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n WOORD VOORAF 
 
Beste oud-leerling(e) van het college, 

Hier komt, na anderhalf jaar, opnieuw een Berichtenblad met activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging Haec 
Olim. Deze Latijnse woorden, ook de naam van onze vereniging, vormen een herinnering aan de moeilijke tocht van 
Aeneas, een Trojaanse held, vanuit Klein-Azië naar Italië. De herinnering aan de beproevingen en de gevaren en de 
overwinning daarop sterkten hem voor de toekomst.  Het is een beetje het verhaal van onze vereniging van het 
voorbije jaar, maar ook van vele mensen in die periode, oud-leerlingen zowel als anderen, vluchtelingen zoals we 
recent konden zien op TV maar ook mensen die met een moeilijk herstel kampen na ziekte. 

Om nog een andere reden verschijnt dit Berichtenblad op een sleutelmoment: na 33 jaar geeft directeur Koen 
Seynaeve, de langst besturende directeur uit de collegegeschiedenis, de fakkel door aan directeur Bert 
Vandenberghe, meteen de eerste leek aan het hoofd van het Sint-Lodewijkscollege. Ik wens beiden het allerbeste bij 
de start van een nieuwe levensfase die dit jaar een aanvang neemt. 

In dit Berichtenblad dat naar alle ons bekende e-mailadressen van oud-leerlingen wordt gestuurd, vind je nieuws 
omtrent de geplande Dag van de Oud-leerlingen met de uitreiking van de Oud-leerlingenprijs 2021 op zaterdag 20 
november 2021, met vertraging dus door de coronaomstandigheden. Verder krijg je ook nieuws over de organisatie 
van de Praatavond op vrijdag 10 december 2021 en over de uitreiking van de Haec Olimprijs 2022 begin volgend jaar. 
Alle praktische schikkingen en details, voor zover reeds gekend, vind je hierover in de desbetreffende rubrieken in dit 
Berichtenblad. Zo ook de regelingen inzake de Aperitiefconcerten die traditioneel op zondagmorgen worden 
georganiseerd door Haec Olim Musicalia in samenwerking met het college. 

We hopen met onze vereniging onze platformwerking ten bate van de oud-leerlingen te kunnen verderzetten. Reden 
genoeg dus om jullie lidmaatschap te verlengen. Je ontvangt voor je lidgeld ook het tijdschrift Collage - Haec Olim, 
over het college vroeger en nu, waarvoor ik eredirecteur Koen Seynaeve niet genoeg kan bedanken voor zijn niet 
aflatende inzet voor de redactie en de vormgeving ervan. 

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

Tot ziens alvast op één van de activiteiten. 

Dirk Van Belle 
Voorzitter (retorica 1972) 
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n DE DIRECTEURSWISSEL IN HET SINT-LODEWIJKSCOLLEGE  
In 2021 heeft afscheidnemend directeur Koen Seynaeve het college 33 jaar geleid. Het was een tijd van grote 
veranderingen op vlak van pedagogische aanpak, technologische middelen (denk maar aan de ontwikkeling van ICT 
tussen 1988 en nu!), van regelgeving, vorming van scholengemeenschappen als evoluties in de externe omgeving. 
Binnen het college werden door directeur Seynaeve grote bouwprojecten tot een goed einde gebracht: blikvangers zijn 
ongetwijfeld de bibliotheek en het moderne auditorium met Agora en vernieuwd onthaal. Bij zijn afscheidsviering eind 
september werden ook de nieuwe kapel, het nieuwe internaatsgebouw Palaestra en de Ark en Anselma als ruime 
feest- en conferentiezalen ingehuldigd.  
 
Maar ook voor onze oud-leerlingenvereniging was zijn directeurschap een enorme stimulans doordat de vereniging 
een nieuw elan kreeg met de verdere organisatie van oud-leerlingendagen, de nieuwe praatavonden voor de meest 
recente afgestudeerde retorica’s en de uitreiking vanaf 1993 van de jaarlijkse Haec Olimprijs voor verdienstelijke oud-
leerlingen. In de door Haec Olim Musicalia georganiseerde aperitiefconcerten werden ook aan (oud-)leerlingen 
podiumkansen gegeven. We kunnen hem enkel heel oprecht dank zeggen voor zijn inzet voor Haec Olim en de 
stevige verankering van de diverse initiatieven binnen het college en de steun vanwege de school. Hij blijft lid van het 
bestuur van Haec Olim. 
 
