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Een feestelijke editie!!

200

Beste buren!
Het 200ste Corpuskrantje! Een 
nieuwe mijlpaal voor onze wijk. 
Een mooie gelegenheid om terug 
te blikken. Maar dit wordt geen 
geschiedenisles. Wel een 
verzameling foto’s en anekdotes 
uit de oude Corpusdoos! Veel 
leesplezier!

Het Corpuscomité

Hoe het begon?
Ter gelegenheid van zijn huwelijk 
met Trudy geeft wijlen Johan 
Soenen eind jaren 70 de “Gazette
van Welden” uit.  Johan wordt 
niet veel later ook (even) de 
eerste voorzitter van het 
wijkcomité. Na een elftal uitgaves 
en ter gelegenheid van de 1ste

Corpusfeesten vervelt de 
‘Gazette’ tot de eerste editie van 
het Corpusnieuws. En 199 edities 
later… dat ligt nu voor jouw neus!



Pioniers tussen pot en pint

Corpus, schildpad, feesten, buren, gezellig, leute maken, jong en oud, veiligheid, 
toekomst … we hebben niet gewacht tot Radio 2 er onlangs een heel weekend “Straat 
Préférée” van maakte! Een mooi initiatief, natuurlijk. Maar wij zijn er al veel langer mee 
bezig hier in ons landelijke Welden. Dé bruisende buurt van het Oudenaardse en 
omliggende? De Corpuswijk !
En die ‘Wij’ is meer dan het huidige comité. Het gaat ook (en vooral?) over al diegenen 
die er vóór ons al mee bezig waren. Met woorden, zoals de schrijvers van de Gazette van 
Welden, Corpuskrantjes, websites, Facebookpagina’s en meer. 
Maar ook van daden! De koppen bij mekaar steken en ervoor gaan, problemen rond de 
straat, de veiligheid en de grachten, aan te kaarten en bespreekbare oplossingen aan te 
reiken zoals woonerf, schildpadstraat, verkeersdrempels, verlichting, ... . Niet alles kende 
evenveel succes, tegenkanting zelfs, maar we geven de moed niet op. Aan het eind van 
de tunnel schijnt het licht … letterlijk!?
We haalden enkele van
de stichters van ons
wijkcomité nog eens bij
elkaar. Jean-Paul, Guy, 
Jacques en Marie-Paule
gingen met plezier in op
de uitnodiging!
(lees verder op de volgende pagina)



Als onze vier gesprekspartners na al die jaren van één ding heel zeker zijn, is het wel 
dat we hier kunnen feesten. En dat we niet veel nodig hebben om dat te doen: een 
accordeon, een bak bier, een hespe en buren die midden op straat een verjaardag of 
Sinte-Pieter vieren en dansen … tot in de vroege uurtjes. 
Van ‘t één kwam ’t ander. Er werd gebouwd in de Corpusstraat en de straten errond. 
Nieuwe buren komen erbij. Misschien moeten we eens een tentje opzetten? Ze 
begonnen zich te organiseren, met veel ambitie, maar toch ook met de bedoeling om 
het kleinschalig te houden. De pioniers van het straatcomitee knutselden tijdens een 
eerste officieel gebeuren 3 biertentjes van de brouwerij Roman aan mekaar op de 
oprit van één van de buren. En na een onvergetelijke feestpremière van één dag in 
september 1982 worden snel plannen gesmeed om er de volgende keer een 
uitgebreide leuke driedaagse van te maken. Want het programma zat eivol: feestelijke 
opening met knippen van het lint, schildpadkoers, filmvoorstelling door Leon, 
stuntoptreden, volksbal met studio 041 en zangeres Kris Collier … En er bleef gelukkig 
ook een centje over om de volgende keer mee van start te gaan. 
Maar dat centje was niet voldoende … Het comité wou eigenlijk wel een eigen 
feesttent. Maar welke grotere kas konden ze daarvoor aanspreken? Samen met 
voorzitter Herman Van Steen (+1991) zorgden Marie-Paule, Jean-Paul, Jacques en Guy 
als “lokale geldschieters” voor de nodige financiële voorschotten om de bouw van 
onze eigen feesttent mogelijk te maken. We haalden zoals u op de foto kan zien bij pot 
en pint heel wat anekdotes boven, o.a. over de al dan niet juiste plannen van ’t stad, 
de bokaaltjes haring, de stunts van Mister Tower, de danskunsten van Remi, en nog 
veel meer. Maar daar kunnen we zeker nog een dik boek mee schrijven … Misschien 
iets voor één van de volgende jaren?

