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

fotos.vzwlobos.be 

In 2018 vernieuwden we 
reeds het meubilair, 

Dit jaar kwam er een 
nieuwe vloerbekleding in 
de Bosbar,  

en ook werden er 
zonnepanelen geplaatst 

op ons dak! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
Zaterdag 09/11/2019 was het weer zover. Het bestuur sluit zich 
een volledige dag af van de buitenwereld om het programma van 
2020 te bepalen. Geen gemakkelijke opgave maar een opdracht 
die we met veel plezier doen . Want net als de vorige jaren 
hebben we er opnieuw voor gezorgd dat 2020 boordevol 
activiteiten zit. Voor elk wat wils (meer hierover op de volgende 
pagina’s van ’t loboske). 
 
Graag blik ik wel nog eens terug op wat we dit jaar allemaal 
verwezenlijkt hebben. Onze Bosbar heeft dit jaar een laatste 
metamorfose ondergaan met de nieuwe vloerbekleding (dank aan 
Nico van de firma Delani Lochristi) maar als bestuur hebben we 
ook gekozen voor een duurzamere manier van energie en dat aan 
de hand van zonnepanelen (dank aan Henk van de firma Solar 
Constructs). Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen 
verwelkomen en meteen de jongste van het bestuur (Jarne 
Audenaerde).  
 
Op 31 mei, 1 en 2 juni waren jullie massaal aanwezig op ons 35ste 
wijkfeest (Lobos Feest! the jungle edition). Wat mij eigenlijk 
automatisch vooruit doet blikken op 2020 waar vzw Lobos officieel 
35 jaar bestaat. Alweer een feest jaar dus en dit willen we niet 
zomaar aan ons laten voorbij gaan. Omdat wij samen met jullie 
enorm genieten van Lobos Feest! hebben we voor 2020 niet één 
maar twee edities gepland van ons gekende feest. Op 11 januari 
zetten we feestelijk het nieuwe jaar in met Lobos Feest the Winter 
Edition. Dit zal doorgaan in de verwarmde sporthal van Edugo 
Lochristi (Dorp-Oost 32). Een avond die we feestelijk  inzetten met 
een optreden van Bluesy Muloosy gevolgd door de meezingers van 
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Chris Hageland. De vroege uurtjes sluiten we af met feestdj Dries. 
Noteer deze dag alvast in jullie agenda, we hopen jullie hier 
allemaal te mogen verwelkomen! 
 
Nog een data die jullie al kunnen vastzetten in jullie agenda, 
donderdag 21 mei tem zaterdag 23 mei. Je leest het goed, we 
starten dit jaar op donderdag met Lobos Feest! 2020 in het thema 
‘the western edition’. Wij halen alvast onze cowboy en indianen 
outfit van zolder . 
 
Nog iets waar we met veel plezier en bijzonder trots op terug 
kijken is 22 juni 2019. Op deze dag zijn we met vzw Lobos verkozen 
tot plezantste vereniging van Lochristi. Een mooie erkenning voor 
de vele activiteiten die we verzorgen en een dag waarop we zelf de 
weekendeditie van het Nieuwsblad- de Gentenaar haalden. 
Durven we al stilletjes hopen op volgend jaar waar we misschien 
de plezantste vereniging worden van Oost-Vlaanderen. Bedankt 
aan iedereen die voor ons de tijd maakte en op ons stemde.  
 
Je ziet het, wij hebben 2019 met veel trots en vreugde ervaren en 
hopen dit in 2020 te evenaren. 
 
Tot een van de volgende activiteiten, 
 
Mvg, 
 
Christophe Tillie  
Voorzitter vzw Lobos 
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Steunkaarten 
 
De volgende nummers zijn uit de loterij gekomen: 
 
1ste prijs: een weekendje weg: Nr. 670 (reserve 998) 
2de prijs: een gastronomisch etentje: Nr. 603 (reserve 711) 
3de prijs: een ontbijt met bubbels: Nr. 154 (reserve 21) 
 
Gelieve contact met ons op te nemen via 
sabine@vzwlobos.be om uw gewonnen prijs in ontvangst te 
nemen. 
 
