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Beste buren,

De herfst dacht de eerste 
helft van oktober dat het 
nog zomer was. En aan de 
andere kant van de evenaar 
is het volop lente. Dat 
konden enkele bestuurs-
leden zelf vaststellen toen 
ze in Argentinië het spoor 
van Eugeen Schepens 
gingen opzoeken. Deze 
onbekende bekende 
Weldenaar krijgt extra veel 
aandacht in dit krantje. De 
onthulling van het infobord 
over zijn leven was dan ook 
een hoogtepunt in het 
bestaan van ons wijkcomité. 
Er was zelfs internationale 
belangstelling!
Maar we rusten intussen 
natuurlijk niet op onze 
lauweren. De afspraken met 
de Sint zijn gemaakt. Bezoek 
van zo’n beroemdheid 
vraagt de nodige 
voorbereiding. Verderop in 
dit krantje kan je alvast 
kijken wanneer hij met zijn 
knechten aan jouw schouw 
(of voordeur) passeert. 
Hopelijk zijn alle brave 
kindjes en grote kinderen 
thuis. Tot dan!

Het Corpuscomité

Belangrijk privacy-bericht!
Eind mei werd er een nieuwe, strengere Europese 
privacywet van kracht. Het Corpuscomité doet er 
alles aan om deze regels te volgen. We gaan nog 
omzichtiger dan vroeger om met gegevens die we in 
ons krantje, op onze website en sociale media delen. 
Ook in het beheer van persoonsgegevens werken we 
even strikt als vroeger verder. Wij bewaren een lijst 
met van elke wijkbewoner naam, adres, geslacht en 
geboortedatum. Van sommigen hebben we ook het 
emailadres. Al deze gegevens kregen we in principe 
met uitdrukkelijke toestemming. Deze lijst wordt 
uitsluitend gebruikt voor activiteiten van het 
Corpuscomité en nooit gedeeld met derden noch 
door bestuursleden voor andere doeleinden 
aangewend. Mocht u uw gegevens willen inkijken, 
aanpassen of andere vragen hebben rond ons 
privacybeleid, kan u steeds contact opnemen met 
info@corpuscomite.be

Afscheid
Eind september
namen we 
onverwacht 
afscheid van 
Peter. Hij stond 
altijd klaar om
een helpende hand
toe te steken tijdens
de activiteiten van onze
wijk. De eerste bij de 
opbouw van de Corpusfeesten en de laatste 
bij het afbreken. Uren achter de toog tijdens 
ons feestweekend om iedereen van drank te 
voorzien. Onvervangbaar! We wensen Nele, 
Mirthe en ons bestuurslid Jarne veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.



TERUGBLIK 50 000 DIÁS
Op 23 september was het exact 50 000 dagen geleden dat Eugeen Schepens 
met een groep van 40 emigranten uit Oudenaarde vertrok. Bestemming: 
Argentinië. De Weldense kerk zat goed vol. Meer dan 120 geïnteresseerden 
woonden de voordracht van Daniël Schepens (jaja, familie van…) en de 
onthulling van ons infobord bij. Er was ook een kleine tentoonstelling met 
onder andere originele geschriften van Eugeen Schepens uit de 19de eeuw. 
En wie nog meer wou weten kon een geschiedkundig boek over deze man 
bestellen of de historische roman ‘Eugenio’ van onze voorzitter Diederik De 
Clercq op de kop tikken.
Het waren drie achter-achterkleinzonen van Eugeen die het doek trots 
mochten weghalen: Jeronimo en Julian Schepens en Lucas Fernandez. Het 
viel op hun gezicht af te lezen dat ze geen spijt hadden van de lange trip 
vanuit Argentinië en Spanje.
Binnenkort krijgt ons drietalig bord een definitieve plek op de hoek van 
Stedelos en Eugeen Schepensweg. Zeker de moeite waard om dan eens een 
kijkje te gaan nemen.



