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Beste buren,
Er is wat extra licht in onze
wijk! Enfin… toch tot 23 uur
‘s avonds, want dan wordt
het donker in ons ‘buitengebied’. Maar na jarenlang
aandringen bij het
stadsbestuur zijn nu
eindelijk enkele missing
links aangepakt en behoren
daardoor wat zwarte gaten
tot het verleden.
En wat het verduisteren van
onze wijk tussen 23u en 6u
betreft: ook daar komen we
zeker nog op terug. Er werd
ons door de burgemeester
beloofd dat we dit samen
zouden kunnen evalueren!
Voor de rest overleven we
allemaal verder in coronamodus. Dat wil zeggen dat
onze traditionele
nieuwjaarsreceptie in
januari geschrapt zal
worden. Gelukkig kon onze
sint wel op een covid-veilige
manier zijn ronde doen.
Hopelijk hebben alle kleine
en grote buren daar een
beetje van genoten.
Tot volgend jaar!
Het Corpuscomité

Foto: Ronny De Coster, HLN
Buren in de gazet
Nathalie, John en Lisa stonden onlangs in de
regionale kranten. Nathalie lanceerde een
Travel Stone in onze regio. De bedoeling is dat
wie de steen vindt hem naar een andere plek
verhuist en daar een foto neemt en op
Facebook plaatst. Een leuke manier om in
deze tijden mensen met elkaar te verbinden!
Meer weten?
www.facebook.com/travel.stone.travels

2020 … een raar jaar, maar allemaal waar!
Luc Vander Beken zorgde voor dit eigenzinnige Corpus-Corona-Jaaroverzicht!
januari – de klassieke nieuwjaarsreceptie start met een referendum en aanloop naar de
onafhankelijkheidsverklaring van de Corpus: “de Corpexit” zoals het in de kranten verschijnt …
er wordt gestemd, getoast, gelachen en gesmuld … en iedereen een goede gezondheid
gewenst en de beste vooruitzichten voor 2020, een speciaal jaar!
februari – 2020, een schrikkeljaar, dat betekent een dagje extra … om al te starten met de
voorbereidingen van onze jaarlijkse Corpusfeesten: traiteur zoeken, muziek vastleggen … . Het
comité belegt een vergadering met het stadsbestuur en de beheerder van Fluvius om het
aangekondigde straatlichtenplan aan te kaarten en extra lichten aan te vragen. Op ’t einde van
de Oorlogsstraat krijgen we nieuwe buren.

maart – het zou ook een verschrikkelijk jaar worden, … niet alleen omdat de straatlichten
vroeger gedoofd werden. Maar dat vrijdag de 13de zoveel impact zou hebben, had niemand
kunnen inschatten. De uitspraak “Blijf in uw kot!” zal nog lang blijven nagalmen, en het cijfer
van de besmettingen met het Covid-19 virus stijgt schrikbarend snel en hoog. De Italianen
zingen vanop hun balkon, her en der hangen witte doeken door de vensters en we
applaudisseren klokslag 8 u ’s avonds voor al die mensen uit de zorgsector, om hen een hart
onder de riem te steken.
april – Ook de Paashaas moet in zijn kot blijven, en de klokken van Rome krijgen kerkarrest.
Maar onze geliefde “langoor-met-witte-staart” verraste elk gezin van de Corpuswijk met een
bloemetje en een hartelijke wens: “Hou afstand, maar blijf verbonden!” Geen Ronde van
Vlaanderen, en ook geen live-Corpusvergaderingen meer. Onze vlag gaat halfstok voor het
onverwacht overlijden van Hilda uit de Oorlogsstraat.
mei – overal wordt de rem gezet op feesten en grote bijeenkomsten, iedereen houdt de adem
in of we al dan niet zullen mogen Corpusfeesten. Maar we blijven onze verjaardagkaartjes
bezorgen, want traditioneel “legt in mei iedere vogel een ei”. Dat kunnen we hier ook
vaststellen, want we mogen de jongste buur verwelkomen in de Stedelos: Alice in WonderCorpusland. Op ’t einde van de maand worden ook de veelbesproken en “langverwachte”
mondmaskers van ’t Stad in de wijk uitgedeeld.
juni – en ja, dit was te verwachten: geen Corpusfeesten, voorlopig dus ook geen “Corpusland”,
maar ’t comité heeft als alternatief wel een Weldense zomerzoektocht uitgestippeld, tot heil
van de gezondheid, het verstand, … en ook een heel klein beetje de Corpuskas. De wereld
staat vol ongeloof stil als we het jammerlijke overlijden vernemen van Steven ten gevolge van
een arbeidsongeval.

