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Waarom dit Colloquium?
Reeds jaren wordt het bestuur van de oud-leerlingenbond van de oude en

Moderne Humaniora geconfronteerd met vragen van de jong-afgestudeerden

om tussenkomst bij openstaande plaatsen of op zoek naar een zinvolle job

volgens het diploma.
In verschillende gevallen kon er iets bereikt worden, dank zij de vele relaties

die verschillende bestuursleden hebben met de Direkties van bedrijven of langs

de tussenkomst met politici uit de regio.
Sedert de jaren '80 werd dit nog moeilijker, gezien de op trage snelheid

lopende conjunctuur, zodat heel wat afgestudeerden er wat ontmoedigd

bijliepen, wat toekomstkansen betreft.
Vorig jaar werd door het bestuur beslist om zelf iets te zoeken in de richting

van de ekonomisch en wetenschappelijk gevormden van het instituut, het Klein

seminarie en er werd een dubbel colloquium vooropgesteld. Een in de richting

van Research en Development, het andere meer naar Management en

Ondernemen toe.
Al vlug bleek een onderschatting van het voorbereidend werk voor twee

verschillende onderwerpen in 66n colloquium en werd Research en

Development afgevoerd naar een ander iaar.
Intussen werd samen met een tiental jongeren hard gewerkt om het

programma,,Jeugd en Ondernemen" op punt te stellen;een programma dat

vooral naar de jongeren en jong-afgestudeerden toe gericht is.

Enkele bedrijfsleiders uit de regio, meestal zelf afgestudeerden van het

Klein Seminarie, komen zelf hun ervaring en hun visie vertolken. Jeugd en

Ondernemen is inderdaad een weg vol mogeliikheden voor de jongeren van
vanoaag.

Werkten mee aan de werkgroep:
Cattrysse Patrick, Casteleyn Piet, Lamote Yves, Dierickx Nico, Marichal Lieven,
Brusselaers Johan, De Man Bart, Vanhulle Peter, Vanhulle Filip, Vermeulen
Marc, Dupon Carlos, Wittouck Jan, Vandenbunder Koen, Plets Johan,
Vermeersch Aim6, Decroos Hans, Maddens Dirk, Prinsie Geert, Verstraete
Guido, Deburghgraeve Leo, Steen Eric, Vulsteke Michel.
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De oud-Leerlingenbond Latijnse- en Moderne Humaniora Klein seminarie
bestaat 2O jaar.

In een afzonderlijk artikel, opgemaakt door medestichter en stichter-
voorzitter Aime Vermeersch, kun je meer vernemen over 20 iaar werken van de
Oud-Leerlingenbond.

Het zal in elk geval een blijvende prent slaan in de historiek van het Klein
seminarie en een band smeden met het Instituut voor vele oud-leerlingen.

De vele activiteiten- en ontmoetingsdagen van oud-leerlingen stapelen zich
op, met vooral als zichtbare band : het hooggeprezen ledenblad ,, Eertijds,,.

waar in het verleden vooral de aandacht werd besteed aan kuliurere en
missioneringsactiviteiten, wordt bij dit twintig jaar bestaan overgestapt naar een
nieuw initiatief : kontakt met de bedrijfswereld.

Enthousiaste jongeren hebben, samen met een stuurgroep uit het besruur,
samengewerkt om een colloquium Jeugd en ondernemen uit te bouwen. ook
zij hebben begrepen dat, mits samenwerking, heel wat kan gepresteerd worden
naar eigen toekomstmogelijkheden.

Naast de actieve jongerenkring, het op eigen benen staan van een sterk
Amaat-Vyncke Fonds, gegroeid uit de Oud-Leerlingenbond, kan de werkgroep
Jeugd en ondernemen misschien de nieuwe stuwende kracht worden, voor
initiatieven naar economie en wetenschap toe.
Moge het 2o-jarig bestaan van de oud-Leerlingenbond met dit colloquium een
nieuwe impuls worden voor een stevige werking, met medewerking van
jongeren.
Jeugd en Ondernemen ... een weg vol mogelijkheden !!

