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Dag beste buren!
September 1982, 40 jaar geleden, september 2022,
het lijkt alsof het maar 40 dagen geleden is. Het was mooi weer, schoon volk, leuke
activiteiten en we mogen blij zijn! Hier past natuurlijk een woordje van dank niet
alleen voor die 40 jaar feesten en voor al wie zich daarbij ingezet heeft … maar
zeker ook voor al diegenen die na twee jaar spuitjes krijgen er naar uitgekeken
hebben om van dit “jubileum” een onvergetelijk feestweekend te maken. Dikke merci
aan zoveel feestvierders, al die medewerkers en dankjulliewel ook aan al die lokale
sponsors in natura!
En ’t is mooi geweest, kort maar krachtig, een ingekort maar sportief, muzikaal,
vermakelijk en smakelijk programma. Wie er niet kon bij zijn kan sowieso nog eens
op onze website meemaken wat ze gemist hebben, en de feestvierders kunnen het
nog eens in alle kleuren herbeleven.
Maar 2022 is nog niet voorbij, ook al vliegt de tijd … we blikken straks even
vooruit: Halloween komt eraan, de Sint heeft zijn komst aangekondigd, en voor we
het beseffen zullen we de laatste blaadjes van onze scheurkalender trekken … en
leuke afspraken vastleggen in het nieuwe jaar.
Het uitgebreide Corpuscomité wenst jou alvast veel leesplezier en tot gauw!

Het Corpuscomité breidt uit!
Op onze Corpusfeesten heeft Mike De Vrieze zijn eerste
“wapenfeit” als nieuw lid van ons wijkcomité mogen
beleven. Hij woont sinds eind 2018 met zijn vrouw Kim
en drie kinderen in nr 13 van de Oorlogstraat. Sindsdien
heeft hij de sfeer in de wijk opgesnoven en groeide het
enthousiasme om ook actief te helpen bij de activiteiten
in onze buurt. Als je hem nog niet zou gespot hebben
met de fiets én fietshelm, dan verklappen we jullie ook
nog dat hij samen met Kim fervent liefhebber is van fotografie.

Welkom nieuwe buur!
En van de Oorlogstraat gaan we naar de Stedelos, waar we onze volgende nieuwe buur
in onze wijk verwelkomen: Ruben Van Renterghem. Als broer en schoonbroer van
Stephanie en Wouter die daar vóór hem woonden, heeft hij er net na de Corpusfeesten
zijn intrek genomen. Ruben is een sportieve single, speelt graag volleybal en weet via
zijn familie maar al te best dat hij hier in een leuke buurt beland is. Welkom Ruben!

40 jaar Corpusfeesten… 1982 - 2022!
We hebben er allemaal naar uitgekeken, wat zou het geven … 40 jaar Corpusfeesten, niet eind
juni maar begin september? Een feestweekend voorbereiden is geen sinecure na “bijna 3 jaar
zonder”, maar we hebben ons best gedaan, en ja we blijven nog met bedenkingen zitten,
misschien jullie ook…?
Maar we konden ons geen beter weer gedroomd hebben – dank u hierboven!
Veel schoon volk, soms wat druk, soms wat minder – bedankt dat jullie talrijk zijn gekomen!
Er waren toch ook heel wat bereidwillige helpende handen – dank u hier beneden!
En zonder “krijgen” kan je niet “geven” – dank u wel aan alle sponsors groot en klein!

