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Beste oudJeerling

De oudJeerlingenbond van het Klein Seminnie gant een nieuw lalender-
jaar in, met onze wensen. De beheerraod en de directie van het Instiruut
Klein Seminaie wensen u vrede en geluk tee, ntnnr bovennl wensen wij
onze vereniging een boeiend werkjaar toe.

In het laatste "redactioneel" van ons tijdschifr "Eertijds" hefi u het al
gelezen: de oud-leerlingenbond zoelct versterking bij otrd-leerlingen van de

verschillende perioden van het bestann van het college. Met een vernieuw-
de kern willen we de vaste activiteiten ondersteunen zoals de traditionele
ontmoetingsdag op 11 november bijvoorbeeld. Manr de besruurskern wil
ook nienve initiatieven uitwerken. Dae plooifolder als beichtenblad is
daar €4n van.

Inderdaad, eke goed werkende oud-leerlingenbond hefi een eigen con-

tactblad. Ook onze vereniging hefr dit. Onze oud-leerlingenbond brengt
de uitgave van het eigen fijdschrifi 'Eefiids". Daarin hoort alle informa-
tie thuis over oud-leerlingen of waar oudleerlingei kunnen in geihteres-

seerd zijn: een waaier um wetenswcutrdigheden over weleer, een leraar
op rust, ...
h vertellen we ook in een korte kroniek wat er het het voorbije jaar in het

college is voorgevallen. Belangrijke toespraken worden integranl opgeno-

mcn. Het bevat informatie over de nog studerende oud-studenten. En af en

toe proberen we ook een wetensclappelijke bijdrage in ons tijdschrifr op te

nemen. "Eenijds" verschijnt zo tweem(nl per janr, begin december en

begin juni.

Vanaf dit lulenderjaar krijgt u tussendoor, in febrwri en in oktober, ook

deze kleine plooifuMer in de bus: uEenijds - berfuhtenblad'. In het be-

ri chtenblad b ezo r gt de oud-le erling enbond u allerlei wetenswanrdighiden

over het Klein Seminarie van vandaag. Tevens vindt u er de annkondiging

en info over allerlande activiteiten die in het Klein Seminnrie doorgaan.
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We wilten u wat mee de hanslag van onze school laten voelen.

Il Ziet het, "Eertiids" wordt een volwaardig trimestrieel tiidschrifi. fu
verschijnt "Eertijds" tyveemael in uitgewerlctq versie en tweemaal als be-

richtenblad. We zien uit runr wv rmcties: alle bedet*ingen rond inhoud

en vormgeving zijn wekom, tryiltr bovetwl Zien wii uit naar uw. inschrii-

ving in de oud-teerlingenbond. Het is slechts fuor u in te schriiven dat u

ook de komende nummers van het beichtenblad zult l<riigm. Elke oud-

leerling die tid wordt van de vermiging, kiigt het blod thuis besteld.

Waarop wacht u om lid te worden?

Buitm dae schrifielijke commanicatie hopenwii u te lumen ontmoetm op

CEn van onze activiteiten voor oud-leerlingen. Met een til<keltie fierheid te

behoren tot de schoolgemeenschap van hA Klein Semirwrie groeten wii u

van hnne.

Michel Vulsteke

vooryEter

Kristiaan Pouseele

directeur



LnvraarscHAp

Wij zijn verheugd dat elk jaar een zeer groot aantal oud{eerlingen spontaan

reageren op onze oproep om het lidgeld te betalen. De vereniging maken we
toch samen groot.

Ondanks de'slechte conjuirctuur en de stijgende papierprijs kunnen wij het
lidmaatschap van onze oud-leerlingenbond op hetzelfde bedrag als de vorige
jaren behouden.

kden betalen 5fl) fr.
Wie een extra steun wil geven, betaalt 7fi) fr. als beschermlid.
Voor het tarief van 1fl)0 fr. wordt u ere-lid.

Voor onze abituri€nten (lichting 1995) geven we het lidgeld 1996 aan een
gunsttarief, nl. 300 fr.

