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n WOORD VOORAF

Beste oud-leerling(e) van het college,
Onze vereniging heeft als doelstelling een platform te bieden aan de oudleerlingen om met elkaar, ook jaaroverschrijdend, in contact te komen via
allerlei initiatieven met of in het college georganiseerd en om daarnaast de
banden tussen klas- of schooljaargenoten te bevorderen.
In dit Berichtenblad dat nu standaard digitaal wordt gemaild, op de verder
vermelde uitzonderingen na, vind je de diverse activiteiten voorgesteld. Ik
vraag jullie bijzondere aandacht voor de Dag van de Oud-leerlingen op
zaterdag 17 november 2018 en voor de Praatavond voor de
afgestudeerden van de laatste 10 jaar (steeds een succes, ook door de
mogelijkheid om leerkrachten terug te zien!) die op vrijdag 23 november
2018 zal plaatsvinden. Over deze initiatieven vind je alle praktische details
verder in dit blad.
Traditiegetrouw bevat dit Berichtenblad ook informatie over tal van andere
interessante initiatieven die door en voor oud-leerlingen georganiseerd
worden, zoals de Aperitiefconcerten gebracht door Haec Olim Musicalia,
de Haec Olimprijs, die elk jaar aan een verdienstelijke oud-leerling(e)
wordt toegekend, en “de literaire kring”.
Wat het faciliteren van de onderlinge contacten betreft, b.v. door het ter
beschikking stellen van klaslijsten, vraag ik je aandacht voor de
privacyverklaring hier verder in het Berichtenblad opgenomen, met
verwijzing naar het beleid van het college ter zake. Hiermee willen we ons
conformeren met de op 25 mei 2018 in voege getreden Europese richtlijn
die de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens
verder geactualiseerd heeft.
Ik wil jullie tenslotte uitnodigen om lid te worden van onze vereniging. Je
krijgt er bovendien een goed uitgewerkt jaarboek voor met nieuws, zowel
over het leven in het college nu als destijds, dat een ruim publiek en elke
generatie kan boeien.
Ik hoop jou op één van onze activiteiten te kunnen verwelkomen.
Dirk Van Belle
Voorzitter (retorica 1972)
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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 oudleerlingenvereniging en om de contactbevordering en netwerking tussen oudleerlingen 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@sintlodewijkscollege.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 oudleerlingenvereniging 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.
Omdat wij het ons niet kunnen permitteren ons Berichtenblad via de post te
versturen naar de ca. 7400 postadressen die wij thans hebben, wordt het
Berichtenblad in de regel via e-mail verstuurd naar alle e-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.
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 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 nummer, maar dan met
vermelding van hun naam, voornaam en hun retoricajaar. Bovendien moet
de expliciete vraag ieder jaar opnieuw gesteld worden; d.w.z. één
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telefoontje/SMS-je per jaar en je ontvangt verder het papieren
Berichtenblad.
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 2019.
Er is enkel een speciale regeling voor de leerlingen die in juni 2018 het college
verlaten hebben. Wanneer zij zich nu lid maken - tegen het gunsttarief van 5
euro -, dan loopt hun lidmaatschap door tot 31 december 2019 en zij zullen
dus tweemaal ons jaarboek (dat van 2018 én dat van 2019) ontvangen!
Het is dus nu de tijd om je lidmaatschap voor 2019 te hernieuwen of om
in 2019 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;
- 5 euro is het lidgeld voor de oud-leerlingen van de retorica 2018; d.w.z.
voor de leerlingen die in juni 2018 in het college afstudeerden.
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 2019".
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.
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 “oude” als het huidige college.
2. Betalende leden krijgen eveneens een reductie van 2 euro op de
toegangsprijs voor bepaalde activiteiten. Dit zal o.a. het geval zijn voor de 2
Aperitiefconcerten die jaarlijks door Haec Olim Musicalia georganiseerd
worden. Deze reductie, die uitsluitend geldt voor het betalend lid (en
dus niet voor zijn/haar partner of kinderen), zal telkens overhandigd
worden aan de ingang van het auditorium.
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n DE “LITERAIRE KRING”