Het werd een korte maar krachtige openingsspeech van Bert,
waarop Jacques met een emotionele “ik open de 40 jaar
Corpusfeesten” het feestlint doorknipte, en het “plaatselijk
muziekkorps” met o.a. Diederik, Anke en Jan de toon aangaven
voor “Wij zijn de schildpadjes en doen het goed…” en we samen
al zingend “wij maken veel plezier” de feestzone inwandelden.
In al die emotie waren we vergeten de Corpusvlag te hijsen.
De pers was met drones en al aanwezig en we konden toch
behoorlijk wat sportievelingen en supporters tellen. Het werd
een sportieve zaterdagnamiddag, met een Pèrdekoerse waarbij
de atleten het achterste van hun schoenen en tong lieten zien.
De jeugdige deelnemers werden beloond met een herinneringsmedaille en de volwassenen kregen
een Pèrdebier van “lokale brouwer - ex-buur” Lukas Mornie. Ook al waren ze met minder in aantal
omwille van een “ongelukkige samenloop” met andere activiteiten in het dorp konden de kinderen
toch mooie prijzen winnen in het spelenkraam bij de kurkenschildpad en het eendjesbad en zich
ook laten schminken door juf Claire. Voor de schildpadjesworp was er dan wel wat méér
belangstelling en van zodra de geur van knapperige worsten op de BBQ ons ook serieus goesting
deed krijgen, was het vollen bak!
Ondertussen werd er storm gelopen op de Bingobriefjes en maakten de Wannabees.2 zich klaar
om ons een onvergetelijke avond te bezorgen. In de drie rondes Bingo, afgewisseld met muzikale
intervals van Jan, John en Veerle om er de spanning in te houden, hebben we vele prijzen mogen
uitreiken. De hoofdprijs in de laatste
ronde “een overnachting met ontbijt
voor 2 personen in Korsele 59”,
geschonken door Kris en Katrien uit
de Oorlogstraat, werd gewonnen door
Oona, vriendin van Eline Van Damme.
En de bar draaide nog lang op volle toeren! Dat de lichten op straat om 23 u zouden uitgaan
hebben we nooit gemerkt want daarvoor was alles voorzien, zelfs in de propere WC’s! … en zo
werd het al gauw zondag… met nog behoorlijk wat “opkuis- en klaarzettenwerk” voor de boeg,
maar dat verliep heel vlotjes.

Bij het aperitief zorgden 7 Sisters, bij de al iets
oudere bevolking hier destijds al bekend als Turalura
en Late at Home, voor een geslaagd optreden. Met
eigen muzikale creaties, liedjes van toen en
hedendaags pop&rock, en zelfs een bijna-niet-testoppen-doedelzakspeler bleven ze ons begeleiden
naar het eetfestijn … en het tombolawiel.
Dat kende deze keer een nooit-geziene-bestorming, alsof iedereen zijn laatste centjes gespaard
had voor dit “altijd-prijs-en-zeker-één-mooie-hoofdprijs”lotjesspel. De hoofdprijs “een diner op
het hoogste punt van Oost-Vlaanderen”, geschonken door Philippe De Keyser werd gewonnen
door Lana Trouwaert (voor haar mama en papa) en Jean-Paul trok Nele De Clercq als de
winnares van de woordzoeker uit de weer talrijke deelnemers.
Zo werd het “op zijn zondags” al vlug tijd
om onder een stralende zon aan te schuiven.
Met stoofvlees, zalm, ballekes in de tomatensaus en frietjes werden de hongerige magen
toch lekker gevuld, want het was àvolonté.
Na de koffie of een ijsje werd er natuurlijk wel
nog een tijdje doorgezakt, en anderen gingen
efkes de benen strekken met een deugddoend
wandelingske op een zalig zonnige zomerse
zondag als afsluiter van een historisch feestweekend om nooit meer te vergeten!
µ

We mogen het zondagprogramma niet alleen als “kort” beschrijven want er stonden echt niet
veel punten op de affiche. Maar we mogen het zeker ook “krachtig” noemen want van alle
kanten werden de handen uit de mouwen gestoken bij het opruimen van tafels en stoelen, het
afbreken van de tenten op straat en het stapelen van de plancher, een reuzenkarwei die we
anders op maandag met maar een tiende van het volk zouden moeten doen hebben. Op
zondagavond kon alle verkeer weer vrij door de straat, al werd er met plezier nog een “laatste”
glaasje gedronken in de enig overgebleven tent op de oprit.
Moe maar voldaan konden we op
maandag de rest van het feestterrein
opkuisen en het gehuurde materieel
terugvoeren… en besluiten met de
woorden “t is mooi geweest”!
Achteraan in dit krantje vinden jullie nog
méér foto’s en natuurlijk ook op onze
website www.corpuswijk.org en zelfs
een aantal leuke video’s!

