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Beste buren,
Het volledige Corpuscomité
wenst jullie van harte een
fijn, gelukkig en gezond
2022. Hopelijk wordt het
een jaar waarin we elkaar
opnieuw wat vaker kunnen
ontmoeten, zonder al te
veel regels en mondmaskers
die het sociaal contact
belemmeren.
In dit krantje nemen we niet
alleen afscheid van 2021.
We zwaaien ook een levend
monument van de
Corpuswijk uit. Jacques
Tjoleyn, die mee aan de
wieg stond van ons
wijkcomité, geeft na 40 jaar
trouwe dienst de fakkel
door. Voor een In
Memoriam is het nog veel
te vroeg, maar we blikken
wel graag terug op zijn
lange carrière.
En natuurlijk vind je in dit
krantje ook nog wat foto’s
van de voorbije maanden:
de Halloweentocht van heel
wat jonge buren en het
bezoek van Sinterklaas en
zijn zwarte pieten op 5
december. Geniet ervan!
Het Corpuscomité

we wensen je
een fantastisch
2022

Sinterklaasbezoek!
In onze Corpuswijk was er op 5 december terug hoog bezoek
de pakjesboot verscheen in de motregen van achter de hoek
In de straat ontstond spontaan een toffe sfeer
en dit zorgde al snel voor schitterend weer
de zon verscheen, de mist verdween
De Sint en Pieten waren present
iedereen was goed gezind en liep content
De mondmaskers op, vele cadeau's deelden ze uit
Het verliep allemaal veilig, de muziek stond wel luid
De kindjes zongen: bedankt lieve Sint
de grote mensen kregen een Pèrde-goeie pint
Het was leuk, het was fijn
het zal volgend jaar nog gezelliger zijn!

MEER FOTO’s?
www.corpuswijk.org

Jullie weten zeker wel dat ook de Sint voor zijn boodschappen de lokale toer op gaat, ...
Tijdens hun verkenningsrondes hier in Welden en omgeving zag Hij die lekkere
mandarijntjes bij Lauwereyns in de Monseigneur Lambrechtstraat, en niet alleen daar, maar
je kan ze ook op donderdag op de markt in Oudenaarde, of de vrijdag op de markt in
Zingem vinden, eeeeeecht lekker! Toen Hij van de markt kwam is hij natuurlijk in Zingem
ook nog even in de Okay binnengewipt bij Dorina om die lekkere klaaskoeken te
reserveren. Zijn Pieten waren natuurlijk ook gek op dat Pèrdebier dat ze konden proeven
bij Lukas Mornie – een vroegere inwoner van onze Oorlogsstraat – en ze konden niet
kiezen tussen rood en geel, de kleuren van Spanje, daarom hebben ze die alletwee maar
ingekocht ... en surfen ze nu regelmatig op www.perde.be, want in Spanje is geen Prik&Tik.

HALLOWEEN 2021

Dankjewel Jacques
Afscheid stichter/schatbewaarder Corpuscomité door Luc Vander Beken

DANKJEWEL JACQUES voor:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

erbij geweest te zijn bij de
stichting van het
Straatcomité Corpusstraat
zovele jaren sinds 1982
belangeloze inzet en
medewerking aan de
activiteiten in onze
bruisende wijk
jouw bezorgdheid dat dit
comité kon blijven bestaan
ook in moeilijke tijden
het ter beschikking stellen
van “huize Remi” voor onze
vergaderingen
jouw bijdragen tijdens die
bijeenkomsten die vooral in
het begin, wel meer dan
eens tot in de vroege
uurtjes konden duren
jouw diplomatie als ‘pater
familias’, ook al was je niet
altijd volledig akkoord met
bepaalde keuzes of
beslissingen
jouw nauwgezetheid bij de
financiële opvolging van
onze activiteiten
jouw correctheid tot de
laatste frank en cent
jouw spontane overdracht
van de Corpuskas, jouw en
onze “schat”

Dankjewel Jacques

(vervolg)

Het zijn niet zomaar herinneringen, maar al die typische en leuke momenten – en dit is maar
een selectie – zullen ons wel bijblijven:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

je zorgde ervoor dat de verschillende soorten Belgische francs telkens in “papieren
rolletjes” naar de bank gingen…
jij sleurde met de “pullen ballongas” voor de ballonnetjeswedstrijden…
je wist niet alleen je handen, maar ook jouw korte broek in rode menie te zetten bij het
herschilderen van onze originele Corpustent, ook al had Magda jou een kiel bezorgd…
jij zorgde voor de potten haring en droge worsten als prijzen tijdens al die kaartavonden
op de vrijdag van de Corpusfeesten…
de lampenkransen in de Corpustenten zouden er zonder jou nooit op tijd gehangen
hebben…
we genieten nog altijd na van die vergadering met haring, patatten in de pelle en bruin
papier op tafel bij Remi…
jouw uitvinding van het tombolawiel zal waarschijnlijk nog vele Corpusfeesten meegaan
om onze kas te spijzen…
onvergetelijk die legendarische spurtjes tegen Julien Verstraeten en andere “senioren”
in de jaarlijkse loopkoers…
en daarna jouw organisatietalent om als scheidsrechter onder andere de driewielertjes
op het koersparcours in toom te houden,…
jouw “selectief geheugen” – zoals andere mannen – want “ik heb mijn oortjes niet in”…

jij kroop zo vaak in de kleren van Eddy Wally tot ieders jolijt en zorgde mee voor de
ambiance in de tent, op het podium of op de stier…
bovenop jouw “liefde voor Eine” ben je wel één van de memorabele en gerespecteerde
inwoners van onze Corpuswijk en van Welden geworden…

