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Een vereniging in bewqing

Niets is gevaarlijker dan berusten in het heden. Dat beseffen wij
met de raad van bestuur van onze vereniging maar al te goed.

Vandaar dat wij de laatste jaren gestadig de werking van onze
vereniging analyseren, biisturen en evalueren.

Het feestelijk gebeuren rond de terugkomdagen werd in dat
kader reeds aan een grondige facelift onderworpen.
Wij gaven inderdaad voorang aan de vemietrwing van deze
retinies omdat wij ervan uitgaan dat dit het hoofddoel geworden

is van onze vereniging.

Mensen binden aan een oud-leerlingenvereniging is immers niet
gemakkelijk meer.
ledereen is al in zoveel clubs en verenigingen, ontvangt zoveel
post en heeft altijd een gebrek aan tijd.

Ln toch zijn wij er met de raad van bestuur van overtuigd datwij
u dat ietsje meer kunnen bieden.
.Eind december vergaderen wij omtrent de toekomst van onze
vereniging in deze snel evoluerende maatschappij.
Heeft u idee€n, voorstellen, wilt u meewerken of er bij ziin, laat

het ons weten.
tAfij zijn er immers voor u.

Manu De Meester
voozitter
Oud-leerlingenbond Klein Seminarie
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De terugkomdagen komen er aan:
11 en 75 november 2(N3

Traditiegetrouw organiseert de oud-leerlingenbond in november
zijn terugkomdagen.
Terugkomdagen in het meervoud dus, want sinds 5 jaar zijn er
indedaad twee bijeenkomsten.

Reden van deze splitsing was de verscheidenheid in leeftijd
tussen de oud-leerlingen.
Jongeren, die net of een paar jaar terug het college verlieten
hebben andere behoeften dan zij die de sdrooltijd al 10 jaar of
meer achter de rug hebben.

Voor de jongsten onder ons organiseren wij op zaterdag 15
november, voor het vijfde opeenvolgende jaar, een gezellige
bijeenkomst in het schoolrestaurant. Met de steun van de
Brouwerij Rodenbach kan er van20 tot22 uur bij een glaasje en
een hapje aardig wat gekeuveld worden over de studies, de
eerste werkervaringen of wie weet ... die goeie oude tijd.
Tussendoor worden foto's en een aantal filmpjes uit de
schooltijd geprojecteerd. Stof genoeg dus om de anekdotes op
te halen.

Zij die 10, '15 of een veelvoud van 5 jaar terug afstudeerden
worden alle vijf jaar op 11 november (vaste datum) uitgenodigd.
Dit jaar verwachten wij dus ztj die afstudeerden in 1993, 1988,
1983, 1978, 1973,1969, 1963, 1958, 1953, 1948, 1943 en
daarvoor.

De formule van deze terugkomdag werd dit jaar lichtjes
gewijzigrd. Ingaand op de vraag van de klasverantwoordelijken
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steekt hetfeestmaa:in een nieuw,iuChtiger kleedie.

誂帖霊属∫聞巡 aヽ b praten o"籠 de Ou●

leedingenbond een streekbierenbar.

Totl1 0f 15 nOvember!
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Het Kbin Seminaie is voor & lg7e keer een nieuw schooliaar
ges€,ft. We hebben & laatste jaten een stevrge tnditie van
genrengd onderwijs opgebowrd oder het mofto: "Ruimte voor
haft & geesf'.

CIJFERS

Het college is opnieuw gestart met een groot aantal leerlingen:
1110 jonge mensen werden aan de goede zorgen van ons korps
toevertrouwd. De leerlingen konden vlot ondergebracht worden
in 51 klassen.
Er zijn 236 leerlingen in het eerste jaar waarvan 75 meisjes: 6
klassen Latijn en 4 klassen moderne. In het eerste jaar komt
38,557o van de leerlingen uit Roeselare-centrum en Beveren;
1AJ6o/o uit Rumbeke en Oekene; 33,47o/o uit de ruime
Roeselaarse onderwijsregio. 17,47o/o v€fi de leerlingen in het
eerste jaar komt van buiten de regio Roeselare-Ardooie.
Van de 1110leerlingen ziften er 41,71o/o in de eerute, 30,99o/o in
de tweede en 27,29o/o in de derde graad. Tussen het tweede
jaar en het zesde jaar volgen 43,93o/o van onze leerlingen een
studierichting met Grieks (Grieks-Latijn) of Latijn (Latijn-
wiskunde, Latijn-modeme talen of Latijn-wetenschappen) en
56,040/0 kiest een studierichting uit de modeme humaniora
(economie of wetenschappen).
In het college zitten 357 meisjes in de zes jaren: ze maken nu
32,160/o uitvan de totale schoolbevolking.
De gehele Campus Klein Seminarie biedt onderwijs (lager en
middelbaar) aan 1865 leerlingen; hiervan kiezen er 188 voor het
intemaat (waarvan 27 jongens van het college).

Kris Pouseele
Directeur Klein Seminarie
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Eigentiids altaar voor onze kert

De laatste grote verbouwingswerken in de kerk van het Klein

Seminarie dlteren van 1973. Na het Tweede Vaticaans Concilie

vroeg het interieur van de kerk om een aanpassing. De werken

o.l.v. binnenhuisarchitect cyril Maertens zorgden voor een

nietrw aangebotrwd en uitspringend podium met daarop een

bronzen altaar van edelsmid Joris Verstraete.

Vijfentwintig jaar later vertoonde dit altaar enkele tekenen van

C6 tanO Cei iilOs. Het werd een paar iaar geleden weggehaald
en voorlopig vervangen door een wankele tafel. Ondertussen
werd uitgekeken naar een altaar dat zou passen in de barokke
kerk, maar tevens voor de liturgie met jongeren bruikbaar zou
zijn. Het diende stevig te fln, maar ook' op vraag van de lagere

school, verplaatsbaar.

Tijdens de vakantie liep ik kerken en kloosters af op zoek naar

een gescfrikt altaar. BU de paters Karmelieten in leper, die hun

klooJter willen sluiten, stond veel kerkmeubilair te wachten op

een nieuwe bestemming. In de huiskapel van de paters trof mij

een altaar dat wonderwel bij ons zou passen en tevens een

modeme aanblik bood.
Eind november verhuisde het eiken altaar, een lezenaar, drie

stoelen en een sokkel, allen getekend door Michel vemimme
van het Brugs kunstatelier Arte Gross6 en gerealiseerd door de

lzegemse timmerman w. vanfleteren, definitief naar onze kerk.

Mo6en we hopen dat deze aankoop een eerste aanzetzouzi4n
tot een algemene opknapbeurt van dit gebouw in het hart van

het Klein Seminarie?

Philippe Hallein
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