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Beste buren, 

Na 3 jaar mochten we opnieuw onze nieuwjaarswensen persoonlijk doorgeven 
aan elkaar. Dat hebben we dan ook met velen uit onze wijk gedaan op vrijdag 
13 januari jongstleden.  Geen isolaties meer, geen regeltjes meer die niemand 
nog kon onthouden, maar gezellig samenzijn bij een natje en een droogje. Het is 
dan fijn om te weten dat we plezier en verteer in onze wijk kunnen vinden.  

Sta mij toe om even een aantal gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar met jullie te overlopen, ook hier 
werd geschiedenis geschreven. Zo mochten we in 
2022 Wiebe (zoontje van Siel en Pieter-Jan) in onze 
wijk verwelkomen, Lukas (zoontje van Sara en Bart), 
ook Chantal en Florence, Sara en Dries, en Ruben. 
Welkom allemaal in onze bruisende wijk. 
Er zijn ook een aantal mensen verhuisd uit onze buurt, 
André en Lucie alsook Gerard en Julienne hebben 
ervoor gekozen om zich wat meer te laten dienen in 
hun nieuwe woonst in het Oudenaardse.

Vorig jaar was een kort werkjaar maar we hebben toch voor elk wat wils
kunnen organiseren. Denk maar aan onze aprilreceptie, de paaszoektocht, het 
apéroconcert eind juni, de Corpusfeesten begin september en natuurlijk het 
bezoek van de Sint in december. Dus zo zie je maar onze wijk blijft in beweging.

Wat brengt 2023…? 
Het thema voor dit jaar is Argentinië. We hebben dit thema niet gekozen omdat 
de beste voetballer van de laatste generatie uit Argentinië komt maar waarom 
dan wel. Via onze vorige voorzitter Diederik,  hebben we allemaal Eugeen
Schepens leren kennen en dit jaar zou Eugeen 100 jaar geleden overleden zijn. 
Voor ons een goeie reden om ons thema dan ook over de grote plas te zoeken.
We zien onze Corpusfeesten dan ook heel groot dit jaar. Zo zal er het weekend 
vóór de grote feesten hier, een voorprogramma zijn van 3 dagen (Bierfeesten). 
Wij zullen er allemaal samen een plezant weekend van maken op 1 en 2 juli. 
De andere activiteiten vernemen jullie spoedig in onze krantjes, website en FB.

Bert & C° NY-receptiefoto’s: www.corpuswijk.org.

http://www.corpuswijk.org/


Kroniek van de Blauwe D(r)uif
Na 3 jaar eindelijk nog eens een nieuwjaarsreceptie van het Corpuscomité in 
januari. Op vrijdag de 13de dan nog!  Gelukkig zonder ongelukken, maar wel 
met Babylonische spraakverwarring…

Het deed deugd om de buren weer ongedwongen te kunnen begroeten, bij te 
praten over het wel en wee en samen te klinken op het nieuwe jaar!  
We dronken een paar glazekes want we hadden dan ook een paar jaar in te 
halen 😉. Na een lekkere croque monsieur wou Marga eens een jeneverke
proberen – ze had er namelijk nog nooit eentje gedronken van blauwe druif, 
dus ’t was ’t moment om te proeven!  Bert kwam als een doorwinterde ober 
aandraven met een doorschijnende jenever.  Verwarring alom want we hadden 
eigenlijk het kleur van een blauwe druif verwacht.  Enfin, ’t was misschien van 
witte druiven?  Niets daarvan… ’t Was “ne gewone klaren” volgens Marga.  
Bert kapte de jenever dan maar zelf naar binnen en kwam terug met de juiste 
jenever (allez, dat dacht hij toch).  Marga moest er nog maar aan ruiken om te 
concluderen dat het weer de verkeerde was… Bert dronk hem opnieuw zelf uit 
en ging nog eens terug. Derde keer, goede keer? 
Volgens Bert wel want: “ ‘t is geen blauwe druif, 
Marga, maar Blauwe Duif!”  “Neje…”, zei Marga, 
“ ’t is wel degelijk blauwe druif op de drankenkaart.”
Hilariteit alom bij de discussie die volgde want ze 
waren allebei overtuigd van hun gelijk!  
En wat blijkt…??  Ze hadden ook allebei gelijk! 

