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Halloween 
in Buizegem

Iedereen vertelt ons dat de aarde opwarmt.
De opwarming heeft ook vele gevolgen, dieren die hier verdwenen waren komen 
stilaan terug, er werden reeds wolven gezien en ook de lynx werd terug opgemerkt.
Eigenaars van koeien, schapen, paarden en andere dieren zijn bang dat hun 
lievelingsdier misschien ten prooi valt aan de wilde wolven. 
Of is er toch iets anders? Een vreselijk dier is op weg naar Buizegem. 
Tegen 31 oktober zou hij bij het Forum aankomen.

Zondag 31 oktober

Hou je fakkels gereed!

De werkgroep is bezig met het uitstippelen van de activiteiten voor dit werkjaar. 
Nog niet alles ligt vast en ideeën zijn altijd welkom.
Wat ligt wel vast:
Woensdag 1 december 2021  ❘  Sinterklaasfeest voor de Buizegemse kindjes
Vrijdag 25 maart 2022  ❘  3de kleinkunstavond
Zaterdag 30 april 2022  ❘  Meneerke van Buizegem
Zondag 1 mei 2022  ❘  wijkfeest

Noteer alvast in uw agenda



Praktische info voor Halloween

Hoewel de corona maatregelen al erg afgezwakt zijn, moeten we het 
toch zo veilig mogelijk houden. Daarom zal de Halloweenwandeling 
telkens met groepen van een dertigtal personen gebeuren. 
Mondmaskers zijn niet meer verplicht maar worden toch aangeraden 
omdat de afstand van 1,5m uiteraard niet kan gerespecteerd worden. 
De groepen vertrekken om de 15 minuten.
De eerste groep vertrekt om 18.45 uur en de laatste groep om 21.15 uur.
Wij vragen dat de eerste groepen voornamelijk zouden worden 
voorbehouden aan gezinnen met kleinere kinderen. De groepen met 
volwassenen kunnen beter kiezen voor de latere wandelingen.

Elke deelnemer kan na afloop van de wandeling een beker 
pompoensoep of een beker warme chocomelk krijgen.

We verzamelen aan het basketbalterrein vanaf 18.30 uur en zullen daar 
de groepen vormen. 
Fakkels en breeklichtjes voor de kinderen kunnen daar worden gekocht. 
Een fakkel kost €2 en een breeklichtje €1. Zoals steeds krijgen de 
kinderen die verkleed zijn hun lichtje gratis.

Na afloop van de wandeling kunnen de kinderen in ’t Forum terecht 
voor een halloween knutselavond.

Beste Buizegemnaren,

Langer dan een jaar moest de wijkwerking van VZW ’t Forum worden 
stilgelegd omwille van de Covid-pandemie. We konden enkel twee 
wandelzoektochten organiseren, die in eigen “bubble” mochten gelopen 
worden. 
Omdat VZW ’t Forum vorig jaar 20 jaar bestond moesten het wijkfeest en 
“Meneerke van Buizegem” extra worden gevierd. Ook hier stak covid een 
stokje voor. 
Maar we geven niet op. Veel wijkbewoners hebben nood aan contact. Het 
sociale netwerk haperde. De corona maatregelen zorgden bij meerdere 
mensen voor een vorm van vereenzaming. Daarom starten wij onze 
werking terug op, rekening houdend met de covid maatregelen, die tijdens 
onze activiteiten van kracht zullen zijn.
Maar die activiteiten komen er niet vanzelf ! Een werkgroep van 
wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen. Jammer 
genoeg heeft covid ook slachtoffers gemaakt in die werkgroep. Enkele 
mensen zijn verplicht om het kalmer aan te doen. 
Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar 
jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die 
werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job. 
Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande 
activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die 
we dan kunnen uitwerken.
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we 
kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website of bel ons.
We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !
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