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Woordje van de voorzitter 
 
Dag lieve mensen, 
 
De meeste inwoners van Lobos kennen mij al van toen ik hier als kind 
opgroeide in de Ledebeekweg. Na enkele jaren op een ander verblijf te 
hebben gewoond, kwam ik terug naar mijn roots in het ouderlijk huis in 
Lobos, en dit al sinds 21 jaar... Dit moet dus echt wel een heel bijzondere 
en toffe wijk zijn, hé! :) 
 
We hebben een leuke groep mensen in het wijkbestuur die met veel 
enthousiasme allerlei activiteiten organiseren, die zowel door jong als 
oud worden gesmaakt. De voorbije maanden waren door Corona voor 
veel mensen een periode van eenzaamheid of ziekte, en velen onder ons 
hebben dierbaren verloren. Anderzijds heb ik ook heel veel solidariteit 
gezien en hebben mensen elkaar echt gesteund, weliswaar vanop 
afstand. Daaruit hebben we lessen getrokken, beseffen dat een bezoekje, 
een luisterend oor en er gewoon al zijn voor elkaar heel, maar dan ook 
héél belangrijk is! 
  
Juist daarom proberen we hier iedereen een fijne tijd te bezorgen en 
kunnen we ook rekenen op de hulp van veel vrijwillige medewerkers, wat 
enorm geapprecieerd wordt! Waarvoor dank! 
 
Onze voorbije activiteiten waren steeds een succes, denk maar aan die 
heerlijke foodbox, in samenwerking met onze foodsponsors, de gezellig 
drukke tappasavond, de mega toffe pop-up escaperoom in de Bosbar, 
het jaarlijkse petanquetoernooi en zelfs het uitgestelde Rommelplein 
(deze keer waren de weergoden ons gelukkig wel goed gezind)! 
 
Belangrijk zijn de nieuwe openingsuren, de Bosbar is nog steeds elke 
zondag van 10u00 tot 13u00 open, maar is niet meer elke vrijdag avond 
open, enkel de eerste vrijdag van de maand opent het Bestuur de Bosbar 
van 20u00. We kunnen altijd helpende handen gebruiken, dus wie het 
ziet zitten om enkele keren per jaar de bar te doen op zondag, neem 
gerust contact op met iemand van het bestuur! 
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We zijn ondertussen alweer met z'n allen aan de voorbereidingen bezig 
van de familiefietstocht op 29 september, onze seniorennamiddag op 9 
oktober waarvan ik zeker ben dat velen onder jullie daar enorm naar 
uitkijken en de Halloween escapegame op 5/6/7 november (Waar ik nog 
niks over mag verklappen, ssssstttttt!) Na deze activiteiten zitten we dan 
stilletjes weer in de laatste maand van het jaar 2021! 
 
Laten we 2022 aub starten zonder virussen, zonder waterschade, zonder 
veel miserie, zonder pijn, zonder verlies, maar met veel goede moed en 
hopelijk mogen wij jullie talrijk verwelkomen voor een gezellig samenzijn 
in onze Bosbar of op een activiteit! Tot dan! 
 
Groetjes, 
 
Dina,  
Voorzitter Vzw Lobos 
 

Geplande activiteiten voor 2021 
 
Een overzicht van de resterende activiteiten in 2021 met hun 
data, verder in dit boekje meer uitleg! 
 
Zondag 26 september Familie fietstocht 
 

Zaterdag 9 oktober Senioren namiddag 
 

5-6-7 november Halloween escape game 
 

Zondag 5 december Sinterklaas 

Zondag 12 december Kerstmarkt Lochristi 
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Fietstocht 
Zondag 26 september  

 

Verzamelen: aan de Bosbar 
Grote toer: ongeveer 30 km – vertrek om 13u00 

Wie fietst er met ons mee? We vertrekken om 13u00 aan de 
Bosbar, 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 dus zeker in de gaten!  
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Senioren namiddag 
Zaterdag 9 oktober 

 
Graag nodigen we alle senioren uit onze wijk uit in de Bosbar 
van 14 tot 17 uur voor een gezellige babbel. Wij zorgen 
alvast voor koffie en (ook suikervrij) gebak… 
 
Graag een seintje als jullie komen op 0477/21 34 22 of via 
onderstaande strook (af te geven aan het bestuur of in de 
Bosbar) 
 

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

 
NAAM: .............................................................................................. 
 
KOMT GRAAG MET ................ PERSONEN NAAR DE SENIOREN 
NAMIDDAG. 
 
HEEFT GRAAG SUIKERVRIJ GEBAK  -  JA  /  NEE. 
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Halloween Escape  
5, 6 & 7 november 

 
In navolging van het grote succes van onze pop-up escape 
game in juni, gaan we dit jaar met Halloween een stapje 
verder! Wie lost de griezelige moord op in de Bosbar, door 
straffe proeven en brein brekende raadsels op te lossen? 

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 
2021 bouwen we onze Bosbar terug om tot een pop-up 
escape room! Het spel duurt ongeveer een uur en kan 
gespeeld worden in teams van 4-6 personen (vanaf 12 jaar).  
 
