Corpuskrant

N° 213
juni 2022

Corpusstraat, Eugeen Schepensweg, Oorlogstraat, Stedelos

Hallo allemaal!

Weer nieuwe gezichten!

Het werd tijd voor een
nieuw krantje, want er is
alweer behoorlijk wat te
vertellen. En vooral goed
nieuws, het mooiste
bewijs dat onze wijk in
beweging blijft. Nieuwe
gezichten, alle soorten
feestjes, en vooral de
aankondiging van ons
volgende evenement!
Iedereen is vast wel
nieuwsgierig of er al dan
niet Corpusfeesten zijn,
zo ja wanneer, en waar?
Awel wij hebben de
knoop doorgehakt onder
andere op basis van de
uitslag van onze enquête
tijdens de receptie op
1 april. Neen het was
geen aprilgrap, en de
aanwezigen zorgden
voor leuke ambiance.
Onze reporter ter
plaatse laat jullie nog
even meegenieten.
Verder ontdekken jullie
op de volgende pagina’s
de oplossingen van onze
aprilviskantiezoektocht,
de woordzoeker, een
buur in de kijker en onze
verdere plannen!
Het Corpuscomité 2022

Ja, de Corpuswijk leeft en beweegt! In de
Corpusstraat 44 wonen nu sinds eind april Chantal
samen met haar dochter Florence. En rond dezelfde
periode hebben Dries en Sara hun intrek genomen
in de grote lus nummer 31. De leden van het
Corpuscomité heten hen in naam van alle buren van
harte welkom en wensen dat zij zich hier al snel
helemaal thuis zullen voelen!

April-vis-kantie-zoektochten

in de Oorlogsstraat 13 was er een spannend ex-aequo voor
de hoofdprijs. Met 6 visjes verschil van de 94 die er in de
bokaal zaten bleek Helena winnares, maar ze deelde de
chocolade paashaas sportief met haar nichtje Arianne!

… en in de Stedelos werd het Tom Meirlaen met 96 visjes

De Corpuswijk blijft groeien…!
Nummer 13 is zeker geen ongeluksgetal,
want in de Corpusstraat 13 arriveerde Lukas!
“Ons klein wonder” - zo staat op het kaartje
dat we in onze brievenbus vonden – is het
zoontje van Sara en Bart en de jongste
inwoner van onze wijk! Hartelijke gelukwensen
aan de ouders en familie, en natuurlijk ook
van harte welkom aan Lukas!

Ja, voor wie er niet was, het was geen grapje, op één april
organiseerde het corpuscomité een 1-april-receptie. Het
was de eerste echte bijeenkomst die werd georganiseerd
door het Corpuscomité sinds Corona dit heeft verhinderd.
Er was een talrijke opkomst en de buurt was duidelijk blij
dat zij elkaar nog eens konden zien.
Er werd door het comité een hapje en een drankje voorzien en de zelfgemaakte
quiche viel duidelijk in de smaak. Er waren ook veel fans terug te vinden voor ons
lokaal biertje Pèrde. Achterin de zaal werd er ook een zwembad gevuld met maar
liefst 50 cadeautjes voor de kinderen. Zij mochten hier met een vishengel op goed
geluk een cadeautje vissen. Eén van de vijftig deelnamelotjes zorgde verder voor het
winnen van de hoofdprijs. Een echte robot! Het zwembadje was op een mum van tijd
leeggevist. Na een speech van Bert werd vervolgens een loting gedaan naar de
winnaar van de hoofdprijs. Een onschuldige hand trok het winnende briefje: Josiane
uit de kleine lus won de robot voor haar kleinzoon.
Na de voorstelling van de Paas-vis-kantie-zoektochten werd Jacques onze exschatbewaarder en medestichter van het Corpuscomité nog verrast met een
cadeautje nl. een fotoboek met vele herinneringen aan de belevenissen van 40 jaar
“Corpusfiguur” te zijn.
Tot slot werd er op de receptie ook een referendum gehouden. Alle aanwezigen
werden gevraagd om hun mening te noteren over het veranderen van de datum van
de lang verwachte Corpusfeesten. Een overgrote meerderheid gaat ermee akkoord
om de feesten terug te organiseren in het eerste weekend van september. Het
Corpuscomité luistert naar zijn inwoners dus de volgende feesten zullen plaatsvinden
op 3 en 4 september 2022. Zeker vrijhouden dus!
Na al deze bezigheden bleef het volk nog een tijd plakken om na zo een lange tijd
wat bij te praten met elkaar. Er kan gesteld worden dat de eerste buurtbijeenkomst
sinds Corona een succes was. Op naar de volgende!

Proficiat aan alle
feestvierders van
de voorbije weken!
Wie er nog niet bij was krijgt vast
een plaatsje in onze volgende
editie. Laat het ons weten in de
brievenbus van C 42 of via mail
info@corpuscomite.be !

