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Wij wensen U een gezond en gelukkig 2015 !     

Dr. Wim Goderis, voorzitter (in naam van het bestuur)

Nieuwsbrief 1/2015 van de Oud-leerlingenbond Klein Seminarie - 10.01.2015

Beste  oud-leerling ,
Geachte

Dit is onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.  Nadat ons tijdschrift van weleer 'Eertijds' om financiële redenen werd opgegeven, starten we dit jaar met een digitale nieuwsbrief voor onze oud-leerlingen. (voorlopig drie-
vier edities per jaar). 

Eerst vragen wij u om uw adresgegevens te controleren.  Wij rekenen op u om ons nieuws door te mailen voor een volgende editie.  Ook foto's van weleer zijn welkom.   Veel leesplezier ! 
Dokter Wim Goderis, voorzitter

Inhoud : 
1. uw adresgegevens in ons bestand
2. nieuw boek - echt een aanrader 
3. oud-leerlingen in de kijker 
4. terug in de tijd (met unieke foto's) 
5. in memoriam

 

1. Uw adresgegevens in ons bestand

Dit is uw adres :            uitgangsjaar : .....
........
8800   Roeselare 

Fout adres ? Stuur ons uw nieuwe gegevens door via ons contactadres (zie hieronder)

contactadres : oudleerlingenksr@skynet.be 
Adres : Zuidstraat 2 B-8800 Roeselare
Onze website : www.oudleerlingenksr.be vzw Oud-leerlingenbond Klein Seminarie

2. Nieuwe uitgave... van o.m. leraars en oud-leraars van het Klein Seminarie

Graag brengen wij de publicatie van "Geweld herdacht" onder uw aandacht. Deze bundeling van essays van drie generaties van oud-leerlingen en (oud-)leraren van het Klein Seminarie brengt een multi-
disciplinaire en menswetenschappelijke benadering van geweld, oorlog en vrede.

Met een kritische, veelzijdige en alternatieve 'her-denking' willen de auteurs tevens perspectieven aanreiken vanuit en voorbij het dreigende geweld van vandaag.

(redactie : leraar Geert Van Coillie, oud-leerling Luc Anckaert en oud-leraarPaul Thoen e.a.)

 

In maart 2015 wordt een thema-avond over het boek georganiseerd. 
Het boek is te verkrijgen in het secretariaat van het Klein Seminarie voor de prijs van €26.50 of door bestelling via e-mail aan het secretariaat (klik dan hier) 
Bij verzending worden u 8 € portkosten aangerekend.

3. Oud-leerlingen in de kijker

Dirk Beeuwsaert, 66 jaar, uitgangsjaar 1966 Wetenschappelijke A, opleiding burgerlijk ingenieur electro-mechanica aan de Universiteit Gent en een managementopleiding bij Insead/CEDEP in
Fontainebleau. Hij is afkomstig uit Rumbeke en werd in oktober 2014 de 'baas" van de Europese energieactiviteiten van GDF Suez, goed voor 43 miljard euro omzet en 27000 werknemers. Hij werkte
achtereenvolgens bij Intercom, Electrabel, CEO van de internationale energietak van GDF/Suez tussen 2000 en 2013. 
(bron : De Tijd)
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Tom Vandenkendelaere, uitgangsjaar 2002 LMT, werd in november 2014 Europees parlementslid voor de CD&V, in opvolging van Marianne Thyssen, die voor België Europees Commisaris werd op 1
november 2014. Tom is een rasechte Roeselarenaar, hij is er geboren en getogen. Na het college studeerde hij aan het franstalige 'Institut Libre Marie Haps' voor vertaler, Engels-Duits. Met een master
'international relations' en later een PhD over de Europeanisering van de Duits-Poolse relaties aan de Universiteit van Kent sloot hij zijn studentenleven af. Van 2007 tot 2011 was hij docent-assistent aan de
Universiteit van Kent. In 2010 ging hij aan de slag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, eerst binnen de dienst Azië en nadien bij de dienst economische diplomatie die de handelsmissies van
toenmalig Prins Filip voorbereidde. Sinds 2013 was hij voorzitter van de JONGCD&V.

