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Voorwoord 
 
Beste inwoners, 
 
We zijn alweer aan de laatste maand van het jaar 2021 
begonnen! Het was opnieuw een jaar vol beperkingen en 
onvoorziene wendingen door Corona die ons wederom in 
zijn greep had… 
 
Ik kan jullie enkel voor 2022 een gezond en liefdevol nieuw 
jaar toewensen voor u en uw familie, en wij kijken er alvast 
naar uit om op de nieuwjaarsreceptie samen met jullie het 
glas te heffen op hopelijk een jaar met minder zorgen! 
 
In 2022 staan er tal van activiteiten gepland in Lobos, zowel 
voor jong als oud en iedereen is van harte welkom! Blader 
maar eens door ons boekje om een overzicht te krijgen van 
al de activiteiten die we op de agenda hebben staan, we zien 
elkaar dan! 😊😊 
 
Prettige feestdagen en stay safe, 
 
Dina  
 
Voorzitter Vzw Lobos 
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Steunkaarten 
 
Dit jaar verkochten we een record aan steunkaarten! Deze 
financiële steun is zeer welkom in dit magere inkomstenjaar. Lag 
het aan de aangepaste prijzen (meer prijzen en te gebruiken bij 
sponsors) of lag het aan de vriendelijke verkopers? We gaan het 
nooit weten 😊😊 
 
De volgende nummers zijn uit de loterij gekomen: 
 
EERSTE PRIJS: Nr 718 (reserve nr. 970) 
Waardebon ter waarde van €75 bij restaurant Cerise in Lochristi. 
 
TWEEDE PRIJS: Nr 611 (reserve nr. 008) 
Waardebon ter waarde van €50 bij AD Delhaize Lochristi. 
 
DERDE PRIJS: Nr 502 (reserve nr. 349) 
Waardebon ter waarde van €50 bij restaurant ’t Steentje in Laarne. 
 
VIERDE PRIJS: Nr 800 (reserve nr. 338) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Drinks De Clercq in Lochristi. 
 
VIJFDE PRIJS: Nr 587 (reserve nr. 108) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Frituur De Ketel in Lochristi. 
 
ZESDE PRIJS: Nr 260 (reserve nr. 640) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Slagerij De Groote in Lochristi. 
 
De winnaars en reservenummers kunnen zich bekend maken via 
email (info@vzwlobos.be) VOOR 1 januari 2022. Indien het eerste 
nummer dan niet bekend is, gaat de prijs naar het 
reservenummer. Wij brengen nadien de prijzen bij de gelukkige 
winnaars thuis! 
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Geplande activiteiten voor 2022 
 
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 in 
het oog voor de laatste updates! 
 

Hier alvast een overzicht, verder in dit boekje meer uitleg! 
 

zondag 9 januari Nieuwjaarsreceptie 

vrijdag 4 februari Algemene ledenvergadering 

zaterdag 12 maart Ladies Afternoon 

zaterdag 26 maart Seniorennamiddag 

vrijdag 1 april Silent Disco Party 

zondag 17 april Paasontbijt, paaseierenraap & eierworp 

vrijdag 6 mei Ledenvergadering wijkfeesten 

26-29 mei Wijkfeesten 

vrijdag 1 juli Afterwork Grill (USA) 

zondag 21 augustus Rommelplein 

vrijdag 2 september Bedankingsfeest 

zondag 4 september Petanque tornooi 

zondag 18 september Fietstocht Lobos 

vrijdag 7 oktober Thema-avond Oktoberfest 

11-13 november Pop-Up Escape Game 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur van vzw Lobos trakteert al graag eens op een glaasje, 
en dat doen we zeker op het nieuwe jaar 2022! Laat ons klinken op 
een jaar met minder Corona en meer gezellige momenten samen, 
met alle inwoners van Lobos, op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
op zondag 9 januari tussen 11u00 en 13u00 aan onze buitenbar 
op het terrein aan de Bosbar. 
 
Wij hopen jullie daar allemaal te mogen ontvangen voor een hapje 
en een drankje! 
 

Prettige feesten gewenst voor u en uw familie! 
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Ladies Afternoon 
 

Het stond vorig jaar al op de planning, maar kon toen 
jammer genoeg niet doorgaan, maar geen nood: op 
zaterdag 12 maart organiseren we onze eerste officiële 
Ladies Afternoon! 
 

