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Voorwoord 
 

Beste inwoners van Lobos, 

 

Het is weer zover: Lobos Feest! Op 11-12-13 mei, dit jaar een 

beetje vroeger dan anders wegens de talrijke opendeurdagen van 

omliggende scholen. 

 

Het evenement in onze wijk waar we als bestuur een volledig jaar 

aan voorbereiden om er terug een super editie van te maken.  Net 

zoals vorige jaren komen een aantal tradities terug (denk maar aan 

de quiz op vrijdag en de overheerlijke beenhesp met frietjes op 

zondag), maar als bestuur hebben we ook nagedacht over een 

aantal nieuwe activiteiten die we willen organiseren. 

 

Dit jaar gaat er op vrijdagnamiddag tijdens de familie- en 

seniorennamiddag een fotozoektocht door in onze wijk. 

 

Op zaterdag voorzien we voor onze kleinste inwoners poppenkast 

met Pedrolino (Pierke komt naar Lobos) en op het zelfde moment 

gaan we op zoek naar de Lobos Universalis: een zoektocht naar de 

man of vrouw die alles kan, oftewel:  wie de minst slechte is in 39 

achtereenvolgende opdrachten… 

 

Net zoals vorig jaar kunnen we terug smullen op het 

streetfoodfestival (met ook een aantal nieuwkomers) om daarna 

onze beentjes los te gooien met een fantastische live band en 

afterparty met een top dj. 

 

Voor al deze activiteiten kunnen jullie momenteel al kaarten 

bestellen en/of inschrijven via de website en onze 

Facebookpagina.  
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Indien jullie zich niet kunnen inschrijven via de website maar toch 

graag aanwezig zijn op een of meerdere activiteiten, twijfel dan 

niet om met iemand van het bestuur contact op te nemen dan 

schrijven wij jullie wel in. 

 

Dan wens ik jullie nog veel leesplezier in ’t Lobosken, kijk zeker 

verder in het boekje voor de komende activiteiten, waar ook een 

paar nieuwkomers in zitten! 

 

Groetjes en ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op de 34ste 

editie van Lobos Feest! 

 

Christophe Tillie  

Voorzitter vzw Lobos 
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We hebben besloten om ’t Lobosken vanaf nu tweemaal per 

jaar bij jullie in de bus te steken: de eerste keer in april, met 

het programma van onze wijkfeesten en het 

zomerprogramma, en een tweede keer met het volledige 

jaarprogramma na de startvergadering in november. 

 

Door het regelmatiger verdelen van flyers kunnen we korter 

op de bal spelen omtrent onze activiteiten. De verslagen van 

de verschillenende clubs kunnen opgehangen worden aan 

de nieuwe advalvas in de Bosbar, verder zijn er nog de 

website en de Facebookpagina, dus jullie blijven zeker op de 

hoogte van het laatste nieuws uit Lobos! 
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LOBOS FEEST 2018! 
 

Vrijdag 11 mei 2018 

 

 
 

14u00 

 
Familienamiddag met 

fotozoektocht doorheen Lobos & 

pannenkoeken namiddag 
 

20u00 

 
20ste Algemene Quiz in samenwerking 

met The Neighbours 

 

Inschrijven kan op vzwlobos.be/quiz2018 

 

20u00 Openingsreceptie in de Bosbar 
 

Graag bieden wij al onze leden en inwoners een 

glaasje aan om de start van onze 34ste Lobos Feest! 

in te zetten 
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LOBOS FEEST 2018! 
 

Zaterdag 12 mei 2018 
 
 

13u30 

 

 

Petanquetornooi 
 

Inschrijven vanaf 13u – €2 inleg per persoon, 

prijzenpot €50 + inleg 
 

14u00 

 
Lobos Universalis 
Op zoek naar de man/vrouw die alles kan! 
 

Meer informatie en inschrijven op 

vzwlobos.be/universalis 
 

15u00 

 
Poppentheater Pedrolino 
 

Gents Poppentheater met Pierke van Gent in een 

spannende hoofdrol!  Duur voorstelling: 1u30 – 

vanaf 5j. 

