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Beste buren,
‘t Is herfst. De blaadjes en
de regen vallen met bakken
uit de lucht. ‘t Is twijfelen
tussen de wintervest al uit
de kast halen of toch nog
even mijmeren bij de
zomerkleren. Maar het
Corpuscomité blijft liever
niet stilstaan bij het
verleden. Wij kijken vooruit
en zien heel in de verte al
de stoomboot aankomen.
Inderdaad: de Sint komt
opnieuw langs bij alle brave
inwoners van onze wijk. Je
leest er verder in dit krantje
alles over.
Maar eerst is het nog
Halloween. Lekker griezelen
en snoepjes verzamelen aan
de deuren. Wij zorgden in
dit krantje opnieuw voor
een leuke affiche om op te
hangen als de kleine
spookjes en monsters ook
bij jou welkom zijn. En dat
doen ze best voor 23 uur ‘s
avonds, want dan gaan de
lichten uit. Maar dat is een
ander verhaal waarvoor we
ons stadsbestuur blijven aan
de mouw trekken. Wordt
vervolgd!
Het Corpuscomité

Dit Boekenkastje al ontdekt in de Stedelos?
Dankzij Marc en Rita kan iedereen hier leuke
nieuwe boeken ontdekken én er eentje (of
meer) achterlaten voor iemand anders. Zeker
doen!

Burennieuws
De burgerlijke stand had de voorbije
maanden weer heel wat werk op te
knappen in onze wijk.
- In de Stedelos gaven Wouter en
Stephanie elkaar het ja-woord.
- In de Oorlogstraat verhuisden Siel,
Pieter-Jan en Teun en vonden enkele
voordeuren verder een nieuwe woonst.
- Er kwam dus ook een huisje vrij in de
Oorlogstraat en dat werd ingepalmd
door Tim en Elise.
- En ook nog in de Oorlogstraat mochten
we een nieuw buurmeisje
verwelkomen. Pippa zag in september
het levenslicht. Misschien nog
wat jong om samen met mama
Siska een Halloweentocht te doen?

DIAMANT VOOR
GERARD EN JULIENNE
In januari vierden onze buren Gerard en Julienne hun diamanten
huwelijksjubileum. Door corona werd het feest even uitgesteld tot september.
Bij die gelegenheid maakten we het gelukkig paar onderstaande wensen over!
Gerard en Julienne, een diamanten jubileum, dat is 60 jaar getrouwd! Proficiat!
Ware het niet dat Corona ons allemaal al zoveel parten heeft gespeeld, dan hadden
we dit zeker al eerder kunnen vieren (derde keer, goede keer) … en dat betekent
dus dat jullie nu al méér dan 22.000 dagen en nachten lief en leed hebben gedeeld
… in de Oorlogstraat dan nog (vroeger nog de Oorlogslos).
Er is dan ook al veel gebeurd sedert die eerste kennismaking op de trouw van neef
Henri, Julienne was toen 16 en 5 jaar later stonden ze samen voor het altaar – op
vrijdag de dertiende januari 1961.
Jullie wisten – naast Gerard zijne voetbal - van ’t leven te genieten, en nog eens 5
jaar later kwam Karine om ’t hoekje piepen.’t Waren drukke tijden in de textiel,
Julienne spinnen bij UCO, Gerard eerst bij Pedeo en later weven bij Gevaco, en om 8
keer op rij verkozen te worden bij het ACV mag je zeker niet bij de pakken blijven
zitten.
10 jaar geleden mochten we jullie gouden bruiloft vieren, en jullie vormen nog altijd
een mooi koppel, en zoveel jaartjes wijzer … . Maar het “links en rechts bijspringen”
hebben jullie nog altijd niet verleerd, want in de Krantenhoek bij Karine en Anja is ’t
zeker niet om de gazette te zitten lezen, maar wel om ervoor te zorgen dat de
dagschotels netjes op tijd aan huis gebracht worden.
60 jaar getrouwd … en al dat bovenstaande is méér dan één goeie reden om jullie
in de bloemekes te zetten. Bedankt dat we erbij mogen zijn om dit te vieren, … met
bubbels en een bloemekee van ’t Corpuscomité.

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 4 december 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 Ine Vandekerkhove dankzij de zin ALLES KOMT GOED onze DCMtuinstoel.

HIJ KOMT, HIJ KOMT!!!
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 op de
volgende bladzijde! 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 ☺
ZONDAG 5 DECEMBER
De Sint start om 9u achteraan de Oorlogstraat.
We volgen verder de Corpusstraat richting
Stedelos en Eugeen Schepensweg.
Na de middag volgt dan de rest van de
Corpusstraat vanaf het nummer 2!

COMMUNIE, LENTEFEEST, BAR MITSWA,…
Elk jaar vieren heel wat van de kinderen in onze wijk één of ander overgangsritueel
rond hun zevende en/of twaalfde verjaardag. Door corona moest dit vaak op een
creatieve manier worden ingevuld en gebeurde het al helemaal niet in de traditionele
meimaand. Het Corpuscomité heeft toch geprobeerd om zoveel mogelijk van de
feestvarkens persoonlijk te feliciteren met een wenskaartje. Hebben we jou of jouw
kind vergeten? Geef ons een seintje en we zetten dat recht. En iedereen die het
voorbije jaar zo’n feest vierde, mag ons natuurlijk ook een foto en een kort verslagje
bezorgen. Dan maken we daar in één van de volgende Corpuskrantjes graag plaats
voor!

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!

Interesse in een stukje geschiedenis?
De Eugeen Schepensweg is vernoemd
naar Eugeen Schepens! Enkele jaren
geleden werd die beroemde Weldenaar al
eens volop in de kijker gezet. Nu is er ook
nieuwe Facebookpagina die aftelt naar
Eugeens honderdste sterfdag op 6
september 2023. Je leest er elke week
wat informatie over Eugeen of de regio in
Argentinië waar hij een Belgische kolonie
stichtte. Zeker de moeite om te volgen!
https://www.facebook.com/EugenioSchepens

SPOKEN EN MONSTERS

WELKOM!