Stijl- en kleuradvies, kledij, cosmetica, juwelen en accessoires, 
verzorgingsproducten, nagelverzorging, … Voor elke dame 
wat wils!  Kom dus zeker eens langs met je buurvrouwen en 
vriendinnen in onze Bosbar tussen 13u00 en 18u00! 
 

Seniorennamiddag 
 

Zaterdag 26 maart, nodigen we 
graag alle senioren uit onze wijk 
terug 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. 
 
HEEFT GRAAG SUIKERVRIJ GEBAK  -  JA  /  NEE. 
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Silent Disco Party 
 

Op vrijdag 1 april vanaf 20u00 organiseren we terug een 
Silent Disco Party in de Bosbar! No joke 🙂🙂 
 
Op deze party krijg je een persoonlijke draadloze 
hoofdtelefoon en zodra je die op zet, kom je in de 
feestwereld terecht!  Door een simpele druk op een knop kan 
je wisselen tussen onze 3 Dj’s, elk met hun eigen stijl… 
 
Zodra je je hoofdtelefoon afzet, kom je in de “stille” wereld 
terecht. Deze is natuurlijk nooit echt stil. Onderling een 
praatje doen wordt makkelijk, je hoeft namelijk niet meer in 
elkaars oor te roepen. Je hoort nu waarschijnlijk ook mensen 
lekker meezingen op de muziek, om over de verschillende 
danspasjes nog maar te zwijgen… 
 
Fun gegarandeerd, en GRATIS INKOM! 
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Paasontbijt  
 

Op zondag 17 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!  
 

 
Inschrijven kan op vzwlobos.be/paasontbijt-2022 en is 
geldig na overschrijving van € 15 per volwassenen en € 7,5 
per kind (-12j) op rekeningnummer BE34 7512 0688 6690. 

 
Paaseierenraap 

 

We starten met de paaseierenraap om 10u00. Ons terrein 
delen we op in leeftijdszones om iedereen de kans te geven 
eitjes te rapen. Breng gerust zelf een mandje of zakje mee! 
 

Eierworp 
 

Als iedereen uitgeraapt is (rond 11u) kan wie wil zich ook ter 
plaatse inschrijven voor onze eierworp. Hierbij gaat een duo 
telkens een stap verder uiteen en gooit het ei van de een 
naar de andere. Wie het ei breekt valt af! De winnaar krijgt 
een mooie, zoete prijs… Trek je stoute schoenen (en je 
overal) aan en kom meedoen! Uiteraard is onze bar nadien 
open voor de aperitief… 
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Wijkfeest 2022 
 
In het Hemelvaartweekend gaat iedereen in Lobos terug uit 
zijn dak op 26, 27 en 28 mei 2022, met onder andere The 
Amazing Flowers, een familienamiddag, Streetfood festival 
en een swingende afterparty! 
 

Na 2 jaar op onze honger gezeten te hebben, zijn we dit jaar 
terug klaar voor 3 dagen feest in Lobos! Het programma zal 
misschien nog wat wijzigen de komende weken, maar hier 
zijn alvast de grote lijnen: 
 

Donderdag 26 mei 
 

14u00 
Familienamiddag  
in de tent met spelletjes & pannenkoeken 

14u00 
Lobos Universalis 3.0 

Wie is de man/vrouw die alles kan? 

15u00 Poppentheater Hendrick De Vos 

echt Loots poppentheater voor jong en oud! 

17u00 Aperitief met livemuziek 

18u00 
Gegrilde beenhesp  

met frietjes, een fris slaatje & dessert 
20u00 Optreden met afterparty 
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Vrijdag 27 mei 
 

13u30 Lobos Petanque toernooi 

20u00 22ste Algemene Quiz  

in samenwerking met de Neighbours 

 
Zaterdag 28 mei 

 

18u00-
20u30 

Streetfood Festival – Wereldse keuken 

uit het vuistje 

21u30 The Amazing Flowers – Live ambiance 

band met partyhits van vroeger en nu! 

23u00 Afterparty met DJ Jim 
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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 
Jarne Audenaerde 
 

Bedevaartlaan, 21 
GSM: 0492034012 
Jarne@vzwlobos.be  
 

Financieel commissaris:  
Theo De Laender 

 
 

 

Vragen of opmerkingen? 

Neem gerust contact op met het bestuur! 
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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. 