U vindt bijgaand "en overschrijvingsformulier waarmee u uw persoonlijke

bijdrage kan storten:

rekening : 7 12-77U215}54 Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare

mededeling: uitgangsjaar en afdeling

Wilt u uzelf een jaarlijks administratieve karwei besparen 0n tegelijk de kost
voor de oud-leerlingenbond verkleinen, gelieve dan uw lidmaatschap via
domiciliEring te bestendigen. Een formulier is hierbij gevoegd; u hoeft enkel

aan te vullen met naam en adres (vakje "ondergetekende") en met de gege-

vens van uw financi€le instelling; vermeld ook het gekozen tarief a.u.b. De
drie exemplaren dient u af te geven aan uw financi€le instelling die de admi-
nistratie verder zal behartigen.

Qenerking€!.
l. De leden die hun lidmaatschap reeds vorig jaar met domiciliering heb-

ben geregeld, vinden bij dit berichtenblad g66n overschrijvingsformu-
' lier. Hun bankinstelling heeft het bedrag reeds vereffend.

2. De jongere leden die vorig jaar hun lidgeld 1995 hebben betaald, krij-
gen de jaargang 1996, zoals vroeger beloofd, gratis thuis besteld. Deze

leden vinden bij dit berichtenblad eveneens g66n overschrijvingsformu-
lier.
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Enkel de leden zullen het tijdschrift "Eertijds" viermaal per jaar toege-

stuurd krijgen en de uitnodigingen voor de meeste activiteiten. Dat het de

moeite waard is lid te zijn heeft onze Oud-Leerlingendag bewezen. Naast

fijne spijs en drank zijn er ook goede gesprekken, en interessante idee€n

worden er uitgewisseld. Er zijn ook plannen om een of andere culturele

manifestatie in de komende maanden uit te werken.

Bnsruun OI.ID.LEERLINGENBOND

Een organisatie leeft maar als er een stevige structuur wordt uitgebouwd. De

beheerraad is een hele ploeg oud-leerlingen die viermaal per jaar in een

vergadering de activiteiten plannen, voorbereiden en uitwerken.

De besnuuskernbestaat momenteel uit:
Michel Vulsteke (voorzitter), Eric Steen (ondervoorziner), Rapha€l Parent

en Johan Plets (secretarissen) en Guido Verstraete (penningmeester).

Leden zijn:
Willy Creytens, Michiel De Bruyne, Bart Deman, Jean-Pierre Derudder,

Jan Desmet, Carlos Dupon, Jacques Marichal, L,ode Monballiu, Frans

Monteyne, Kristiaan Pouseele, Peter Vanhulle, Aimd Vermeersch, Joris

Vermeersch, Marc Vermeulen, Patrick Catrysse, Jan Debels, Marc Van-

doorne

Onze vereniging staat op een kentering der tijden, zoals zoveel in onze sa-

menleving en ook in het onderwijs. Het besruur wil de belangrijke verande-

ringen in het Klein Seminarie ook de komende jaren ondersteunen. We nodi-

gen daarom oud-leerlingen van de verschillende periodes uit om onze rangen

te vervoegen: u kunt mee onze vereniging haar tweede adem geven.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de heer Michel Vulsteke (Tel.

051120 36 91) of de heer Johan Plets Oel. 051/ 22 49 28\
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IIBI Aular VvNcxn-FoNDS

De oudJeerlingenbond van het Klein Seminarie steunt al vanouds op de pijler

"missio". We denken hierbij aan de faam van ons college op missionair

gebied en aan het hoge aantal jonge mannen die als missionaris vertrokken

zijn naar de vreemde en er titanenwerk verrichtte en aan de vele mannen die

nu nog werkzaam zijn in alle continenten.

Sinds 1982 is het Amaat Vynckefonds opgericht als aandenken aan het Jubi-

leum 175 jaar Klein Seminarie. Dit fonds kon dankzij zijn bezieler E.H.

Lode Monballiu en ook dankzij de milde steun van oud-leerlingen een fonds

bijeenbrergen. De rente hiervan wordt jaarlijks besteed aan het werk van

missionarissen oud-leerlingen.

