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Inschrijfstrook taart op 30 april en BBQ of Veggie op 1 mei

In Elsbos woont Dirk Van Camp, een echte triatlon atleet en Ironman over gans Europa. Hij liep al wat sponsors prijzen bij 
elkaar voor goede doelen als de Cliniclowns, de mucoviscidose Stichting, Kom op tegen kanker. 
Dit jaar zwemt, fietst en loopt hij de Iron man op Lanzarote voor een 6-jarig meisje met een coördinatiestoornis, opgelo-
pen tijdens de geboorte.  De kosten voor de verzorging lopen hoog op en de sociale zekerheid dekt niet alle kosten. 
En nu komt de uitdaging: Dirk gaat voor dit meisje zijn allerbeste skills neerzetten bij de Ironman in Lanzarote op 25 mei. 
Voor Dirk heeft deze “toer” geen geheimen meer: hij doet dit nu voor de 4de keer. 
Hij vraagt hierbij hulp van iedereen, die hem wilt steunen. Je mag ook een gokje wagen welke tijd Dirk gaat neerzetten. 
Een fiets is de beloning. 

Het "ware" verhaal van 
Meneerke van Buizegem

Oorspronkelijke tekst van Lic. P. SMETS (1965) 

De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem bevond 
zich op het grondgebied van Buizegem, een gehucht 
van het huidige Edegem. Toen deze kerk voor een 
paar honderd jaar afbrandde, eisten de bewoners 
van Edegem — het huidige centrum — dat de kerk 
zou opgebouwd worden te Edegem, omdat daar 
veel meer mensen woonden dan in Buizegem. Daar 
moet heel wat kabaal zijn gemaakt toen ter tijd 
tussen de mensen van Edegem en Buizegem, om 
de kerk te krijgen waar zij ze liefst zagen. Tenslotte 
hebben die van Edegem het pleit gewonnen want 
de nieuwe kerk, de huidige St. Antoniuskerk, werd 
opgetrokken te Edegem, tot grote verontwaardiging 
van de mensen van Buizegem. Hun verontwaardiging 
ging vooral uit naar Mijnheer van Buizegem, die 
de cijnshoeve „Buizegem’’ bewoonde, die afhing 
van de kasteelheer van Cantincrode. Zij verweten 
Mijnheerke van Buizegem, dat hij hun belangen niet 
genoegzaam had verdedigd en dat hij de schuld was, 
dat de nieuwe kerk te Edegem werd opgetrokken. 
Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, 
hebben zij een levensgrote aangeklede pop gemaakt 
die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht 
en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem 
geplaatst, zodat die pop boven huizen en bomen 
uitstak en van verre zichtbaar werd gedurende de 
ganse maand mei. De pop had een arm gestrekt en 
deze wees naar de plaats waar de kerk van Buizegem 
had gestaan. Door die pop werd de Heer van 
Buizegem aan de kaak gesteld en daarmede wilden 
die van Buizegem bedoelen, welk de houding van de 
heer van Buizegem moest zijn geweest en waar de 
kerk had moeten staan: dáár en nergens anders.

Een lieve oproep naar de mensen van de wijk Buizegem en omstreken

Heb je interesse, wil je een storting doen? Contacteer Dirk eventjes of 
heb je liever een persoonlijk gesprek? 
Storting op rekeningnummer: BE26 0017 1615 6029 met vermelding van 
je gsm-nummer en de tijdsspanne die je denkt dat Dirk nodig heeft om de 
Ironman te overwinnen. Zo kan hij je contacteren als je gewonnen hebt. 
e-mail: dvc2@pandora.be
gsm 0485 75 54 04

OPROEP
Wie woont er het langst in Buizegem? 

Op 30 april, na de ophanging van Meneerke, wordt de langst inwonende Buizegemnaar, man of vrouw, gevierd. Hij of zij 
wordt in de bloemetjes gezet en krijgt zeker ook een fles. 
Geef je naam op als je denkt in aanmerking te komen. Ken je iemand die waarschijnlijk het langst in Buizegem woont, spreek 
die persoon dan aan, of laat het ons weten.
Een mailtje naar hans.bernaerts1@telenet.be is voldoende.  
Geen computer? Steek dan een briefje in de bus van Rotenaard 62.

