
   Nieuwsbrief 7 - 2017 van de Oud-
leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare 
vzw  
                      Januari 2017 (derde jaargang) 

Beste oud-leerlingen, 
 
Dit is al onze derde jaargang van onze digitale nieuwsbrief.  Alvast dank aan de vele 
oud-leerlingen voor hun bijdrage aan onze nieuwsbrief, voor de vele e-mails die wij 
mochten ontvangen en vooral voor het warme weerzien op onze terugkomdagen van 
november. 
In naam van het bestuur wens ik iedereen een zeer gezond 2017, zonder zorgen en vol 
van optimisme.  
Wim Goderis, uw voorzitter  

Inhoud :  
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3. Enkele cijfers van het voorbije jaar  
4. Oud-leerlingen in de kijker :  onze piloten onder onze oud-leerlingen (deel 2) 
5. Nieuw : een klas in de kijker 
6. Terug in de tijd :   de jeugdverkeersbrigade ... 
7. In Memoriam  

 met dank aan onze sponsor, oud-leerling uitgangsjaar 1984, die anoniem wenst te blijven.   

1. De Oud-leerlingenbond bezoekt het Europees Parlement... 

  

Uitnodiging : op dinsdag 11 april bezoeken wij het Europees 
Parlement in Brussel.  Voor slechts 25 € brengen wij u met de bus 
naar Brussel. We bezoeken het Europees Parlement, u kunt onze 
oud-leerling Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, 
ontmoeten en daarna gaan we nog naar het Museum van 
Natuurwetenschappen met o.m. de fameuze dinosaurusen.   
Inschrijven vanaf 1 februari 2017.  

 

De eerste 50 inschrijvingen via e-mail (datum en uur) gaan met ons mee. 



  Bezoek aan het Europees Parlement.  Praktische inlichtingen :  

- alleen voor oud-leerlingen, maximum aantal deelnemers 50 personen, sorry 
deze keer geen partners.  

- vertrek met luxe autocar om 8.00 u. in het Klein Seminarie  

- gratis parking mogelijk op de speelplaats in het college 

- na de maaltijd in het Europees Parlement bezoek aan het Museum van 
Natuurwetenschappen, op wandelafstand van het Europees Parlement in 
Brussel. 

- prijs : slechts 25 € (inbegrepen : busrit, inkom en begeleiding in het 
Parlement en het museum)  niet inbegrepen : maaltijd in het self-restaurant 
van het Europees Parlement (prijs 10-15 € voor een volledige maaltijd 

- terug in Roeselare rond 17.00  

INSCHRIJVEN : via e-mail naar oudleerlingenksr@skynet.be vanaf 1 
februari.  De eerste 50 inschrijvers worden geregistreerd en zullen daarna 
gevraagd worden om een aantal gegevens (ID kaart enz.) omwille van 
veiligheismaatregelen door te mailen.  Inschrijving pas definitief na betaling.  

EEN UNIEKE KANS OM HET EUROPEES PARLEMENT TE BEZOEKEN ! 

  

2. Onze terugkomdagen voor oud-leerlingen 2016 

  

Onze terugkomdagen blijven een vast item en blijken een 
succesvolle formule te zijn.  Dit jaar zal de terugkomavond 
(voor oud-leerlingen die het college de laatste negen jaar 
hebben verlaten) plaatsvinden op zaterdag 18 november 
2017.   Voor de ouderen is 11 november weer de datum van 
afspraak (uitgangsjaren eindigend op 2 of 7). 

  

  



3. Enkele cijfers en gegevens van het voorbije jaar.... 

  

Ons adressenbestand bevat 10180 namen van oud-leerlingen, 
waarvan er 3 110 in Roeselare wonen en 306 in het 
buitenland. 
Vorig jaar ontvingen wij 1 993 emails, vooral met 
adreswijzigingen.  Wijzelf verstuurden 17 962 emails naar 
onze oud-leerlingen, vooral met onze digitale nieuwsbrief.  
Onze website had in 2016 welgeteld 35 879 bezoekers, 
waarvan 10 154 via een mobiel toestel.  8 778 bezoekers 
gebruikten Chrome als hun standaard browser. Er waren 3 876 
bezoekers uit Amerika, 848 uit Azië, 188 uit Zuid-Amerika en 
737 uit Australië.  Piekmomenten van onze website - met meer 
dan 1 000 bezoekers per dag - noteerden wij telkens bij het 
publiceren van onze nieuwsbrief. 
Onze facebookpagina heeft nu zo'n 700 volgers.  Dat mogen er 
in 2017 gerust wat meer worden.  
In 2016 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 64 
oud-leerlingen. 
Het bestuur vergaderde vier keer vorig jaar, waarbij o.m. de 
gewijzigde statuten van onze vzw werden goedgekeurd.  
Op 8 juni 2016 werden deze gewijzigde statuten gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad.  
De grootste uitgavenpost van onze vzw zijn 
"postzegels".  Gelukkig konden wij rekenen op een aantal 
sponsors, waarvoor dank !  
In 2016 kregen wij van een oud-leerling, uit Spanje, vier 
vlaggen, gratis en voor niets.  Onze nieuwe flyer werd  
ook door een oud-leerling gesponsord.  