De kostprijs is €12,5/pp. De bedoeling is om een complexe 
moord op te oplossen aan de hand van technische proeven 
en slimme puzzels. Hoe sneller jullie met de juiste info buiten 
geraken, hoe hoger jullie scoren op de ranglijst. Wie gaat 
deze keer met de eer gaan lopen? 
 
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!  
www.vzwlobos.be/escape-room-halloween 
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Sinterklaas 
Zondag 5 december 

 
Zoals jullie weten mocht de Sint vorig jaar niet vanuit een 
rode zone naar Lobos afreizen, maar op zondag 5 december 
zou hij dan toch terugkomen naar de Bosbar! 
 
Sinterklaas zal aanwezig zijn tussen 10u00 en 12u30 in de 
Bosbar en alle brave kindjes (tot 8 jaar) kunnen hem een 
bezoekje komen brengen! 
 
Voor alle kindjes uit de wijk die inschrijven heeft hij een 
geschenkje voorzien, grootouders die met hun kleinkind van 
buiten de wijk de Sint een bezoekje willen brengen, betalen 
een bijdrage van €5. Inschrijven op voorhand is verplicht 
voor 26 november op www.vzwlobos/sinterklaas-2020.  
 
Sinterklaas verwacht u allen! 
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Wijkfeest 2022 
26, 27 & 28 mei 

 
Wegens de Corona maatregelen in mei konden we niet het 
Lobos Feest! brengen waar wij als organisatie achter staan: 
een weekend bomvol leuke activiteiten, met een knaller van 
een coverband en een uitzinnig dansfeest in de tent op de 
terreinen aan de Bosbar. We keken nog om Lobos Feest! 
2021 te laten doorgaan in september, maar er werd unaniem 
beslist om dit niet te doen, wegens onzekerheid over wat 
mag en kan in de laatste uitloop van de Coronacrisis. 
 
Maar geen nood, uitstel is geen afstel! Volgend jaar in mei 
verwachten we jullie allen present op Lobos Feest! 2022 – in 
het Hemelvaartweekend op donderdag 26, vrijdag 27 en 
zaterdag 28 mei – om te laten zien dat we terecht het 
vaandel van de ‘tofste wijk in Lochristi’ dragen, en om drie 
dagen uit de bol te gaan! 
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Nieuwe openingsuren 
 
De Bosbar, gelegen in de Boskapellaan, 79a, is elke 1ste 
vrijdagavond van de maand open van 20.00u tot 01.00u en 
op elke zondagvoormiddag van 10.00u tot 13.00u. 
 
Het is de uitgelezen ontmoetingsplaats voor alle inwoners 
van Lobos. Begin 2017 werd het interieur volledig aangepakt 
en is het er ‘s winters en ‘s zomers gezellig zitten! 
 
Frisdranken, allerlei biersoorten, aperitieven en warme 
dranken worden er aan democratische prijzen geserveerd.  
 
Bij zonnig weer kan men genieten van een frisse pint op het 
terras. Wie wil kaarten, schaken of petanque is bij ons ook 
aan het juiste adres (zie activiteit kalender op vzwlobos.be). 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 

 
Oproep bar 

 
Barmensen gezocht!  
Heb je zin om enkele keren per jaar of bij evenementen eens 
achter de toog te staan voor enkele uurtjes? Stuur een 
mailtje naar info@vzwlobos.be  of spreek iemand van het 
bestuur aan!   

mailto:info@vzwlobos.be
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Trooper 
 

Een verenigingen heeft altijd nood aan meer middelen, en jij 
kan ons steunen door simpelweg online aankopen te doen 
via onze Trooper pagina: trooper.be/vzwlobos. 
 
Zo steun je ons door je aankopen te doen en het kost je niks 
extra maar het brengt ons wel centjes op! 
 
In totaal haalden we tot nu toe al €639 aan extra middelen 
op! Hier enkele winkels waar je bij kan shoppen via Trooper: 
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Het bestuur van uw wijkcomité 
 

Voorzitter 
Dina Vanhaecke 
 

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

Ondervoorzitter 
Ward Leenaert 
 

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

Penningmeester 
Sabine Vanlerberghe 
 

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

Secretaris 
Liesbeth Velter  
 

Reinaertlaan 3 
GSM: 0496704124 
liesbeth@vzwlobos.be 
 
 

Marketing 
Dennis Verkinderen 
 

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

Beheerder 
Véronique Joos 
 

GSM: 0495/757692  
Veronique@ 
vzwlobos.be 

Beheerder 
Filip Bennesteker 
 

Loboslaan 23 
GSM: 0475/321570  
Filip@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 het bestuur! 

mailto:Dina@vzwlobos.be
mailto:Ward@vzwlobos.be
mailto:Sabine@vzwlobos.be
mailto:liesbeth@vzwlobos.be
mailto:Dennis@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Veronique@vzwlobos.be
mailto:Filip@vzwlobos.be
mailto:Jarne@vzwlobos.be
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Een van onze vast hoofdsponsors en alom geliefde traiteur Evelien 
van Cerise Noire zette haar traiteurdienst stop, om in centrum van 
Lochristi de dagzaak ‘Cerise’ te openen (vroeger Kaffee Preferee). 
 

 
 
We hopen jullie hier snel te mogen bedienen! 

Groetjes, 

Evelien en team Cerise 

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. 