 

19u00 
 

Streetfood Festival  
Wereldse keuken uit het vuistje 
 

Inschrijven op vzwlobos.be/streetfood 

 

21u00 

 
La Folie Jolie 
 

Coverband met aanstekelijke hits & klassiekers 
 

23u00 

 
Afterparty met DJ Geert van deLUXe Afterwork 



 

5  ‘t Lobosken 

LOBOS FEEST 2018! 
 

Zondag 13 mei 2018 

 

 
 

11u00 Aperitief 
 

12u30 Lobosfestijn 
 

Breydelham, groenten, frieten & dessert 

 

Volwassenen: €15 – kinderen: €8 

 

Inschrijven vòòr 7 mei via 0474/98 03 41 

of vzwlobos.be/eetfestijn 
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Onze hoofdsponsors 
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Onze food sponsors 
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Sponsors 

 

   

 

 

 

 

  

Peter Van Grembergen 

Timmerwerken 

Cba & Co Lochristi 

Boekhouding 



 

9  ‘t Lobosken 

  

Het Haarsalon 

Nancy Vindevogel 
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Komende activiteiten 

 

Lobos Sport! op zondag 27 mei 

 

NIEUW : Apero petanque! 

 
Ben je een onervaren of ervaren petanque speler? Kom dan 

zondagochtend om 10u00 naar de Bosbar en gooi op het 

gemakske een balletje met een aperitiefje er bij!  Er zijn 

ervaren spelers aanwezig om tips te geven... Iedereen 

welkom! 

 

Apero petanque gaat elke laatste zondag van de maand door 

van april tot september! 

 

Het volledige Lobos Sport! programma: 

 

Zondag 27 mei Mountainbike, wandeltocht, apero 

petanque 

Zondag 24 juni Boogschieten initiatie, apero 

petanque 

Zondag 30 september Mountainbike, wandeltocht, apero 

petanque 

Zondag 28 oktober Minivoetbal, apero petanque 

Zondag 25 november Mountainbike, wandeltocht, apero 

petanque 
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Lobos Kookt! BBQ workshop 

Zaterdag 16 juni 
 

In onze eerste Lobos Kookt! workshop grilt Pete’s BBQ jullie 

volledig klaar om een zomers BBQ seizoen in te gaan! 

 

In de workshop gaan we werken met de Kamado Joe 

keramische barbecue, Quan BBQ waarmee we op open 

houtvuur koken, de Lotusgrill instap houtskool barbecue en 

de Traeger pelletbarbecue. 

 

We leggen uit (een beetje theorie) waarvoor we de 

verschillende toestellen gebruiken en daarna gaan we vooral 

testen.  We testen grillen, slow cooking (barbecue), 

marineren en roken.  Alle gerechten zijn toegankelijk en we 

geven de recepten mee aan de deelnemers. 

 

Op het menu staat zalm, moinkballs, kippendijen, spek, 

ribbetjes, picanha en côte à l'os, voorzien van een aantal 

groenten en sausen.  Wij voorzien ongeveer 500gr. vlees per 

persoon. 

 

Plaatsen zijn beperkt,  maximum van 30 personen.  

De prijs is 65€ per persoon. Snel inschrijven (voor eind 

mei) op vzwlobos.be/kookt-BBQ  



 

Wijkcomite Lobos  12 

Lobos Sport! op zondag 24 juni 

 

Initiatie boogschieten 

 
U leest het goed beste inwoners, onder de ervaren leiding 

van onze eigen kampioen boogschieten Ward Leenaert 

geven wij een gratis boogschut initiatie op onze terreinen. 

 

Wij zorgen voor het materiaal, iedereen vanaf 12 jaar is 

welkom om zijn boogschuttalent te komen tonen op zondag 

24 juni vanaf 10u00. 

 

Zal de Robin Hood van Lobos opstaan? 
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After work BBQ 

Vrijdag 29 juni 

 
Op vrijdag 29 juni organiseren we onze tweede Afterwork 

BBQ! Het eten wordt verzorgd door Cerise Noir.  