Nathan
26 mei 2022

De Corpus klinkt met klank!
Wat hadden jullie gedacht? Dat we de Corpusfeesten zomaar zouden laten vallen … ?
Natuurlijk niet, maar we gaan die wel een beetje verschuiven naar waar ze 40 jaar geleden ook
begonnen zijn nl. het eerste weekend van september … en daar gaan we binnenkort echt werk
van maken, maar eerst een uitnodiging voor de laatste zondag van juni ! –

Maak een beetje ruimte in je agenda, want op zondag 26 juni verwachten we jullie op ons
aperitiefconcert van 11.00 tot 12.30
Waar? We zetten de tent op ter hoogte van Corpusstraat 42 en kleuren de straat met parasols,
tafels en stoelen. Vanuit de bar - open om 10u - serveren we bubbels, bier en frisdranken. Jullie
kunnen al raden dat Cava en Pèrde van de partij zullen zijn, net als een selectie frisdranken. En bij
de drankjes horen natuurlijk smakelijke aperitiefbordjes.
Voor de klank presenteren we u onze gastvedette Pinocque, die normaal gezien op onze twee
jaar geleden uitgestelde Corpusfeesten zou opgetreden hebben. Zijn palmares had ons al eerder
verrast, en we zijn blij dat wij deze cantor in zijn volle glorie kunnen voorstellen. Het wordt zeker
“muziek met voor elk wat wils” - natuurlijk wel met respect voor zij die geen studeerpauze
(kunnen) nemen - … en voor onze jeugdige “luisteraars” wordt een heus springkasteel opgezet!
Iedereen is welkom en de entree is gratis! Onze prijzen blijven al even democratisch zoals jullie
op onze nieuwjaarsreceptie konden ervaren en betalen kan cash of payconiq!
Belangrijk! om “ongestoord en veilig” te kunnen genieten hebben we bij de politie een aanvraag
ingediend om in de Corpusstraat tussen de huisnummers 51 en 45 de straat af te sluiten over de
volledige breedte van 8u tot 19u. Het plaatselijk verkeer kan wel in de Oorlogsstraat, Stedelos,
Eugeen Schepensweg en in de Corpusstraat tot aan die nummers normaal doorgaan. Wij danken
u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking om deze tijdelijke maatregel ook te respecteren.
En nog een “kleine” verrassing: wie ons vóór 20 juni (de langste dag) laat weten met hoeveel
jullie komen genieten, krijgt een eerste drankje gratis! (een seintje via de info@corpuscomite.be
of één van de comitéleden) Zo kunnen we toch een beetje inschatten “hoeveel” we moeten
voorzien voor de liefhebbers van drank en klank.

Antwoordstrookje om je eerste gratis drankje te bevestigen vóór 20 juni in de
brievenbus bij één van de comitéleden Anke (Corpus 10), Bert (Corpus 24), Jarne
(Corpus 5), Luc (Corpus 42) of Rita (Stedelos 2) of via mail info@corpuscomite.be
Wij, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam en
huisnr) komen met . . . personen mee klinken met klanken op zondag 26 juni.

De oplossingen van onze “vis-zoektochten”
Aan de huizen in onze wijk waren in totaal 15 visjes aan de vensters te vinden. 9 keer
Nemo in Corpusstraat C19 – C24 – C59 – C79 in Oorlogstraat O6B – O13 – O28 in
Stedelos S1B – S2 en 6 keer Dory in Corpusstraat C10 – C11 – C31 - C42 – C46 in Eugeen
Schepensweg E1. Bij de kinderen vonden er 15 ze allemaal! Maar voor de schiftingsvraag
- er zaten in totaal 94 visjes/diertjes in de bokaal – was er ex-aequo met 88 en 100.
De volwassenen kregen 10 rebussen op te lossen, 23 personen vonden alle antwoorden.

1. Boter bij de vis - 2. Inktvis – 3. Viswinkel.
4. Tijgerhaai – 5. Achter het net vissen. - 6. Haaien
– 7. Je als een vis in het water voelen 8. Overbevissing – 9. Stokvis – 10. Dit is geen
aprilviis. - Aan ‘t kapelletje: 94 visjes in de bokaal.