Vrnl: Jean-Paul Deweerdt (tentenbouwer), Marie-Paule Van De Putte (toenmalig secretaris), Guy Lelieur
(bewaarder van de vrede in de Oorlogstraat en drukker van ‘t krantje), Jacques Tjoleyn (schatbewaarder).



Lintjes knippen!
Af en toe wordt er een lintje 
geknipt in onze wijk. Boven zien 
we de opening van de (eerste?) 
Corpusfeesten. We herkennen 
onder andere in ‘t midden 
schepen De Potter (met das), 
voorzitter Herman Van Steen, 
de konijnenboer van Welden, 
Wardje De Clercq, links staat 
Jacques Tjoleyn, met 
gestreepte polo en ook nog 
Marie-Paule Van De Putte. Het 
lintjesmeisje links is Inge 
Vander Beken, meer naar 
rechts staat Ingeborg toe te 
kijken. Ook zien we Julia 
Vanderstraeten, Koen 
Vandenberghe en Nele De 
Clercq.
Ter gelegenheid van de 
Corpusfeesten in 1997 kwam 
burgemeester Lieven Santens
de nieuw aangelegde 
Corpusstraat officieel openen. 
Het comité koos voor een rood-
wit lint i.p.v. de Belgische 
driekleur. Want de werken 
waren voorlopig enkel in de 
Corpusstraat uitgevoerd. De 
Oorlogstraat zou nog volgen ... 
en dat is gelukkig ook in orde 
gekomen!



Zalig nieuwjaar

Nieuwjaarsreceptie, nieuwjaarsontbijt,… 
we organiseerden het al in verschillende 
vormen en op verschillende locaties. 
Ergens rond de eeuwwisseling 
trakteerde het comité aan de kerststal 
op de weide van Raf Lauwereyns met 
glühwein, warme choco en jeneverkes. 
De KSA van Welden spijsde hun kas voor 
één van de laatste jaren in Belgische 
franken en vulde onze magen met 
versgebakken wafels. Zelfs de grijzen en 
de wijzen uit het oosten vonden de weg!

Vrijdag 27 juni 2008: Alles is klaar voor de 27ste Corpusfeesten met als thema de 
Olympische Spelen die deze zomer doorgaan in China. Maar eigenlijk is dit bijzaak, 
er staat namelijk een veel belangrijkere gebeurtenis op het programma: ik ben 
uitgerekend om vandaag geboren te worden! Maar die Oostelse schotel, BBQ van 
warme beenhesp of zalm ga ik aan mij voorbij laten gaan. Kaarten voor haringen of 
droge worsten zegt me ook niet onmiddellijk iets, en een pietjesbak om een 
biermand te winnen? Not my cup of tea. 
Zaterdag 28 juni: Dag 2 van de Corpusfeesten met een touwtrekwedstrijd, lekkere 
originele Breydelhambroodjes, en Bingo met een reiskoffer als hoofdprijs. Die 
hebben mijn papa en mama 2 jaar geleden gewonnen bij hun allereerste 
Corpusfeesten. Het kan niet elke keer prijs zijn, hé jongens. 
Zondagmorgen 29 juni: We zien voorzitter Luc met de wagen voorbij rijden. Hij stelt 
de vraag die ons dit weekend al het meest gesteld is. Het antwoord van mijn papa 
en mama: “Nee, nog altijd niks...” In de namiddag onder andere 
driewielerwedstrijd. Hmm, dat wordt iets voor mij binnen een aantal jaar, maar nu 
nog niet, dus blijf ik nog maar even in mama’s buik. 
Maandag 30 juni: Zo dat waren weer heel geslaagde Corpusfeesten, maar wel veel 
opkuis. Dat is toch ook geen geschikt moment om geboren te worden hé!
Dinsdag 1 juli: Ok ok, ik heb het begrepen, ik kan ook niet voor eeuwig in mama’s 
buik blijven hé, allez vooruit, here I am!!!