Scnoor.toNEEL

MIBA,D, EEN toNcEN un BosutE

Er gaan weinig jaren voorbd zonder toneel in het Klein Seminarie. De lange

toneeltraditie gaat ononderbroken door. Ook dit jaar werd een team van

gemotiveerde leerlingen en leerkrachten gevonden om van de feestzaal weer

een toneelzaal te maken. Dit jaar heet de roerganger Serge Vanneste (studie-

meester externaat 2es), zowat het synoniem van 'belichting' in de Roeselaar-

se theatenvereld, al staat hU al jaren ook zijn mannetje op het podium. Velen

kennenook zijn sociale voeling en bewogenheid, onder meer in het raam van

het Auschwitz-comit€. Ervaring, technische onderlegdheid en engagement

inspireren hem nu tot een debuut als regisseur van het actuele drama " Mirad,

eenjongen uit Bosni|^.

De geschiedenis van een jongen: in 66n jaar tijd verliest hij zijn familie, zijn
vrienden en zijn thuis; in 66njaar tijd verliest hij het vanzslf5plgftende van

zijn leven. Een verhaal van aanklacht en een noodkreet van al wie zich ver-

zet tegen het lot van de oorlog.
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Er wordr gespeeld in de feestzaal van het Klein Seminarie op Zafedag2
maart om 20.30 r,ur, zondag 3 maart om !8.30 urrr. vtdag I maart om

20.30 uur en zaterdag a maart om 20.30 uur. Inkom 160 fr. Kaarten en re-

servatie op het schoolsecretariaat (051)22 15 24.

In de tondelzaal loopt ook een tentoonstelling over het conflict in ex-Joe-

goslavi€, over de gruwel van de oorlog en het vluchtelingenprobleem. De

deuren worden geopend 66n uur voor het aanvangsuur van de voorstelling.

ScnooLrsnsr

Op zondag 5 mei 1995 vanaf 14.00 uur gooit het Instituut Klein Seminarie

zijn deuren weer open. Ook u, oud-leerling, bent er welkom. Leraars en

leerlingen exposeren en demonstreren in de lokalen van Malachiet (klas-

sengebouw van 1992). Er zijn sportactiviteiten, muzikale intermezzi, inlich-

tingen over het studie-aanbod en het bloeiende parascolaire leven.....

Dit jaai willen we naar buiten treden met een "expositie met eigen werk van

leerlingen": Kleine Kunst maar met grote 'K'. U bent alvast uitgenodigd.

Hnr Ixsnrtrur Kr,Bw SnvrrxlmE 1995-1996

enkele cijfers
Met 154 eerstejaars en 894 leerlingen in het totaal is onze school opnieuw

wat teruggelopen in leerlingenaantal. Sinds het schooljaar 1993-1994 zijn er

geen 1000 leerlingen meer in onze school.

Van de 894 leerlingen zitten er 37 % in de eerste graad, 32,3 % in de twee-

de en 30,6 % in de derde graad. Vanaf de 2es volgen 8,2 % een

studierichting met Grieks; 31,8 % worden ondergebracht in de Latijnse

humaniora en 58,4 % lrtezen een studierichting in de moderne humaniora.

In het eerste jaar is de verdeling tussen de Latijnse en de moderne humaniora

nagenoeg gelijk (Latijnse 48,1 % - moderne 51,9 %). Onze eerstejaars ko-

men uit 29 gemeenten: 59 % daarvan komen uit de stad Roeselare.
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llnr KmrN SBprrNnRrE rN Eunopn

Voor het eerst wil het college uit zijn greruen breken. Het Klein Seminarie

heeft een internationaal uinvisselingsproject opgestart met de Grammar

School in het Noord-Engelse Beverley. De Grammar School is een jongens-

school met een heel rijke traditie, die teruggaat tot de achtste eeuw. Beverley

is een schilderachtig, landelijk stadje dat aanleunt bij de industri€le havenstad

Hull.

Aan het project nemen twaalf leerlingen van het vijfde jaar deel. In april

1996 komen onze Engelse partners een week lang op bezoek. Volgend najaar

gaan onze uitwisselingsstudenten op tegenbezoek naar Beverley. De deelne-

mers verblijven telkens in elkaars familie, zodat het contact met de andere

taal en cultuur zo intersief en optimaal mogelijk is.
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