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Beste buren,

Hij komt, hij komt! Na zware 
onderhandelingen is het 
Corpuscomité tot een 
(regeer)akkoord gekomen. 
Sinterklaas zal ook dit jaar 
onze mooie wijk vereren 
met zijn bezoek. Over de 
verdeling van de postjes, 
lees je meer verderop in dit 
krantje. Maar voor we de 
goedheilig man en zijn 
(omwille van hun 
anonimiteit nog steeds 
zwarte) pieten 
verwelkomen, hebben we 
nog wat anders in petto. Kijk 
maar eens op de rechter-
zijde van deze pagina.
En hoewel het pas herfst is, 
durven we ook al 
vooruitblikken naar volgend 
jaar. Want in 2020 blijven 
we proberen al onze buren 
regelmatig samen te 
brengen bij een glaasje en 
een hapje. We hopen van 
harte dat we zowel de 
anciens als de nieuwe 
gezichten -en er zijn er weer 
heel wat- af en toe eens 
mogen begroeten.
Tot binnenkort!

Het Corpuscomité 

Omdat wij uw gezondheid 
belangrijk vinden

10 000 stappen dropping
zondag 10 november

Trek je stapschoenen aan voor een tochtje 
van een 5-tal kilometer langs bekende en 
minder bekende wegen. Met de wagen 
brengen we je geblinddoekt ter plaatse en 
aan de hand van een (soms wat cryptische) 
route-omschrijving, zoek je met jouw 
groepje de weg terug.

Praktisch:

Vertrek aan Ruhuna (Kouterstraat 2) tussen 
17u en 17u45 in groepjes van maximaal 8 
personen (met minimum 1 volwassene).

Inschrijven voor 3 november is verplicht!
Kostprijs 2 euro (incl. 1 drankje, 1 
braadworst en verzekering). 

Inschrijven bij Diederik, Oorlogstraat 6B of 
één van de andere bestuursleden.

Vanaf 18u30 zijn ook niet-wandelaars uit 
onze buurt welkom in Ruhuna. We zetten er 
de medewerkers van de Corpusfeesten ook 
nog eens extra in de bloemetjes.

Voor vragen en info: info@corpuscomite.be
of 0474 82 15 57.

mailto:info@corpuscomite.be


Nieuwe buren!!
In dit tweehonderdentweede krantje hebben we wellicht een recordaantal 
nieuwe buren te verwelkom. 
In de Oorlogstraat werden in twee huizen naast elkaar met enkele weken 
verschil twee baby’s geboren. Renée De Maerteleire en Teun De Vos worden 
wellicht fijne speelkameraadjes.
In het begin van de Oorlogstraat namen Paul, Marijke en dochter Katrijn deze 
zomer hun intrek. In de Stedelos vond Natalie met dochter Lisa de weg terug 
naar onze wijk. En volgens de laatste roddels mogen we daar binnenkort nog 
een naam aan toevoegen. En ook in de Corpusstraat kregen twee huizen 
nieuwe bewoners. Op geluksnummer 13 verwelkomen we Bart en Sara en op 
nummer 28 woont Stijn met dochters Ellis en Lenie. Allemaal van harte 
welkom!!
Jammer genoeg vertrekken er soms ook buren. Een speciale vermelding voor 
Hilde Perreman die na een half leven in onze wijk, met een beetje spijt in het 
hart, samen met Jo richting Denderhoutem trok. Maar als voormalig lid van het 
wijkcomité, twijfelen we er niet aan dat ze hier af en toe nog eens een 
goeiedag zal komen zeggen.

Iedereen braaf geweest?
Naar jaarlijkse traditie komt de Sint langs met een pakje voor AL onze buren. 
Zet je schoentje dus maar klaar en kleur alvast de tekening achteraan dit 
krantje!  Hieronder lees je wanneer Hij met zijn pieten bij jou langskomt. We 
hopen natuurlijk zoveel mogelijk buren thuis aan te treffen., dus schrap maar 
al die andere afspraken uit je agenda! De Sint komt maar één keer ☺
ZATERDAG 30 NOVEMBER
Start om 9u met de even nummers van de Oorlogstraat. Op het eind van de 
straat keren we ons kar en volgen de oneven nummer.
Na de middag (vanaf 13u30) volgt de Corpusstraat van nummer 53 tot 79 aan 
de oneven kant en nummer 44 tot 54 aan de even kant.
We sluiten de namiddag af met Stedelos en 
Eugeen Schepensweg.
ZONDAG 1 DECEMBER
Op zondag is de rest van de Corpusstraat
aan de beurt. We starten om 9u met de
Onpare nummers van 1 tot 37. Na de 
middag starten we bij nummer 2 en 
volgen de resterende brave kindjes en 
volwassenen.



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 
letters vormen 
de oplossing. 
Bezorg die voor 8 
november via 
mail naar info@ 
corpuscomite.be 
of op papier in 
Corpusstraat 42. 
Uit de juiste 
inzendingen loot 
een onschuldige 
hand de winnaar 
van een leuke 
vouwstoel!

ACHTER – BEKAF – BEZET – BUIK – CORPUSKRANT – DERTIGSTE – DIER – ECHTBREKEN –

EENZAMER – ELZEN – EMIRAAT – ERBIJ – ESDOORN – FLAT – FRACTUUR – GEDURENDE 

– GETAL – HYPERNERVEUS – KAFT – KALK – KEIZERSKROON – KERN – LEERPLICHTIG –

LOOIERIJ – METEOROLOGE – MODE – MOTTIG – ONTBOEZEMINGEN – PAPA – PIEK –

PRIKKER – PROMOTIE – RADIUM – REGEERDER – SALPETER – SCHEMA – SCHULD –

SLEEP – TEAM – TREND – VAARVAKANTIE – VERBINDING – VISUEEL – VLIEG – WACHTER

VORIGE KEER

In het vorige krantje was het antwoord ‘TWEEHONDERD’. 
De winnaar werd Lisa Vandewoestyne.



Trix:  Hey Wacco, de buren klagen over 
jou!

Wacco: Oei?! Wat heb ik gedaan.
Trix: In het weekend begin je af en toe 

als een gek te blaffen en janken!
Wacco: Sorry… Ik weet het. Dat is sterker 

dan mezelf.
Trix: Maar hoe komt dat? Wat is de 

aanleiding?

Wacco: Ik doe dat elke keer wanneer 
voetbalclub Anderlecht verliest.

Trix: Echt? En wat doe je dan als ze 
winnen?

Wacco: Dat weet ik niet. Ik volg het 
voetbal nog maar een jaar.*

* De redactie benadrukt dat de honden in deze rubriek helemaal 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun uitspraken. Dit weerspiegelt op 
geen enkele manier de mening van het Corpuscomité over 
Belgische voetbalploegen die op de dool zijn.

Halloween
Op 31 oktober komen kleine en 
grote spookjes en monsters uit hun 
holen gekropen. Mogen ze bij jou 
een snoepje komen stelen? Hang 
dan de affiche achteraan duidelijk 
zichtbaar aan jouw huis! Veel 
griezelplezier!

Agenda 2020
- 10 januari: 

nieuwjaarsreceptie voor al 
onze buren!

- 27 en 28 juni: 
39ste Corpusfeesten

Uit de oude 
fotodoos

Tijdens de allereerste 
Weldense fiertel eind 
jaren zestig, kwamen 
zelfs The Beatles langs! 
Dit evenement heeft 
jammer genoeg maar 
een vijftal jaar bestaan. 
Iemand goesting om het 
nieuwe leven in te 
blazen?





Welkom 

kleine monsters!