Word ook lid van onze grote facebookfamilie :   

  



 
4. Oud-leerlingen in de kijker :   onze piloten (deel 2) 

  

Met deze tweede bijdrage sluiten wij deze reeks af over onze 
piloten.      

 
Didier Dejonghe, uitgangsjaar 1974 Wetenschappelijke B, werd 
geboren in Roeselare in het jaar 1955. 
Na het college bouwde hij een professionele loopbaan uit als 
piloot.  Al vlug specialiseerde hij zich als vlieginstructeur.  Zijn 
passie en kennis aan anderen doorgeven werd zijn roeping. Een 15-
tal jaar terug werd hij door de Belgian Civil Aviation Authority, een 
afdeling van het ministerie Mobiliteit Dienst Luchtvaart, aangeduid 
als vliegexaminator met nationale en internationale bevoegdheden. 

Zijn taak bestond 
ondermeer uit het 
afnemen van 
vliegexamens van pas 
afgestudeerde 
kandidaat-piloten van 
de Belgische 
lijnpilootscholen.  

Piloot zijn is een 
vliegjob met veel 
variatie.  Zijn vlieguren 
heeft hij ons niet 
verklapt, maar hij gaf 
wél toe dat hij om en 
bij de 27 000 landingen 
"achter de rug" heeft, 
figuurlijk en letterlijk...

In de zomer van 2016 
ging Didier op 
pensioen.   Wat hij het 

meest zal missen?  "De wolken" was zijn antwoord zonder 
aarzelen.  Uiteraard blijft hij de loopbaan van zijn oud-leerlingen als 
piloot op de voet volgen en zal hij, daar waar nodig, vanuit zijn 
ervaring putten om hen bij te staan. En verder wil Didier nog af en 
toe een wolkje goeiedag zeggen, zij het nu eerder als recreatief 
piloot.  
  

 

 



Rigobert Declercq, uitgangsjaar 1975 Economische, was al in zijn 
kinderjaren gefascineerd door vliegtuigen en aanverwante 
onderwerpen, vooral door toestellen die laag en snel door de lucht 
kliefden.  Zijn beroepskeuze was dan ook snel gemaakt : piloot bij 
de luchtmacht. 

Na de medische, psychotechnische en fysische proeven in de 
kazerne Géruzet in Etterbeek en Goetsenhoven, werd Rigobert 
toegelaten tot de basisopleiding als kandidaat piloot in Brustem bij 
Sint-Truiden om daarna te verhuizen naar de Elementaire 
Vliegschool te Goetsenhoven.  Hij startte zijn training op een 
lestoestel, de Siai Marchetti SF260M.  Daarna volgden nog 
opleidingen met het eerste straalvliegtuig, de Fouga Magister 
CM170 en later met een Lockheed T-33, ook in Brustem. Na twee 
en een half jaar kreeg Rigboert zijn begeerde "vleugels" opgespeld 
om te worden gekazerneerd in de basis van Florennes en drie jaar 
later in Kleine Brogel om met de fameuze F-16 te vliegen.  Spijtig 
genoeg moest hij na een vliegtuigongeval met een Mirage het 
vliegen met deze F-16 stopzetten.  Hij werd uiteindelijk 
overgeplaatst naar Koksijde om er voor het rescue center te werken, 
beter bekend als de Seaking helikopter.  Hij werd in Koksijde ook 
later aangeduid als testpiloot en instructeur.  

Om af te sluiten zei Rigobert ons nog het volgende : "Piloot bij de 
luchtmacht, een beroep dat ik zeker opnieuw zou kiezen mocht het 
over te doen zijn".  Hoeveel keer hij door de geluidsmuur is 
gevlogen vertelde hij ons niet.       