Michel Vulsteke
Voorzitter



MADDENS Dirk
Direkteur van het Instituut voor levende
Talen & Vertaalbureau AUDIMA
Rotsestraat 77 - 8800 Roeselare
Leeftijd'.44 jaa(
Licentiaat Romaanse filologie KUL

Het AuD|MA-Talencentrum werd in 1970 opgericht. Een priv6 initiatief

gelegen in de Stationsdreel 77 te Roeselare.
VOOrnaamSte dOel : voor volwaSSenen het aanleren en vervOlmaken van de

spreektaal, zowel in het Nederlands (vooral anderssprekenden), Frans, Duits,

Engels, Spaans en ltaliaans.
1972:kursussen tijdens het school.iaar voor jongere leeftijdsgroepen, waar

taalgevoeligheid in al haar facetten vanaf het prille begin wordt

geprikkeld.
Kursussen tijdens Paas- en Zomervakantie.
Hetzelfde jaar wordt het vertaalbureau gesticht:de waaier van diensten

wordt uitgebreid tot de sektor van de vertalingen in en uit Europese en

niet-Europese talen, zowel commerciele, juridische, technische en

publicitaire teksten, al of niet beddigd.
Tolkservice, simultaan en consecutief .

1974: Vernieuwde start in de nieuwbouw gelegen in de Rotsestraat 77 te
Roeselare.
Centrum taalrecyclage voor volwassenen - jeugd en voor

ondernemingen met taalsessies intra en extra muros mel

kursuspakketten oP maat.
Personeel : een dynamisch- en enthousiast team van taalspecialisten,

waaronder buitenlandse docenten
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SCHATTEMAN Laurenr
Voorzitter van de Bank van Roeselare
en West-Vlaanderen N.V.
Noordstraat 38 - 8800 Roesetare
Leeftijd :44 jaar
Licentiaat Handels- en Financidle
Wetenschappen

Op 19 december 1924 werd, onder impuls van toenmalig medepasroor,
Z.E'H. Dumortier, de s.v. Middenstandsberangen opgericht. Een groepering
welke op 12 januari 1925 met een bankaktiviteit van wal stak en de wieg en oe
bakermat werd van wat eens de N.V. Bank van Roeselare en west-Vlaa-nderen
zou zijn.
Alles is begonnen toen het ,,bankske " letterlijk geherbergd was in een paar half
duistere kelderkamers van het toenmalige gasthof ,,patria,, in de Noordstraat.
In het begin waren zes personeelsleden tewerkgesteld om de hele zaak te
beredderen. Het is een lange weg geweest, met de nodige hindernissen, doch
de stelselmatige opgang van de bank werd nooit gestuit.
Het oprichten van diverse vestigingen maakte het mogelijk om geleidelilr aan
de hele provincie in haar aktiestraal te betrekken.
Heden omvat het vestigingsnet 73 filialen die samen meer dan 600 personen
tewerkstellen.
De N.V. BANK vAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN, een westvlaamse
bank voor Westvlaamse welvaart.



DECEUNINCK Arnold
Direkteur van de
NV. Deceuninck Plastics Industries
Brugsesteenweg 164
8840 Hooglede-Gits
Leeftijd: 38 jaar
Al Boekhouding

Deceuninck Plastics Industries produceert sedert ruim 25 jaar profielen in
PVC voor de bouwnijverheid, welke hoofdzakelijk bestemd zijn voor het
vervaardigen van ramen en deuren, rolluiken, alsmede als bekledingsprofielen
voor wanden, plafonds en dakgoten.
Deze profielen kunnen voor .1001 zaken aangewend worden.
Het moederbedrijf is gevestigd te Hooglede-Gits en heeft zijn aktiviteiten
uitgebreid over de grenzen heen. Momenteel ziin filialen van Deceuninck
Plastics Industries gevestigd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.
De totale tewerkstelling van de Groep bedraagt momenteel 360 personen'