Inschrijfstrook Kinderrommelmarkt
In de bus steken bij Hans Bernaerts, Rotenaard 62, ten laatste op 28 april.
Naam  ………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….……….……….………........
Adres ……………………………………………………………………………………………………………..……….……….……….……….……….……........
Schrijft in voor de kinderrommelmarkt van 1 mei op het wijkfeest van Buizegem.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
’t Forum is er voor iedereen. Daarom willen wij graag horen wat de wijkbewoner graag zou zien gebeuren. 
Heb je ideeën, laat het ons weten. Goede voorstellen worden ingepast in ons programma.
Mail uw voorstellen naar tforum@edegem.be

OPEN
dinsdag tot vrijdag van 8.30-13 uur en 13.30-18 uur

zaterdag van 8.30-17 uur 
maandag gesloten

OPEN OP ZONDAG van 8.30-12.30 uur

 Met dank aan onze sponsors

Dhr/Mevr ……………………………………………………………......................................................................................................

schrijft in voor de barbecue of veggie van 1 mei, van 18 tot 19 uur met …………. (aantal) volwassenen  

voor BBQ aan € 17.00,- per persoon,  met …………. (aantal) volwassenen voor veggie aan € 17.00,- per persoon 

en ………. (aantal) kinderen tot en met 11 jaar aan € 8.00,- per kind.

Schrijft ook in voor ………. (aantal) personen voor gratis taart op 30 april rond 21.00 uur



Tweede kleinkunstavond

Driekoningen

Wijkfeest - Programma
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Spelletjes voor groot en klein
Durf je nog te spelen? Durf je nog uitdagingen aan.

Daag je familie, je buren, mede wijkbewoners uit voor een spelletje:

Reuzemikado  •  Reuzetwister  •  Reuzejenga
Deze spellen staan voor jullie klaar op het basketbalveld van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Geniet ervan samen met vrienden en familie.

Dinsdag 30 april

17.30 uur
Inhuldiging van het Sint Goriksplein door het 
gemeentebestuur.

18.30 uur
Samenkomst van de stoet op het Sint-Goriksplein met 
Meneerke van Buizegem in Oldtimer, samen met de 
boogschuttersgilde, de kring voor heemkunde, 
trommels en klaroenen van de KSA, de notabelen en 
vooral de (al dan niet verklede) wijkbewoners. 
De stoet trekt door de straten van de wijk om te 
eindigen aan ’t Forum.

19.30 uur
De vrijwilligers van vzw ’t Forum brengen in een 
toneeltje de (wan)daden van Meneerke van Buizegem 
tot leven. Met dank aan Leo van Tilborg (voorzitter 
Theaterwerkgroep Aorta) voor het schrijven van de 
tekst en voor het regisseren. Dit brengt ons bij het 
vonnis en de ophanging van Meneerke van Buizegem.

Wie woont er het langst in Buizegem en wordt 
vanavond gevierd?

20.10 uur
Onder deskundige begeleiding van Bert en enkele 
voorzangeressen en -zangers zingen we samen op 
volle kracht swingende en beklijvende liedjes. 
Dit jaar worden het hoofdzakelijk Nederlandstalige 
liedjes. Je kent de teksten niet van buiten? Wij ook 
niet. Daarom zijn er voor iedereen tekstboekjes.

Tijdens de pauze kan je genieten van een stuk taart, 
gratis aangeboden door vzw ’t Forum.
Voor de taart wel inschrijven in ’t Forum vóór 25 april.

Woensdag 1 mei

14.00 tot 17.00 uur 
Randanimatie voor kinderen met o.a.:
Springkasteel • Knutselstand • Zandkastelen bouwen 
met superzand • Glittertattoo • Rommelmarkt voor 
en door kinderen.

14.00 tot 17.00 uur 
Reuzespelen voor jong en oud
Op het basketbalveldje staan reuzemikado,
reuzetwister en reuzejenga te wachten op jullie.

14.30 tot 16.00 uur 
Kinderdisco
Een kinder DJ en een dansinstructeur bezorgen alle 
kinderen dansplezier.

16.30 tot 17.30 uur 
Optreden Juzzboxx
De Edegemse band Juzzboxx vergast ons op covers 
van de jaren ’90 en ‘00.

18.00 tot 19.00 uur 
Smullen van de heerlijke Barbecue
• Volwassenen: BBQ  € 17.00,-
• Volwassenen veggie: € 17.00,-
• Kinderen tot en met 11 jaar: € 8.00,-
Inschrijven in ’t Forum vóór 25 april

Einde van twee dagen feest met achtergrondmuziek 
door D.J. Michel.