De Literaire Kring die door onze oud-leerling Luc MATTART (ret. 1963)
opgestart werd en geleid wordt [hij zocht “seniores-latinisten” om samen
Latijnse teksten door te nemen], kent nog steeds succes. Dit wordt dan ook
verdergezet, en wel voor het dertiende jaar!
De deelnemers spreken onderling de werkwijze af en het college stelt verder
een lokaal ter beschikking. De lessen hebben plaats op donderdagavond om
18 uur en iedere les duurt ca. 2 uur.
Het nieuwe “schooljaar” van de Literaire Kring begon wel al op een donderdag
in september, maar geïnteresseerden kunnen nog altijd aansluiten. Neem
daarvoor contact op met Luc. Hij is te bereiken op 050 31 98 89 of via mail
(magister44@telenet.be).
n 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. Op die website van het college klik je dan
bovenaan op de tekst “Bruisende school” en daarna in de reeks trefwoorden
die links verschijnt op “oud-leerlingen”. Op de nieuwe pagina kan je eerst
lezen waar onze 2de naam Haec Olim vandaan komt.
Daaronder staan een aantal links. Eerst en vooral een link naar ons
Berichtenblad dat je dus ook via die 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!
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. Je kan
nu door dit scherm “scrollen” (met de muis of de pijltjestoetsen) en (als je een
handje ziet) klikken op alles wat je interesseert.
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.
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Wil jij in 2019 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 2019 ons Berichtenblad via de post ontvangen, verwittig dan
Willy Verbanck op 0475 40 82 52.

Alle activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging vind je terug op de
facebookpagina “Sint-Lodewijkscollege Brugge” onder de rubriek
Evenementen.

Vanaf nu kan je dit Berichtenblad ook lezen via de website van het
college. Surf naar www.sint-lodewijkscollege.be, en dan naar “Bruisende
school” - “oud-leerlingen”.
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n DE DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN op zaterdag 17 november 2018

Wij bundelen onze jaarlijkse activiteiten samen op één dag, en die noemen we
bewust “De Dag van de Oud-leerlingen”. En het mag gezegd worden dat dit
een succesformule is. De confrontatie tussen oudere en jongere generaties
blijkt inderdaad zeer leerrijk te zijn!
De Dag van de Oud-leerlingen, het “Ontmoetingsmoment” voor alle oudleerlingen, heeft dit jaar plaats op zaterdag 17 november 2018.
Uiteraard worden alle oud-leerlingen (én hun partner) op deze dag
uitgenodigd; maar voortaan worden ook de retoricajaren om de 5 jaar nog
eens expliciet uitgenodigd.
Dit jaar zijn dat de retoricajaren die eindigen op een 3 (1943, 1953… tot en
met 2013) en de retoricajaren die eindigen op een 8 (1948, 1958… tot en
met 2008). Deze oud-leerlingen ontvangen dus nog een aparte uitnodiging.
De retoricajaren die speciaal aangeschreven worden, kunnen misschien nu
reeds contact opnemen met hun klasverantwoordelijke(n) en hun klasgenoten,
om speciaal op die dag een klasreünie te houden. Dit is trouwens ook al een
traditie geworden.
Hoe verloopt deze dag?
10u30

Eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden oudleerlingen en oud-leerkrachten (in de Stille Ruimte).

11u15

Receptie voor alle oud-leerlingen (in de Agora).
Deze receptie, traditioneel zeer verzorgd door Deldycke Catering,
wordt gratis aangeboden.