  

  
Stefaan Braem, uitgangsjaar 1973 Latijn-Wetenschappen, is 
geboren in Roeselare (°1955) als zoon van de bekende kapper 
"coiffeur Elie" uit de Ooststraat.  Stefaan woont en werkt al 
jaren in de Verenigde Staten (Norfolk).  Wij hebben Stefaan 
gecontacteerd in de States.  Jarenlang was hij piloot in de 
States.  Hij liet ons echter weten dat hij zijn laatste vlucht 
uitvoerde in september 2001 op een Learjet 25B als privé-
piloot van een groot industrieel.  Nu is Stefaan actief als safety 
en security officer voor een limousinebedrijf voor VIP's.   
 
Stefaan heeft in augustus 2016 afscheid moeten nemen van 
zijn geliefde vrouw, Sandy Dumont, waarmee hij bijna 40 jaar 
was gehuwd. 

 

 

 

   

  



5. Een klas van weleer in de kijker :   

Met deze nieuwe rubriek proberen wij telkens een "speciale" klas van het 
college in de spotlights te zetten.  Sommige klassen komen nog regelmatig 
samen, dankzij een gedreven klasverantwoordelijke.  Andere klassen houden 
zelden of nooit een klasvergadering of hebben geen contact meer met hun 
collega's van toen.  Organiseert uw klas ook nog een reunie, laat het ons 
weten...  Dit keer gaat onze aandacht naar het uitgangsjaar 1970 Latijn-
Wetenschappen-Wiskunde en Grieks.  
Piet De Coninck, uitgangsjaar 1970 Retorica, meldde ons met trots dat ze op 30 
september 2016, vanuit Rijsel met de Eurostar naar St Pancras London zijn 
gereisd.  "Ze" zijn 13 oud-leerlingen van zijn klas met partners. Zij verkenden met 
de alombekende hop-on/hop-off bus London City, gevolgd door een boottocht op 
de Theems.  Op dag twee bezochten ze het Tate Modern Gallery met aansluitend 
een wandeling door Hyde Park, Harrods en the One New Change Shopping 
Centre.  Op de laatste dag stond het fameuze British Museum op het programma. 
Of er ook werd gegeten en gedronken konden wij niet achterhalen, maar aan de 
foto te zien was er wél veel ambiance. 

 
Op de foto herkennen we onze oud-leerlingen Hubert Bedert, Guido 
Vandecappelle, Antoon Wallays, 
Jean-Pierre Vanderschaeghe, Piet De Coninck, Philippe Vandewalle en Paul 
Provoost.   
Verder zien we enkele echtgenotes : Els Verstraete, Rita Matthijs, Krist Deaulmerie 
en AnnemieVerlinde. 
Fotografe van dienst was Martine Vanhuyse, weduwe van Frank Beeckaert.  



 
Wie zou deze jeugdige knapen nog herkennen ?  De meeste onder hen zijn nu op 
pensioen.  Blijkbaar was het een gewoonte om de  
brielers en "moischpotten" helemaal bovenaan te zetten en de "primussen" 
helemaal vooraan.  Of is dit maar een fabeltje ?   
Wie herkent er Frank Beeckaert, Jan Bommerez, Freddy Bonte, Stefaan De Grave, 
Alex Demeester, Karlos Dewagtere, Paul Dewulf,  
Claude Hannon, Stefaan Laitem, Paul Lommée, Claude Lyphout, Roland 
Mittenaere, Rik Oosterlinck, Geert Termote, Joseph Van Houwe 
Guido Vandecappelle, Philippe Vandewalle, Filip Vanwalleghem, Hubert Bedert, 
Pol Casteleyn, Gerrit Coddens, Piet De Coninck,  
Luc De Sloover, José Debaes, Guido Deburghgraeve, Karel Decock, Ludwig 
Fockaert, Patrick Hanoulle, Luc Pillen, Paul Provoost,  
Geert Seys, Lieven Van Holm, Jean-Pierre Vanderschaeghe, Noël Vanraes, 
Herman Boutens, Guido De Schepper, Marc Deceuninck, 
André Decock, Luc Denturck, Luc Depondt, Jean-Pierre Stragier, Paul Van 
Eeckhout, Ronny Van Walleghem, Johan Vandekerckhove 
en Antoon Wallays.    
Van de meeste oud-leerlingen konden wij ook nagaan wat er van hen is geworden 
na het verlaten van het college.   Zonder namen te  
noemen vinden wij in onze lijst één priester, een kernfysicus, twee 
landbouwingenieurs, een ziekenhuisdirecteur, een huisarts, een leraar, een 
zelfstandige, 
een consulent informatica, een Roularta-medewerker, apothekers, ingenieurs, 
bedrijfsleiders, een professor en een aantal die bij een bank hebben gewerkt.  