Vanuit onze vereniging heten we ook Bert Vandenberghe hartelijk welkom als nieuwe directeur. Afgestudeerd aan het 
Sint-Amanduscollege te Kortrijk behaalde hij een master in de romaanse talen, wat later gevolgd door een doctoraat. 
Hij is reeds een vijftiental jaar verbonden aan het college als lesgever Frans. Bert heeft ook een academische 
loopbaan uitgebouwd aan de KUL, campus Kulak Kortrijk, als lid van de onderzoeksgroep Comparatieve, Historische 
en Toegepaste Taalkunde waar hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties omtrent de brede problematiek van het 
taalonderwijs. Thans zet hij een volgende stap in zijn loopbaan als directeur van het Sint-Lodewijkscollege en het 
management van een school. Haec Olim wenst hem het allerbeste in de uitbouw van deze nieuwe fase in zijn 
loopbaan. 
 
 

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”. 

 
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. 

 
 
 
 
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. 
 
 
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 2022. Het is 
dus nu de tijd om je lidmaatschap voor 2022 te hernieuwen of om in 2022 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 2022”. 
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 2021 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 2022 en zullen zij dus 
tweemaal ons jaarboek (dat van 2021 én dat van 2022) 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. 

 
 
n ONZE ACTIVITEITEN IN CORONATIJDEN 

Verder in dit Berichtenblad worden alle activiteiten van onze Oud-leerlingenvereniging Haec Olim voorgesteld. Wij 
stellen daarbij het volgende voorop: 
 
Alle door Haec Olim georganiseerde activiteiten in het college volgen de op dat ogenblik geldende 
maatregelen voor de preventie van de verspreiding van het Covid-virus. Deze maatregelen kan je terugvinden 
via internet (zoeken op ‘corona maatregelen’) onder private bijeenkomsten. Gelet op mogelijke wijzigingen 
van deze maatregelen door beslissingen van de gewestelijke of zelfs lokale besturen (wat we nu onmogelijk 
kunnen voorzien) is het bijhebben van een mondmasker en het Covid Safe Ticket (coronapas) steeds 
aanbevolen. 
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n DE HAEC OLIMPRIJS 2021 
De Oud-leerlingenvereniging van het college reikt 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 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) 
 
Dit jaar wordt deze prijs dus voor de 29ste keer uitgereikt en wij bekronen opnieuw een laureaat uit het domein “cultuur-
kunst-media”. 

Laureaat is Glenn Martens, retorica 2001, werkzaam als creatief directeur binnen de Parijse en Italiaanse 
modewereld, voor de merken Y/Project en Diesel. 

“Met creativiteit en doorzettingsvermogen geeft Glenn vorm aan een vernieuwend imago en concept bij deze 
productiehuizen, waarbij duurzaamheid en ethisch verantwoord handelen van bij het begin tot de afwerking van het 
proces vooropstaan”. Zo vat ons bestuur zijn verdienste samen. 
Na zijn studie in ons college behaalde Glenn in 2004 zijn diploma interieurvormgeving aan Sint-Lucas in Gent en in 
2008, als primus van zijn jaar, een master modeontwerp aan de Antwerpse Mode-academie. 

Eerste werkervaring deed hij op bij Jean Paul Gaultier en Yohan Serfaty te Parijs waar hij na de dood van deze laatste 
vanaf 2013 creatief directeur werd bij Y/Project. Hij is winnaar van talrijke prijzen zoals de Andam-modeprijs in 
Frankrijk en de prijs “Designer of the Year” tijdens de Belgian Fashion Awards. In 2020 lanceert hij zijn duurzame lijn 
Evergreen en wordt hij ook creatief directeur van Diesel. 
 
