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Corpus-
feesten 
afgelast

Omgaan met Corona

Wij zochten
ZOMERSE

ZOEKTOCHT
Info en deelnemingsformulier in dit krantje!

Wijkkrant voor Corpusstraat, Eugeen Schepensweg, Oorlogstraat en Stedelos
Lees ook online via 

www.corpuswijk.org

Deelnemen is
belangrijk... 

Maar winnen is leuker! Caroline 

Devisscher wist dat het antwoord 

op onze vorige woordzoeker 

‘APRILVISJES’ was. Ze ontving een 

leuke tuinstoel!

een alternatief!

SPECIALE EDITIE



Beste buren,

we hadden het al even zien aankomen 
en onze vrees werd ook werkelijkheid. 
Voor het eerst sinds 1982 zijn er geen 
Corpusfeesten! Niet omdat we er 
geen zin in hadden. De plannen voor 
de 39ste editie lagen klaar, de artiesten 
waren besteld, de WC-hokjes ook…

Maar nog voor de Veiligheidsraad de 
knoop doorhakte, hadden we het zelf 
al wel begrepen: het zou 
onverantwoord zijn om in deze tijden 
heel wat mensen uit de wijk samen te 
brengen. Feesten is leuk, maar de 
gezondheid van al onze buren komt 
natuurlijk op de eerste plaats.

Maar dat wil niet zeggen dat je in je 
kot moet zitten treuren. Als alternatief 
haalden we een beproefd format uit 
onze schuif: een wandelzoektocht in 
de eigen buurt. Een aantal jaar 
geleden werd dit een echt succes en 
we hopen dat in 2020 te herhalen. 
Wandelen is gezond en je kan het 
doen in de ‘bubbels’ die de overheid 
op dat moment toelaat. En als je je 
speurneus opzet en je arendsogen uit 
je zak haalt, ga je misschien aan de 
haal met één van de mooie prijzen.

We zien elkaar dus hopelijk terug dit 
najaar. We plannen een fijne receptie 
met de huldiging van de winnaars van 
onze zomerzoektocht. Hoe, waar en 
wanneer: we durven het nu nog niet 
voorspellen. Maar we zien elkaar 
gauw terug. Blijf in tussentijd allemaal 
gezond!

het 
Corpuscomité

Edito

BURENNIEUWS

In onze wijk delen we lief, 
maar soms ook leed. 
Op 5 mei namen we 
afscheid van Hilda De 
Bock uit de Oorlogstraat. 
Ze zou dit jaar 75 
worden. We wensen 
echtgenoot Antoine en de 
hele familie veel sterkte.

Maar we mochten ook nieuw leven verwelkomen 
in onze wijk. Alice is de jongste spruit in de 
Stedelos. Proficiat Wouter, Stephanie en Finn.

NIEUWE BUREN
Op het eind van de Oorlogstraat nam Ineke 
Vandekerckhove haar intrek in haar nieuwe 
woning. Welkom in onze wijk!

Werkten mee aan dit nummer: Bestuursleden:

Diederik De Clercq, Jarne Van Vlierberghe, Luc Vander Beken Rita Devos, Bert De Sloover,

Vragen of opmerkingen? info@corpuscomite.be Diederik De Clercq, Jacques

V.U. Corpuscomité vzw, Oorlogstraat 6B, 9700 Welden Tjoleyn, Luc Vander Beken,

Ond. nr. 0 430 865 189 Jarne Van Vlierberghe

mailto:info@corpuscomite.be


ZOMER
ZOEKTOCHT

Vooraf

• De zoektocht start en eindigt aan het kapelletje op 
de hoek van de Corpusstraat en de Oorlogstraat in 
Welden.

• De route is ongeveer 5 kilometer. Elk stuk van het 
parcours is toegankelijk voor wandelaars en 
kinderwagens.