Groot, groter, grootst … !
We gaan hier nu niet beginnen stoefen, maar de
laatste maanden zijn er in onze buurt zeker
Corpusrecords gebroken …! De meesten zullen
zich wel de eerste pagina van ons lentekrantje
herinneren met een kleurrijk cadeauzakje vol
zaadjes van allerlei soorten bloemen.
Een aantal weken later hebben we links en rechts
wel ’t een en ’t ander zien bloeien, maar wat we
bij het opstellen van onze feestvlaggen ontdekt
hebben tart ook onze verbeelding!
Buurman Gerard stond zelf ook verbaasd van wat
er in zijn tuin letterlijk de zon gezocht en ook
gevonden heeft. Deze exemplaren zijn vast wel de
grootste die we ooit in onze wijk gezien hebben!
En met de hand op ons hart kunnen we bevestigen
dat er hier helemaal niet is gefotoshopt!
Proficiat Gerard, je ziet er stralend uit!
… en dit brengt ons terug van de ene uithoek van onze wijk in de Oorlogstraat bij Gerard en
Julienne naar de andere kant in de Stedelos, naar nog een “kanjer”… bij Rita en Marc!

… Big Mister Pumpkin
Het begon allemaal op een dag in mei. Met een
bevriend man uit Kasterlee had ik een serieuze
uitdaging aangegaan, namelijk het kweken van een
reuzepompoen. Dat zal je nooit lukken, zei hij! Je zal
wel zien dat ik het ook kan, zei ik, en daar gingen we
dan. "Ik bezorg je een plantje en jij moet de rest
doen!" Zo gezegd zo gedaan en het plantje kwam er
aan! Nu was het aan mij...
Ik zocht een goed plaatske om hem te planten en mijn
keuze viel op mijn serreke, helemaal vooraan, zodanig
dat de plant zich naar buiten kon richten! Mijn
pompoenplant doet het zéér goed en groeit en bloeit
dat het een lust is! Na de 4e mannelijke bloem
verschijnt uiteindelijk het vrouwelijk exemplaar…

Nu was het tijd om die twee kennis te laten maken
met elkaar en inderdaad, 2 dagen later, kwam een
piepklein pompoentje te voorschijn! Dit was het
begin van het leven van Mister Pumpkin!
Nu zag je hem letterlijk dag na dag groter worden.
Dit ging natuurlijk niet met er gewoon op te staan
kijken... nee zenne!
Alle dagen en weken en maanden die nu volgden
was mijn opdracht: ons meneertje 3 maal per dag
drinken te geven en ook voedsel (wat ik stipt met
een vooraf opgesteld schema volgde). Op het laatst
werd dit zelfs 100 liter water per dag! Ja, je leest
het goed! Tom (mijn pompoenvriend) zei dat ik dit 100 dagen moest volhouden,
want dan was hij volgroeid! Wat is me dat een opdracht... maar geduld is een
schone deugd zegt men altijd!
En ja, na 100 dagen was het eindelijk zover...mijn ongelooflijke uitdaging liep
naar zijn einde: “Le moment suprême” was aangebroken, de weging!!! Hoe zou ik
dit aanpakken? Hoe krijg je in godsnaam een gigantisch groot exemplaar van een
pompoen op een weegschaal? Eventjes nagedacht hoe ik dat zou doen en ik
vond vlug de oplossing. Met 4 stuks manpower, werd meneertje Pumpkin op een
transpallet gelegd en richting weegschaal gerold en dan was de vraag van
vandaag... “Hoe zwaar was hij uiteindelijk geworden...?” Tromgeroffel...
weegschaal nog eventjes goed gezet... ja, daar verscheen het... hij woog...??? Nu
hadden jullie gedacht dat ik zijn gewicht ging verklappen hé! Hahahaha, ... lekker
niet, want nu is het aan jullie...! Hoeveel weegt onze "Big Mister Pumpkin"?
Mister Pumpkin ligt ter bewondering aan de oprit
van huisnummer 2 in de Stedelos (sommigen
zullen hem zeker al zien liggen hebben, je kan er
trouwens niet naast kijken!) Raden maar, en niet
proberen om hem op te heffen hoor, want ik ben
niet verantwoordelijk voor eventuele rugletsels!
Jullie antwoord kan je met onderstaand
invulstrookje in de brievenbus van Rita gooien ten
laatste op Halloween 31 oktober. De deelnemer
die het dichtst het juiste gewicht van de pompoen
benadert krijgt een leuke prijs! Veel succes!
Het juiste gewicht van "Big Mister Pumpkin" laten
we binnenkort nog wel weten!
Ik, (naam&voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contact op adres, via mail of telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schat het gewicht van de reuzenpompoen van Rita op . . . . . KILO en . . . . GRAM