 Peter Malisse, uitgangsjaar 1978 Latijn-Grieks, leraar aan het College, behaalde in 2014 een doctoraatstitel in de musicologie. Zijn doctoraatsthesis had als titel "Waiting for the Genius. The English
Musical Renaissance(1880-1952). History, Memory, Identity". Hiermee heeft het Klein Seminarie al vier 'doctors' in haar rangen.

 

 

 

 

4. Terug in de tijd...uit ons archief (met unieke foto's)

We schrijven het jaar 1968... Broederlijk Delen was een jaarlijkse traditie in het College. Alle mogelijke initiatieven waren goed om wat geld in het laatje te brengen. Eén van die initiatieven was een
autorace met aan het stuur de leerkrachten. 
Voor vijf frankskes van toen kon je wedden om de winnaar. En die was leraar Roelens (zie foto). Tweede was E.H. Claerhout. Andere initiatieven in 1968 waren een minder succes. Een 'hongermaal' voor
20 frank met keihard gekookte rijst i.p.v. biefstuk met frietjes. Ook het werpen met eieren naar een bord, met in de opening het hoofd van een vrijwilliger uit het Economische kon niet rekenen op de
goedkeuring van menige leraars. Eten weggooien ? Maar de leraars wisten niet dat het om bedorven eieren ging, gratis geschonken door de toenmalige bakker Demey. Bracht toch een aardig centje op. 
Wie herkent zich nog op deze foto ? Op de foto hieronder zien we uiterst rechts nog leraar Marc Olivier, Bernard Bulcke en links ervan Geert Decock (broer van aalmoezenier André Decock) en Jef
Devriendt. Helemaal bovenaan in het midden herkennen we nog Guy Vandeghinste.

Mr. Etienne Roelens geniet sedert 1998 van zijn welverdiend pensioen in Oostnieuwkerke. E.H. Flor Claerhout is nu aalmoezenier aan de OCMW-instelling 'Biezenheem' te Kortrijk.

5. in memoriam... zij die ons in 2014 hebben verlaten

Met spijt hebben wij in 2014 afscheid genomen van volgende oud-leerlingen :
- Geert Cosaert, uitgangsjaar 1962 LGR, overleden op 7.6.2014
- Dokter Luc Termote, uitgangsjaar 1974 LWE, overleden te Zulte op 31.01.2014
- Marcel Bostoen, uitgangsjaar 1940 Econ., overleden op 31.10.2014
- Jacques DeJonghe, uitgangsjaar 1948 Econ., overleden op 16.9.2014



- Dokter Polidor De Mûelenaere, uitgangsjaar 1939 LGR, overleden te Roeselare op 23.05.2014
- Frans Mullie, uitgangsjaar 1955 LGR, overleden op 14.11.2014
- Frans Decuypere, uitgangsjaar 1954 Econ., overleden te Leuven op 3.05.2014
- Stefaan Roelens, uitgangsjaar 1980 WEB, overleden op 11.07.2014
- Dokter Maurits Van Den Bulcke, uitgangsjaar 1946 LGR, overleden te Oostnieuwkerke op 07.03.2014
- Simon Maertens, uitgangsjaar 1952 Econ., overleden te Roeselare op 8.03.2014
- Frans Vanhecke, uitgangsjaar 1961 Econ. overleden op 10.07.2014
- E.H. Paul Vanhalst, prefect aan het College van 1968 tot 1983, overleden te Wevelgem op 18.09.2014
- Paul Stragier, oud-leraar, uitgangsjaar 1968 WEB, overleden te Roeselare op 21.04.2014 
- Dokter Marc Kennes, uitgangsjaar 1958 LGR, overleden te Brugge op 23.12.2014
- Gérard Deleersnyder, uitgangsjaar 1965 LGR, overleden in oktober 2014
- Omer Provoost, oud-leraar 6° Moderne, overleden op 8.8.2014

Eindredactie : Jos Depondt,

Wenst u geen berichten meer te ontvangen, klik dan hier .
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