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Voorwoord 
 

Beste inwoners van Lobos, 

 

We zijn terug in de favoriete feestmaand van Lobos, want in de 

maand mei vieren we traditiegetrouw LOBOS FEEST!, en omdat we 

toe zijn aan onze 35ste wijkfeesten laten we dit niet zomaar aan 

ons voorbij gaan. Dit jaar werken we voor het eerst met een 

thema; ‘jungle’. Maar meer hierover straks en verder in ‘t Loboske. 

Graag blik ik even terug op onze voorbije activiteiten waarvan onze 

nieuwjaarsreceptie en net nog het paasontbijt een groot succes 

zijn. We merken dat jullie hiervoor allemaal talrijk aanwezig zijn en 

dit doet ons als bestuur veel plezier. Het paasontbijt dit jaar was 

zelf volledig uitverkocht, dus voor volgend jaar kan ik alleen maar 

aanraden om snel in te schrijven 😉 

Wat staat er nog te gebeuren in Lobos? 

• Op zondag 26 mei organiseren we terug onze Lobos après-

kies-bar. Dit jaar zal de tent voor Lobos Feest! een weekje 

eerder geplaatst worden zodat we op de dag van de 

verkiezingen hier ook gebruik van kunnen maken. 

• Eind juni is er onze afterwork bbq, inschrijven kunnen 

jullie via de facebookpagina en de website. 

• In de zomervakantie zal de bosbar ook even gesloten zijn 

omdat we dan overgaan tot het plaatsen van de nieuwe 

vloer. Wanneer de bosbar zal gesloten zijn laten we tijdig 

weten in overleg met onze aannemer Delani uit Lobos. 
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LOBOS FEEST! THE JUNGLE EDITION 

Ja je leest het goed. Voor het eerst gaan we Lobos feest inkleden 

als een ware jungle. De volledige tent zal met de nodige planten 

(met dank aan Plantas Lobos, Guy Van Hautem) voorzien zijn. Op 

vrijdagnamiddag starten we met de familie namiddag en brengt 

Pierke voor onze kleinste inwoners een spannend avontuur.  

Op hetzelfde moment organiseren we een 2de Lobos Universalis 

in de tent met een aantal jungle opdrachten. Ook in onze 

jaarlijkse quiz zullen een aantal jungle vragen zitten.  

Zaterdagnamiddag is er een petanque tornooi en bereiden wij 

alles voor van het avondfeest. En omdat het dit jaar voor de 35ste 

keer zal plaats vinden mag het al wat meer zijn. Om 18u00 (tot 

20u30) starten we met het streetfoodfestival in ware jungle stijl. 

Met o.a. De Ketel, Cerise Noir, Jo Catering, Point Rouge, 

Foodlounge Degroote, Chile Boutique en restaurant Leys. Wie nog 

geen kaarten hiervoor heeft kan deze maar best dringend 

bestellen via de website (www.vzwlobos.be/lobos-feest-2019) of 

de facebookpagina want de plaatsen zijn beperkt.  

Afsluiten doen we die avond met de Soul Brothers en aansluitend 

met een spetterende fuif verzorgd door de Blom Brothers. Op 

zondag rond een uur of 11 doen we de tent terug open voor de 

aperitiefbar en vanaf 12u00 kan je terug aanschuiven voor de 

beenhesp met frietjes.  

Jullie zien het weer een druk gevuld programma voor de volgende 

maanden waarop ik hoop jullie allemaal eens te ontmoeten. 

Mvg, 

Christophe Tillie 

Voorzitter vzw Lobos 
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LOBOS FEEST 2019! 
 

Programma vrijdag 30 mei 
 

14u00 

 
Familienamiddag met spelletjes en 

pannenkoeken 
 

14u00 

 
Lobos Universalis 2.0 

Op zoek naar de man/vrouw die alles kan! 

