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Beste buren,

De Sint was weer in’t land. 
Dat betekent meestal dat 
het einde van het jaar in 
zicht is. We blikken met 
onze Corpuswijk alvast 
tevreden terug op 2019. We 
begonnen in onze après-
skibar in januari, we 
beleefden een hoogtepunt 
met onder andere loopkoers 
en drie wijzen tijdens de 
Corpusfeesten, een paar 
tientallen buren lieten zich 
in november droppen en ze 
vonden ook allemaal de weg 
terug en tot slot bleek dat 
alle kindjes en grote mensen 
uit onze wijk opnieuw flink 
waren geweest dit jaar.
In dit krantje vind je alvast 
een uitnodiging om samen 
terug te blikken op dit jaar 
en te klinken op het 
komende. Met ons 
wijkcomité zullen we alvast 
proberen om er weer iets 
plezant van te maken en 
daar zoveel mogelijk buren 
bij te betrekken.

Prettige feestdagen!

Het Corpuscomité 

Halloween…
… weer heel wat spoken op bezoek.
Een greep uit de enge bezoekers!



OPROEP TOT STEMMING*
vooral gevolgd door feestelijke nieuwjaarsreceptie.

VRIJDAG 10 JANUARI 2020, 19u30

UW STEMLOKAAL: Ruhuna, Kouterstraat 2, Welden

Alle inwoners van Corpusstraat, Eugeen Schepensweg, 

Oorlogstraat en Stedelos worden opgeroepen om tijdens een 

referendum al dan niet akkoord te gaan met volgende stelling.

Ik ondersteun de uitstap van de Corpuswijk uit alle lokale, 
regionale, federale en internationale verbanden 

met tot doel het uitroepen van 
een onafhankelijk Corpusland op zaterdag 27 juni 2020.

⃝ JA ⃝ NEE

De uitslag van het referendum over deze CORPEXIT is bindend.

De voor- en tegenstanders zullen ter plaatse hun argumenten kenbaar 

maken.

Registratie van uw aanwezigheid op voorhand is noodzakelijk 

zodat voldoende stemformulieren en nieuwjaarsdrank en -

hapjes (tijdens het wachten op de resultaten) kunnen besteld 

worden. Graag een seintje voor 4 januari via 

info@corpuscomite.be

of bij één van de bestuursleden van het wijkcomité.

*De stemming is niet verplicht. De nieuwjaarsreceptie is warm aanbevolen.



Nieuwe buren!!
Oeps… in ons vorige krantje nog enkele 
nieuwe buren over het hoofd gezien. Sinds 
deze zomer woont Nils terug aan de 
achterdeur van zijn ouders in de 
Corpusstraat samen met Nadia en zoontje 
Owen. Welkom!!

10 000-stappen dropping

Amai! ‘t Was eens wat anders. Een korte en krachtige dropping, in de eigen 
buurt, maar toch langs minder bekende weggetjes (zeker in het donker). Een 
zevental groepjes waagden zich aan de speurtocht. Vanop drie verschillende 
startlocaties en met een wat cryptische wegomschrijving ging het terug 
richting Welden. En iedereen vond na 10 000 stappen het eindstation: de 
grafkapel van Mgr. Lambrecht. Naast de Sint-Martinuskerk, want het was 
tenslotte de vooravond van het naamfeest van de patroonheilige van 
Welden (al vieren we hier toch nog steeds liever zijn collega Nicolaas). Dat 
verdiende een lekkere braadworst en een drankje. En of het smaakte… Al 
hadden we nogal wat soep teveel. Dat zal wel met de klimaatopwarming te 
maken hebben, zeker?
Er waren ook nog wat prijzen te verdelen. Het antwoord op onze 
woordzoeker was Halloween. Dat ontdekten een aantal speurneuzen, maar 
een onschuldige hand duidde Marie-Paule aan als winnaar van de tuinstoel.
En voor de medewerkers aan de Corpusfeesten zat een hotelovernachting in 
Rotterdam in onze grabbelton. En de winnaar is… onze huisfotograaf Jan! 
Probeer hem gerust te overtuigen om jou mee te nemen, maar we vrezen 
dat hij zijn Anke zal meenemen!! 



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 
10 januari 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!