• Langs het parcours moet je vragen oplossen. 
Sommige vragen zijn doorlopend langs het 
parcours, andere op één specifieke plek. Dat wordt 
duidelijk aangegeven in de vragenbundel. Op het 
einde van dit krantje vind je het antwoordformulier. 
Enkel de oplossingen die daarop genoteerd staan, 
worden meegeteld voor je resultaat.

• De route loopt via de openbare weg, dus volg het 
verkeersreglement. Loop links van de weg op 
plaatsen waar geen voetpad is, dan kan je het 
aankomende verkeer beter zien. De organisatie is 
NIET aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of 
na de zoektocht.

• Volg de coronarichtlijnen van de overheid op het 
moment dat je deze zoektocht doet.

• Het is verboden om privéterrein te betreden. Alle 
antwoorden zijn te vinden vanop de openbare weg.

• Als je twijfelt aan een kruising van straten en er is 
geen route-aanwijzing beschreven, volg je de straat 
verder.

Praktische tips en afspraken

2020

STARTPLAATS
!

Deelnemen aan de zoektocht!
De zoektocht loopt van zodra je dit krantje ontvangt tot en met 31 augustus 2020. 

Antwoordformulieren bezorg je ten laatste 1 september 2020 op papier aan Corpuscomité 

Zomerzoektocht, Corpusstraat 42, 9700 Oudenaarde. Bij elk antwoordformulier voeg je €5 

toe (€3 voor kinderen) om geldig te kunnen deelnemen. Kinderen en volwassenen gelden 

dus als aparte deelnemers. Ook niet-wijkbewoners kunnen meedoen!!

Je kan bijkomende formulieren in kleur downloaden en printen via www.corpuswijk.org .

Als er tijdens de periode van de zoektocht een foto niet herkenbaar of verdwenen is, wordt 

dit kenbaar gemaakt op hogergenoemde website en de Facebook-pagina van de 

Corpuswijk.

Door deelname aan de zoektocht verklaart men zich akkoord met de voorschriften en de 

beslissingen van het Corpuscomité. Bovendien gaat men ermee akkoord dat het 

Corpuscomité persoonsgegevens verzamelt en verwerkt met het oog op de organisatie en 

prijsuitreiking van de zoektocht, volgens de regels van de GDPR.

2020



ZOMER
ZOEKTOCHTWelkom…

en hoe fijn dat ook jij je waagt aan onze zomerzoektocht. We hopen dat het je samen met jouw 
corona-bubbels een aangename ontspanning bezorgt.

Er zijn vier delen in de zoektochtbundel:

1) De routebeschrijving met de vragen

2) Fotobladen en Specialsbladen voor kinderen (tot 12 jaar)

3) Fotoblad voor volwassenen

4) Antwoordformulieren

Het is handig om de volledige bundel al eens te bekijken voor je vertrekt!

Wie erin slaagt de meeste juiste antwoorden te geven en de schiftingsvraag het dichtst 
benadert, mag zich de eindwinnaar noemen! Er zitten enkele waardevolle prijzen in de 
prijzenpot waaronder een overnachting met ontbijt voor 2 personen bij B&B KORSELE 59 & ook 
voor de kinderen heel wat leuke prijzen!

Alle deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking in het najaar. Als er door 
maatregelen van de overheid geen gezamenlijk moment kan georganiseerd worden, zullen de 
prijzen thuis worden geleverd en zal de uitslag via de verschillende kanalen van het 
Corpuscomité worden meegedeeld.

Iets niet duidelijk? Stuur een email naar info@corpuscomite.be.

Veel succes!

Veel speurgenot

Extra winstkans!!

Selfieprijs!
Stuur een selfie van jou en je mede-speurneuzen 

tijdens de zomerzoektocht naar 

info@corpuscomite.be .

Of verstuur het naar onze Facebookpagina 

CORPUSWIJKWELDEN

.

Elke inzender maakt kans op onze selfieprijs: 

een draadloze oplaadpad voor je 

smartphone!

Door je deelname geef je de organisatoren 

toestemming om de selfie te gebruiken via hun 

communicatiekanalen online en offline.