Sorry lieve buren dat ik niet geboren ben tijdens de Corpusfeesten, maar als deze 
op het laatste weekend van juni blijven doorgaan (en eindigen in juli), dan beloof ik 
wel om nu en dan eens te verjaren tijdens de feesten! ;-)

Eline Van Damme, °01/07/2008



Sportieve buurt!
Dit is een fotootje uit 1996 ... de Schildpadjesploeg staat klaar voor “Welden op Stelten”. Maar 
dit was niet de eerste deelname aan deze jaarlijkse zomerspelen tussen de verschillende wijken 
van Welden. Onze ploeg haalde op de koer van de lokale lager school in 1992 een eerste plaats 
en nadien nog verschillende bekers binnen! Het fabeltje van de la Fontaine werd vaak 
bewaarheid: de schildpadden kwamen als eerste over de meet. Maar het belangrijkste: we 
maakten evenveel plezier tijdens de voorbereiding als tijdens de ludieke uitdagingen.
Wie herken je nog op deze foto?

Sportieve feesten!
In 2019 halen we de klassieke 
loopkoers weer eens vanonder het 
stof. Het was ook vroeger al een 
sportieve bedoening, met vaak 
een spannende eindspurt bij de 
grootsten. In 1993 maakten we 
zelfs een muzikaal hoogtepunt 
mee: de winnaar Olaf Baeke -in 
die periode ook nog één van de 
componisten van het 
Schildpadjeslied- haalde na de 
uitreiking van de medailles zijn 
klarinet boven, en begon 
spontaan de Brabançonne te 
spelen ! Van een lange adem 
gesproken ... !





Vorige pagina:
De Corpusstraat haalde al 
regelmatig de kranten met feesten, 
maar ook met ‘serieuze’ dossiers.

Boven en links:
De geboorte van ‘wijlen’ de gele 
tent.

Onder:
Corpuswijk: altijd ambiance!



25 jaar Corpuscomité

Het Corpuscomité werd ‘ingekaderd’ op ‘t stadhuis van Oudenaarde in 2006. 
Tussen burgemeester Marnic Demeulemeester en schepen Willy Botteldoorn herkennen
we van links naar rechts stichters en (oud-)comitéleden: Johan Soenen, Marc Meirlaen, 
Leon Steurbaut, Kristof Declerck, Hilde Perreman, Hubert Walraet, Nele De Clercq, Kris De 
Temmerman, Guy Lelieur, Marie-Paule Van De Putte, Lucrèse Claus, Jean-Paul Deweerdt, 
Jacques Tjoleyn en Luc Vander Beken. Met dank voor ‘zoveel jaren belangeloze inzet voor ‘t 
gebuurteleven.’ Natuurlijk ook voor wie er toen niet bij konden zijn, en diegenen die later 
nog in hun voetsporen zijn getreden.

5 generaties op 1 morzel grond
Ter hoogt van Corpusstraat nummers 1, 3 en 5 vinden we in het begin van de vorige 
eeuw de boerderij van Jean-Baptiste Moreels en Valerie Van Volsem.  Het gezin telt 5 
zonen en 3 dochters.  Kort na de tweede wereldoorlog hoort Eduard De Clercq uit 
Wondelgem dat daar in Welden nog een mooie ongehuwde boerendochter woont. 
Zonder aarzelen springt Wardje op de fiets richting Welden. Maar dochter Maria is die 
dag niet thuis. Een tweede fietstocht levert meer succes op. In augustus 1947 trouwen 
Wardje en Maria en nemen niet veel later de boerderij in de Corpusstraat over. Zoon Luc 
huwt in 1973 met Marie-Paule. Ze wonen een paar jaar in Oudenaarde centrum, maar in 
de warme zomer van 1976 keren ze met dochter Nele (vierde generatie) terug naar de 
Corpusstraat (vandaag nummer 49), waar later ook nog Katrijn, Diederik en Marieke het 
gezin uitbreiden. Nele huwt in 1998 met Peter en ze kopen in 2000 een stuk grond van 
de toenmalige boerderij van pepe Wardje.  In 2002 verhuizen ze samen met zoon Jarne 
naar Corpusstraat 5, waardoor in één klap ook generatie 4 en 5 op dezelfde grond als 
wijlen Jean-Baptiste en Valerie wonen.  Mirthe, ook lid van die vijfde generatie, werd er 
in 2004 zelfs geboren. Een zesde generatie is nog niet in het vooruitzicht… Of die er ooit 
komt en hier blijft hangen, is misschien leesvoer voor het 250ste krantje van de wijk!