De uitreiking van de Haec Olimprijs voor het jaar 2021 vindt plaats in het auditorium van het college tijdens de Dag 
van de Oud-leerlingen (zie hierna) op zaterdag 20 november 2021 om 10 uur. Na een toespraak door de heer Dirk 
Van Belle, voorzitter van Haec Olim, zal klasgenoot Thomas Degraeve (VRT-journalist) de laudatio uitspreken. Daarna 
komt de laureaat aan het woord. 
Alle oud-leerlingen en hun partner worden uitgenodigd op de uitreiking van deze prijs op zaterdag 20 
november 2021. Na de viering volgt een receptie ter plaatse. 
 
 
n DE HAEC OLIMPRIJS 2022 

In 2022 wordt de Haec Olimprijs toegekend voor een loopbaan en bijzonder engagement in de brede sector van de 
wetenschappen. De uitreiking van die prijs zal plaatsvinden op zondag 30 januari 2022 om 11 uur in het auditorium 
van het college. De laureaat wordt bekendgemaakt op de Dag van de Oud-leerlingen op zaterdag 20 november 2021. 
Alle oud-leerlingen en hun partner worden uitgenodigd op deze uitreiking op zondag 30 januari 2022. Na de 
viering volgt een receptie ter plaatse. 
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n DE VERDERE HAEC OLIMPRIJZEN 
Wij willen een beroep doen op alle oud-leerlingen om ons te helpen bij de keuze van de laureaten voor de verdere 
Haec Olimprijzen. Wij willen de driejaarlijkse beurtrol van de deelgebieden (sociaal  -  cultuur-kunst-media  -  
wetenschappen) aanhouden en de Haec Olimprijs wordt ook in de toekomst toegekend aan een verdienstelijke oud-
leerling, man of vrouw, in de volle uitbouw van zijn/haar loopbaan, gekoppeld aan een bijzonder engagement. 
 
We nodigen dan ook alle oud-leerlingen 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. Je kunt dit doen via het e-
mailadres van de oud-leerlingenvereniging. Gelieve dit wel te doen vóór eind augustus aangezien wij telkens vanaf 
dan de voorbereiding voor de Haec Olimprijs van het volgende jaar opstarten. 
 
 
n DE DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN op zaterdag 20 november 2021  

Jaarlijks organiseren wij in november de Dag van de Oud-leerlingen: het ontmoetingsmoment voor alle oud-
leerlingen en hun partner. Ondertussen is dit een echte succesformule geworden. De confrontatie tussen oudere en 
jongere generaties blijkt zeer leerrijk te zijn! 
Bovendien nodigen wij de retoricajaren om de 5 jaar nog eens expliciet uit. Het is ondertussen een traditie geworden 
dat die retoricajaren, die nog een aparte uitnodiging ontvangen, onderling contact opnemen om speciaal op die dag 
een klasreünie te houden. Meestal ook blijven die jaren dan op de Dag van de Oud-leerlingen op het college eten… 
De Dag van de Oud-leerlingen kon verleden jaar (2020) niet doorgaan omdat de corona-omstandigheden een 
organisatie in veilige omstandigheden toen niet toelieten. De retoricajaren die eindigen op een 0 én de 
retoricajaren die eindigen op een 5 hebben verleden jaar dus niet de kans gehad om op de Dag van de Oud-
leerlingen samen te komen. Daarom komen zijn nu in 2021 aan de beurt, samen met de retoricajaren die eindigen 
op een 1 én de retoricajaren die eindigen op een 6. 
De Dag van de Oud-leerlingen heeft dit jaar plaats op zaterdag 20 november. 
Hoe verloopt deze dag? 
 
10 uur  Welkomstwoord door Directeur B. Vandenberghe (in het auditorium) 

 Korte bezinning ter nagedachtenis van de overleden oud-leerlingen en oud-leerkrachten door Eredirecteur 
K. Seynaeve. 
 Uitreiking van de Haec Olimprijs 2021 

11u30 Receptie voor alle aanwezigen (in de Agora of de nieuwe Anselma). 
Deze receptie, traditioneel zeer verzorgd door Deldycke Catering, wordt gratis aangeboden. 

13 uur  Maaltijd voor de oud-leerlingen (in de nieuwe Anselma) 
Voor deze maaltijd, eveneens verzorgd door Deldycke Catering, moet vooraf ingeschreven worden. 
De prijs van de maaltijd bedraagt 49 euro "all-in"; d.w.z. in deze prijs is alles begrepen: de maaltijd, water 
en wijn bij de maaltijd (rood en/of wit “à volonté”) en de koffie achteraf! 
Het Huis Deldycke biedt ons dit jaar volgend menu aan: 
ü Graved Lax met Acai-vinaigrette 
ü Civet van Wild, Spruitjesstoemp en gebraiseerd Witlof 
ü Mousse van bitter-sweet Fondant met Pinda’s en gezouten Karamel  
ü Koffie 

VOOR DE MAALTIJD MOET WEL VOORAF BETAALD WORDEN! 
Slechts na betaling wordt voor jou een maaltijd gereserveerd. 
Op de Dag van de Oud-leerlingen zelf kan er dus niet meer ingeschreven (en betaald) worden, tenzij er 
plaatsen vrijgekomen zijn door afwezigheden. 
 