Eén oud-leerling van dit uitgangsjaar woont in Frankrijk.  Een andere heeft 
gewoond en gewerkt in Azië als landbouwingenieur. 
Nog een andere collega woont in de Verenigde Staten.  
Om privacy-redenen kunnen wij helaas niet een volledige lijst geven van de 
beroepsactiviteiten van deze oud-leerlingen.   
Voor de volledigheid sluiten wij af met de namen van de leraars op de foto.  We 
herkennen o.m. E.H. Michel Declercq, Pol Ingelaere,  
E.H. André Vermeulen, Adelson Valcke, Hans Decroos, E.H. Jos Debaere, 
Superior André Modde, Guido Debyser en Daniël Vermandere. 
Van het retorica 1970 zijn er helaas al zeven oud-leerlingen overleden :  Frank 
Beekcaert, Freddy Bonte, Claude Hanon, Luc Denturck, 
José Debaes, Stefaan Degrave en Ludwig Fockaert.  
  
Ook uw klas in de kijker ?  Stuur ons een berichtje, wij zorgen voor de rest.  
 
 
 
 
 
6. Terug in de tijd :  de jeugdverkeersbrigade ...met unieke foto's. 

  

Deze keer zijn we gaan snuffelen in de archieven van de 
Lagere School. We schrijven eind januari 1966...toen startte 
de voorbereidende afdeling met een verkeersbrigade. 

Na een degelijke opleiding kwamen de eerste jeugdbrigadiers, de zogenaamde 
"klaar-overs" op straat om hun vriendjes te begeleiden bij het oversteken  
van de drukke Zuidstraat. Elk jaar kregen ruim 20 vrijwillers uit het 5e en 6e 
leerjaar een opleiding voor deze opdracht.  Vergezeld van een leerkracht 
hielpen zij driemaal daags de kinderen oversteken. Er werd hen duidelijk 
gemaakt dat de verkeersbrigadiers geen bevoegde personen zijn en geen bevelen 
mogen geven, noch het verkeer regelen.  Hun taak was gewoon een groep 
voetgangers helpen bij het oversteken van de weg op een veilige manier.  
Meester Marc Tanghe was de eerste begeleider van de klaar-overs. Marc werd 
later leraar in Tielt.  



 

Dit waren de klaar-overs van het schooljaar 1968.  Wie herkent nog iemand ? Er werd 
ook een agenda bijgehouden, zoals hieronder is te zien : Op 31 januari 1966 werd 
definitief gestart met de verkeersbrigade.  

 
 



De allereerste "klaar-overs" van dienst in 1966 waren : Jean-Pierre Brulez, Carl 
Devriese, Filip Hanoulle, Rik Kiepe André Martin, Romain Massez, 
Jan Van Maele, Patrick Brabant, Albrecht Cloet, Hedwig Debruyne, Hans Deckmyn, 
Alain de Mûelenaere, Dirk Depicker, Paul Depondt, Johan Laitem, 
Luc Neirynck, Piet Nollet, Lieven Scheppers, Pol Tessier, Bart Vanden Berghe, 
Robrecht Vanhuyse, Marc Vanneste en Pol Verbeke.  

 

Zo te zien waren de uniformen niet op maat gemaakt.  Wij zouden wél graag weten wie deze 
leerlingen zijn. 

In 1986 vierde men het twintigjarig bestaan van de jeugdverkeersbrigade.  De klaar-overs van 
dat jaar waren o.m. Bart Sterckx, Michel Vergote, Heikki Segaert, Vincent Baelen 
Pieter Dhont, Bart Declercq, Emanuel Laridon, Francis Hautekiek, Dieter Vandecasteele, 
Stefaan Craeymeersch, Dimitri Simoens, Hendrik Steen, Stijn Bekaert, Ignace Cosaert, 
Filip Declercq, Brahm Steen, Bruno Vercruysse, Rik Vermeulen, Marc Danneels, Sven De 
Meulenaere, Yves Platteeuw, Bram Renier en Egon Vallaeys.  