AANRADEN – BALK – BEDRIJF – BENZINELEIDING – BEWEGING – BROM – CARBON 
– DAGEN – DEMOCRATISERING – DISCONTO – DOENER – EICEL – FOOI – GALM –
GAMMA – GEDETAILLEERD – GEKRAAK – GEMBERKOEK – GOUD – GRONDEN –
JEUGD – KAAPVAART – KLAP – KLIMTOESTEL – KLOK – KNOOP – LAND – LOKKER –
MOET – NIKSERIG – ONVERZOENBAAR – PREEK – PROOI – RIJKSWACHT – ROOD -
SLINGER – SNEDE – SNEEUWEN – STROMING – TABAKSHANDEL – TELEGRAAFPAAL 
– TOOIEN – VOLLEDIGHEID – VIEREN – WERKPAK – ZEVENTIG

VORIGE KEER
In het vorige krantje was het antwoord ‘HALLOWEEN’. 
De winnaar werd Marie-Paule Van De Putte.



Sinterklaas op bezoek: een fotografische terugblik



Trix:  Hey Wacco, ‘t stad gaat het licht 
‘s nachts uitdoen in onze wijk.

Wacco: Waar is dat nu weer goed voor?
Trix: Voor het milieu, het klimaat en 

de schatkist van Oudenaarde.
Wacco: Oh ja… Ik lig daar niet wakker 

van, eigenlijk.
Trix: Waarom niet?
Wacco: Wij zijn honden. We hebben toch 

een prima nachtzicht!
Trix: Da’s waar. Maar wat als inbrekers 

van het duister misbruik maken 
om onze buren te beroven?

Wacco: Dan bijten we in hun kuiten!!
Trix: Van die dieven?
Wacco: Nee. Van de burgemeester en 

zijn schepenen, tiens!

Geachte burgemeester, geachte schepenen,
Het licht gaat uit in onze Corpuswijk. Gelukkig mogen we dat letterlijk nemen. Figuurlijk 
zou wellicht nog erger zijn. Maar toch…
Het zijn ‘donkere dagen’ en die worden nu nog wat donkerder. Natuurlijk begrijpen we dat 
iedereen een inspanning moet doen voor ons klimaat én de stadsbegroting. Als die 
‘iedereen’ echter vooral op de kap van het zogenaamde ‘buitengebied’ gebeurt, geeft dat 
een wrang gevoel. Er zijn genoeg voorbeelden van wijken binnen het kleinstedelijk gebied 
die een gelijkaardig profiel hebben als onze Corpuswijk. Maar daar gaat het licht niet 
volledig uit na 23 uur. Nochtans…
- Ook hier zijn er nog mensen op straat na 23 uur. Inwoners die laat werken, die terug 
huiswaarts keren na hun engagement in een sportclub of vereniging, fietsende scholieren 
en studenten na een fuif,…
- Ook hier voelden we in het verleden al meermaals de onveiligheid na enkele inbraken. 
Verlichting lost hierbij zeker niet alles op, maar het subjectieve veiligheidsgevoel verhoogt 
er in elk geval door.
En daarom betreuren we deze beslissing. Maar we betreuren vooral dat ons Corpuscomité 
dit toevallig moet vernemen via de officiële communicatiekanalen van de stad. Wij trekken 
al vele jaren actief aan de mouw van het stadsbestuur om de verlichting in onze straat te 
verbeteren. We hebben plannen en aanbevelingen bezorgd, maar daar is weinig tot niets 
mee gebeurd. De ledverlichting in de wijk is zeker een stap vooruit, maar er blijven enkele 
‘zwarte gaten’. Een iets actievere houding van uw kant uit, ook in deze recente 
ontwikkeling, had ons blij en hoopvol gemaakt. Al bijna 40 jaar zet het Corpuscomité zich 
in voor een levendige en actieve buurtwerking in Stedelos, Oorlogstraat, Eugeen
Schepensweg en Corpusstraat. We doen dat door te feesten, mensen warm te onthalen en 
hen met elkaar in contact te brengen en door de leefbaarheid van onze wijk af en toe eens 
aan te kaarten bij ons stadsbestuur. Wij staan van onze kant altijd klaar met een luisterend 
oor voor uw ideeën en voorstellen. Misschien mag dit een suggestie zijn voor de 
toekomst?

Brief aan het stadsbestuur!
De stad Oudenaarde maakte een masterplan voor de verlichting in onze 
gemeente. In onze wijk gaat ze vanaf volgend voorjaar uit tussen 23u en 6u. 
Daarom schreef het Corpuscomité volgende brief aan het stadsbestuur:


