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Beste buren,

Corona hier, Corona daar, 
Corona overal! Laten we er 
dus maar het beste van 
maken. Want fysiek samen 
komen is moeilijk, maar dat 
wil niet zeggen dat we geen 
fijne buurt meer kunnen 
zijn. Dit krantje doet alvast 
een poging om de 
gedachten te verzetten. 
In januari organiseerden we 
een onafhankelijkheids-
referendum en een enorme 
meerderheid stemde 
positief. De bedoeling is dus 
dat we eind juni Corpusland 
oprichten. Nu nog hopen 
dat feestjes tegen die tijd 
weer toegelaten zijn.
In dit krantje blikken we 
even terug op onze 
nieuwjaarsreceptie en de 
oproep die we toen deden 
naar de burgemeester. En je 
kan ook weer fijn puzzelen 
en kennis maken met enkele 
buren.
Geniet van dit stukje lectuur 
en draag zorg voor elkaar de 
komende weken. Nu geldt 
meer dan ooit: beter een 
goede buur dan een verre 
vriend.

Het Corpuscomité 

Buurtjes in de kijker!
Af en toe verschijnt één van onze buren in de 
krant. Ook de jongsten! Op de bovenste foto 
zie je links onderaan Noah Vanden Broucke. 
Op de onderste foto is het derde spelertje van 
links op de bovenste rij Siebert Baele!

Welkom nieuwe buren!
Helemaal op het einde van de Oorlogstraat
kregen we er nieuwe buren bij. Mathieu en 
Ilke namen er hun intrek samen met
dochtertjes Leonie en Eloïse. Veel geluk in
onze wijk!!



Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie in januari was weer erg fijn. Ook ons ludiek referendum werd 
opgepikt door de pers en de Oudenaardse politici. We wilden vooral reageren tegen 
de ‘discriminatie’ van het buitengebied bij het plan om straatverlichting te doven. 
Intussen hadden we een overleg met de burgemeester en kregen we de belofte dat 
het om een proefproject gaat dat we met alle buren zullen kunnen evalueren tegen 
het einde van het jaar! We volgen het op!

Meer foto’s via 
www.corpuswijk.org



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 1 
mei via mail naar 
info@ 
corpuscomite.be 
of op papier in 
Corpusstraat 42. 
Uit de juiste 
inzendingen loot 
een onschuldige 
hand de winnaar 
van een toffe 
prijs.

AANSTEKER / ABRUPT / AFVAART / AMANDEL / AMEN / APRIL / BEZITTEN / BIJLOKE / 
BIJTER / BUIK / BUKKEN / CAMPING / DAGDROMER / DAGKOERS / DEEG / DUIN / FLES / 
FLIPPEREN / FOUT / GAAN / GAME / GEIT / GRAM / HAMMONDORGEL / 
HYPOTHEEKWAARDE / INSTINCT / KAARSVET / KRAT / KRUIT / LOON / MATEN / NYLON / 
OEUVRE / OZONLAAG / PENNINGMEESTER / RAAK / RESERVOIR / SIGNALEREN / 
SPECULATIES / TAUPE / TULBAND / VIJFENZESTIG / VOEGWERK / VOETBALTRAINER / 
WALEN / WEKKER / ZETWERK

VORIGE KEER
In het vorige krantje was het antwoord ‘GEZONDHEID’. Dat net die gezondheid nu in 
crisis zou zijn, dat wisten we toen écht nog niet! De winnaar werd Marc Meirlaen.



