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Beste buren,

… want betere zijn er niet!  ;-) 
De vakantie is voor velen onder ons al ruim over de helft, maar sommigen hebben ze 
nog te goed, zo is er voor alles een tijd! En zo ook voor de CORPUSFEESTEN 2022. De 
eerste officiële feesten gaan terug tot 1982, we mogen dus zeggen dat we - zelfs 
met die jammere onderbrekingen de laatste jaren – al 40 jaar goed bezig zijn! 
Feesten is iets van alle tijden: we kregen nog een paar communieherinneringen 
binnen en we blikken even terug naar eind juni. Vergeet niet onze woordzoeker in te 
vullen, want er is weer een leuke prijs te winnen, en nu vlug naar RETRO 2022 zowel 
om mee te feesten als om een handje toe te steken, waarvoor dank bij voorbaat! 
Wij zoeken eigenlijk ook nog “lokale” muzikanten voor de openingsceremonie…! 
Voel je het kriebelen? Laat het ons weten!                            Het Corpuscomité 2022
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“De geschiedenis herhaalt zich, ook in de Corpuswijk, want 
op 4 september in 1982 werden de eerste Corpusfeesten 
officieel geopend. Op  zaterdag 3 september 2022, bijna 40 
jaar later willen wij dit opnieuw doen…! Om 15u knippen we 
de feestlintjes weer open ter hoogte van het kapelleke! 

Inschrijvingsstrookje voor de Pèrdekoerse 2022

Gelieve dit te bezorgen met je naam, geboortejaar en het inschrijvingsgeld 

van € 3 per persoon bij Bert in de Corpusstraat 24 of bij Luc in nr 42 *

* Je kan ook nog de dag zelf inschrijven tot 15 minuten vóór de start van jouw reeks

NAAM & VOORNAAM geboortejaar

UUR GEBOORTEJAREN AFSTAND

15.30 2010 – 2012 600 m

15.45 2013 – 2014 300 m

16.00 1922 – 2009 +/- 3 km

16.45 2015 100 m

17.00 2016 100 m

17.10 2017 50 m

17.15 2018 50 m

17.30 PRIJSUITREIKING

Pèrdekoerse 2022 ? Vroeger hadden we eerst de 
schildpadjeskoers “om ter laatst”, met 

o.a. ook “fietsen surplace”, daarna 
werd het loopkoers en later ook nog 
driewielerkes “om ter eerst”, en nu 

“Pèrdekoerse”, amai, waar hebben ze 
dat nu weer gehaald, ergens in  

Waregem …? Nee hoor, wel in de 
brouwerij van ex-buurman Lukas. We 
lopen gewoon “klassiek” op een lokaal 
parcours. Voor € 3 per persoon kan je 

meedoen, ben je verzekerd, krijg je 
een drankbon (waarde € 1,50) en 

sowieso nog een mooie prijs! Schrijf 
liefst vlug in, en weet dat we nog een 
extraatje hebben voor de atle(e)t(e) 
met de leukste “retro-stijl-outfit”



‘t zijn eindelijk weer Corpusfeesten !!!
… en wij nodigen u graag uit naar het hoogtepunt van onze Corpusfeesten, 
geen gewone BBQ ditmaal, maar een eetfestijn met keuze uit 3 hoofdschotels: 
• Warme zalm met kreeftensaus op een bedje van spinazie samen met 

kroketjes en een rivierkreeftje
• Stoofvlees op grootmoeders wijze met frietjes mayo en ketchup
• Balletjes in de tomatensaus met frietjes

En om ons 40 jaar feesten “in de bubbels” te zetten trakteert het comité met 
een gratis aperitief voor wie aan tafel aanschuift. Inschrijven kan je met 
onderstaand strookje dat je best zo gauw mogelijk met de passende centjes 
bezorgt bij Bert in de Corpusstraat 24 of Luc in nummer 42 .