Sedert juni 1985 werden de aandelen van Deceuninck Plastics Industries op de

beurs te Brussel geintroduceerd.
De geconsolideerde omzet in 1987 voor de Groep Deceuninck bedroeg
2,5 miljard BEE Het groeipotentieel is vooral te danken aan de toenemende
export naar Frankrijk, Spanje, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

勒



COLL●QUIUM
鑽PANELLEDEN撒

Bedriiven
Dirk MADDENS,Direkteur lNSTI丁 UUtt VOOR LEVENDE TALEN&
VERTAALBUREAU AUDIMA

Laurent ScHATttEMAN,Voorzittervan de BANK VAN ROESELARE EN
WEST=VLAANDEREN N V

Arnold DECEUNINCK,Direkteur N V DECEUNINCK PLASttlCS
:NDUSttRIES

Michel ESPEEL,Gedelegeerd Bestuurder van de Nヽ ′CONSttRUC丁 IES
ESPEEL

Eddy BRO∪ CKAEミ、Direkteur dep.DE WEEKBODE― DE ZEEWACH丁
Lieven SttERCKX,Gedelegeerd Bestuurder van de N.V」 an SttERCKX

Jongeren
PatHck cATttRYSSE― Markelng
Yves LAMOttE― Kand Burg lngenieur

Koen VANDENBUNDER― Accountancy
Peter VANHULLE― Ecole Europ6enne des affaires

」an VERLEDENS― Economische
」an Wl丁TOUCK¨ Toensme

Moderator
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醸PROGRAMMA警

14u Welkom & inleiding MichelVulsteke
Voorzitter oud-leerlingen bond

Film: Ondernemingen in de Regio.

De panelleden van de bedrijven behandelen elk een topic,

in het kader van Jeugd en Ondernemen.
Aansluitend stellen jongeren vragen.

Pauze

Vragen uit het publiek en van de jongeren.

Slotwoord door Marc EYSKENS
Oud-Eerste-Minister
Buitengewoon Hoogleraar

Aansluitend receptie

14u30

16u15

16u30

17u15
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凩玲楊渕炒軋
ESPEEL Michel
Gedelegeerd Bestuurder van de
Nヽ4 Construcjes ESPttEL

Moorseelsesteenweg 206
8810 Roeselare―Rumbeke
Leeftld i 39 iaar

Vader Ernest Espeel startte in 1954 als boeresmid een eigen zaak op en
legde zich hoofdzakelijk toe op de fabrikatie van eenvoudige transportwagens,
aangepast aan de vraag van klant. Een kontrakt met een meubelfabrikant
zorgde ervoor dat hij zijn weg vond naar het intern transportmaterieel. Bij
fabrikatie van transportwagens bleef het echter niet en het evolueerde snet naar
transportbanden en zelfs aangedreven rollenbanen. De uitbreiding van het
produktengamma noodzaakte vader Espeel een werkplaats van 1.500 m2 te
bouwen en een eerste arbeider in dienst te nemen. In 1964 waren reeds 4
arbeiders in dienst en werd het produktengamma uitgebreid met een
gepatenteerd stoelmode..
In 1969 werd de 66nmanszaak van vader Espeel omgevormd tot een P.V.BA.
met als zaakvoerders vader Ernest en oudste zoon Michel Espeel.
De energiecrisis in 1975 gaf ook aan de meubelsektor zware klappen en
werden investeringen in deze sektor stopgezet. Dit dwong de firma Espeel
nieuwe produkten en markten te zoeken. Voor de transportwagens vond men
een tweede markt in de distributiesektor. De toelevering van transportsystemen
was daarentegen nieuw en vooral van toepassing voor industritile
verbrandingsketels. In 1982 werd de PV.BA. omgevormd in een N.V. en kwam de
tweede zoon van de Heer Ernest Espeel, nl. Luc Espeel, de rangen vervoegen.
Vanaf dan werd er gediversifieerd. De huidige N.V. Espeel bestaat uit drie
afdelingen:
1. De aangedreven, automatische goederenbehandeling
2. Het intern transoortmateriaal
3. De afdeling,,toelevering ".
De tewerkstelling is vanaf 1960 gedvolueerd van 1 persoon tot 46 in 1988.
De jaarlijkse omzet steeg met de jaren en heeft in 1987 de 120 miljoen bereikt.