Blauwe druif of Blauwe Duif… Het maakt allemaal niet uit.  We hadden een 
heel plezante avond en kijken uit naar de volgende activiteit!  
Bedankt Corpuscomité! 

Noot van de redactie: dankjewel Sofie voor deze gesmaakte bijdrage! En als 
randbedenking: ‘t zijn toch pientere buren die dergelijke “details” na een 
avondje-uit nog opmerken hé Marga ;-) Dit spontane artikeltje illustreert 
hier wel overduidelijk dat er nog veel leuke dingen zijn in het leven: gezellig 
samenzijn zonder dat het een gat in uw portemonnee moet maken. 



“FEESTMOMENTEN”, dat is de 
oplossing die in onze woordzoeker 
verborgen zat. Liam en Helena De 
Vrieze wisten dit te ontcijferen en 
kregen een mooie prijs aan huis 
bezorgd. Daar zullen ze samen met 
broer Nathan nog veel mooie 
speelmomenten aan beleven!

De jongste aanwinst in onze wijk, 
Axelle, geboren op 8 januari, 
woont in de Corpusstraat 31!
Sara en Dries zijn de trotse mama 
en papa van een flinke dochter!
Wij heten deze mooie spruit van 
harte welkom in onze buurt en 
wensen de ouders en familie van
harte veel geluk toe!

Te koop: 
kinderfiets tweedehands,
model Jumpertrek – “Freerider”
Italiaans fabricaat met zes 
Shimano versnellingen, verstelbare 
zadelhoogte, handremmen vóór en 
achter. Vraagprijs € 40. 
Contact: Corpusstraat 42

En kijk hier, we hebben nog een 
nieuwe wijkbewoner! “Corpie”  
Onze wijkschildpad speelt straks
de hoofdrol in onze Paaszoektocht.
Je mag ze gaan zoeken tijdens de 
Paasvakantie. Méér details vind 
je in ons volgende Corpuskrantje!



Kijk in je buurt…, 
een buur in je kijker!

Ik was nog maar 2 jaar toen ik erin slaagde om zonder zijwieltjes te fietsen. Mijn 
eerste schooldag  ging ik dan ook zoals de groten met de fiets naar school. Maar 
het begon echt met mijn eerste koersfiets die ik voor mijn lentefeest kreeg. In april 
reed ik samen met mijn mama en papa de Ronde van Vlaanderen voor families. Via 
patiënten van mijn papa ontdekten we de Landelijke Renners en Crossers (LRC). Zij 

organiseren cyclocrosswedstrijden voor iedereen, zonder leeftijdslimieten. 

Mijn eerste crosswedstrijd 
reed ik in Mater, toen nog 
met gewone wegbanden. 
Aangezien ik heel enthousiast
was en hierin verder wilde 
gaan, gingen we op zoek 
naar een echte crossfiets. 
Deze heeft bredere banden 
met meer grip zodat je 
gemakkelijker in het veld kan 
rijden. In het 2de leerjaar 
sloot ik mij aan bij een echte 
wielerclub, Isorex in Gavere. 
Hier leerde ik de kneepjes 
van het vak van mijn trainer Ward Demets. Ondertussen heeft hij zijn eigen club 
opgericht, Ecocyling, waar ik ook bij rijd.

Tijdens het veldritseizoen train ik 3 à 4x per week. Een training bij de club, 1 
training bij Ward zijn prive-trainingen en 1 à 2x met mama en/of papa op de weg of 

op de rollen. In het weekend heb ik dan ook nog 1 of 2 wedstrijden bij de LRC en 
soms ook bij Cycling Vlaanderen. Als er geen wedstrijden zijn op zondag, ga ik 
’s morgens meestal gaan lopen met de familie. 