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


ROUTEBESCHRIJVING
DEEL 1

1. Start aan het kapelletje op de hoek van Oorlogstraat en Corpusstraat.

1. Bekijk verderop in deze bundel VRAAG 1 en 2 voor de kinderen en ook de twee 

SPECIALS!

2. Bekijk verderop in deze bundel VRAAG 1 voor volwassenen

2. Zorg dat het kapelletje rechts van je ligt en de Oorlogstraat dus achter je. Stap tot aan 

de volgende zijstraat.

3. Sla rechtsaf, richting Corpusstraat 53-63

VRAAG 3 voor de kinderen: Voorbij het kleine kapelletje vind je langs het 

betonbaantje individueel geplante bomen. Hoeveel tel je er aan je linkerkant tot 

aan de T-splitsing?

4. Volg deze weg tot het einde. Sla aan de T linksaf.

5. Je komt uit op de Nederenamestraat. Ga linksaf en volg het voetpad (niet 

oversteken!).

VRAAG 2 voor volwassenen: DE LIJN

a. Wanneer vertrekt op Kerstmis de laatste Lijnbus naar Station 

Oudenaarde vanaf de halte Lambrechtstraat (nr. 209217)?

b. Je kan De Lijn ook bellen op een 070 nummer. Hoeveel kost volgens hun 

tarief van mei 2015 een gesprek van 2 minuten?

c. De bushaltes hebben elk een eigen haltenummer. Je komt er zeker nog 

tegen verder op deze tocht. Elke halte heeft ook een naam, die naar de 

locatie verwijst. Wat is de al dan niet terecht gekozen naam die je op het 

bordje vindt van halte nummer 208593?

6. Neem de eerste straat links (Mgr. Lambrechtstraat). Wandel links van de weg, ook als 

er geen voetpad is!

7. Sla de eerste straat links af (Corpusstraat).

8. Laat de Stedelos rechts liggen en wandel een klein beetje verder tot de 

verkeersdrempel. Kijk hier even goed rond!

9. Nu kan je 180° draaien. Stap even terug vanwaar je kwam. Sla de eerste linksaf 

(Stedelos).

10.Aan de kruising met de Eugeen Schepensweg, vind je de oplossing op VRAAG 3 voor 

volwassenen.



VRAAG 3 voor volwassenen: EUGEEN SCHEPENS

Of je nu Weldenaar bent of niet, de jongste jaren is er behoorlijk wat te doen

geweest rond Eugeen Schepens, Weldens pionier die in 1881 op avontuur 

vertrok naar Argentinië om daar samen met familie en andere Vlamingen uit 

de streek een Belgische kolonie op te richten. Het stadje waar hij lange tijd 

leefde is VILLAGUAY. Hoeveel maal kan je op de herdenkingsplaat de naam 

VILLAGUAY lezen? De grootte, het lettertype, hoofd- en kleine letters of de 

kleur is niet van belang, maar het woord moet volledig leesbaar zijn.

11. Steek aan het eind van de Stedelos VOORZICHTIG de Mgr. Lambrechtstraat over en 

ga linksaf.

12. Neem vlak voor de bocht, het eerste wegje rechts.

VRAAG 4 voor volwassenen: 

Hoe vaak vind je op de gemetselde elektriciteitscabine de letter S terug? 

Graffiti of andere zaken die niet door de bevoegde diensten zijn 

aangebracht tellen niet mee. Schrijfwijze, kleur, grootte… maakt niet uit.

15. Je wandelt dadelijk een stukje langs de beek tot aan het eerste wandelwegje links.

VRAAG 5 voor volwassenen:

Wandelwegen. E zijn er veel - gelukkig zouden we zeggen - maar ze bevinden 

zich niet allemaal in de beste staat. Toch wordt eraan gewerkt! Onlangs nog 

werden een aantal nieuwe betonplaten gelegd om de slechte stukken te 

verbeteren zoals onder andere dat stukje tussen de twee verlichtingspalen

3621 en 3604. Je mag ervan uitgaan dat die betontegels elk 50 cm x 100 

cm meten. Hoeveel m² nieuwe betontegels is hier zo aangelegd?

