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Nabeschouwing 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

We waren nog niet goed en wel begonnen en het was al 
voorbij voor het werkjaar 2020. We openden de Bosbar 
zoveel we mochten en konden, en deden vele 
inspanningen om het voor iedereen zo veilig en 
aangenaam mogelijk te maken, en toch hier en daar nog 
een activiteit te kunnen organiseren. 
 
Aan alle leden, medewerkers en bestuur die hun best 
hiervoor gedaan hebben, een welgemeende dank u wel!  
 
Met volle energie, kracht én goesting naar het volgend 
werkjaar, Avanti! 
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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Lobos, 
 
2020 Het jaar dat velen onder ons waarschijnlijk snel willen vergeten. Een 
jaar dat in onze geschiedenisboeken zal staan met termen als bubbel, 
lockdown en avondklok. Daar waar we in het begin van het jaar hoorden 
over een virus in China bleek al snel vanaf half maart ons doen en laten 
te bepalen. En dat zal waarschijnlijk volgend jaar ook nog voor een stuk 
het geval zijn. Gelukkig is er beterschap in zicht met een mogelijk vaccin 
waar we naar uitkijken zodat we terug ons vertrouwde leven kunnen 
opnemen.  
 
2020 Het jaar waarin duidelijk werd hoe belangrijk onze sociale contacten 
zijn. Hoe belangrijk dat we onze familie, vrienden, collega’s en buren 
vinden. En net die sociale contacten die we met onze werking trachten te 
stimuleren werden noodgedwongen van ons afgenomen. Een volledig 
programma voor jong en oud met activiteiten die grotendeels niet 
konden doorgaan. Onze kaarters of petanquers moeten hun wekelijkse 
rendez-vous missen. Talloze externe verenigingen konden niet meer 
gebruik maken van onze vertrouwde Bosbar. Een zeldzame fysieke 
vergadering met ons bestuur van Lobos was nog nooit zo afstandelijk. 
Gelukkig bestaan er nieuwe technologieën die het voor ons mogelijk 
maakten om toch elkaar maandelijks eens te spreken.  
 
2020 Is ook het jaar waarin ik het 4de jaar als voorzitter van deze 
fantastische wijkwerking ben. Ik herinner mij nog als de dag van gisteren 
het eerste Lobos Feest dat we zelf organiseerden. De nodige gezonde 
stress, jullie grote opkomst en zeker het afsluiten in onze Bosbar met het 
bestuur (vooral het dansje van Ward zal mij altijd bijblijven😊😊). We zijn 
uitgeroepen als plezantste vereniging van Lochristi. We hebben het 
interieur van onze Bosbar een volledige make-over gegeven. We hebben 
geïnvesteerd in groene energie d.m.v. zonnepanelen en ventilatie. Nu zijn 
we volop aan het plannen om onze gevel ook eens grondig aan te 
pakken.  De Bosbar is een vertrouwde plek voor iedereen die in Lobos-
Lochristi woont maar ook daarbuiten. Net zoals de presidentverkiezingen 
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is de functie als voorzitter om de 4 jaar verkiesbaar en hoop ik in 2021 de 
fakkel door te geven aan iemand die met evenveel passie en 
enthousiasme het voorzitterschap op hem/haar wil nemen. 
 
2021 We zullen de start van het nieuwe jaar zeker nog niet op onze 
vertrouwde manier kunnen inzetten. De nieuwjaarsreceptie (traditioneel 
op de eerste zondag van het nieuwe jaar) maar ook de geplande 
activiteiten in het begin van het nieuwe jaar zullen nog niet of aangepast 
kunnen doorgaan. We hopen natuurlijk dat ons Lobos Feest (het 
weekend van Hemelvaart) wel zal kunnen doorgaan op de vertrouwde 
manier. We zijn echter voorzichtig en plannen een back-up datum in 
september mochten we in mei niet kunnen feesten zoals gewoonlijk. 
 
2021 Vanwege het voltallige bestuur wensen we jullie het allerbeste voor 
het nieuwe jaar. Een jaar waarin we hopelijk terug met iedereen contact 
mogen hebben en niet meer met een beperkte bubbel. Terug met 
iedereen die spontane knuffelmomenten beleven waar we allemaal zo 
nood aan hebben. Het jaar waarin wij als bestuur er terug een lap op 
gaan geven met tal van leuke activiteiten voor jong en oud. 
 
 
Het nieuwe jaar staat voor de deur, 
Ik geef het een prachtige kleur. 
Rode golven van liefde en geluk, 
Stromend door je aderen. 
Ik meen het echt, het brengt je geen ongeluk. 
Het is wat je verdient, 
Ik geef het je, misschien wel, 
Als je beste vriend. 
Verlies geen hoop of moed, 
Ik help je, 
Alleen al voor je lieve snoet! 
 