Bij het binnenkomen van de Corpusstraat vanaf “de Mode” 

staat het blauwe verkeersbord met “spelende kinderen”, d.w.z. 

opletten geblazen dus! Maar we denken eraan dit bord te 

vervangen door een blauwe vlag met “trainende kampioen”!  

Wie het recente sportnieuws niet in detail gevolgd heeft zal hier 

nu wellicht uit de lucht vallen, maar geen nood, hier volgt een 

degelijke verklaring. In nummer 79 van de Corpusstraat woont 

een Europees kampioen, en die heeft naast de deur een mooi 

trainingsparkoers aangelegd. Hij heet Jorre Declercq en onze 

reporter ter plaatse, één van zijn trouwste supporters, heeft 

hem figuurlijk even op de rooster gelegd… Dankjewel Fleur!
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Bij de LRC wordt er in verschillende categorieën gereden. Ik zit momenteel in de F-

categorie. Dit zijn kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Volgend jaar mag ik 
hier dus nog een jaar in rijden. Er wordt doorheen 
het jaar ook een klassement opgemaakt. Elke 
wedstrijd kan je punten verzamelen. De eerste 
krijgt 40 punten, de 2de 39 enz. Het aantal 
verzamelde punten bepaalt dan je startpositie 
in de volgende wedstrijd. Aangezien we meestal 
met ongeveer 60 crossers aan de start staan, 
is het belangrijk om zoveel mogelijk vooraan te 
starten. Daarom wou ik in het begin van het 
seizoen zeker op alle wedstrijden aanwezig zijn. 
Al snel kwam ik op een tweede plaats terecht 
in het klassement en was de motivatie nog 
groter om naar alle wedstrijden te gaan. 

De LRC organiseert ook elk jaar een Vlaams, Belgisch, Europees en het 
Wereldkampioenschap. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de titel en 
bijhorende trui is dat je aan een minimum aantal wedstrijden hebt deelgenomen. Het 
is dus niet zo dat er plots allemaal buitenlanders aanwezig zijn voor het Europees of 
Wereldkampioenschap. Ik had ook helemaal niet verwacht dat ik dit jaar al een trui 
zou winnen, aangezien ik tegen jongens van het 6de leerjaar moet rijden en die 
meestal toch nog iets sterker zijn dan mij. Maar het parcours van het Europees 
kampioenschap lag mij heel goed. Het was modderig en er zat een lange 
modderklim in, 2 dingen die ik het liefste doe. Ik was eigenlijk 2de geworden in de 
eindsprint, maar de jongen die gewonnen was, had niet voldoende wedstrijden 
meegereden en kwam dus niet in aanmerking voor de trui. Een klein gelukje voor 
mij. Ik was wel supertrots en het speciale is dat ik volgend jaar nog een heel seizoen 
met mijn trui mag rijden, want meestal wint er een jongen van het 6de die moet 
overgaan naar een volgende categorie en zijn trui niet meer mag dragen.    
Ondertussen zijn alle wedstrijden bij de LRC afgelopen en ben ik ook eindwinnaar 
van het klassement geworden. Op 11 maart 2023 is de prijsuitreiking. 

Voor mij is het crossseizoen nog niet helemaal afgelopen. Er staat nog 1 wedstrijd 
op het programma bij Cycling Vlaanderen (25/2 Zelzate). Hier rij ik enkel tegen 
leeftijdsgenoten en ben ik meestal 2de of 3de. Er is 1 Fransman die ik nog niet heb 
kunnen verslaan. Maar ik blijf trainen om ook op een dag van hem te kunnen 
winnen. Naast trainen is het ook belangrijk dat ik voldoende slaap (regelmatig 
bioritme) en gezond eet. Uiteraard mag er nog wel eens gezondigd worden, maar 
mijn mama kijkt er streng op toe dat dit niet uit de hand loopt. De wedstrijd zelf rij ik 
altijd ‘nuchter’. Meestal is deze om 13u en dan neem ik enkel ons gebruikelijk 
ontbijt rond 7u. Daarna eet ik liever niks meer zodat al mijn energie tijdens de 
wedstrijd naar mijn spieren kan gaan en ik geen buikpijn heb. 



Na het crossseizoen zijn er 2 maanden geen wedstrijden en daarna beginnen de 
wedstrijden op de weg. Ik verkies het veld, maar de wedstrijden op de weg doe ik ook 
graag en ze helpen mij om beter te presteren in het veld. Ik zou later heel graag 

profveldrijder worden en wie 
weet Wereldkampioen. Maar 
als dat niet lukt, dan zou ik het 
ook fijn vinden om 
fietsmekanieker te worden bij 
een grote wielerploeg. Mijn 
fiets kuisen na de wedstrijd 
en/of training doe ik altijd zelf 
en ook kleine herstellingen vind 
ik leuk om zelf te doen. Ook de 
fietsen van de rest van het 

gezin neem ik af en toe eens onder handen. En als jullie willen, doe ik ook kleine 
herstellingen (banden vervangen, remkabels vervangen, …) tegen een klein prijsje. 
Want ik ben aan het sparen om een tweede fiets te kunnen kopen 😉. 
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Zoek het boek…! 
Is het nu omdat je er langskwam al wandelend, omdat je er doelbewust 
naar op zoek ging, of omdat je ervan hebt gehoord... . De reden is 
onbelangrijk, het feit is er. Momenteel staat de boeken-uitleenkast in de 
Stedelos er maar leeg bij.

Wat is de reden hiervoor? De felle buien 
in het najaar hebben lelijk huisgehouden
en onherroepelijke schade toegebracht 
aan de boeken die erin opgesteld stonden.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om dit 
nogmaals te laten gebeuren.

Rita en Marc hebben het kastje grondig 
geïnspecteerd en zijn aan de “opknapbeurt” 
begonnen zodat er straks opnieuw naar 
hartenlust kan uitgeleend worden.

Omdat onze voorraad boeken eindig is, en 
iedereen graag wel eens wat variatie in de 
boekenkast ziet, doen we hierbij een warme 
oproep: heb je thuis nog een of meerdere 
boeken die je eigenlijk niet meer leest of nodig hebt, bezorg ze snel bij 
Rita & Marc (Stedelos 2). Op deze manier kunnen de boeken straks een 
tweede leven krijgen en anderen plezier bezorgen! Alvast bedankt!



WOORDZOEKER 218
De te doorstrepen woorden - deze keer ook uit de Engelse filmwoordenschat - zitten 
zowel horizontaal, verticaal als diagonaal, van achter naar voren of van voren naar 
achter in het rooster verstopt. Met de overblijvende 10 letters vind je de oplossing. 
Bezorg die uiterlijk 21 maart 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! En vergeet zeker niet jouw naam te vermelden! Good luck!

APPLAUS – BASIS – CALIFORNIE – CAMERA – CANNES – CAST – CHAMPAGNE – CINEMA – CLIMAX –

CLOSE – DISNEY – DROOM – ENSORS - EVITA – EXODUS – FILMEN – FURORE – GENT – HOUSTON –

KNAP – KUNST – MOMENT – MONOLOOG – OSCAR – PARAMOUNT – PERSONAGE – PHILADELPHIA –

PLOT – POPCORN – PREVIEW – PRODUCTIE – PUNCHLINE – REGISSEUR – ROMANCE – SCENARIST –

SCENE – SHOW – SMILE – SOAP – SPEKTAKEL – SPOTS – TICKET – TRAILER – TROFEE – VEDETTE –

VENETIE – VERHAAL - WESTERN


