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Voorwoord 
 
Lieve inwoners van Lobos, 
 
We zijn alweer aan de laatste maand van het jaar 2022 
begonnen! De tijd gaat snel als ge u amuseert 😊😊 Het was 
voor onze werking een druk jaar met tal van activiteiten en 
na al die maanden stilzitten moesten we er af en toe wat 
inkomen. Toch kijken we met trots terug op ons werkjaar, 
met een mooi wijkfeest, goede opkomst op onze activiteiten 
en terug een geweldige escape game in het najaar. 
 
U vraagt zich ongetwijfeld af wat er voor het komende jaar 
op het programma staat? Wel, daarvoor kan je verder in dit 
boekje terecht! Naast onze klassiekers zit er dit jaar ook her 
en der wat nieuws in ons programma: enkele knutsel ateliers 
voor de kleinsten, een Kahoot-quiz, een familie-uitstap met 
de bus en een plan voor trick-or-treat op Halloween… 
 
Verder kan ik jullie enkel voor 2023 een gezond en liefdevol 
nieuw jaar toewensen voor jou en uw familie, en wij kijken er 
alvast naar uit om op de nieuwjaarsreceptie samen met jullie 
het glas te heffen! 
 
Prettige feestdagen tot dan, 
 
Dina  
 
Voorzitter Vzw Lobos 
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Steunkaarten 
 
De tombola trekking bij de steunkaarten gebeurde dit jaar enkele 
weken later dan normaal, aangezien we door ons druk eindejaar 
programma later in actie geschoten zijn. Volgend jaar doen we het 
beter, beloofd! 😊😊 
 
De volgende nummers zijn uit de loterij gekomen: 
 
EERSTE PRIJS: Nr 283 (reserve nr. 175) 
Waardebon ter waarde van €75 bij restaurant Cerise in Lochristi. 
 
TWEEDE PRIJS: Nr 249 (reserve nr. 934) 
Waardebon ter waarde van €50 bij AD Delhaize Lochristi. 
 
DERDE PRIJS: Nr 693 (reserve nr. 403) 
Waardebon ter waarde van €50 bij Drinks De Clercq in Lochristi. 
 
VIERDE PRIJS: Nr 878 (reserve nr. 567) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Frituur De Ketel in Lochristi. 
 
VIJFDE PRIJS: Nr 645 (reserve nr. 238) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Restaurant ’t Steentje in Laarne. 
 
ZESDE PRIJS: Nr 85 (reserve nr. 461) 
Waardebon ter waarde van €25 bij Nonkel Pé in Lochristi. 
 
De winnaars en reservenummers kunnen zich bekendmaken via 
email (info@vzwlobos.be) VOOR 1 januari. 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 2023 
 
Na een ganse dag vergaderen en brainstormen zijn we tot 
volgende activiteitenkalender gekomen voor 2023:  
 
 

zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

vrijdag 3 februari Algemene ledenvergadering 

zondag 5 februari Knutselatelier 

vrijdag 3 maart Kahoot-quiz 

zondag 2 april Knutselatelier 

zondag 9 april 
Paasontbijt, paaseierenraap & 
eierworp 

vrijdag 28 april Ledenvergadering Lobos Feest 

18-20 mei Lobos Feest! 2023 

vrijdag 30 juni Afterwork BBQ 

zaterdag 1 juli Start Gotcha! 

zondag 6 augustus Picknick & Kubb-toernooi 

zondag 20 augustus Rommelplein 

vrijdag 1 september Bedankingsfeest 

zondag 3 september Petanque tornooi 

zondag 10 september Familie uitstap 

zondag 1 oktober Knutselatelier 
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vrijdag 7 oktober Belgische kaas en bier avond 

dinsdag 31 oktober Trick-or-treat 

1-4-5 november Pop-Up Escape Game 

zaterdag 2 december Knutselatelier 

zondag 3 december Sinterklaas 

zondag 10 december Kerstmarkt in Lochristi 
 

Hou zeker onze website of Facebook in het oog voor 
inschrijvingen en meer details… 

 
Nieuwe inwoners? 

 
Je kan al onze activiteiten volgen op onze website 
www.vzwlobos.be en onze Facebook pagina 
www.facebook.com/vzwlobos. 
 
 
Kom zeker ook eens langs 
in onze gezellige Bosbar 
op zondag van 10.00u tot 
13.00u of op een van onze 
activiteiten! 
 
Meer info en foto’s op 
www.vzwlobos.be/bosbar. 

http://www.vzwlobos.be/


 

5  ‘t Lobosken 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur van vzw Lobos trakteert al graag eens op een glaasje, 
en dat doen we zeker op het nieuwe jaar 2023! Laat ons klinken op 
een jaar vol gezellige momenten samen, op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari tussen 11u00 en 13u00 
aan onze buitenbar op het terrein aan de Bosbar. 
 