16. Neem het wandelwegje richting kerk. Volg dit wegje, neem de 90° bocht naar rechts 

en laat dan een straat aan je linkerkant liggen. Ga rechtdoor.

17. Na een tijdje wordt dit een onverharde weg. Blijf volgen tot het kapelletje.

18. Aan de kapel volg je links de Kouterstraat. 

1. VRAAG 4 voor de kinderen

Verderop komen we aan de basisschool. 

Hoeveel kleurpotloden hangen er aan de 

afsluiting van de KBO-school?

2. VRAAG 6 voor volwassenen

Op welk adres hangt dit werkje met een 

verwijzing naar Paul M. Debruyne? 

Geef straatnaam en nummer.

ROUTEBESCHRIJVING
DEEL 2



15. Wandel vanaf de school op het voetpad aan de rechterkant van de weg.

16. Op het kruispunt ga je opnieuw links (Mgr. Lambrechtstraat) en blijf je op het 

voetpad aan de linkerkant.

VRAAG 7 voor volwassenen:

Van zodra de postbode de voorgesorteerde correspondentie van zijn ronde 

ontvangen heeft, zal hij niet alleen op de naam letten, maar vooral ook op 

straat en huisnummer. Señor Garcia is niet de enige Spanjaard die in 

29011 Malaga woont. Als je wil dat jouw brief juist afgeleverd wordt, zal je 

het adres moeten vervolledigen: geef de ontbrekende onmisbare gegevens.

17. Laat de Mandenmakersstraat links liggen en wandel tot aan het monument voor de 

gesneuvelden.

VRAAG 8 voor volwassenen:

Aan de kerk vind je het herdenkingsmonument ter ere van de 

Weldense gesneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen. Wie was er het 

jongst toen hij sneuvelde? Schrijf zijn volledige naam in drukletters.

18. 30 meter verder, ter hoogte van de bushalte, steek je de straat VOORZICHTIG over.

19. Neem wat verderop het kleine wandelpad rechts.

20. Ga op het einde linksaf  naar de Reytstraat (niet oversteken).

VRAAG 9 voor volwassenen:

Als je 3 tweetjes op een rij ziet, wat is dan het eerstvolgende officieel 

huisnummer dat je tegenkomt? 

21. Neem de eerste straat links. Via het wandelpad kom je terug in de Corpusstraat 

terecht.

22. Op het eind van het wandelpad ga je rechtdoor.

23. Op de T rechtsaf.

24. Je komt na 200 m terug uit aan het startpunt.

1. SCHIFTINGSVRAAG kinderen:

In het kapelletje op het start- en eindpunt staat een box met pluchen 

diertjes en plastic eendjes. Hoeveel van elk zitten er in?

2. SCHIFTINGSVRAAG volwassenen:

Een aantal leden van het Corpuscomité stappen op 5 september deze 

zoektocht in één keer volledig uit zonder zich ook maar iets van de 

opdrachten aan te trekken. Hoeveel stappen registreerden hun (goed 

werkende!) stappentellers gemiddeld? Noteer tot op 1 cijfer na de komma!

ROUTEBESCHRIJVING
DEEL 3



Je bent er…
… nog niet alles gevonden? 

Aarzel niet om op een ander moment de zoektocht eens te herhalen en je antwoorden verder 

aan te vullen. 

Vergeet niet om ten laatste op 1 september 2020 je antwoordformulier(en) samen met €5 

(€3 voor kinderen) per formulier te bezorgen in Corpusstraat 42.

ROUTEBESCHRIJVING
DEEL 4

START/AANKOMST

8



VRAAG 1
KINDEREN

Plaats de brievenbussen in de juiste volgorde zoals je ze over het hele parcours 

tegenkomt. Schrijf daaronder ook telkens het juiste huisnummer.