Christophe Tillie 
Voorzitter vzw Lobos 
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Steunkaarten 
 
Door de tweede lockdown kon jammer genoeg niet iedereen zijn 
of haar ronde met steunkaarten voltooien. We deden nog een 
oproep om online kaarten te bestellen, maar we beseffen dat niet 
iedereen daar de mogelijkheid toe heeft. Hopelijk kan het er 
volgend jaar terug normaal aan toe gaan! 
 
De volgende nummers zijn uit de loterij gekomen: 
 
1ste prijs: een weekendje weg: Nr. 806 (reserve 216) 
2de prijs: een gastronomisch etentje: Nr. 603 (reserve 711) 
3de prijs: een ontbijt met bubbels: Nr. 691 (reserve 86) 
 
Gelieve contact met ons op te nemen via sabine@vzwlobos.be om 
uw gewonnen prijs in ontvangst te nemen. 
 
Als de gewonnen persoon zich niet heeft bekendgemaakt 
vòòr zondag 3 januari, gaat de prijs naar de reserve winnaar. 
Nogmaals bedankt voor uw steun, en alvast proficiat aan 
de winnaars! 
 

 

PS: aan de mensen uit de Bosdreef die al enige tijd geen Lobosken 
mochten ontvangen, dit berustte op een misverstand, maar vanaf nu 
mag je dit leutige boekje terug 2x per jaar in je bus verwachten! 

mailto:sabine@vzwlobos.be
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Geplande activiteiten voor 2021 
 
Deze activiteiten zijn uiteraard onder voorbehoud, het zal 
afhangen van de Corona maatregelen die op dat moment 
van kracht zijn. Hou dus zeker onze website of Facebook 
pagina in het oog voor de laatste updates! 
 
Hier alvast een overzicht, verder in dit boekje meer uitleg! 
 
Zondag 3 januari Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 15 januari Algemene online ledenvergadering 
 
Zaterdag 6 februari Lentepoets 

Vrijdag 26 februari Online en/of offline Quiz 

 
Zaterdag 20 maart Senioren namiddag 

Vrijdag 26 maart 
Ledenvergadering Lobos Feest! 
2021 (optie 1) 

 

Zondag 4 april 
Paasontbijt 
Paaseierenraap & Paaseierenworp 

Zondag 25 april Lentewandeling 

 

Donderdag 13, vrijdag 
14 en zaterdag 15 mei 

Lobos Feest! 2021 (optie 1) 
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Zaterdag 26 juni Lobos Zomert! 

 
Vrijdag 27 augustus Bedankingsfeest 

Zondag 29 augustus Rommelplein Lobos 

 
Zondag 5 september Petanque tornooi Lobos 

Vrijdag 10, zaterdag 11 en 
zondag 12 september 

Lobos Feest! 2021 (optie 2) 

Zondag 19 september Viking run family edition 

Zondag 26 september Familie fietstocht 

 
Zaterdag 9 oktober Ladies afternoon 

 
29, 30 of 31 oktober Halloween 

Zondag 7 november Herfstwandeling 

Zaterdag 27 november Thema-avond: USA 

 

Zondag 5 december Sinterklaas 

Zondag 12 december Kerstmarkt Lochristi 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Het wijkcomité nodigt normaal gezien alle inwoners van Lobos 
jaarlijks uit op een nieuwjaarsreceptie aan onze Bosbar. De kans is 
dit jaar zo goed als onbestaande dat dit in grote groep zal kunnen 
doorgaan in januari. ☹ 
 
Daarom besloten wij de receptie uit te stellen tot een latere datum, 
zodra we dit kunnen organiseren in complete vrijheid en 
veiligheid! Wij hopen u dan allen te mogen ontmoeten om met een 
glaasje en een hapje het einde van de Corona lockdowns te vieren! 
 
 

Desondanks prettige feesten gewenst  
voor u en uw familie! 
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Online en/of offline Quiz 
 

Vrijdag 26 februari, 
organiseren we nog eens een 
blijf in uw kot quiz, hopelijk 
terug met een deel ploegen in 
de Bosbar en een deel ploegen 
online via de app.  
 

De winnende ploeg krijgt een fles cava en 4 consumptie 
bonnetjes – De tweede ploeg een fles Bosbier en 4 
consumptie bonnetjes en de derde ploeg 4 consumptie 
bonnetjes. Hou de website in de gaten!  

 
Seniorennamiddag 

 

Zaterdag 20 maart, 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 aan het bestuur) 
 

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

NAAM: .............................................................................................. 
 