Meer informatie en inschrijven op 

vzwlobos.be/universalis 

 

15u00 

 
Poppentheater Pedrolino 

Gents Poppentheater met Pierke 

in een spannende hoofdrol! 
Duur voorstelling: 1u30 – vanaf 5j. – gratis inkom 

 

20u00 

 
21ste Algemene Quiz in samenwerking 

met The Neighbours 

 

Inschrijven kan op vzwlobos.be/quiz2018 

 

20u30 Openingsreceptie in de Bosbar 
 

Graag bieden wij al onze leden en inwoners een 

glaasje aan om de start van onze 35ste Lobos Feest! 

in te zetten 
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LOBOS FEEST 2019! 
 

Programma zaterdag 1 juni  
 
 

13u30 

 

 

Petanquetornooi 
 

Inschrijven vanaf 13u – €2 inleg per persoon, 

prijzenpot €50 + inleg 
 

18u00- 

20u30 
 

Streetfood Festival  
Wereldse keuken uit het vuistje 
 

Inschrijven op vzwlobos.be/streetfood 

 

21u00 

 
Soul Brothers  

Opzwepende powermix die voor party, plezier en 

véél muziek zorgt.  Inkom gratis! 
 

23u00 

 

Afterparty met onze eigen Blom 

Brothers 
Floorfillers, boringkillers. They play, you dance! 

Gekend van Loland & Tomorrowland!  Inkom gratis! 
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LOBOS FEEST 2018! 
 

Programma zondag 2 juni 
 
 

11u00 Aperitief 
 

12u30 Lobosfestijn 
 

Beenham, groenten, frieten & dessert 

 

Volwassenen: €15 – kinderen: €8 

 

Inschrijven vòòr 26 mei via 

vzwlobos.be/eetfestijn 
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Onze hoofdsponsors 
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Onze hoofdsponsors 
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Sponsors 

 

   

 

 

 

 

  

Peter Van Grembergen 

Timmerwerken 

t’ Jampens Willy & Kristof 

Perkplanten 
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Het Haarsalon 

Nancy Vindevogel 
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Komende activiteiten 

 

After work BBQ 

Vrijdag 28 juni 

 
Op vrijdag 28 juni organiseren we onze derde 

Afterwork BBQ aan de Bosbar!  

 

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 18 uur. De kinderen 

kunnen eten vanaf 19 uur 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-2019 
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Rommelplein Lobos 

Zondag 18 augustus 

Heb jij zoals de meesten 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 in de hoop een pareltje voor weinig geld op de 

kop te kunnen tikken? Dan is ons rommelplein iets voor jou! 
 

Op zondag 18 augustus toveren we ons plein terug 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: 1 augustus via vzwlobos.be/rommelplein 

 

 

Brandstof bestelling 
 

De volgende brandstoflevering wordt voorzien voor begin 

september. Inschrijven kan in de Bosbar vanaf 1 juli tot en met 30 

augustus 2019.  Telefonische bestellingen worden niet aanvaard. 

 

De brandstof bestelling valt buiten de verantwoordelijkheid van 

VZW LOBOS en wordt voor de inwoners van Lobos georganiseerd 

door mevr De Maesschalck en dhr Snoeck. 

 

Na 30 september willen we proberen iedereen per e-mail te 

verwittigen. Gelieve dan ook uw mail adres naar 

linda.de.maesschalck@telenet.be te sturen. 

 

De organisatie 

mailto:linda.de.maesschalck@telenet.be
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VZW LOBOS Lochristi organiseert 

Recreatief 
Petanquetornooi  

 

op zondag 1 september 2019 
 

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 2019 (€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  13€  x aantal:  ..............  

Kip / friet  13€  x aantal:  .........................   
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Fietstocht 

Zondag 29 september  
 

Verzamelen: aan de Bosbar 

Grote toer: ongeveer 30 km – vertrek om 13u00 

Wie fietst er mee met ons? Er zijn voldoende stopplaatsen 

voorzien en 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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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 116 
GSM: 0477/213422  
Dina@vzwlobos.be 

Marketing 
Dennis Verkinderen 
 

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

Beheerder 
Jarne Oudenaaerde 
 

Bedevaartlaan, 21 
GSM: 0492034012 
Jarne@vzwlobos.be  
 

 
Financieel commissaris: Theo De Laender 

 

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

 

 