Deel 1 - Villaguay
Na een fantastische Eugenio-hulde in de 
kerk op 23 september vertrekken 
corpuscomitéleden Luc en Diederik een 
week later naar Argentinië. Doel: de 
sporen die Eugeen Schepens er 
achterliet met eigen ogen 
aanschouwen. Eugeen zal het ons wel 
niet kwalijk genomen hebben dat we 
eerst met het vliegtuig, en dan met een 
huurwagen ons doel probeerden te 
bereiken i.p.v. met een stoomboot, een 
kleinere schuit op de Rio Uruguay en 
dan een tweedaagse met ossenwagens.
Twee uur na touchdown in Buenos Aires 
vergaapten we ons aan de ongelooflijk 
prachtige uitgestrekte landschappen, 
alle tinten groen, met honderden 
runderen, paarden in ‘t wild, 
palmbomen, zeer oude elektriciteits-
palen met van die pottekes erop en 
kaarsrechte kilometerslange stukken 
asfalt. Bienvenidos … dit is werkelijk een 
andere wereld !
Na een verkwikkende nacht in het Gran
Hotel van Villaguay installeren we ons 
met camera en al in de lounge van het 
hotel. Met een omslag met foto’s en 
wat documenten in een map, aarzelend 
vragend “Belgica…???” stelt de eerste 
man zich voor met een naam die het 
meest op “Vandenberge” of zoiets lijkt. 
Een paar tellen later komt Gaby binnen. 
Zij geeft les en spreekt Engels, dat 
maakt het al heel wat makkelijker! Haar 

zus Soledad is er ook bij. Bingo! Nog 
twee die zoals wij Engels kennen in een 
toren van Babel! En kijk, daar komt 
señor Eriberto Devetter (93 jaar!). Hij 
schreef een boek over de kolonisatie dat 
je in Nederlandse versie in de 
Oudenaardse bib kan vinden. En dan 
valt ook nog een crew binnen van de 
regionale TV. Tijd voor interviews langs 
twee kanten, in het Engels en het 
Spaans. Nog bezoek! Ene Señor Hoet, 
met een geboorteakte uit Ieper, en met 
familie in Staden. Maar die naam 
Leonardus is geen Spaans señor Hoet, 
maar wel Latijn! Wat selfies en 
groepsfoto’s later trekken we naar het 
Belgische herdenkingsmonument en 
dan is het al middag. Tijdens de 
Argentijnse siësta bezoeken wij de kapel 
die de kolonisten in de 19de eeuw 
oprichtten. Pas om 16 uur zijn we 
verwacht in het lokale museum voor 
een rondleiding en een vlotte 
kennismaking met burgemeester 
Claudia. Oeps, bijna ons cadeautje 
vergeten af te geven: een medaille met 
foto van Eugeen met “Villaguay/ 
Welden” en “1881-2018”. En voordat de 
laatste groepsfoto’s genomen worden 
groeit de verzameling vlaggen van 
Diederik aan met een mooi exemplaar 
van Villaguay. En zo kunnen wij ook nog 
eens ons verhaal doen waar onze 
“Corpusschildpad” vandaan komt!

Reisverslag: Eugenio achterna door Luc Vander Beken



Happy Halloween
Zijn kleine spoken en geesten ook bij jou 
welkom op 31 oktober om een snoepje te 
veroveren? Hang dan de affiche achteraan dit 
krantje duidelijk zichtbaar aan jouw huis.
Geen affiche of Halloweendecoratie te 
zien? Dan vragen we graag aan 
de kinderen en hun ouders 
om de avondrust van deze 
wijkbewoners te 
respecteren.
Veel griezelplezier en 
denk aan je veiligheid 
in het donker!