Betaling 
Je schrijft 49 euro (voor één persoon) of 98 euro (voor 2 personen) over op het volgende rekeningnummer: 
BE55 3631 5410 4344 (BIC = BBRUBEBB) van de  
Oud-leerlingenvereniging Haec Olim, 
p.a. Magdalenastraat 30 te 8200 Sint-Andries - Brugge, 
met de vermelding “oud-leerlingendag 2021”  
De betaling moet gebeuren vóór dinsdag 16 november 2021!  

 
Na de maaltijd is er gelegenheid tot napraten aan tafel met een natje… tot ca 16 uur. 
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n DE PRAATAVOND op vrijdag 10 december 2021 
Wegens de corona-epidemie werd ook de Praatavond verleden jaar uitgesteld. Maar dit jaar gaat de Praatavond door 
op vrijdag 10 december. Vanaf 21 uur (tot 23u30) worden - naast alle andere oud-leerlingen - speciaal de retoricanen 
van de laatste 10 jaar (retorica 2012 tot en met retorica 2021) uitgenodigd. 
Dit is een waar succesnummer dat voor onze jongste oud-leerlingen geen verdere toelichting behoeft! Je kan ter 
plaatse een drankje bekomen tegen heel democratische prijzen. Zie ook de uitnodiging op de facebookpagina van het 
college (onder evenementen) en spreek af met je vrienden als je hen ontmoet! 
Op die dag zal het ook mogelijk zijn om de nieuwe gebouwen op de campus te bezoeken: de nieuwe kapel, het 
nieuwe internaatsgebouw Palaestra en de nieuwe Ark en Anselma. 
 
 
n APERITIEFCONCERTEN 

In normale omstandigheden organiseert Haec Olim Musicalia jaarlijks 2 Aperitiefconcerten, maar wegens de corona-
epidemie konden tot nog toe voor volgend jaar geen Aperitiefconcerten gepland worden. Van zodra de data en het 
programma van de volgende Aperitiefconcerten bekend zijn, zullen de leden van de Oud-leerlingenvereniging via een 
aparte mail op de hoogte gebracht worden.  
Een Aperitiefconcert heeft normaal plaats op een zondag, om 11 uur in het auditorium van het college. Indien ze 
online (via de website van het college) toegangskaarten bestellen, ontvangen de betalende leden van de Oud-
leerlingenvereniging 2 € reductie op de toegangsprijs. 
 
 
n MENSA LATINA 

Dit is inderdaad de nieuwe naam van de vroegere Literaire Kring. 
Na het overlijden van Luc Mattart (ret. 1963) nam Karel Vandeputte (ret. 1967) de fakkel van de Literaire Kring over. 
Als eerbetoon aan Mattart Luc werd de kring herdoopt in Mensa Latina met als motto: "Tamdiu discendum est 
quamdiu vivas". 
Wekelijks op donderdagavond worden diverse Latijnse teksten, gaande van Livius, Seneca en Ovidius tot Petrarca, 
Dante en Erasmus, doorgenomen en ontleed. 
De Latijnse kennis opgedaan in de humaniora - hoe lang dat ook geleden is - volstaat om mee te genieten van de rijke 
voorraden op deze Latijnse tafel. 
Op donderdag 7 oktober 2021 start de Mensa Latina een nieuw werkjaar. 
Heb je interesse, bezoek dan eens de website op https://sites.google.com/view/mensalatina of stuur een mailtje naar 
karel.vandeputte1@telenet.be. 
 
 
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! 
 
 
 
 

Wil jij in 2022 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 2022 ons Berichtenblad via de post ontvangen, verwittig dan 
Willy Verbanck op 0475 40 82 52. 
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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 

Bert Vandenberghe    bert.vandenberghe@sint-lodewijkscollege.be 
directeur 

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

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 

 