We geven jou alvast de eerste brievenbus cadeau:  

1 2 3 4 5 6 

L . . . . . 
. . . . . . 

 

7 8 9 10 11 12 

. . . . . . 

. . . . . . 
 

parcours tegenkomt en schrijf daaronder het juiste huisnummer. 

 
 

    

A B C D 

    

E F G H 

    

I J K L 



Aan vele huizen en gebouwen vind je een hekken met een speciale versiering bovenaan. 

We hebben er hier 9 weergegeven in de volgorde dat je ze onderweg tegenkomt. Maar 

eentje vind je zeker niet. Welke?

Antwoord: hekken nummer … is niet gevonden.

 

   

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

VRAAG 2
KINDEREN



Tijd of energie te veel? Nog een tweede keer mee met mama en papa op zoektocht? 

Hou je dan bezig met deze specials! 

Deze tellen niet mee voor het resultaat van de zoektocht en zijn dus volledig op 

vrijwillige basis!

SPECIAL 1

Langs het parcours kom je verschillende 

sprookjesfiguren tegen. Schrijf aan de hand 

van die figuren 3 titels van sprookjes, 

sprookjesboeken of sprookjesfilms op, samen 

met de naam van de straat en het 

huisnummer waar je op het idee kwam.

SPECIAL 2

Verzamel langs je tocht drie verschillende 

wilde bloemen of kruiden. Droog ze thuis 

tussen een stapel krantenpapier en kleef ze op 

dit blad. Voeg dit bij je antwoordformulier.

SPECIALS
KINDEREN



VRAAG 1
VOLWASSENEN

Volgende foto’s kan je ontdekken gedurende de tocht, al moet je daarvoor soms eens 

over je schouder kijken. Maar 2 ervan zal je niet vinden als je netjes het parcours volgt. 

Welke twee? Geef de bijhorende letters.

behalve twee. Welke? Schrijf de letters op het antwoordblad volwassenen. 

 

    

A B C D 

    

E F G H 

    

I J K L 

    
M N O P 



ANTWOORDFORMULIER
KINDEREN tot 12 jaar

NAAM: GEBOORTEJAAR:

ADRES:

E-MAIL OUDERS (voor contact prijsuitreiking):

VRAAG 1:

VRAAG 2: hekken nummer … is niet gevonden.

VRAAG 3: ……. bomen

VRAAG 4: ……. kleurpotloden

VRAAG 5: ……. pluchen diertjes

……. plastic eendjes

SPECIAL 1: 

Titel 1 …………………………………… Plaats ……………………..

Titel 2 …………………………………… Plaats ……………………..

Titel 3 …………………………………… Plaats ……………………..

SPECIAL 2: op apart blad bijvoegen, aub.

Steek dit formulier samen met €3 in de brievenbus van Corpusstraat 42, ten laatste op 1 

september 2020. Meerdere formulieren per persoon, maar dan wel het correcte bedrag (aantal 

formulieren x €3) bijvoegen!

1 2 3 4 5 6

L

7 8 9 10 11 12



ANTWOORDFORMULIER
VOLWASSENEN

NAAM: GEBOORTEJAAR:

ADRES:

E-MAIL (voor contact prijsuitreiking):

Steek dit formulier samen met €5 in de brievenbus van Corpusstraat 42, ten laatste op 1 

september 2020. Meerdere formulieren per persoon toegelaten, maar dan wel het correcte 

bedrag (aantal formulieren x €5) bijvoegen!

VRAAG 1 FOTO      FOTO

VRAAG 2 A)                   U.                    MIN.

B)   €

C) HALTENAAM:

VRAAG 3 MAAL VILLAGUAY

VRAAG 4

VRAAG 5 M²

VRAAG 6 N°

VRAAG 7

VRAAG 8

VRAAG 9 HUISNUMMER: 

SCHIF-
TINGS-
VRAAG

,