12u30

Maaltijd (in de vergaderzalen vooraan)
Voor deze maaltijd, eveneens verzorgd door Deldycke Catering,
moet vooraf ingeschreven worden.
De prijs van de maaltijd bedraagt 47 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 Carpaccio van rosbief, Oud Brugge Prestige, kweepeer, rode biet
en pijnboompitten
ü Pot-au-Feu van Noordzeevis, krieltjes en winterse groentjes
ü Dame Blance
ü Koffie
VOOR DE MAALTIJD MOET WEL VOORAF BETAALD WORDEN!
Slechts na betaling wordt voor jou een maaltijd gereserveerd.
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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 47 euro (voor één persoon) of 94 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 2018”
De betaling moet gebeuren vóór maandag 12 november 2018!
Na de maaltijd is er gelegenheid tot napraten aan tafel met een natje… tot ca
16 uur.
n DE PRAATAVOND op vrijdag 23 november 2018

Vanaf 20 uur (tot 23u30) start in de Agora onze traditionele Praatavond
waarop - naast alle andere oud-leerlingen - speciaal de retoricanen van de
laatste 10 jaar (retorica 2009 tot en met 2018) uitgenodigd worden.
Dit is een waar succesnummer dat voor onze jongste oud-leerlingen geen
verdere toelichting behoeft! Zij kunnen 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!

Wil jij in 2019 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 2019 ons Berichtenblad via de post ontvangen, verwittig dan
Willy Verbanck op 0475 40 82 52.
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n HAEC OLIMPRIJS 2019

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 27
januari 2019 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) ???
Dit jaar wordt deze prijs dus voor de 27ste keer uitgereikt en wij bekronen
opnieuw een laureaat uit het domein “wetenschappen”. Op de Dag van de
Oud-leerlingen zal de naam van de laureaat bekend gemaakt worden.
Alle oud-leerlingen worden uitgenodigd op de uitreiking van deze prijs
op zondag 27 januari 2019. 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 Haec Olimprijs 2020. Wij zoeken dan een
verdienstelijke oud-leerling(e) in de groep “sociaal”. Suggesties zijn van harte
welkom bij de bestuursleden van Haec Olim (zie verder)
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n APERITIEFCONCERTEN

Haec Olim Musicalia organiseert opnieuw 2 Aperitiefconcerten.
Het eerste heeft plaats op zondag 18 november 2018. Dit concert wordt
verzorgd door het showkoor Amuse.
Het tweede Aperitiefconcert heeft plaats op zondag 24 februari 2019. Het
instrument dat in dit concert centraal staat, is de cello. In het voorprogramma
wordt het 30-jarig jubileum gevierd van Koral Muzikal, het kinderkoor
verbonden aan de basisschool Gistelse Steenweg 440. Dat koor wordt
trouwens ook geleid door twee oud-leerlingen: Trui Verhaeghen en Hanne
Desoete.
Beide aperitiefconcerten hebben plaats om 11 uur in het auditorium van het
college. De betalende leden van de Oud-leerlingenvereniging ontvangen
telkens 2 € reductie op de toegangsprijs.
n CONCERT

Op zondag 2 juni om 11.00 uur ontvangt het Sint-Lodewijkscollege het
Kreissinfonieorchester Ennepe-Ruhr. Het orkest is ontstaan uit een
samenwerking van twee Duitse gymnasia, waarvan onze partnerschool
Waldstrasse Hattingen er één is. Het concrete programma is nog niet bekend,
maar uit voorgaande optredens weten we dat zij een variatie van lichte
klassieke muziek brengen.

Alle activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging vind je terug op de
facebookpagina “Sint-Lodewijkscollege Brugge” onder de rubriek
Evenementen.
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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)
voorzitter

dirk.van_belle@telenet.be

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
directeur

koen.seynaeve@sint-lodewijkscollege.be

Willy Verbanck
oud-adjunct-directeur
& secretaris

willy.verbanck@gmail.com
oudlln@sint-lodewijkscollege.be
oud-lln@sint-lodewijkscollege.be
oudleerlingen@sint-lodewijkscollege.be
oud-leerlingen@sint-lodewijkscollege.be
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Wil jij in 2019 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 2019 ons Berichtenblad via de post ontvangen, verwittig dan
Willy Verbanck op 0475 40 82 52.

Alle activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging vind je terug op de
facebookpagina “Sint-Lodewijkscollege Brugge” onder de rubriek
Evenementen.

Vanaf nu kan je dit Berichtenblad ook lezen via de website van het
college. Surf naar www.sint-lodewijkscollege.be, en dan naar “Bruisende
school” - “oud-leerlingen”.
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