KOMT GRAAG MET ................  PERSONEN NAAR DE SENIOREN 
NAMIDDAG. 
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Paasontbijt, eierenraap & worp  
 

Op zondag 4 april tussen 9u en 11u toveren we onze Bosbar 
terug om tot een gezellige ontbijtbar! Stevig ontbijten is de 
boodschap want aansluitend is er de paaseierenraap en 
eierworp voor klein en groot! 
 

Nieuw dit jaar is dat er ook ontbijtpakketten zullen kunnen 
afgehaald worden. Meer info volgt! 

 
Lentewandeling 

 

Zondag 5 april trekken we met z’n allen de gezonde natuur 
in, voor een mooie lentewandeling. We starten aan de 
Bosbar en de wandeling is toegankelijk voor klein en groot. 
Meer info volgt!  
 

Wijkfeest 2021 
 
Zoals je al kon zien op de overzichtskalender, hebben we dit 
jaar 2 data voorzien voor het wijkfeest in 2021, namelijk 
13,14 en 15 mei of 10-11-12 september. 
 

Aangezien we de laatste jaren hard gewerkt hebben om 
Lobos Feest! Om te vormen tot het driedaagse feest dat het 
nu is, zijn we niet bereid om water bij de wijn te doen en een 
versie met ‘bubbels’, minder volk of zonder eten te 
organiseren. Indien Lobos Feest! 2021 niet mag/kan 
doorgaan in mei – verschuiven we het programma gewoon 
naar september… Go big or go home! 
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Onze sponsors 
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Peirsman Italia Express 
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Autocenter Stevens 

Het Haarsalon 
Nancy Vindevogel 
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Bestel online! 
 

Enkele van onze lokale food partners zijn bereikbaar tijdens 
de lockdown. Zij zorgden voor een online bestelplatform en 
er is soms zelfs mogelijkheid tot levering aan huis.  
 
Een overzichtje: 
 

Sponsor Online bestellen Afhalen Levering 

Frituur de Ketel deketellochristi.be   

Slagerij Stefaan 
Declerck 

slagerijstefan.be   

Jo Catering jocatering.be   

‘t Pompoentje pompoentje.net   

Slagerij Degroote slagerijdegroote.eu   

Vanespaña 
Telefonisch op 

09/3551849   

Fleur de Lys www.fleur-de-lys.be   

 
Bestel online en steun de lokale 
handelaars en onze sponsors!  

https://deketellochristi.be/
https://www.slagerijstefan.be/nl?widget-location=%2Fbe-nl%2Fslagerijstefan
http://jocatering.be/
http://www.pompoentje.net/
http://www.slagerijdegroote.eu/
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Het bestuur van uw wijkcomité 
 

Voorzitter 
Christophe Tillie 
 

Bosakkers 59 
GSM: 0474/980341  
Christophe@ 
vzwlobos.be  

Beheerder 
Filip Bennesteker 
 

Loboslaan 23 
GSM: 0475/321570  
Filip@vzwlobos.be 

Secretaris 
Ward Leenaert 
 

Kapelaanwegel 10 
GSM: 0474/431383  
Ward@vzwlobos.be 

Beheerder 
Dina Vanhaecke 
 

Ledebeekweg 107 
GSM: 0477/213422  
Dina@vzwlobos.be 

Penningmeester 
Sabine Vanlerberghe 
 

Loboslaan 31 
GSM: 0478/236743  
Sabine@vzwlobos.be  

Beheerder 
Jarne Audenaerde 
 

Bedevaartlaan, 21 
GSM: 0492034012 
Jarne@vzwlobos.be  
 

Marketing 
Dennis Verkinderen 
 

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

Beheerder 
Liesbeth Velter  
 

Reinaertlaan 3 
GSM: 0496704124 
liesbeth@vzwlobos.be  

Beheerder 
Véronique Joos 
 

Bosakkers 57 
GSM: 0495/757692  
Veronique@ 
vzwlobos.be 

Financieel commissaris:  
Theo De Laender 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met het bestuur! 

mailto:Christophe@vzwlobos.be
mailto:Christophe@vzwlobos.be
mailto:Filip@vzwlobos.be
mailto:Ward@vzwlobos.be
mailto:Dina@vzwlobos.be
mailto:Sabine@vzwlobos.be
mailto:Jarne@vzwlobos.be
mailto:Dennis@vzwlobos.be
mailto:liesbeth@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
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Wil u hier graag adverteren? Dit boekje wordt in 800 huizen in de bus 
gestoken, in de Lobos wijk. Interesse? Neem snel contact op met 

info@vzwlobos.be voor meer info. 