Agenda en zoekertje …
HALLOWEEN = maandag 31 oktober
Het is een jaarlijkse traditie geworden dat de kinderen in de wijk in
aangepaste kledij hun “trick or treat” rondjes lopen om hun zakken met
snoep te vullen, … en ook om de mensen efkes te laten schrikken – allemaal
met de beste bedoelingen! Omdat er, gezien de “vakantie” misschien ook wel
in het voorafgaande weekend verklede jongeren zouden kunnen aan de bel
hangen, doen we hier een wederzijdse oproep voor respect.
Door de bijgaande oranje welkomaffiche zichtbaar uit te hangen weten de
traditionele feestvierders waar de lamp brandt = de snoepdoos klaar staat.
Aan de “leutemakers” toch ook nog even meegeven dat na 23u de lichten in
de wijk doven en je in het donker zeker nog beter moet opletten.
Als wijkcomité vinden we deze activiteit leuk, maar we wijzen erop dat jullie
zelf jullie verantwoordelijkheid nemen! HAVE FUN en HOU HET VEILIG!

KLAASBEZOEK = zondag 4 december
Net zoals ieder jaar mogen we opnieuw de Sint met zijn kleurrijk gevolg
welkom heten in onze vrolijke buurt. Met cadeautjes voor iedereen, zo hopen
we toch, want als de geschiedenis zich herhaalt “zijn hier geen stoute
kinderen” … en ook alleen maar brave mensen! Zorg er dus maar voor dat je
thuis bent om de lekkernijen in ontvangst te nemen! En mocht er sinds zijn
laatste bezoek wat gewijzigd zijn in jullie gezinssituatie, laat het ons dan vlug
weten via info@corpuscomite.be. Van zodra we hun route kennen zetten we
het natuurlijk nog wel even op de facebookpagina van de Corpuswijk.

NIEUWJAARSRECEPTIE = vrijdagavond 13 januari 2023
Dit wordt de eerste verrassing van het jaar. De details van onze plannen zijn
nog niet volledig uitgewerkt … maar jullie worden zeker tijdig op de hoogte
gebracht van wat we in petto hebben om het nieuwe jaar met veel plezier in te
zetten. Hou 13-1-2023 dus zeker vrij!

BABYSITTEN in de wijk ?
Siel en Pieter-Jan uit de Oorlogstraat 18 zoeken een babysit voor hun kindjes
Teun en Wiebe. Wie interesse heeft kan best een mailtje sturen naar
siel.van.steenbrugge@hotmail.com

WOORDZOEKER 215
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 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
prijs! Jean-Paul haalde de naam van Nele De Clercq uit de juiste inzendingen. Met PERDEKOERSE
mag zij in het herfstzonnetje genieten in haar nieuwe opvouwbare tuinzetel. Proficiat!

ADEM – AGENDA – BAAS – BERGAF – BONBON – BOUT – BRANDKAST – CONTRA – DENKER –
DENNENTAK – DROMER – FAVORIETEN – FIAT – FLUO – GONDEL – HALLOWEEN – HOOG –
KAMPIOENEN – KENNIS – KLEED – KRUITVAT – KWEKEN – LEESBOEK – LUCHTIG –
MEESTERWERK – MORREN – ONYX – OOSTEN – POKEREN – POMPOENZAAD – PROOI –
REGLEMENT – RIJVERBOD – ROEPING – SOKKEL – STEKKER – STULP – TENNIS – TOGA – TOLK –
VALAVOND – VAST – VERANDEREN – VOEDSEL – VOET – VOLDAAN – WAFELS – WANDELINGEN –
WINTER – ZIEK – ZONNEN - ZWAK

… om nog even
“na te genieten”