Oproep
Heb jij in jouw tuin een 
mooie, maar iets te 
grote spar staan en wil je 
er eigenlijk wel eens 
vanaf? Wij komen hem 
graag halen om dit jaar 
als Corpuskerstboom te 
gebruiken. Graag zo snel 
mogelijk een seintje op 
info@corpuscomite.be

Deel 2 - Maria Grande
Het is zondag al tegen de middag als we 
in Maria Grande de stofferige weg naar de 
begraafplaats inrijden. Het is hier stil, en 
eigenlijk aangenaam koel in de galeria’s. 
De doden worden hier in gaanderijen 
geborgen, achter een gedenkplaat met de 
namen van de overledenen, foto’s, 
teksten, beeldjes, bloemstukjes, wel vier 
“verdiepen” hoog, wel honderd plaatsen 
in één gang en er zo zijn er zeker zestien. 
Het lijkt onbegonnen werk om hier het 
graf van Eugeen Schepens te vinden … tot 
Diederik zich herinnert dat er een foto in 
het boek van Daniël Schepens staat. Yes, 
daarmee moet het lukken, maar een 
halfuur later nog altijd niets. … en plots 

“Lucas!” Julian, één van de twee broers 
die in Welden het bord over Eugeen
Schepens kwam onthullen, heeft die twee 
naarstig zoekende Belgen ontdekt. We 
spreken af om op te splitsen, want Julian 
weet ook niet meer precies waar zijn 
voorvader ligt. Pas na lang zoeken ontdekt 
Diederik de gedenkplaat van Eugenio, die 
blijkbaar “verplaatst” is naar een andere 
locatie samen met nog overleden 
familieleden van de Schepens. De camera 
wordt weer op scherp gezet, en dit 
mo(nu)ment wordt plechtig vastgelegd. 
Eugeen zal het wel nooit gedroomd 
hebben dat hij ruim 50.000 dias later 
bezoek zou krijgen van zijn grootste fans 
uit Welden!

P.S. een zeer uitgebreide versie van dit 
reisverslag lees je op corpuswijk.org 
onder het tabblad ‘Eugeen Schepens’!



Trix:  Zeg, Wacco… Heb jij al een lijstje 
voor de Sint?

Wacco: Oei! Nee! Is dat niet nog een 
beetje te vroeg?

Trix: Die mannen van het wijkcomité 
komen de 24ste november al 
een eerste keer rond in de wijk!

Wacco: Verdorie. Dan moet ik mij 
haasten. En ik heb geen 

inspiratie!
Trix: Er zitten al genoeg 

reclamefolders in de bus. Kijk 
daar eens in.

Wacco: Euh... Jaaaaaaa…
Trix: Wat is het probleem dan?
Wacco: *kuch, kuch*
Trix: Wacco?! Wat doen die snippers 

in je bek!?

Nieuwe website!!
Vanaf nu vind je ons frisser dan ooit op 

www.corpuswijk.org

Hij komt, hij komt! Maar 
wanneer?
Om iedereen met een bezoekje 
te vereren, volgt de Sint een 
strakke planning. Die vind je hier. 
Een (on)gunstige wind kan hier op het laatste 
moment nog een kleinigheid aan veranderen!

24 november voormiddag vanaf 9u
Eugeen Schepensweg, Stedelos en Corpusstraat 
nummers oneven 79 tot 53 en even 50 tot 44.
24 november namiddag vanaf 14u00
Oorlogstraat.

1 december voormiddag vanaf 9u
Even nummers Corpusstraat 6 tot 42 en 
aansluitend de oneven nummers van 51 tot 41.
1 december namiddag vanaf 14u
Oneven nummers van Corpusstraat 39 tot 1.

Winnaars 
Ballonnekeswedstrijd
Corpusfeesten 2018

1. Jacques Tjoleyn
263,44 km

2. Magda Vandenberghe
161,82 km

3. Lenn Vandewoestyne
143,41 km

4. Stien Meirlaen
117,61 km

5. Anaïs Boguhe
47,26 km

6. Milan Van Damme
28,77 km

7. Cyriel Buysse
4,71 km

http://www.corpuswijk.org/
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