 

Voor € 20 per volwassene en € 10 per kind (tot 12j.) toveren 

we de lekkerste barbecue gerechten op uw bord! 

 

We gaan van start met de apero vanaf 17 uur. De kinderen 

kunnen eten vanaf half 7 en daarna volgen de volwassenen. 

Bij goed weer eten we uiteraard buiten, bij minder weer 

trekken we de Bosbar in. 

 

Inschrijven moet via de website:  

vzwlobos.be/Afterwork-BBQ 

 

  
 

  



 

Wijkcomite Lobos  14 

Picknick Lobos 

Zondag 29 juli 

Bij mooi weer organiseren we op zondag 29 juli een picknick op 

ons terrein aan de Bosbar! Breng je dekentje, je eten en je buren 

mee en kom gezellig in het gras eten met de hele buurt… Frisse 

dranken zijn te verkrijgen aan onze bar! 

Breng zeker spelletjes, een bal, petanquespel, een kubb spel,… 

mee voor de kinderen (en de volwassenen). Welkom vanaf 10 uur, 

inschrijven is niet noodzakelijk. 

 

 

Rommelplein Lobos 

Zondag 26 augustus 
 

Heb jij zoals de meeste mensen een hoop spullen in de weg liggen 

die je niet meer kan gebruiken en zou je er graag nog een centje 

voor krijgen?  Hou je van snuisteren tussen spullen in de hoop een 

pareltje voor weinig geld op de kop te kunnen tikken? Dan is ons 

rommelplein iets voor jou! 

 

Op zondag 26 augustus toveren we ons plein om tot een heuse 

rommelmarkt! Deelnemers kunnen voor € 2,5 per meter (2m diep) 

een standje huren. Tafels, tentjes, dekens e.d zijn zelf te voorzien. 

Wij zorgen voor drank en muziek, er zijn geen wagens op het 

terrein toegelaten (behalve laden en lossen). 

 

Inschrijven voor: 19 augustus via vzwlobos.be/rommelplein 
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VZW LOBOS Lochristi organiseert 

Recreatief 
Petanquetornooi  

 

op zondag 2 september 2018 
 
We spelen met maximum 24 vaste tripletten. 

9 banen op vaste ondergrond/4 ronden + finale 1-2 en 3-4  
Alle deelnemers hebben prijs naargelang de eindstand. 
 

Locatie: Wijklokaal Lobos Boskapellaan79a,9080 Lochristi 

Aanmelden: vanaf 9u30 

Start tornooi:10u00 

Inschrijven & betalen: vanaf 27 mei 2018 (€9/ploeg) 

 

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 op reknr: BE06 97997533 6722 

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:  ......................................................  Email:  ...........................................  

Naam speler 1: .....................................................................................................  

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

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

Stoofvlees / friet  12€  x aantal:  .............  

Kip / friet  12€  x aantal:  .........................  



 

Wijkcomite Lobos  16 

 Fietstocht 

Zondag 16 september  
 

Verzamelen: aan de Bosbar 

Grote toer: ongeveer 30 km – vertrek om 14u00 stipt 

Kleine toer: ongeveer 17 km – vertrek om 15u30 stipt 

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. 

De uren kunnen nog wijzigen, en bij slecht weer gaat de tocht 

niet door. Wil je op de hoogte worden gehouden? Hou dan 

onze website of onze Facebookpagina zeker in de gaten!  
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Verkiezingen 

Zondag 14 oktober 
 

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 14 

oktober 2018. Sommige mensen uit de wijk komen dan ook 

stemmen in de Bosbar.  

 

Om het leed te verzachten openen we een buitenbar vanaf 

10u, welkom voor een koffie of aperitief, gezeur over politiek 

niet toegestaan! 😊 

 

Een beetje later thuis? Steek het dan op het digitaal 

stemmen! 
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Het bestuur van uw wijkcomité 
 

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… 
 

 

 


