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Beste buren,

‘t Is alweer paasvakantie! De 
tijd vliegt als ge u amuseert! 
Nog minder dan 3 maanden 
en het zijn opnieuw 
Corpusfeesten. Met een 
Belgisch tintje deze keer. 
Maar dat maakten we al 
duidelijk op onze sfeervolle 
nieuwjaarsreceptie. Wie 
toen vroeg vertrok, had 
trouwens ongelijk, want de 
sfeer bereikte ongekende 
hoogtepunten tegen het 
midden van de nacht! 
Misschien herhalen we dat 
nog eens? Wees er dus 
zeker bij op 23 en 24 juni, 
ook al hebben de 
snoodaards van ‘t stad dan 
toch de Bierfeesten naar 
datzelfde weekend 
verplaatst. Verder ontdek je 
in dit Corpuskrantje een 
nieuw buurmannetje, maar 
namen we ook afscheid. We 
brengen een bijzonder 
verhaal dat onze Corpuskas 
onverwacht wat spijsde en 
verloten op de laatste 
pagina een fantastische 
prijs. Veel leesplezier en tot 
binnenkort!

Het Corpuscomité Proficiat Mario en Laura!

In januari vernamen we, niet helemaal
onverwacht, het overlijden van Gilbert
Vermaercke. Gilbert woonde jarenlang in
Corpusstraat 28. Pas het laatste jaar moest hij
door zijn gezondheid andere oorden opzoeken.
Op deze foto zien we Gilbert zoals de buren die
hem kenden, zich hem zullen herinneren: als
autoliefhebber en goede gebuur. Rust zacht,
Gilbert.



Meer foto’s via onze website
www.corpuscomite.be !

http://www.corpuscomite.be/


We zien ze vliegen … 

Ballonnetje oplaten! Ja, dat doen 
we al zovele jaren tijdens onze 
jaarlijkse Corpusfeesten. Met 
“onbekende bestemming” en 
wisselend succes, want sommige 
vliegen zeer ver, anderen blijven in 
de bomen hangen, en de meeste 
zien we niet meer terug, totdat er 
een kaartje in de bus valt … 
spannend toch ?!
Ik heb onlangs ook een 
ballonnetje opgelaten … maar ’t 
was wel een specialleke … ! Toch 
even verduidelijken… : na 30 jaar 
Corpusfeesten (2013) zouden we 
voor de ballongasflessen extra 
bewaarkosten moeten betalen, en 
omdat we die maar één keer per 
jaar gebruiken was dat toch een 
onnodige kost. Eigenlijk hadden 
we in ’t begin van de jaren ‘90 al 
een serieuze waarborg betaald 
(méér dan 4.000 Belgische frank) 
aan de oorspronkelijke lokale 
leverancier, die ondertussen 
gestopt was. We hebben dus 
logischerwijze die zware lege fles 
terugbezorgd aan een andere niet 
zo lokale verdeler in Tielt, … maar 
zonder bewijs (na meer dan 20 
jaar) konden we onze borg 
natuurlijk niet zomaar 
terugkrijgen, jammer … !
Maar … vorige maand zijn we de 
Corpusarchieven ingedoken en 
aan een vroege lenteschoonmaak 
begonnen, want Pasen valt vroeg 
dit jaar … en o wonder daar 

vinden we toch nog wel één en 
ander terug waarmee we onze 
vraag konden ‘hard maken’. Dus, 
snel die documenten gescand en 
met een beknopte samenvatting 
‘via-via’ naar de hoofdleverancier 
gemaild (want onze recentste 
contactpersoon was ook niet meer 
te bereiken) … op hoop van zegen.
… en nee, de wonderen zijn de 
wereld nog niet uit! Wij zijn blij 
dat ‘er zeker nog gezond Vlaams 
verstand is’, en dat er nog 
bedrijven zijn bij wie ‘eerlijk duurt 
het langst’ letterlijk geen ‘uit de 
LUCHT gegrepen’ spreekwoord is ! 
De firma Messer bevestigde ons 
dat zij ons de oude waarborg 
(ondertussen méér dan € 100 
geworden) zullen terugstorten, 
waarvoor nu al een dikke MERCI! 
Dit waar gebeurd verhaal krijgt 
dus een leuk staartje! En met dat 
extraatje in onze kas, doen we 
natuurlijk terug iets leuks voor 
onze buurtbewoners!



Trix:  ‘t Is bijna Pasen, Wacco.
Wacco: Klopt! Geloof jij in de 

verrijzenis, Trix?
Trix:  Ik denk dat dat gewoon een 

metafoor is!
Wacco: Heu???
Trix: Awel… symbolisch, hé. Dat we 

ook inspiratie kunnen halen uit 

iets dat er niet meer is!
Wacco: Ha ja! Ik heb dat ook 

regelmatig!
Trix: Ben jij dan gelovig, Wacco?
Wacco: Nee. Maar als ik ‘s morgens 

mijn baasje begroet, word ik 
geïnspireerd door de honden-
koekjes van de dag ervoor!

WIN WIN WIN : 
VIP-KAART RONDE VAN 
VLAANDEREN!!!!!!!!!!!

Dankzij ons steeds erg gulle 
stadsbestuur kreeg het 
Corpuscomité een VIP-kaart voor 
de aankomstzone van de Ronde 
van Vlaanderen. We willen dit 
graag schenken aan iemand uit 
onze buurt. Daarom verstoppen 
we het ticket en bijhorende 
instructies op de ochtend van de 
Ronde ergens in onze wijk. Die 
ochtend rond 8 uur verschijnt er 
een noodzakelijke tip op onze 
Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/
corpuswijkwelden ). 

De beste speurneus wint! Succes.

Oproep
Eén van de komende maanden 
een eerste communie, vormsel, 
lentefeest,… van een jonge buur? 
Bezorg ons dan zeker tijdig de 
gegevens van het feestvarken en 
wij bezorgen een kaartje in naam 
van de hele wijk! En na de 
feestelijkheden mag je natuurlijk 
steeds een leuke foto en 
bijhorend tekstje bezorgen om in 
onze Corpuskrant te publiceren!
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