De begeleider in 1986 was Paul Huyghe die zijn zeventiende jaar begon als hoofd van de 
jeugdverkeersbrigade.  

Door een wijziging van het verkeersreglement in 1992 - een verkeersbrigadier moest vanaf 
toen minstens 18 jaar oud zijn - werd het werk van de klaar-overs overgenomen 
door leraars, wat nu nog altijd het geval is.   Waar is de tijd ?  

 

 

7. in memoriam... zij die ons hebben verlaten  

Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-leerlingen : 
-  Freddy Bonte, uitgangsjaar 1970 Latijn-Grieks, geboren te Passendale en in 
Wevelgem thuis overleden op 14 januari 2016.  Freddy was directeur CM-Welzijn 
in Kortrijk en was vele jaren ACW- en CD&V-voorzitter in Wevelgem. 
- Staf Dermaut, uitgangsjaar 1959 Economische, geboren te Roeselare op 7 januari 
1941 en er overleden op 7 december 2016.  Staf was stichter van Drukkerij 
Grafoset. 
- Jacques Dumoulin, uitgangsjaar 1952 Economische, geboren in Ingelmunster op 
25 juli 1933 en in Izegem overleden op 5 december 2016.  Jacques was juwelier en 
opticien. 
- Willy Degroote, uitgangsjaar 1961 Latijn-Grieks, geboren te Menen op 31 januari 
1940 en overleden te Antwerpen op 20 februari 2016.  Willy was dokter in het 
Antwerpse. 
- Frans De Baene, uitgangsjaar 1958 Latijn-Grieks, geboren in Poperingen op 19 
december 1939 en overleden in Merelbeke op 29 maart 2016.  Frans was burgerlijk 
mijningenieur. 
- André De Tavernier, uitgangsjaar 1946 Latijn-Grieks, geboren in Hooglede op 7 
juli 1927 en overleden in Oud-Heverlee op 20 april 2016.  André was economisch 
adviseur bij de Boerenbond. 
- Guido Dedene, uitgangsjaar 1974 Latijn-Wiskunde, geboren te Roeselare op 7 
september 1956 en onverwacht overleden te Tienen op 23 oktober 2016.  Guido 
was gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van 
de KU Leuven. 
- Luc Coppens, uitgangsjaar 1952 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 7 mei 
1932 en er overleden op 6 oktober 2016.  Luc was leraar wiskunde, fysica en 
scheikunde aan het Koninklijk Atheneum in Roeselare. 
- Walter Vandenhende, uitgangsjaar 1946 Economische, geboren te Beveren op 11 
augustus 1927 en overleden te Roeselare op 26 september 2016.  Walter was 
boekhouder. 
- Patrick Breemersch, uitgangsjaar 1976 Wetenschappelijke B, geboren te 
Roeselare op 11 augustus 1958 en er overleden op 28 november 2016.  Patrick was 
zaakvoerder van Breemersch NV, Phaz en CacheCur. 
- Sonny Maes, uitgangsjaar 2005 Economische Moderne Talen, geboren in 



Roeselare op 26 januari 1987 en er overleden op 30 november 2016.   
- Karel Bostoen, uitgangsjaar 1962 Latijn-Grieks, geboren in het jaar 1943 en in 
Leiden (NL) overleden op 15 december 2016.  Karel was emeritus professor aan de 
universiteit van Leiden. 
- Mathias Ingelbeen, uitgangsjaar 2003 Latijn-Wetenschappen, geboren op 1 juni 
1985 en overleden te Roeselare op 11 december 2016.  
- Luc Sinnesael, uitgangsjaar 1955 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 15 
december 1936 en er overleden op 20 juli 2016.  Luc was leraar plastische kunsten 
in Torhout en een tijdje ook aan het college en de tuinbouwschool in Roeselare. 
- Bart Coppens, uitgangsjaar 1977 Latijn-Wetenschappen, geboren te Roeselare op 
1 maart 1959 en er overleden op 20 december 2016.  Bart was licentiaaat 
Lichamelijke Opvoeding en werkte als sales en marketing manager bij Health Care. 
- Laurent Lauwers, uitgangsjaar 1962 Latijn-Wetenschappen, geboren te Markegem 
op 4 maart 1943 en er thuis overleden op 18 november 2016.   
  

Eindredactie : Jos Depondt, secretaris  

Onze volgende nieuwsbrief rond Pasen.   Heeft u ook een voorstel voor onze 
nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje.     
�


