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n WOORD VOORAF 
 
Beste oud-leerling(e) van het college, 
 
“Hopelijk stel je het goed in deze toch wel bijzondere tijden”.  

Het was de openingszin, wat verkort weergegeven, van het tussentijds Berichtenblad begin juli 2020. Het is ook de zin 
waarmee we elkaar de afgelopen maanden zo vaak hebben begroet in een telefoontje, mail of ontmoeting. 

Zoals elke vereniging heeft ook de oud-leerlingenvereniging Haec Olim het de afgelopen periode niet gemakkelijk 
gehad om een nieuw werkjaar in te plannen, vooral als je rekening moet houden met de steeds wijzigende richtlijnen 
en de bokkesprongen van het coronavirus dat nog steeds aanwezig is in onze samenleving. 

In ons tussentijds Berichtenblad begin juli werden een aantal data en reservedata meegedeeld van onze activiteiten. 
In dit Berichtenblad dat naar de ons bekende e-mailadressen van oud-leerlingen wordt gestuurd vind je de exacte 
data en verder nieuws omtrent de geplande oud-leerlingendag, praatavond en Haec Olimprijs 2021. Deze laatste 
wordt uitgereikt aan een verdienstelijke oud-leerling(e) en binnen de driejaarlijkse cyclus is nu de cultuur-, kunsten- en 
mediasector aan de beurt. 

Alle praktische schikkingen en details, voor zover reeds gekend, vind je hierover in de desbetreffende rubriek in dit 
Berichtenblad. Zo ook voor de regelingen inzake de aperitiefconcerten die traditioneel op zondagmorgen worden 
georganiseerd door Haec Olim Musicalia in samenwerking met het college. 

Graag ook je aandacht voor de “literaire kring” die haar werking verderzet, ook na het overlijden van Luc Mattart (ret. 
’63) die het initiatief, waarbij Latijnse teksten werden uitgediept en besproken, 14 jaar lang heeft getrokken. We zijn 
Luc hierom bijzonder dankbaar en wensen zijn naastbestaanden heel veel sterkte toe. 

We hopen met onze vereniging toch onze platformwerking ten bate van oud-leerlingen te kunnen verderzetten, ook in 
deze coronatijden. Reden genoeg dus om jullie lidmaatschap te verlengen zoals verder in dit blad aangegeven. Je 
ontvangt voor dat lidmaatschap ook het tijdschrift Haec Olim - Collage (over het college vroeger en nu). 

Over wijzigingen in de planning of afgelastingen word je steeds via een mail met een tussentijds bericht op de hoogte 
gebracht. 

Tot ziens alvast op één van onze activiteiten. 

Dirk Van Belle 
Voorzitter (retorica 1972) 
 
 
n ONZE PRIVACYVERKLARING  

De oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege hecht een groot belang aan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en mailadres) met de 
nodige zorg. Zij verwijst hiervoor naar de privacyverklaring te vinden op de website van het college via deze link: 
www.sint-lodewijkscollege.be/privacy. 
 
Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de oud-leerlingenvereniging en om de 
contactbevordering en netwerking tussen oud-leerlingen onderling en in hun verdere relatie met de school aan te 
moedigen. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor andere doeleinden. De verantwoordelijke voor 
de verwerking is het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge, contactmailadres oudlln@sint-
lodewijkscollege.be. Je kunt er terecht met vragen om je gegevens in te zien, zo nodig te wijzigen, te verbeteren en 
ook voor verwijdering van je gegevens. 
 
Gegevens worden alleen vrijgegeven na aanvraag door de leden van de oud-leerlingenvereniging en de gevraagde 
gegevens worden enkel verstrekt in het kader van voornoemde doelstelling waarmee de aanvrager zich akkoord 
verklaart. Zij worden derhalve niet verder doorgegeven. Het college kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
oneigenlijk gebruik dat niet aan de doelstelling van de oud-leerlingenvereniging beantwoordt. 
 
Je kan dit Berichtenblad ook lezen via de website van het college. Surf naar www.sint-lodewijkscollege.be, scrol tot helemaal 
onderaan in het blauwe gedeelte en klik op de link “Oud-leerlingen”. 

 
 
n HET BERICHTENBLAD HAEC OLIM 

Dit contactblad voor de oud-leerlingen verschijnt jaarlijks in september, maar het kan verder ook gebruikt worden om 
belangrijke mededelingen of aankondigingen van activiteiten aan de oud-leerlingen bekend te maken. 
 
Ons Berichtenblad wordt in de regel via e-mail verstuurd naar alle mailadressen van oud-leerlingen die wij in ons 
bestand hebben. Daarom vragen wij met aandrang dat oud-leerlingen die een e-mailadres hebben maar dit nog niet 
bij ons bekendgemaakt hebben, dit e-mailadres alsnog melden aan het secretariaat via oudlln@sint-
lodewijkscollege.be. Dit is uiteraard ook het geval wanneer je e-mailadres veranderd is.  
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Op deze regel zijn er 2 uitzonderingen: 
1. De oud-leerlingen van vóór retorica 1960 zullen nog altijd een papieren versie toegestuurd krijgen; 
2. Voor de oud-leerlingen die (nog) niet over een e-mailadres beschikken, laten wij de mogelijkheid open om alsnog 

een papieren versie te ontvangen, maar dan wel op hun expliciete vraag. Zij kunnen dat telefonisch aanvragen 
bij de secretaris op GSM-nummer 0475 40 82 52. Het kan ook via een SMS-je naar datzelfde gsm-nummer, maar 
dan met vermelding van hun naam, voornaam en hun retoricajaar. 

 
 
n LIDMAATSCHAP 

Je kunt lid worden of blijven van de oud-leerlingenvereniging door jaarlijks een bijdrage te storten. Dit lidmaatschap is 
gekoppeld aan het burgerlijk jaar. 
 
Wie dus na het verschijnen van dit Berichtenblad lidgeld betaalt, wordt of blijft lid voor het burgerlijk jaar 2021. Het is 
dus nu de tijd om je lidmaatschap voor 2021 te hernieuwen of om in 2021 een nieuw lid te worden van onze oud-
leerlingenvereniging! 
 
Het bedrag van het lidgeld is al jaren niet veranderd: 
- 10 euro is het normale lidgeld; 
- 8 euro is het lidgeld voor oud-leerlingen die nog aan een universiteit of een hogeschool studeren; 
 
Oud-leerlingen die ons nog meer willen steunen, kunnen uiteraard steeds een hoger bedrag storten. Wij zijn er hen 
erg dankbaar voor. 
 
Gelieve je lidgeld te gireren op het rekeningnummer BE55 3631 5410 4344 (BIC : BBRUBEBB) van de Oud-
leerlingenvereniging, p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Brugge, met vermelding “lidmaatschap 2021”. 
 
Je hoeft dus niet te melden dat je lid wenst te worden; pas wanneer wij je storting hebben ontvangen, 
schrijven wij je in als lid. 
 
Speciale regeling voor leerlingen die in juni 2020 het college verlieten 
Als instap voor later lidmaatschap krijgen die leerlingen het eerste jaar (burgerlijk jaar 2021) het lidmaatschap gratis 
aangeboden. Vanaf het 2de jaar betalen zij ofwel een beperkt lidgeld (8 euro) gedurende hun studies ofwel kunnen zij 
tegen het gewone tarief (10 euro) verder lid blijven. 
 
Om van deze gunstmaatregel te genieten moeten die leerlingen zich alleen via hun privé e-mailadres (en dus niet via 
@edu.sint-lodewijkscollege.be!) aanmelden bij oud-leerlingen@sint-lodewijkscollege.be. Het volstaat een klein 
berichtje mee te geven (bv. “Ik wil lid worden.”). 
 
Wanneer zij zich op deze manier aanmelden dan loopt hun lidmaatschap door tot 31 december 2021 en zullen zij dus 
tweemaal ons jaarboek (dat van 2020 én dat van 2021) ontvangen! 
 
 
n VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

1. Betalende leden ontvangen gratis ons jaarboek Haec Olim - Collage. Dit is het jaarlijkse informatieblad, met veel 
foto’s, dat door het college wordt uitgegeven. Dit jaarboek bevat naast een gedeelte met bijdragen van en voor de 
leerlingen ook een apart gedeelte met bijdragen van, over en voor de oud-leerlingen. Met dit jaarboek word je dus 
op de hoogte gehouden van zowel het “oud” als het huidig college. 

2. Betalende leden krijgen eveneens een reductie op de toegangsprijs voor bepaalde activiteiten (concerten, 
spreekbeurten, tentoonstellingen…) die door het college georganiseerd worden. Dit is o.a. het geval voor de 
Aperitiefconcerten van Haec Olim Musicalia waarvoor betalende leden een reductie van 2 euro kunnen krijgen. 

Deze reductie - die uitsluitend geldt voor het betalend lid (en dus niet voor zijn/haar partner of kinderen) - kan 
slechts bekomen worden wanneer het betalend lid zijn/haar kaart(en) online (op de website van het college) 
bestelt en betaalt. 

 
 
Wil jij in 2021 en de daaropvolgende jaren ons Berichtenblad per e-mail ontvangen, mail dan - voor zover je dat nog niet gedaan 
hebt - je adres naar oudlln@sint-lodewijkscollege.be. Doe dit ook telkens je e-mailadres verandert. 
Wil jij in 2021 ons Berichtenblad via de post ontvangen, verwittig dan Willy Verbanck op 0475 40 82 52. 

 
 
Maak je e-mailadres aan ons bekend via oudlln@sint-lodewijkscollege.be. Alleen zo blijf je steeds op de hoogte van de info die 
wij naar onze oud-leerlingen verspreiden. 
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n DE DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN 2020 
Wij bundelen onze jaarlijkse activiteiten samen op één dag, en die noemen we bewust “De Dag van de Oud-
leerlingen”. Ondertussen is dit een echte succesformule geworden. De confrontatie tussen oudere en jongere 
generaties blijkt inderdaad zeer leerrijk te zijn! 

e oorspronkelijke datum van de Dag van de Oud-leerlingen (zaterdag 14 november 2020) kan niet behouden blijven 
omdat de corona-omstandigheden een organisatie in veilige omstandigheden op deze dag niet zullen toelaten.  

Daarom hebben wij moeten uitwijken naar onze vooropgestelde reservedatum: zaterdag 1 mei 2021. De Dag van de 
Oud-leerlingen zal dan eventueel gecombineerd worden met de geplande opening van het nieuwe internaatsgebouw 
met bijgaande lokalen, afhankelijk van de verdere vlotte vooruitgang van de nieuwe bouw. 

Wil er rekening mee houden dat ook deze datum onder voorbehoud is van zowel de verdere evolutie van het virus 
als het voorhanden zijn van een efficiënt vaccin zodat we de dag van de oud-leerlingen veilig kunnen organiseren. 

De definitieve uitnodiging voor deze dag met exacte datum, menu, prijs en inschrijvingsmodaliteiten zal in een volgend 
Berichtenblad tijdig worden bekendgemaakt. 
 
 
n DE PRAATAVOND 2020 

Omwille van de huidige corona-omstandigheden wordt de Praatavond met één jaar uitgesteld. De vermoedelijke 
datum (19 november 2021) wordt nog bevestigd. Op die dag zal het eventueel ook mogelijk zijn om de nieuwe 
gebouwen op de campus te bezoeken: een nieuwe kapel/polyvalente ruimte en het nieuwe internaatsgebouw met de 
nieuwe Ark en Anselma. 

Bevestiging van de nieuwe datum en alle info terzake verschijnt in een nieuw Berichtenblad dat later zal verschijnen. 
 
 
n HAEC OLIMPRIJS 2021 

De Oud-leerlingenvereniging van het college reikt ook jaarlijks een prijs uit aan een verdienstelijke oud-leerling(e). 
Deze prijs wordt jaar na jaar uitgereikt aan een oud-leerling(e) die in volle uitbouw is van zijn/haar loopbaan. 
Beurtelings komen de deelgebieden “sociaal”, “cultuur” of “wetenschappen” aan bod. 

De Haec Olimprijs zal voor dit schooljaar uitgereikt worden op zondag 31 januari 2021 om 11 uur in het auditorium 
van het college. 

De voorgaande laureaten waren: 
1. 1993 (sociaal)    Chris Saelens (ret. 1962) 
2. 1994 (cultuur)    Patrick Peire (ret. 1964) 
3. 1995 (wetenschappen)  Christoffel Waelkens (ret. 1972) 
4. 1996 (sociaal)    Dirk Dalle (ret. 1974) 
5. 1997 (cultuur)    Johan Duijck (ret. 1972) 
6. 1998 (wetenschappen)  Géry Van Outryve d’Ydewalle (ret. 1965) 
7. 1999 (sociaal)    Stefaan Declercq (ret. 1973) 
8. 2000 (cultuur)    Peter Janssens (ret. 1980) 
9. 2001 (wetenschappen)  Johan Van Iseghem (ret. 1970) 
10. 2002 (sociaal)    Francis Decoster (ret. 1970) 
11. 2003 (cultuur)    Marc Van de Voorde (ret. 1966) 
12. 2004 (wetenschappen)  Henk Opdebeeck (ret. 1974) 
13. 2005 (sociaal)    Marc Vermeulen (ret. 1979) 
14. 2006 (cultuur)    Peter Van Heyghen (ret. 1982) 
15. 2007 (wetenschappen)  Peter Van Oyen (ret. 1973) 
16. 2008 (sociaal)    Tom Vanden Broele (ret. 1987) 
17. 2009 (cultuur)    Peter Vandermeersch (ret. 1978) 
18. 2010 (wetenschappen)  Geert Mortier (ret. 1981) 
19. 2011 (sociaal)    Ruben Vandeweghe (ret. 1998) 
20. 2012 (cultuur)    Rik D'hiet (ret. 1983) 
21. 2013 (wetenschappen)  Jan Deprest (ret. 1978) 
22. 2014 (sociaal)    Benoit De Gryse (ret. 1995) 
23. 2015 (cultuur)    Lieven Achtergael (ret. 1980) 
24. 2016 (wetenschappen)  Helder De Schutter (ret. 1996) 
25. 2017 (sociaal)    Wim Laporte (ret. 1980) 
26. 2018 (cultuur)    Gilles Coulier (ret. 2004) 
27. 2019 (wetenschappen)  Jan Seys (ret. 1981) 
28. 2020 (sociaal)    Kristien Soenen (ret. 1990) 
29. 2021 (cultuur)    ??? 
 
Dit jaar wordt deze prijs dus voor de 29ste keer uitgereikt en wij bekronen opnieuw een laureaat uit het domein 
“cultuur-kunst-media”. 
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Alle oud-leerlingen en hun partner worden uitgenodigd op de uitreiking van deze prijs op zondag 31 januari 
2021. Na de viering volgt een receptie ter plaatse. 
 
Meteen willen wij ook een beroep doen op alle oud-leerlingen om ons te helpen bij de keuze voor de verdere Haec 
Olimprijzen. De lange lijst met laureaten vertoont duidelijk een lacune op het gebied van genderdiversiteit. Dat we in 
de beginjaren van de prijs uitsluitend bij mannelijke afgestudeerden terechtkwamen, is logisch: er waren van oudsher 
enkel jongens afgestudeerd. We zijn nu echter al 20 jaar ver in de 21ste eeuw. We vinden het daarom nodig een 
warme, maar dringende oproep te doen naar de brede Sint-Lodewijksgemeenschap om kandidaten aan ons voor te 
dragen.  
 
Begin 2022 wordt de Haec Olimprijs toegekend voor een loopbaan en bijzonder engagement in de brede sector van 
de wetenschappen. We nodigen u met aandrang uit om namen van kandidaten (m/v) aan ons door te spelen, graag 
met gegevens over hun vervolgstudies, over hun actuele functie en over hun bijzondere inzet. U kunt dit doen via het 
e-mailadres van de oud-leerlingenvereniging of door een mededeling aan een van onze bestuursleden. Gelieve dit wel 
te doen vóór eind juni aangezien wij telkens vanaf dan de voorbereiding voor de Haec Olimprijs van het volgende jaar 
opstarten. 
 
 
n APERITIEFCONCERTEN 

In normale omstandigheden organiseert Haec Olim Musicalia jaarlijks 2 Aperitiefconcerten, maar wegens de corona-
omstandigheden kan alvast het 1ste Aperitiefconcert, dat gepland was voor november 2020, niet doorgaan. 
Het volgende Aperitiefconcert heeft normaal plaats op 28 februari 2021. Het programma zal later bekendgemaakt 
worden.  
Een Aperitiefconcert heeft plaats op een zondag om 11 uur in het auditorium van het college. De betalende leden van 
de Oud-leerlingenvereniging ontvangen 2 € reductie op de toegangsprijs. 
 

LET OP !! 
Alle data die hierboven vermeld werden (zowel voor de Dag van de Oud-leerlingen als voor de Praatavond, 
de Haec Olimprijs of het Aperitiefconcert) zijn data onder voorbehoud! Het reeds meerdere keren vermeld 
coronavirus kan nog steeds alles in de war sturen… 
In ieder geval zullen de oud-leerlingen steeds op de hoogte gebracht worden van eventuele veranderingen, 
ofwel via mail ofwel via de post (dit laatste voor de retoricanen tot en met 1959). 

 
 
n DE “LITERAIRE KRING” 

Aan de Literaire Kring die door onze oud-leerling Luc MATTART (ret. 1963) opgestart en geleid werd [hij zocht 
“seniores-latinisten” om samen Latijnse teksten door te nemen], dreigde een einde te komen door het overlijden op 30 
juli 2020 van de stichter en motivator “magister Mattart”. 
Dit was echter zonder de doorzettingskracht en de studieijver van de typische oud-leerlingen van “Saint-Louis” 
gerekend, want quasi onmiddellijk sprong een discipel van de magister in de bres om het werk verder te zetten. Oud-
leerling Karel Vandeputte (retorica 1967) heeft aangeboden om de groep vanaf september 2020 verder te leiden. 
Het bestuur van Haec Olim is verheugd om op dit aanbod te kunnen ingaan en wij kunnen u dus melden dat vanaf 
september de Literaire Kring voor het 15de jaar van start gaat. 
De deelnemers spreken onderling de werkwijze af en het college stelt verder een lokaal ter beschikking. 
Geïnteresseerden kunnen nog altijd aansluiten. Neem daarvoor contact op met Karel Vandeputte. Hij is te bereiken op 
0495 59 80 21 of via mail (karel.vandeputte1@telenet.be of Karelvdp@telenet.be). 
Op de gebedsdienst gehouden bij de uitvaart van magister Luc Mattart op 8 augustus 2020 sprak mede-leerling Rik 
Scherpereel (retorica 1951) een “In Memoriam” uit dat we in het volgende nummer van het jaarboek Haec Olim - Col-
lage integraal zullen publiceren. 
 
 
ONZE PAGINA OP DE WEBSITE VAN HET COLLEGE 

Via het internet kan je op de website van het college geraken door te surfen naar www.sint-lodewijkscollege.be. 
U kunt de pagina van Haec Olim, de oud-leerlingenvereniging, gemakkelijk bereiken door op de hoofdpagina gewoon 
te scrollen tot helemaal onderaan. In het blauwe gedeelte ziet u dan de link naar de oud-leerlingen en door daarop te 
klikken komt u meteen op onze pagina terecht. 
Onder de tekst op onze pagina staan een aantal links. 
Eerst en vooral een link naar ons Berichtenblad dat je dus ook via deze weg (via een pdf) kunt lezen en zelfs 
uitprinten. Deze link werkt een vol jaar, tot het vervangen wordt door het Berichtenblad van het volgende jaar. 
Een 2de link maakt het je mogelijk om via het e-mailadres van de secretaris van onze Oud-leerlingenvereniging 
informatie door te spelen. Via mail kan je o.a. adresveranderingen, verandering van je e-mailadres of andere info 
doorgeven. Maar via een mailtje naar de secretaris kan je ook een adressenlijst van je klas of je retorica aanvragen! 
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n FACEBOOK (FB) 
Hoe via FB aan info over het college/oud-leerlingen geraken? 
Je meldt je aan bij FB (eventueel na registratie) en in het openingsscherm van FB zie je in de blauwe strook bovenaan 
een wit vak met de tekst “Zoeken”. Je klikt met de muis in dat scherm en vult in: “Sint-Lodewijkscollege Brugge”. Je 
drukt op “Enter” en je komt op de facebookpagina van het college. 
Voor oud-leerlingen is FB vooral interessant om aankondigingen en info over evenementen voor oud-leerlingen 
terug te vinden. Die evenementen vind je door aan de linkerkant (in de reeks onder “startpagina”) op het woord 
“Evenementen” te klikken. 
 
 
n HET BESTUUR VAN DE OUD-LEERLINGENVERENIGING 

 
Oud-leerlingen kunnen zich tot de leden van het bestuur richten voor vragen, aanbevelingen… 
 
Dirk Van Belle (1972)   dirk.van_belle@telenet.be 

voorzitter 

Raymond Caestecker (1962) raymond.caestecker@skynet.be 

Marijke Dedecker (1995)  marijke.dedecker@skynet.be 

Wim De Backer (1981)  wim-debacker@skynet.be 

Bert Gevaert (1996)   bert.gevaert@sint-lodewijkscollege.be 

Eric Kerkhof (oud-leraar)  erickerkhof@hotmail.com 

François Munters (oud-leraar) muntersf@skynet.be 

Marc Slosse (1981)   marc.slosse@proximus.be 

Bert Seghers (2006)   bertseghers@gmail.com 

Johan van Iseghem (1970)  johan.van.iseghem@telenet.be 

Koen Seynaeve    koen.seynaeve@sint-lodewijkscollege.be 
directeur 

Willy Verbanck    willy.verbanck@gmail.com 
oud-adjunct-directeur   
& secretaris    oudlln@sint-lodewijkscollege.be 
       oud-lln@sint-lodewijkscollege.be 
       oudleerlingen@sint-lodewijkscollege.be 
       oud-leerlingen@sint-lodewijkscollege.be 

 