Indien de gewonnen persoon zich niet heeft bekendgemaakt 
vòòr zondag 8 december, gaat de prijs naar de reserve 
winnaar.  
 
Nogmaals bedankt voor uw steun, en alvast proficiat aan de 
winnaars! 
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Kerstmarkt Lochristi 
 
Zondag 15 december staan we opnieuw op de Kerstmarkt 
in Lochristi.  
 
Hier zal er terug mogelijkheid zijn om ons 
eigen Lo-BOSBIER te kopen, en 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! 
 
 
 

Seniorennamiddag 
 

Zaterdag 1 februari nodigen we 
graag alle senioren uit onze wijk uit 
in de Bosbar van 14 tot 17 uur. Wij 
zorgen voor koffie en gebak, jullie 
voor een gezellige babbel! Graag 
een seintje indien jullie willen 
komen op 0477/21 34 22 of via 
onderstaande strook (af te geven in de Bosbar of aan iemand 
van het bestuur) 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAAM: .............................................................................................. 
 
KOMT GRAAG MET ................  PERSONEN NAAR DE SENIOREN 
NAMIDDAG. 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Aan alle inwoners van Lobos, 
 
Het wijkcomité heeft het genoegen alle inwoners van Lobos uit te 
nodigen op de 24ste nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 
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 al 
onze activiteiten.  
 

Alvast prettige feesten gewenst voor u en uw familie! 
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Het programma voor 2020 
 
Zoals elk jaar hield het bestuur een startvergadering in 
november. Hier werd een jaarprogramma met verschillende 
activiteiten op vastgelegd, en hier kan je alvast enkele nieuwe 
activiteiten en hun datum terugvinden 
 
Zondag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 11 januari Lobos Feest! Winter Editie 
Vrijdag 24 januari Algemene ledenvergadering 
Vrijdag 31 januari Ladies Night 
 
Zaterdag 1 februari Senioren opendeurdag 
Zaterdag 29 februari Silent Disco Party 
 

Vrijdag 27 maart 
Algemene ledenvergadering 
voor Lobos Feest! 2020 

 

Zondag 12 april 
Paasontbijt 
Paaseierenraap & 
Paaseierenworp 

Zondag 26 april Lentewandeling 
 

Do 21, vr 22 en 
za 23 mei 

Lobos Feest! 2020 -  
The Western Edition 
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Vrijdag 26 juni Lobos Zomert! 
 

Vrijdag 28 augustus 
Bedankingsfeest leden & 
evaluatie Lobos Feest! 

Zondag 30 augustus Rommelplein Lobos 
 
Zondag 6 september Petanque tornooi Lobos 
Zondag 27 september Familie fietstocht 
 
Vrijdag 23 oktober Halloweentocht 
 
Zaterdag 28 november Thema-avond ‘USA’ 
 

Zondag 6 december Sinterklaas 

Zondag 13 december Kerstmarkt Lochristi 
 
 
Deze data zijn nog onder voorbehoud, meer informatie kan 
je terugvinden op onze website of Facebook pagina. 
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Lobos Feest! 2020 De Winter Editie 
 

In afwachting van ons 36ste wijkfeest (21-23mei), organiseren 
we voor het eerst een Winter Editie van Lobos Feest!  
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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 
Ward Leenaert 
 

Ommegangstr. 136 
GSM: 0474/431383  
Ward@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 107 
GSM: 0477/213422  
Dina@vzwlobos.be 

Marketing 
Dennis Verkinderen 
 

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

Beheerder 
Jarne Audenaerde 
 

Bedevaartlaan, 21 
GSM: 0492034012 
Jarne@vzwlobos.be  
 

 
Financieel commissaris: Theo De Laender 

 

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.  Intresse? Neem snel contact op met info@vzwlobos.be voor meer info. 




