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Al 38 jaar organiseert het 
Corpuscomité activiteiten voor de 
wijkbewoners. Elke inwoner van onze 
vier straatjes is daarbij gelijk. Wij 
kiezen geen partij, sluiten niemand 
uit. Dat wordt mooi gesymboliseerd 
door onze Sint die geen enkele deur 
voorbij gaat, de bijna 300 
verjaardagskaartjes die we elk jaar 
bezorgen en het Corpuskrantje dat 
regelmatig in elke bus belandt.
Om al dat fraais te realiseren heb je 
een paar onmisbare ingrediënten 
nodig. Een ruim handvol comitéleden 
die een groot stuk van hun vrije tijd 
opofferen. Hun partners die twee 
handen toesteken. Een paar 
hondstrouwe ‘supporters’ die 
regelmatig hun steentje bijdragen. 
Tientallen andere vrijwilligers uit de 
buurt die tijdens de wijkfeesten zich 
enkele uren voor onze kar spannen. 
En een ruime opkomst van buren die 
komen genieten van de activiteiten.
We kunnen tevreden terugblikken op 
de bijna vier voorbije decennia. Niet 
alles verliep wellicht steeds van een 
leien dakje. Waar veel mensen samen 
komen, is er al eens een 
meningsverschil of kleine ergernis. 
Maar het Corpuscomité was en is 
steeds bereid om in gesprek te gaan 
en bij te sturen waar nodig. We 

hebben geprobeerd daarbij actief te 
communiceren en met een positieve 
blik en veel hartelijkheid naar elke 
buur te luisteren. We kunnen enkel 
aanmoedigen dat alle wijkbewoners 
op dezelfde manier naar ons en elkaar 
toestappen.
Soms wordt er wel eens getwijfeld. Is 
het sop de kool nog waard? Voor wie 
doen we dit eigenlijk? Hebben 
(nieuwe) inwoners nog de behoefte 
hun buren te kennen in tijden van 
koning smartphone? Uiteindelijk is de 
conclusie steeds dezelfde: heel wat 
buren zijn ongetwijfeld dankbaar voor 
wat we doen. Dat geeft meer dan 
voldoende energie om ermee door te 
gaan.
Ook dit jaar willen we voor de 38ste 
keer mensen verenigen en samen 
laten genieten van onze unieke wijk 
tijdens de Corpusfeesten op 29 en 30 
juni. Niet meer op onze feestweide! 
We maken er letterlijk een straatfeest 
van. In deze Corpuskrant ontdek je 
alles over ons feestprogramma! Het 
Corpuscomité rekent op zoveel 
mogelijk buren om mee te komen 
genieten en/of een helpende hand te 
reiken en zo het positieve verhaal van 
de Corpuswijk nogmaals in de kijker te 
zetten. Tot dan!

Het Corpuscomité

De 38ste Corpusfeesten komen eraan!



Om 18u openen we de 38ste

Corpusfeesten officieel. Vanaf 
18u30 kan iedereen aanschuiven 

voor een lekkere barbecue. 

Inschrijven doe je met het strookje 
elders in deze Corpuskrant. 

ZATERDAG 29 JUNI

Teerlingbak
Rond 22u halen we de 
dobbelstenen boven! 
Wie gooit drie zessen en 
maakt kans op een 
biermand?

De 3 wijzen
Nostalgie naar de goeie ouwe spelshows op televisie? Neem dan op 

zaterdag vanaf 21u gratis deel aan De 3 Wijzen in onze grote tent. 

Drie wijzen maken het je moeilijk met allerlei verhalen en verzinsels: wie 
van hen spreekt de waarheid? En hoe zeker ben je van je zaak? Na zeven 
vragen volgt een eerste evaluatie. 
Welke drie deelnemers konden het best onze wijzen inschatten? Zij 
nemen het na de teerlingbak tegen elkaar op in een spannende 

finale waarbij ze moeten raden of één sterk verhaal van elke wijze 

waar of niet waar is. 

BARBECUE



ZONDAG 30 JUNI (1)

CORPUSRUN 2019
Het was ooit een jaarlijkse traditie en 
die halen we graag terug vanonder 
het stof: loopkoers op de 
Corpusfeesten!
Lopen is populairder dan ooit en daar 
spelen we graag op in. De Corpusrun 

is er dus voor alle recreatieve 
lopers! En er zijn medailles en 

trofeeën voorzien. De jongsten gaan 
in rechte lijn naar de finish, de iets 
ouderen lopen één of meerdere 
rondjes door de wijk dwars door onze 
feesttent. Vergeet dus zeker je 
loopschoenen niet op zondag!
Om de organisatie gemakkelijker te 
maken, kan je alvast vooraf 
inschrijven met het strookje 
onderaan dit blad. Deelnameprijs is 
€3 per persoon, een drankbonnetje 
(twv €1,5) en verzekering inclusief.