juli – en dan begint de zomervakantie, de weersomstandigheden blijven uitstekend. Waarom
“verre verplaatsingen?”… het mag toch niet! Het ziet ernaar uit dat de “côte de nie-verre” en
de “plage du gazon” de meest populaire bestemmingen zullen worden. En er wordt ook met
bubbels geklonken op een 60-jarig jubileum bij André en Lucie in de Oorlogsstraat, ook al is
het omwille van de nog steeds aanhoudende coronabeperkingen een ‘feestje-en-petit-comité’.

augustus – de zoektocht lijkt wel succes te hebben, we zien de bubbels in allerlei grootte door
onze wijk en ons dorp wandelen, rondkijken, zoeken en zelfs terugkeren. Ondertussen hebben
we ook al praktisch alle (on)mogelijke kleuren van regeringsformules gezien, ontelbare
pre/in/en andere formateurs zijn aan het koninklijk paleis verschenen, het leek bij momenten
een echte catwalk …
september – gaan de scholen weer open … of niet, … en wat staat er op het programma? …
zeker geen in-line-dansen, maar wel regelmatig on-line-lessen. Het lijkt er stilaan ook op dat
de “Dikke Van Dale“ een extra bijvoegsel zal mogen uitgeven … met een Covid19woordenschat zoals die aangroeide: “anderhalvemeteren, bubbelen, contacttracing, coronaapp, ellebooghoesten, e-peritieven, knuffelcontact, lockdown, paniekhamsteren, raambezoekje,
socialdistancing, thuisquarantaine, tv-viroloog, vaccinwedloop, vouchervakantie, zeepzuil,
zorgapplaus” … enzomeer…
oktober – de winnaars van onze zoektocht zijn al op Youtube bekendgemaakt, … jammer
genoeg zonder receptie, maar ze werden wel bedacht met leuke prijzen. Dankjulliewel talrijke
deelnemers, maar niet in het minst ook onze lokale sponsors! Ook Alexander De Croo viel in
de prijzen … weliswaar niet in onze zoektocht maar wel als finaal dirigent van “de vier
seizoenen” van Vivaldi (of waren het er ondertussen al vijf geworden?)
november – van politiek gesproken, en dan gaan we erover zwijgen: ook al was ‘president
Trump’ tot zelfs bij ons eerder al met veel bravoure stemmen komen ronselen, het mocht niet
baten, het werd … Biden!
december – de Sint en zijn Pieten hebben ‘Slechtweervandaag’ op stal gelaten, en bezorgen
op zijn verjaardag de jaarlijkse cadeautjes ditmaal met de Sintmobiel en de Pakjesboot op
corona-proof-afstand aan huis. Dat de ‘kerstmannen van Fluvius’ eindelijk dan toch nog extra
straatlampen opstellen in de Oorlogsstraat en de Corpusstraat kunnen we alleen maar
toejuichen! En het stadsbestuur zorgde ook voor onze kerstboom dit jaar! Vakkundig versierd
door Rita, Luc en Nicole!

En zoals ieder jaar zien we nieuwe gezichten in onze wijk, want we mochten bij ons
verwelkomen: John, Mathieu, Ilke, Leonie, Eloïse, Ine, Tim, Anneleen en Merlijn. En mijn
buikgevoel zegt dat we er in 2021 nog wel meer zullen zien!
Aan alle inwoners van harte een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar, dat we nog veel in onze
handen mogen wrijven, … maar liefst zonder al die alcoholgel!

Het Corpuscomité
wenst iedereen een
fantastisch 2021

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 februari 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
tuinvouwstoel! Vorige keer won Carlo Siau dankzij het woord MONDMASKERS!

Trix:
Wacco:
Trix:
Wacco:
Trix:

Hey Wacco, vieren we samen de
feestdagen dit jaar?
Nee! Netjes thuis blijven met de
eigen bubbel… zoals het hoort.
Ok! Dan kijk ik nog eens naar de
film Beethoven op kerstdag.
Over die dove componist?
Nee… Over die gekke SintBernardhond!

Wacco:

Trix:

Wacco:

Wow! Die wil ik ook wel zien.
Maar eerst een feestmaal,
natuurlijk!
Dat wordt minder lang koken
voor het vrouwtje, nu ik niet op
bezoek mag komen!
Dat dacht je maar! Ze kookt
gewoon evenveel en dan krijg ik
een dubbele portie!