Kijk in je buurt…,
een buur in je kijker! … Kurt Trouwaert
Ik had hem al verschillende malen gespot in zijn zwarte
tenue met zijn loopschoenen … en dan zag ik onlangs op
Facebook zijn foto’s van de aankomst in de marathon van
Rotterdam! Ideaal voor een klapke en een artikeltje, het
sprekende bewijs dat onze buurt leeft en bruist!
Op een zomerse namiddag op zijn terras met een “Orval
op keldertemperatuur”, ingeschonken zoals een kenner,
doet hij zijn verhaal, méér moet dat echt niet zijn.
Kurt is altijd sportief geweest al van zijn 8 jaar rolschaatsen, voetballen … .
Sedert ’85 is het fietsen en drie keer de Ronde van Vlaanderen voor wieler-toeristen
uitgereden. Dan in 2016 – noem het een ongekende haat/liefde-verhouding voor het
lopen – sluit hij aan bij de Pelikaanrunners. In ’t begin als recreant na 5 km al kapot,
begint hij toch in de groep mee te doen aan kleine events zoals de 10 km Pelikaanrun,
de Santa Claus op Kerstmis ’s avonds met kerstmuts en lichtjes… . Een jaar later wordt
het nog serieuzer om na die 10 km ook de 10 Miles van Antwerpen aan te kunnen.
“Wat zou je denken van een halve marathon?” Dat is nog 5 km extra of een half uurtje
meer… moet lukken … en dan komt de tegenslag. De Corpusrun voor eigen volk in
eigen buurt in 2019, gekwetst! En een wijze uitspraak rijker: “luister naar je lichaam”!
Maar april/mei 2021 is hij weer klaar voor Knokke 10 km en dan toch maar blijven
dromen van een marathon… . Rotterdam 2022, waarom niet? Inschrijven en hotel
boeken, samen met zijne compagnon den Bart, ruim op voorhand want ze verwachten
daar 12.000 man alleen al voor de marathon zelf.
En dan trainen, ’t kan zo gek niet zijn … ruim elf keer méér dan 21 km gelopen,
waaronder een specialleke om op oudejaar te gaan eten in Tielt (32 km van hier) …
gaan eten? Nee, lopen naar Tielt, en daarna gaan eten met de familie. Wat later een
fietsbegeleider gezocht en gevonden, en lussen van 9 km uitgestippeld. Kurt loopt zich
warm, compagnon fietst in de kou… 4x9 is al 36 km in 4u6min zonder oortjes.
De week vóór D-day, suikers opbouwen, … en dan vertrekken samen met Bart. De
stress stijgt na ’t ontbijt, nog eens naar toilet, we zoeken een 5-uren-pacer, maar die
vinden we niet, misschien 4u40 … maar ’t wordt uiteindelijk de 4u20. Maar dat zal zich
wreken, want na 14 km aan te hoog tempo eerste vrees voor opgave, pijntje in de knie,
… dan maar stappen i.p.v. lopen … ?
Maar die Hollanders langs de weg schreeuwen hem erdoor: “Allez KOERT” (niet KURT).
Ik zie de beelden voor mij zowat te vergelijken met de haarspeldbocht van de
Nederlanders op Alpe d’Huez, ’t is allemaal oranje. DJ-bandjes langs de kanten zorgen
voor de ambiance, polonaisedansjes en cheerleaders … en de FINISH-vlag is in zicht.
Nog een paar honderd meter en … aiai krampen, dat is ’t begin van een wandel-thon
i.p.v. een marathon. Maar nie pleujen want die aankomst zal zo mooi zijn!

We komen alleen over de meet
Bart en ik: in 5u38 en 42 kilometer,
en nog velen achter ons mochten
diezelfde kick beleven, sommigen al
strompelend, maar “Yes, we did it”!
Twee weken later een halve
marathon, en de 5-kerkenloop in
Wortegem, dan Knokke en
deelname aan marathon nr 2
“Great Breweries” in Puurs, - daar
deed hij 22 minuten minder over
de 42 km. Net zoals in Rotterdam
kreeg hij ook hier een micro onder de
neus geduwd om zijn ervaring op TV
te delen, dus BW (Bekende
Weldenaar) geworden i.p.v. BV. In
november zou hij graag Porto op zijn
erelijst schrijven, maar eerst de
Nieuwpoortmarathon voorbereiden.
Als ik hem vraag “Wat zijn de verdere ambities ?”… awel nog eens naar Rotterdam hé, mijne
vijfde marathon op mijn vijftigste, … in minder dan vijf uren!
Nog iets praktisch geleerd ook ondertussen?
Om de 5 km uw banaantje, of een gelleke enz. want je verbrandt wel 5500 kilocalorieën op
zo’n wedstrijd. ’t Is zeker ook niet gemakkelijk om te drinken al lopend, dus je bekertje
plooien anders loopt de helft ernaast. Ook is het beter achteraan te starten, dan kan je er
veel inhalen onderweg i.p.v. voorbijgelopen te worden.
En ja, toch ook naar je lichaam luisteren … nog een Orvalleke?

de bloemenzaadjes steken de koppen op!

Deze werden “gespot” in Corpusstraat 10, en hoe zit het bij jullie ?

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. Met de overblijvende 12 letters vind je de
oplossing. Bezorg die uiterlijk ZATERDAG 25 JUNI 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 prijs! Vorige keer vond ook Sonja Samyn “LENTEKRIEBELS”. Zij mag van het lentezonnetje
genieten in haar nieuwe opvouwbare tuinzetel. Proficiat Sonja!

AARDGAS – ACTUALITEIT – AFFECTIE – AFGELEGEN – ANNEX – ARBEIDSLOON – BELASTING –
BRES – CORPUS – DEEG – DUIVEL – EIGENZINNIG – GAAS – GESPREK – GITAAR – HELEN –
HOOGSPANNING – IDEM – INRIT – KANSEN – KAPPER – KEURING – KLEINKUNST – KOEK –
KRACHT – LAWAAI – LEIDING – LEUK – LEVER – LIMOGES – LOTTO – MINIMALISME – NICE –
OPPORTUNITEIT – ORIGAMI – OVERSCHRIJVING – SNOEPGOED – TRUCK – VERFROL –
VERMOGEN – VERONA – VOORTBEWEGEN – WARMTE – YOGA – YOGHURT - ZICHTBAAR