PROGRAMMA CORPUSRUN 2019

Uur Geboortejaren Afstand

14u30 2007-2009 600m

14u45 2010-2012 300m

15u 1919-2006 3 km

16u20 2013 100m

16u30 2014 100m

16u40 2015 50m

16u50 2016 50m

17u Medailleceremonie

Inschrijvingsstrook CORPUSRUN 2019
Graag bezorgen bij Luc in Corpusstraat 42 incl. het bedrag van 3 euro per persoon!

NAAM GEBOORTEJAAR

* Inschrijven kan ook nog de dag zelf tot 10’ voor de start van elke reeks!



ZONDAG 30 JUNI (2)

NAMIDDAG: DE VASTE WAARDEN!

Op zondagnamiddag staan er enkele ouwe getrouwe activiteiten op ons programma!

Van 14u tot 17u30 is voor de jongsten ons SPELENKRAAM geopend: ballen gooien, 

eendjes vissen en onze unieke kurkenschildpad: voor elk wat wils.

Om 15u45 haalt Jacques zijn TOMBOLAWIEL terug boven. Honderd kansen op een 

leuke prijs en wie weet haal je dit jaar zelfs één van de hoofdprijzen binnen!

En om 17u30 vliegen tijdens de traditionele SCHILDPADJESWORP snoepjes en 

beestjes door de lucht in de grijpgrage handen van de kinderen.

DE SMOS VAN 

DE CORPUS

Zondag van 18u tot 20u

Kaas-hesp
sla-tomaat-mayonaise

!!!BINGO!!!
Corpusfeesten zonder BINGO is als 
een smos zonder kaas. Koop dus 
tijdig je deelnameformulieren want 
rond 19u30 gaan we ermee van 
start! Kruis jij als eerste alle tien de 
vakjes op jouw kaart aan? Dan roep 
je heel luid ‘Bingo’ en kies je de 
hoofdprijs uit onze ruime prijzenpot!

Wist je datje!
Steeds een beetje groener…
Ook het Corpuscomité probeert een 
bescheiden steentje bij te dragen aan 
ons milieu. Omdat er al genoeg 
plastic en ander vuil rondzwerft in 
onze natuur, organiseren we niet 
langer een ballonnetjeswedstrijd. 



BELANGRIJK BERICHT: We trekken de straat op!
Nee nee, we trekken onze gele hesjes niet aan om te betogen. Maar de 38ste

Corpusfeesten vind je dit jaar gewoon op straat in plaats van op het gras. We slaan 
onze tenten op ter hoogte van Corpusstraat 42. De locatie en activiteiten hebben 
ook enkele gevolgen voor de mobiliteit.

Van vrijdagochtend 28 juni tot maandagavond 1 juli is de Corpusstraat volledig 
afgesloten tussen het kruispunt met de Oorlogstraat en huisnummer 40 (kaart 1).
Op zondag (kaart 2) organiseren we een stratenloop. Omwille van de veiligheid zal 
er tussen 14u en 17u geen verkeer mogelijk zijn:
- van en naar de Oorlogstraat
- in de Eugeen Schepensweg
- in de Stedelos vanaf de Eugeen Schepensweg tot kruispunt Corpusstraat
- in de volledige Corpusstraat

1
2

Nachtlawaai?
Tijdens de Corpusfeesten 
wordt er plezier gemaakt en 
muziek gespeeld. Er is een 
vergunning om te feesten op 
zondagochtend tot 2u en op 
maandagochtend tot 1u. Dit 
jaar geen bands of karaoke! 
Het muziekvolume zal dus 
binnen de perken blijven. 
Bedankt voor jullie begrip!

Wist je datje!
De opbrengst van de Corpusfeesten wordt 
bijna volledig geïnvesteerd in de andere 
wijkactiviteiten! Het overgrote deel gaat naar 
het Sintbezoek. Maar ook onze najaars- en 
nieuwjaarsreceptie kost ons wat geld. En af 
en toe zorgen we voor een hapje of een 
drankje voor de medewerkers en 
comitéleden. Als er dan nog iets overblijft, 
sparen we een beetje. Want soms moeten we 
investeren in een nieuwe tent of ander 
materiaal!



Kandidaat medewerkers
NAAM/NAMEN OPMERKINGEN

Zat. 22/06, 9u30 Vlaggenmasten

Dond. 27/06, 19u30
Verhuis materiaal vanuit Ruhuna

Vrij. 28/06, 8u30-12u: opbouw

Vrij. 28/06, 13u30-18u: opbouw

Zat. 29/06, 8u30-12u: opbouw

Zat. 29/06, 13u30-16u30: opbouw

Zat. 29/06, 18u-20u: helper

Zat. 29/06, 20u-22u: helper

Zat. 29/06, 22u-00u: helper

Zon. 30/06, 8u30-12u: opbouw

Zon. 30/06, 14u-18u: helper

Zon. 30/06, 18u-20u: helper

Zon. 30/06, 20u-22u: helper

Zon. 30/06, 22u-00u: helper

Maa. 01/07, 8u30-12u: opkuis

Maa. 01/07, 13u30-18u: opkuis

Tijdens het feestprogramma bij voorkeur één van volgende taken (schrappen wat niet 
past): garçon – toog – spelenkraam – kassa – BBQbuffet – andere: 

Dit formulier bezorgen voor 21/06 bij één van de bestuursleden of de voorzitter in Oorlogstraat 6B!