Waar men gaat langs Vlaamse wegen, … 
…overal kom je kapellekes tegen …! Die in onze wijk staan zijn ons welbekend, net 
zoals dat van onze buren Luc en Regine, maar dat gaat verdwijnen … of althans niet 
meer openstaan zoals voorheen!
Inderdaad, sommigen hadden het zeker wel al gelezen in de plaatselijke pers, maar de 
deuren van restaurant ’t Kapelleke zouden onherroepelijk dichtgaan op 5 april. Corona 
is daar nu een stokje komen voorsteken, want naar aanleiding daarvan heeft de 
regering maatregelen genomen dat alle horeca tijdelijk dichtgaat met ingang van het 
weekend van 14 maart.
En dat betekende onverwacht dat vrijdag de dertiende de laatste dag werd dat daar in 
Zwalm de tafels gedekt werden, de kaarskes aangestoken, de gasten verwelkomd, en 
het letterlijk een “verrassingsmenu” werd voor de gelukkigen die toen gereserveerd 
hadden. ’t Zag er nochtans lekker uit
met het gekende huisaperitief met 
vlierbloesem en fijne hapjes, 
zalmtartaar met carpaccio van
sint-jacobsvruchten, zeebarbeel,
mosseltjes, parelhoenfilet en een 
hartig nagerechtje, alles met 
bijpassende wijnen en een afsluitende
mokka. 
Het oorspronkelijk kapelleke dat van rond
de jaren 1850 dateert, was aan de heilige
Barbara “gewijd” en vormde sinds begin 
de jaren 80 de “entree” van het restaurant, vandaar de naam. Luc en Regine namen er 
in 1982 hun intrek, en bouwden er door de jaren heen een trouw cliënteel op.
Ons “restaurantleven” is natuurlijk serieus geëvolueerd. In den beginne waren het 
vooral de zakenlunchen – de kosten konden door de bedrijven ingebracht worden hé 
– maar met de crisis verminderde dat. Gelukkig dat de mensen dan toch niet alleen 
zoals vroeger enkel voor verjaardag of jubileum gingen uiteten. Al vlug konden zij toch 
een eigen formule uitbouwen, waar niet zozeer à la carte gekozen werd maar er een 
regelmatig wisselend aanbod van seizoensmenu’s voorgesteld werden. En die vroegen 
wel een gezamenlijke voorbereiding: Regine schreef de teksten van de prachtige 
folders. Het waren klasrijke brochures telkens gekoppeld aan de kunstwerken die je in 
het restaurant kon bewonderen. En Luc zorgde ervoor dat de ingrediënten op 
meesterlijke wijze bereid werden. In 1999 kwamen ze samen met hun kinderen Niels 
en Jens in de Corpusstraat wonen, … ook al om eens uit het restaurant te zijn, en al 
vlug raakten ze bekend en bevriend hier in de buurt. Luc kon natuurlijk ook zijn 
kookkunsten delen met de “bourgondiërs” van onze lokale kookclub. 
Zo konden wij “en-petit-comité” al eens een smakelijk voorproefje krijgen van wat op 
“de kaart” en op de tafel zou komen in de eerstvolgende weken. Het recept voor hun 
zelfgebakken kleine broodjes hebben we echter nog niet kunnen lospeuteren.
Maar één van de bekendste gerechtjes waarvoor ze van heinde en verre kwamen, 
waren de mosselen, die als tussengerecht op de menu stonden in juli en augustus: 
gekruid met rode kerrie, en klaargemaakt met kokosmelk, gember, citroengras en een 

“vlammetje Ricard”. 



Trix:  Hey Wacco, hoe is’t?
Wacco: Prima! Mijn baasjes zijn verdacht 

veel thuis, dus ik krijg massa’s 
aandacht!

Trix: Ja. Dat komt door het Corona-
virus. Hun werk en sociaal leven 
staat stil.

Wacco: Ik heb ze nu eens geobserveerd 
en dat is toch iets raar.

Trix: Ik begrijp al wat je bedoelt!
Wacco: Als de overheid geen regels 

oplegt, zitten ze de hele dag in 
huis voor TV of aan het 
computerscherm geplakt… 

Trix: … en nu ze verplicht in 
quarantaine moeten, gaan ze 
drie keer per dag met ons 
wandelen!

De menu’s evolueerden, en niet alleen de gerechten zelf maar ook de presentatie trok 
klanten met “Sergio-en-Peter-Goossens-verwachtingen” aan. De laatste jaren werd het 
moeilijker om geschikt personeel te vinden waardoor ze vaak enkel onder hun tweetjes 
de taken verdeelden en mekaar aanvulden zoals een geoliede machine, Regine sprong bij 
in de keuken en Luc in de zaal. En wat mij eigenlijk nog het meest verwonderd heeft is dat 
ik nog nooit een vaatwasmachine in hun keuken gezien heb, zelfs dat ging allemaal met 
de hand!
Van sterren gesproken, er kwam eens een inspecteur van Michelin langs en die vroeg bij 
het binnenkomen om het toilet te inspecteren, waarop Luc gevat antwoordde: Ik dacht 
dat je de keuken kwam controleren!
Wat de toekomst brengt is voor iedereen nog koffiedik kijken, en wie thuis aan het 
fornuis zal staan hebben ze nog niet uitgemaakt, maar ze kijken er hoopvol naar uit om in 
goede gezondheid, maar wellicht op een ander tempo, de handen uit de mouwen te 
steken. En natuurlijk ook wat meer tijd doorbrengen met de kleinkinderen Arthur en Lou 
van zodra die Coronatoestanden voorbij zijn.
En zij zijn het land niet uit hoor, bellen kan altijd op 0494 88 57 43  
Trouwens dat is ook het telefoonnummer waar je best vooraf even belt als je 
geïnteresseerd bent in allerlei restaurantbenodigdheden: borden, glazen, 
aperitiefschaaltjes, keukengerei enz. Er zijn koopjes te doen vanaf 20 cent tot enkele 
euro’s. Ideaal als je een blijvende herinnering wilt hebben aan dit gastronomisch 
monument!  ‘t (vroegere) Kapelleke in Zwalm bij Luc en Regine.
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