Wij hopen jullie daar allemaal te mogen ontvangen om te klinken 
op het nieuwe jaar! 

 
Knutselatelier Lobos 

 

Wil jouw uk zijn/haar fantasie en creativiteit de vrije loop 
laten gaan? Dat kan in het Lobos knutselatelier! Kinderen van 
6 tot 10 jaar uit Lobos maken in de Bosbar onder begeleiding 
van Gwyneth leuke hebbedingetjes om mee naar huis te 
nemen of om de Bosbar mee op te leuken…  
 
Een knutselsessie kost 5 euro, een drankje en koekje zijn 
inbegrepen. Meer info en inschrijvingen op 
vzwlobos.be/knutselatelier. 
 
De knutselateliers vinden plaats op deze data: 

• zondag 5 februari 
• zondag 2 april 
• donderdag 18 mei (wijkfeest) 
• zondag 1 oktober 
• zaterdag 2 december 
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Kahoot-quiz 
 

Op vrijdag 3 maart om 20u00 organiseren we in onze 
Bosbar een Kahoot-quiz, deze keer niet omdat het moet, 
maar omdat het kan! In teams van 4 personen en 1 
smartphone proberen jullie zo snel en juist mogelijk te 
antwoorden op de serieuze en minder serieuze vragen die 
we op jullie afvuren…   
 
Het leuke is dat de score online automatisch bijgehouden 
wordt, dus spanning verzekerd! Inschrijven kan op 
vzwlobos.be/kahoot-quiz, de plaatsen zijn beperkt! 

 
Paasontbijt  

 

Op zondag 9 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-23 en is geldig 
na overschrijving van € 20 per volwassene en € 10 per kind  
(-12j) op rekeningnummer BE34 7512 0688 6690. 
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Paaseierenraap 

 

We starten met de paaseierenraap om 11u00. 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 11u30) 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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Lobos Feest! 2023 
 
In het Hemelvaartweekend gaat iedereen in Lobos terug uit 
zijn dak op 18, 19 en 20 mei, met onder andere een gezellige 
familienamiddag, poppentheater, petanque toernooi, 
onze quiz, live party coverband Edje Ska & De Pilchards en 
een swingende afterparty! 
 

Meer details komen nog online op onze website, maar hier 
alvast de grote lijnen: 
 

Donderdag 18 mei 
 

14u00 
Familienamiddag  
in de tent met spelletjes & pannenkoeken 

14u00 Lobos Universalis 4.0 

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 
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Vrijdag 19 mei 
 

13u30 Lobos Petanque toernooi 

20u00 23ste Algemene Quiz  

in samenwerking met de Neighbours 

 
Zaterdag 20 mei 

 

18u00 Lobos Fingerfood Feest – met animatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21u30 
Edje Ska & De Pilchards  
Live party cover band 

23u00 Afterparty 
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Het bestuur van uw wijkbestuur 
 

   

Voorzitter 
Dina Vanhaecke 

 

Ledebeekweg 107 
GSM: 0477/21 34 22 
dina@vzwlobos.be 

 

Ondervoorzitter 
Ward Leenaert 

 

Kapelaanwegel 10 
GSM: 0474/43 13 83 
ward@vzwlobos.be 

Penningmeester 
Sabine Vanlerberghe 

 

Loboslaan 31 
GSM: 0478/23 67 43 
sabine@vzwlobos.be 

   

Secretaris 
Liesbeth Velter 

 

Reinaertlaan 3 
GSM: 0496/70 41 24 

liesbeth@vzwlobos.be 
 

Marketing 
Dennis Verkinderen 

 

Ommegangstraat 116 
GSM: 0486/85 98 05 
dennis@vzwlobos.be 

Beheerder 
Jarne Audenaerde 

 

Reinaertlaan 30 
GSM: 0492/03 40 12 
jarne@vzwlobos.be 

   

Beheerder 
Stijn De Rammelaere 

 

Ommegangstraat 110 
GSM: 0486/27 34 62 
stijn@vzwlobos.be 

Beheerder 
Gwyneth van Gendt 

 

Ledebeekweg 105 
GSM: 0497/62 54 52 

gwyneth@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:Jarne@vzwlobos.be
mailto:Jarne@vzwlobos.be
mailto:Jarne@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. 

Di - Woe - Vrij - Zat - Zon: 17u00 - 21u00 
Dorp-West 38 - 9080 Lochristi 
M 0467 01 75 35  |  info@pizzapasqualino.be 