Wij,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

schrijven in voor de feestmaaltijd op zondag 4 september om 12u30 

Om organisatorische redenen tegen uiterlijk 21 augustus samen met 

je betaling bezorgen bij Bert in de Corpusstraat 24 of bij Luc in nr 42

Eten à volonté + GRATIS APERITIEF! aantal prijs te betalen

Balletjes in de tomatensaus met frietjes

kinderen 0 – 5 jaar . . . GRATIS 0

kinderen 6 – 12 jaar . . . € 9

volwassenen . . . € 18

Stoofvlees op grootmoeders wijze met frietjes en groentjes . . . € 20

Warme zalm met kreeftensaus, kroketjes en groenten . . . € 22

totaal

Feesten brengt misschien ook wel zijn vervelende kantjes mee. Maar om alles 
veilig te laten verlopen hebben we in samenwerking met de overheid een 
afspraak dat het verkeer in de wijk wat bijgeregeld wordt.  Dit betekent dat we 
tijdens opbouw, feesten en afbouw, dus vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 
september de Corpusstraat mogen afsluiten voor alle rijdend verkeer tussen de 
nummers 44/51 en 36/45. Aan de ingang zullen verkeersinfoborden staan.
Op zaterdag van 15u tot 18u rekenen de lopers erop dat er niet geparkeerd 
wordt langs de straat over het parcours in de Corpusstraat, Stedelos en Eug. 
Schepensweg, en weten dat het verkeer daar dan ook niet toegelaten is.



Waar zijn die handjes …?

Misschien hadden jullie hier nog een mooie foto van Reggie verwacht, sorry dat lukte niet … ;-)

De vraag is bij deze dan wel rechtstreeks gericht aan al wie niet alleen een feestje wil bouwen, maar ook mee wil 

opbouwen en/of tijdens/en/of na de activiteiten eens een handje toesteken… Daarom dit lijstje om uw 

beschikbaarheid te peilen zodat de “habitués” van voorgaande jaren wat extra collega’s hebben “ter aflossing van de 

wacht”… Bezorg het aub tegen 16 augustus aan Bert C 24 of Luc C 42 zodat wij alles gesmeerd kunnen plannen, THX!

dag timing activiteit naam opmerking

ZA 27/8 9 - 11 vlaggemasten

DO 1/9 18 - 20 materiaal

VR 2/9 8 – 12 opbouw

14 - 16 opbouw

16 - 18 opbouw

ZA 3/9 8 - 10 opbouw

10 – 12 opbouw

14 - 16 helper

16 - 18 helper

18 - 20 helper

20 - 22 helper

22 - 24 helper

ZO 4/9 8 - 10 opkuis & 
opbouw

10 - 12 helper

12 - 14 helper

14 – 16 helper

16 - 18 afbouw

18 - 20 afbouw

MA 5/9 9 - 12 opruimen

14 - 16 opruimen

16 - 18 opruimen

Gelieve uw voorkeuren te omcirkelen of in de kolom “opmerking” aan te duiden als je eens wil 

afwisselen, maar zeker ook te schrappen wat je niet graag doet, zodat we jou voor een passende 

opdracht kunnen inschakelen. Vele handen maken licht werk, dankjewel op voorhand!

Noteer ook in je agenda: briefing medewerkers dinsdag 30 augustus om 20 u in Corpus 42

opbouw tenten enz - garçon – toog – scheidsrechter - spelenkraam – kassa -

BBQ-hulp - eten bedienen – afwas - andere …



Zoals beloofd in onze vorige editie 

maken we hier zeer graag plaats voor 

de feestelijke herinneringen van 

vormeling August  (21 mei) en van de 

eerste communicanten Maya en Nya. 

Proficiat aan al die feestvierders en 

ook aan hun familie!

Feestmomenten!

Op zondag 26 juni genoten we samen van een zonnige zalige zondag met een leuk 

aperitiefconcert. Bubbels, hapjes en andere frisse drankjes met muziek van Pinocque, 

en vooral gezelligheid met ook nieuwe buren ondereen. En felicitaties voor de 

prijswinnaar van onze woordzoeker. Nog meer foto’s op  www.corpuswijk.org

http://www.corpuswijk.org/


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 11 letters vind je de 
oplossing. Bezorg die uiterlijk 1 september 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 was Gerard Derouck natuurlijk van de partij op ons “APEROCONCERT” want dat 
was het woord dat we zochten. Hij mag nagenieten in zijn nieuwe opvouwbare tuinzetel. Proficiat!

ACHT – AFVAL – BAARS – BANG – BBQWORST – BEENHAM – BIER – BINGOSPEL – BLENDER –

CHINEES – DAMESTEAM – GEDEELTE – GELEERDE – GLOEILAMP – HART – INKOMEN – INNAME –

KEUR – KOORTS – KUST – MAJOOR – ONVERWACHT – OPBOUW – PAARD – PARASOL –

PILSGLAS – RETRO – RIETJE – RIJEXAMEN – RUIMTELIJK – RUMOER – SEVENSISTERS –

SPELENKRAAM – SPOUW – STREEK – STUUR – SYSTEEM – TAART – TELEVISIEKAST – THERAPIE 

– TOMBOLAWIEL – VAANDEL – VLEES – VREDE – WAGEN – WANNABEESTWO – WESP - ZEER


