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Beste buren,

De voetbalgekte is voorbij 
en één of andere 
astmapatiënt wint wellicht 
de Tour. Maar dé sportieve 
prestaties van dit jaar 
werden ongetwijfeld 
geleverd tijdens de obstacle
run van de Corpusfeesten. 
We blikken in dit krantje 
ruimschoots terug op de 
jaarlijkse hoogmis voor onze 
wijk. Maar we kijken ook al 
vooruit.
In september zetten we een 
vergeten Weldense held in 
de bloemetjes. Eugeen
Schepens was amper 28 jaar 
oud toen zijn enthousiasme 
een groep Vlaamse 
gezinnen leidde naar hun 
Beloofde Land: Argentinië. 
Een Weldense boerenzoon 
die in tijden zonder 
vliegtuigen of internet 
koppig richting de andere 
kant van de wereld trok. Een 
straffe prestatie die tot nu 
toe te weinig aandacht 
kreeg. Daar brengen we met 
het Corpuscomité dus 
verandering in. Hopelijk 
mogen we jullie daar ook 
verwelkomen!

Het Corpuscomité

Data om te noteren!
Zondag 23/09, 10u-12u, 50 000 dias

Zaterdag 24/11 en Zaterdag 1/12, Sint op bezoek

Nieuw in het comite
Jarne is geboren en getogen in onze wijk. En 
zoals de foto bewijst: een 
echte spring-in-’t-veld! 
Zo iemand kunnen we dus 
zeker gebruiken in het 
Corpuscomité.
Hij wordt onmiddellijk ge-
bombardeerd tot onze 
nieuwe veiligheidschef, 
want Jarne volgt de oplei-
ding tot politie-inspecteur.
Je vindt hem in Corpus-
straat 5 in Hotel Mama bij
Nele en Peter!
Welkom, Jarne!



TERUGBLIK 37ste CORPUSFEESTEN
Al tijdens de voorbereidingen sloop het Belgische tintje in onze 
Corpusfeesten. Op zaterdagnamiddag hakte België in Rusland een elftal 
Tunesiërs in de pan en daar keken we met alle opbouwmedewerkers samen 
naar.  Om dan toch om 18u paraat te staan voor het officiële startschot van 
de feesten, het hijsen van de vlag en het aanschuiven aan het Belgisch buffet. 
Onder het goedkeurende oog van uiterst gunstig gezinde weergoden!
Later op de avond werd uitvoerig bewezen dat je niet 
over enig zangtalent hoeft te beschikken om ambiance
te maken met karaoke. Nadat de teerlingen geworpen
waren, trok Carine met de biermand en menig anderen
met de smaak van een Eugenio in de mond naar huis.
Het licht ging -wat sneller dan anders- uit om alles klaar
te maken voor dag 2 van de feesten.



EUGENIO
Een gek idee, een enthousiast 
comité en Eugenio was geboren. 
Gebrouwen in de keuken van de 
voorzitter, gebotteld bij de 
fotograaf en gerijpt in maar liefst 
drie verschillende kelders in de 
Corpusstraat… Amberkleurig met 
een zoete toets… Een mooi 
eerbetoon aan Eugeen Schepens, 
dat volop werd gesmaakt tijdens 
onze feesten!



Feesten op zondag
Corpusfeesten op zondag: dat is spelen voor groot 
en klein met heel wat leuke prijzen en prijsjes 
(bedankt aan de sponsors)!
In de obstaclerun wonnen Milan, Nathan en 
Wouter elk hun categorie (nadat de voorzitter 
toonde hoe het moest met een toptijd van 33”95). 
Tijdens hun  eigen kleuterrun haalden álle 
deelnemers het podium en een medaille. In het 
spelenkraam werd duchtig gevist en gesmeten. 
Ook met schildpadjes werd er opnieuw gegooid. 
In de tombola gingen Tess, fotograaf Jan en zijn 
Anke met de overnachting aan zee aan de haal. En 
tijdens de Bingo gingen de hoofdprijzen ‘s avonds 
naar Eline, Korneel en Vital!