VOOR DE MEDEWERKERS:
- Briefing op dinsdag 25/06 om 19u30, Oorlogstraat 6B
- Bedanking op 10 november vanaf 19u (meer info volgt)

- WIN een hotelovernachting voor twee personen!!! 
Iedereen die enkele uren komt helpen voor, tijdens of na de Corpusfeesten, 
maakt kans! 



INSCHRIJVINGSSTROOK BBQ ZATERDAG 29 JUNI, 18u30-20u30
buffet à volonté: met vier soorten vlees, groentjes, sausjes, …

Naam:

…………. Volwassenen aan €15 = …………..

…………. Kleuter en lagere school aan €8 =  ………….

…………. Baby/Peuter aan €0 =  €0

TOTAAL = …………..

Graag bezorgen met het correcte bedrag bij Bert in Corpusstraat 24 of bij één van de 

comitéleden voor 22 juni!!!

WOORDZOEKER
De te doorstrepen 
woorden zitten zowel 
horizontaal, verticaal als 
diagonaal en van achter 
naar voren of van voren 
naar achter in het 
rooster verstopt. De 
overblijvende 9 letters 
vormen de oplossing. 
Bezorg die voor 20 juni 
via mail naar 
info@corpuscomite.be 
of op papier bij Luc in 
Corpusstraat 42. Uit de 
juiste inzendingen loot 
een onschuldige hand op 
21 juni live op Facebook 
de winnaar! 
Vorige keer was het 
antwoord 
ONDERSTROOM. Jo Van 
Tyghem ging met de 
tuinstoel aan de haal!

AMUSE – ATOOM – BAKERPRAATJE – BEDENKER – BETALINGSWIJZE – BEVANGEN – BOBBY 

BOEMEL – BRANDWEERWAGEN – BROCCOLI – CENT – COMBI – EINDNIVEAU – GELEERDEN 

GERING – GONG – HART – HELD – HOOGSPRINGER – KLARE – KOALA – KRACHT – LANG – LOON 

METRO – MINI – ONVAST -OPSTANDIGHEID -OVERWELDIGEN – PRENT – REIGERNEST 

RONTGENLABORANT – SCHATTEN – SIERBESTRATING – STADSARCHEOLOOG – STEP 

STUIPTREKKING – STUT – TOEGANG -TOONGAT – VACHT – VERLIES – VONK – WERKSCHUW 

WONDER



Trix:  Hey Wacco, ga je naar de 
Corpusfeesten dit jaar?

Wacco: Natuurlijk! Is er weer een thema? 
Moet ik me verkleden als Engelse 
bulldog of Chinese naakthond? 

Trix: Geen thema dit jaar! Maar de 
Drie Wijzen staan wel op het 
programma!

Wacco: Die uit de Bijbel?

Trix: Nee! Zoals in het TV-programma
met Kobe Ilsen!

Wacco: Dus ze brengen geen goud, 
wierook en mirre mee?

Trix: Dat zou me verwonderen.
Wacco: Gelukkig!
Trix: Waarom?
Wacco: Goud, wierook en mirre? Dat is 

echt niet te vreten!

Proficiat Tess!
Op 21 april vierde Tess haar Lentefeest. 
Het werd een dag vol fijne herinneringen 
en onze redactie ontving de leuke foto 
hiernaast!

Viert jouw gezin binnenkort ook een 
communie, vormsel of lentefeest? Laat 
het ons zeker weten en we geven jouw 
zoon of dochter met plezier een plekje in 
één van onze volgende krantjes! Je kan 
ons bereiken via info@corpuscomite.be .

HERINNERING: Jouw verhaal in de 200ste Corpuskrant

Kruip in je pen!! Want over enkele maanden publiceren we de tweehonderdste 
(200ste!!!) Corpuskrant. 
Daarom zijn we op zoek naar de mooiste, grappigste, ontroerendste en meest 
verrassende verhalen uit de buurt. Heb jij een anekdote die iets te maken heeft met 
onze wijk of een herinnering waarin één van je buren een belangrijke rol speelde? 
Weet je nog waarom je in de Corpuswijk kwam wonen of hoe je eerste Corpusfeesten 
waren? Bezorg ons een leuke, niet te lange tekst voor 1 juni via info@corpuscomite.be
of in Oorlogstraat 6B. Zo maken we samen ter gelegenheid van de 38ste Corpusfeesten 
een legendarische 200ste Corpuskrant!

mailto:info@corpuscomite.be
mailto:info@corpuscomite.be

