebook pagina. 
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Lobos Feest! 2019 
The Jungle Edition 

 
Ons 35ste wijkfeest belooft een specialleke te worden!  
De naam is alvast tropisch, hopelijk de temperaturen ook 😊😊 
 
Hieronder kan je het voorlopige programma vinden: 
 

Vrijdag 30 mei 
 

Familienamiddag 14u00 
Poppenkast Pedrolino 14u00 

Doorlopend pannenkoeken en ijsjes 
Lobos Universalis 15u00 

 

Quiz 20u00 
Openingsreceptie 20u30 

 
Zaterdag 1 juni 

 

Petanquetoernooi 13u00 
 

Streetfood festival 18u00 – 21u00 
 

The Soul Brothers 22u00 – 23u30 
Opzwepende powermix die keer op keer voor party, plezier, een ongelofelijke 

ervaring en véél muziek zorgt. 
 

DJ’s The Blom Brothers – 23u30 – 02u00 
Ons eigenste Lobos DJ duo. Floorfillers, boringkillers. They play, you dance! 

 
Zondag 2 juni 

 

Beenhesp – friet, de klassieker! 
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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 
 

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

Financieel 
commissaris: 
Caroline Vande 
Putte 

 
Vragen of opmerkingen? 

 
Neem gerust contact op met iemand van het bestuur! 
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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… 

CLAEYS - DE MUNTER BVBA 

Dorp-West 19 
9080 LOCHRISTI 

+ 32 9 3553058  
 claeysdemunter@dvv.be 

 
 

tel:+3293553058
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