We stegen met een zucht!

“... ik ga nog niet naar de hemel, 
maar wel nog ne keer serieus van 
de grond ... !”
Wardje De Clercq, ooit
ouderdomsdeken in onze 
Corpuswijk, en op die feesten al 
een stuk in de negentig, had er 
zelfs zijne plastron voor 
aangedaan! 
Hij had ook zijn bodyguards mee: 
twee van zijn drie zonen: Luc en 
Johan De Clercq. En ze kwamen
allemaal heelhuids terug!

Remi was onze tot op 
heden “oudste inwoner” 
ooit. Hij werd 99 jaar, en 
overleed in 1986. Zijn 
huis staat er nog, schuin 
tegenover ‘t kapelleke. 
Het was na zijn dood 
lang de vergaderplaats 
van ‘t comité, en ook 
repititielokaal voor 
muziekbands zoals de 
Seven Sisters. Remi was 
een graag geziene figuur 
in onze wijk en was er 
altijd bij om te feesten. 

Het Corpusgezin van het jaar!

Telkens “origineel” uit de hoek komen om de feesten 
aantrekkelijk te maken... Het is een blijvende uitdaging, ook 
vandaag nog. 
In 1984 ging het comité met “volksspelen van toen” op zoek 
naar “het Corpusgezin van het jaar”. De beste man, beste vrouw, 
beste meisje en beste jongen, elk in hun spelcategorie, vormden 
samen het beste “Corpusgezin”. Dat was natuurlijk wel figuurlijk 
en tijdelijk bedoeld!
Wij herkennen natuurlijk voormalig comitélid Nele, eveneens 
voormalig comitélid Marnix en ook in het echte leven moeder en 
zoon: Magda en Sven.

(Merci voor de foto Magda!)



Trix:  Hey Wacco, We staan in het 
200ste Corpuskrantje!

Wacco: Oei! Gaan wij al zo lang mee? Ik 
voel me nochtans nog een jonge 
puppy!

Trix: Domoor! Wij zijn er pas bij sinds 
de restyling in krantje 186.

Wacco: Amai. Dat is hier dus ons 
vijftiende optreden.

Trix: Veertiende. Ze zijn ons één keer 
vergeten.

Wacco: Pfff. 15 of 14. Het is duidelijk dat 
het huidige succes van het 
krantje aan ons te danken is.

Trix: Tijd voor een feestje?
Wacco: Ja! Maar eerst opslag vragen!
Trix: Word jij hiervoor betaald?
Wacco: Tuurlijk! In dikke, vette kluiven!

Het huidige Corpuscomité:
Boven vlnr: Bert (Corpusstraat 24), Diederik (Oorlogstraat 6B) en Jarne (Corpusstraat 5)
Onder vlnr: Iris (Corpusstraat 30, Rita (Stedelos 2), Jacques (Corpusstraat 46) en Luc 
(Corpusstraat 42)

Een mopje uit de 3de Gazette van Welden (1978) door Carline Steurbaut , toen én nu 
wonende in Corpusstraat 6.
‘Zeg Dirk, weet je het al? De koning heeft een andere vrouw!’
‘Wat zeg je nu, Peter?’
‘Ja! Heb je het niet gehoord op tv?’
‘Nee!’
‘Wel, Armand Pien heeft gezegd: “De vorst houdt aan in de Ardennen.”