Meer foto’s via 
www.corpuscomite.be



Duizend maal dank…
… aan al onze helpende handen! 
Zonder hen was het weerom niet 
gelukt om zo goed te feesten. We 
hoorden dat een bebaarde man uit 
Spanje dit goed gedrag later dit jaar 
nog zal belonen.



Nieuwe buren
Er reden dit jaar al heel wat verhuiswagens af en 
aan in onze wijk (en het is nog niet gedaan… 
Binnenkort beginnen ze zelfs weer langs alle 
kanten te bouwen). We verwelkomen dus ook 
nieuwe buren. 
In Corpusstraat 45 namen Kurt en Hilde hun intrek 
samen met dochtertjes Lana en Liza.
En in de Oorlogstraat wonen op het nummer 12 
Pieter-Jan en Siel.
We wensen hen veel geluk en plezier in de 
Corpuswijk!

Lentefeest
In ons vorig krantje 
konden we al enkele 
lentefeesters en 
communicanten 
opsommen, maar 
blijkbaar was ons lijstje 
nog niet volledig. Ook 
Inaaya en Jesse Vlerick
vieren dit jaar hun 
Lentefeest. 
Proficiat!

Uit de oude doos
Een bolle weg met gebarsten asfalt, een gracht links, een gracht rechts. Velden 
waar nu huizen staan. Elektriciteits- en stroomkabels in de lucht. Een ansicht-
kaart, daarop in de verte een kerk en net geen kar met paard meer.
Het was 25 jaar geleden ook al aangenaam wonen in de Corpuswijk. Maar er is 
duidelijk hier en daar heel wat veranderd. Wie onderneemt een poging om deze 
foto deze zomer opnieuw te nemen? 
Posten op facebook.com/corpuswijkwelden!



Trix:  Zeg, Wacco…
Wacco: Ja, Trix?
Trix:  Zijt gij al eens in Argentinië 

geweest?
Wacco: Nee. Maar ik heb daar wel een 

neef wonen. Een Argentijnse 
dog!

Trix: Serieus? Blijkbaar heeft de 
helft van de Corpuswijk daar 

familie lopen.
Wacco: Allemaal door die Eugeen

Schepens die in 1881 naar 
ginder trok!

Trix: Als ik die emigranten hun 
stamboom eens bekijk… 

Wacco: Gekweekt zoals de konijnen!
Trix: En op zijn hondjes, mag ik 

hopen.

50 000 dias!
De Eugeen Schepensweg is het kleinste straatje in onze wijk. Nogal 
tegenstrijdig met de grootse plannen die Weldenaar Eugeen Schepens zelf 
had. In 1881, lang voor er sprake was van internet en zelfs vliegen of 
telefoneren naar een ander continent niet bestond, leidde hij als twintiger een 
groep Vlaamse kolonisten naar hun ‘beloofde land’ Argentinië. Ze zouden er 
als één van de eerste buitenlandse gemeenschappen een beter en 
welvarender leven opbouwen in de Belgische kolonie Villaguay. Schepens was 
een visionair en een geboren leider.  Zijn straffe initiatief is echter niet zo 
bekend. En daar wil het Corpuscomité verandering in brengen. Op 23 
september zal het 50 000 dagen geleden zijn dat Eugeen Schepens vertrok 
richting Antwerpen om een dag later in te schepen op een schip van rederij 
Lamport en Holt Line naar Buenos Aires.
Om die bijzondere verjaardag te vieren onthullen we op 
23 september een informatiebord over dit boeiende
verhaal. Het bord zal een permanente plaats krijgen 
in de Eugeen Schepensweg.
Plaats: Kerk Welden
Tijd: start stipt om 10u
Wil je er bij zijn? 
Schrijf je dan in voor 7 september via 
info@corpuscomite.be.
Dronk je een Eugenio tijdens de Corpusfeesten?
Breng dan zeker je etiket mee en maak kans op een 
originele prijs!

mailto:info@corpuscomite.be

