
Een uitgelezen groep artiesten bieden u een  
mooie zorgeloze en ontspannende avond aan.

Meermens, 28 jaar, heeft zijn eigen album en  
is een regelmatige gast op kleinkunstfestivals. 

Tevens deelde hij samen het podium met 
Frank Vander linden, Willem Vermandere, 

Buurman en anderen.
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In het jaar 2020 vieren we het  
twintig jarig bestaan van vzw ’t Forum. 

Dit is een feest voor heel de wijk 
en iedereen is hartelijk welkom.

de  kleinkunstfestival3
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Bent u bekend met hoplr, een sociaal netwerk voor uw buurt?
Door middel van dit netwerk kunnen buren elkaar beter leren kennen.  
Men kan spullen of diensten uitwisselen, babysitters zoeken, buurtfeesten organiseren, 
inbraakpogingen en eventueel verkeersproblemen melden. Ook de gemeente kan van 
dit netwerk gebruik maken om haar burgers informatie te verschaffen, maar heeft geen 
toegang tot het ledenbestand.
Hoplr is niet altijd door iedereen even gemakkelijk te gebruiken. Voor hen richten we 
deze avond in met als doel het programma beter te leren kennen en de mogelijkheden 
toe te lichten.
Alle leeftijdsgroepen zijn welkom. INKOM GRATIS.

Aperitiefconcert door het

Vijf saxofoonspelers brengen  
ons klassieke pareltjes,  
jazz-stukjes en lichte deuntjes.  

Een zondagmorgen waar 
binnen in ’t Forum zeker de 
zon zal schijnen. 

Zondag 10 mei 2020 - 11 uur

Donderdag 28 mei - 19.30 uurhoplr

Mortsels saxofoonensemble

Zaterdag 14 maart 2020 - 20 uur

Tilia Tilia, twee zingende zussen 
brengen ons mooie luisterliedjes.

PEkes& ARTjes , een groep 
van vier mannen die liefst in 

het echt Antwerps zingen.
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Noteer alvast

 in uw 

agenda

Om 18.30 uur vertrekt de stoet op 
het Sint-Goriksplein begeleid door een 
Schotse doedelzakband.
Meneerke krijgt een plaats in de koets. 

Er is een prijs voor de best verklede 
deelnemer en één voor de grootste 
deelnemende groep.

Na de stoet is er een kleine opvoering 
over de Buizegemse toestanden en wordt  
de pop veroordeeld en opgehangen. 

We sluiten de avond met 
"Zingend Buizegem" in 't  Forum. 
Er worden teksten uitgedeeld zodat 
iedereen naar hartelust kan meezingen. 
Niets is gezonder dan zingen! 
In de pauze gratis taart.

We starten om 14 uur met de 
"Kinderrommelmarkt" naast de 
speeltuin. Kinderen maken hun stand 
en verkopen speelgoed, boeken,  
kleding en andere kleinigheden.

Aansluitend is er kinderanimatie: 
knutselworkshop, kinderdisco, 
zandkastelen bouwen en glittertattoo. 

Optreden van Danny Fabri  
en Music for Pleasure.

De ganse namiddag en vroege avond 
zijn er foodtrucks en eetkraampjes

Ook de bar van ’t Forum blijft open.

Meneerke van Buizegem
Feest van

Donderdag 30 april 2020 - 18.30 uur

Wijkfeest 
Meneerke van Buizegem
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Vrijdag 1 mei 2020 
om 14 uur