•  In januari werden de Driekoningen uitgenodigd, die een ludiek toneel opvoerden met veel samenzang. Na hun   
 vertrek werden er nog worstenbroden en appelbollen verorberd. 

•  In maart hadden we onze tweede kleinkunstavond, waar drie groepen optraden. Drie heel verschillende   
 programma’s. 

•  Vergeten we niet dat er drie dagen in de week aquarellessen werden gegeven en dat er regelmatig tentoon- 
 stellingen werden opgehangen . 

Weet dat er in de werkgroep, in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur mensen zijn die alles van 
in het begin hebben meegemaakt. Die verdienen zeker een pluim. Gelukkig kwamen er ook nieuwe en jongere 
mensen bij, zodat de toekomst verzekerd is. Indien u ook graag mee werkt in onze VZW, aarzel dan niet. 
Maak u kenbaar bij de voorzitter. 

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter
hansbernaerts1@telenet.be  

Op 1 mei, van 14 uur tot 17 uur, mogen kinderen een 
standje opbouwen (samen met hun ouders, grootouders), 
om alles, waar ze van af willen, te tonen en te verkopen of 
te ruilen.

Maak er een mooie aankondiging bij.
En zeker, bij het einde, wordt alles weer proper opgeruimd.
Inschrijven verplicht via bijgevoegd inschrijfstrookje 
vóór 28 april.

Succes op de rommelmarkt.

Rommelmarkt voor en door kinderen - woensdag 1 mei
Meer recent overlopen we graag wat er het laatste jaar allemaal is gebeurd.

•  Op 30 april reden we Meneerke van Buizegem door de wijk naar ’t Forum, waar hij werd berecht en in een   
 boom werd gehangen. Een toneeltje en een zangavond sloot die dag af.

•  1 Mei was de dag van ons wijkfeest. Veel aandacht werd gegeven aan de kinderen. Er was kinderanimatie,   
 springkasteel en piñata. Op het podium traden twee zanggroepen op. Een fantastisch BBQ sloot dit feest af.

•  In juni en oktober richtten we een aperitiefconcert in. Licht klassiek, operamelodieën en ook samenzangliedjes  
 waren de ingrediënten.  

•  30 oktober was onze Halloweentocht. Bijna 400 man namen deel aan de fakkeltocht en konden daarna nog   
 een drankje nuttigen aan de vuurkorven, terwijl kinderen binnen nog mochten knutselen.

•  Op 5 december liep ’t Forum weer vol kinderen die wachten op de komst van de Sint. Een goochelshow maakte  
 het wachten kort. 

Beste wijkbewoners,

VZW ’t Forum gaat haar twintigste werkjaar in. Dat zullen we volgend jaar extra in de verf zetten met ons wijkfeest 
“Meneerke van Buizegem”. 

Er is heel wat gebeurd de voorbije jaren. Van “slaapwijk” evolueerde de wijk naar meer leven. Het wijkontmoetings-
centrum,  de speeltuin en het aansluitend park groeiden uit tot ontmoetingsplaatsen. Terwijl in de beginjaren vooral 
oudere bewoners de weg naar ’t Forum vonden zien we nu een mix van alle leeftijden. Grootouders met hun klein-
kinderen zijn vaste gebruikers van de speeltuin. Mensen van middelbare leeftijd zitten graag op het terras, of binnen 
in ’t Forum als het te koud of te nat is buiten. En ook alleenstaande ouderen ontvluchten de eenzaamheid door een 
bezoekje aan ’t Forum.

Een beetje geschiedenis mogen we hier wel neerschrijven. In 1999 startte het gemeentebestuur met het organiseren 
van enkele bijeenkomsten van wijkbewoners, onder het motto “Kleur in de wijk”. De noodzaak van een ontmoetings-
plaats werd al gauw vastgesteld, en in januari 2000 werd de eerste steen gelegd. Die zelfde dag werd VZW ’t Forum 
opgericht. In september 2000 werd ’t Forum in gebruik genomen. Er werd een werkgroep opgericht, die zorgde voor 
de eerste activiteiten. Thema-avonden werden ingericht, voordrachten werden gegeven. Aquarellessen werden 
gegeven en tentoonstellingen werd ingericht.