Dankjewel Jacques & Magda
Maar dit is ook een even welgemeende MERCI MAGDA, die aan jouw zijde er niet
alleen op toezag dat je zoveel tijd kon vrijmaken voor ons allemaal, maar zelf ook
•
•
•

’s morgens na de Corpusfeesten al de tent en de straat aan het vegen was als
wij begonnen klaar te zetten voor de volgende feestdag…
ervoor zorgde dat we de maandag na die feesten bij de opkuis toch een lekkere
schotel te eten hadden, balletjes in de tomatensaus, vol-au-vent enz…
ook zovele keren per jaar samen de Corpuskrantjes ging ronddragen, want
graag gedaan, en ’t is een gezond wandelingske…

We zouden nog zoveel foto’s en herinneringen kunnen ophalen, maar ons krantje is
beperkt. Onze buurt is sinds de geboorte van het Straatcomitee Corpusstraat al ruim
verdubbeld naar aantal inwoners, en niet iedereen zal al die mémoires hebben
meegemaakt, maar jouw naam zal met deze bijdrage “in de geschiedenis van de
Corpus” genoteerd blijven.
Dit is absoluut geen afscheid Jacques, want we zijn ervan overtuigd dat een
dorpsfiguur als jij graag nog lang bij onze activiteiten zal aanwezig zijn, bij leven en
welzijn! Het ga jullie goed, … en nog eens MERCI!

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 14 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 Kess een mooie prijs dankzij het woord HERFSTZONNETJE.

Het wijkcomité vernieuwt!
Eerder in dit krantje konden jullie al lezen dat
Jacques Tjoleyn het Corpuscomité verlaat. Maar
ook voorzitter Diederik De Clercq maakt, na
weliswaar heel wat minder jaren op de teller,
graag plaats vrij voor nieuw bloed in de rangen.
We kunnen alvast met heel veel dankbaarheid
aankondigen dat Anke De Beck, partner van onze
fotograaf Jan Goemaes, de rangen vervoegt.
Ze neemt ook het kasboek van Jacques over en
zal dat ongetwijfeld met evenveel toewijding
beheren. De volledige reorganisatie van het
Comité is nog niet rond, maar daarover horen
jullie dus ongetwijfeld in een volgend krantje meer.

BURGERLIJKE STAND
Rekening houdend met alle privacyregels, proberen we als wijkcomité toch wat bij te
houden wie er in onze buurt woont. Op die manier kunnen we ook iedereen op
passende wijze verrassen bij een verjaardag, Sinterklaasbezoek enz…
Mocht er bij jou thuis iemand het nest verlaten of iemand nieuw intrekken: geef
gerust een seintje aan iemand van het comité of via info @ corpuscomite.be . Merci!

Trix:
Wacco:

Trix:

Wacco:

Hey Wacco, heb je het grote
nieuws al gehoord?
Dat Jacques Tjoleyn zijn
pensioen heeft aangevraagd
in het Corpuscomité?
Ja! Blijkbaar heeft die dat
veertig jaar gedaan. Dan mag
je het al eens wat rustiger aan
gaan doen…
Dik verdiend, zou ik zeggen!

Trix:

Wacco:

Trix:

Maar ik hoorde dat ook de
voorzitter, Diederik, ermee
stopt?
Oei! Die heeft het toch wat
minder lang uitgezongen? Hij
zit nog maar 7 jaar in het
comité!
Dat hangt ervan af hoe je
het bekijkt, Wacco. Hij telt
misschien ook in hondenjaren.

Ook dankjewel Diederik & Veerle
Vele jaren zorgde jij voor helpende handen, sfeer,
ambiance en nog veel meer, daarom met deze
erefotogalerij van onze “huisfotograaf” Jan hartelijk
dank aan onze voorzitter/duizendpoot Diederik!

organisator

interviewer

denker

ijsjesman

rare rituelen in de wijk

garçon, en ook achter de toog

presentator,… soms met een ei

getalenteerd muzikant

scheidsrechter

funny American cowboy …

op en top Belg,

met Schotse … of Spaanse roots

sportief supporter, zanger, sfeermaker safety first

bierbrouwer sympathiek en stoer voorzitter in hoog gezelschap
… maar niet in het minst ook
een bruggenbouwer die met
zijn niet afnemende interesse
voor de lokale achtergronden
van onze Corpuswijk met zijn
“50,000 dias”-project de ons
(on)bekende geschiedenis
van Eugeen Schepens wereldwijd op de kaart kon zetten!