BROUCKAERT Eddy
Direkteur dep. De Weekbode-De Zeewacht
Meiboomlaan 33 - 8800 Roeselare
Leeftijd: 36 jaar
Handelsingenieur KUL

NV. ROULARTA werd opgericht in februari 1954. Met een 15-tal mensen
werd toen gewerkt aan het op de markt brengen van het verkochte weekblad
,,De Weekbode" (editie Roeselare) en het gratis huis-aan-huis-blad Advertentie
(edities Roeselare en lzegem).Zowel voor de weekbode als voor de Advertentie
werden de daaropvolgende jaren nieuwe gebieden aangeboord. Na Roeselare
en lzegem volgden Kortrijk, Gent, Antwerpen, enz... i.v.m. de Advertentie. Dit was
dan ook de reden dat de naam ervan veranderde in E3-Advertentie, gezien de
geografische ligging van alle verkoopskantoren langs de E3. De Weekbode
groeide uit tot het grootste Westvlaamse weekblad die momenteel uit 6 edities
bestaat en bijna 200.000 lezers bereikt. De Advertentie E3 evolueerde in het
begin van de jaren 80 naar De Streekkrant, welke in meer dan 40 edities over
het volledige vlaamstalige landsgedeelte verdeeld wordt.
Begin van de jaren 70 boorde de NV. Roularta een nieuw marktsegment aan:
nml. de magazines. In februari 1971 werd KNACK opgestart, in 1975 TREND, in
1976 het franstalige TENDANCES, in 1980 SPORTMAGAZINE, in 1983 LE VlF, in
1985 INDUSTRIE MAGAZINE en tenslotte in 1988 het seniorenblad ONZE TIJD
(NOTRE TEMPS). Naast de vele eigen titels beschikt Roularta nog over een
bloeiende afdeling handelsdrukwerk (drukwerk voor derden).
Op vandaag ziin744 personen tewerkgesteld in de grote Roulartagroep met als
centrale administratie en produktie te Roeselare, verkoopskantoren over het
hele vlaamse land en magazineredakties te Brussel.
In 1987 werd bij de Roulartagroep een omzet van bijna 4 miljard BEF bereikt.



JANS
STEREKX
STERCKX Lieven
Gedelegeerd Bestuurder van de
N.V. JAN STERCKX
Graankaai z/ n - 8800 Roeselare
Leeftijd :43 jaar
Licentiaat Economische Wetenschappen RUG

De Firma Jan STERCKX is ontstaan uit een eenmanszaak in 1949 onder
impuls van de Heer Jan STERCKX. Het bedrijf had toen als aktiviteit de verkoop
van turf in Balen. Het bedrijfje was destilds gevestigd langs het kanaal te
Roeselare. Enkele jaren later, meer bepaald in 1954, werd gestart met de
produktie van potgrond.
In 1966 werd de P.VBA. Jan STERCKX opgericht en werden de aktiviteiten
verder uitgebreid met het vervaardigen van champignonmest en dekaarde.
Op 28 maart 1979 werd de P.V.BA. omvormd in de N.V Jan STERCKX.
Het bedrijf telde in het jaar 1968 12 werknemers. Momenteel is dit (20 jaar later)
gestegen tot 60 werknemers.
Op 6 april 1979 overleed de Heer Joannes STERCKX, Stichter en bezieler van
de N.V. Jan STERCKX. Momenteel wordt het bedrijf beheerd door Mevrouw
Jan STERCKX en haar twee zonen Lieven en Karel.
Het bedrijf kent sedert zijn ontstaan een stijgende omzet welke momenteel om
en bijde 550 miljoen BEF bedraagt.
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Een ondernemende 20 iaar
jonge Oud'leerlingenbond

De salons van het Klein Seminarie dienden in juni 1968 als vergaderplaats voor de

stichting. De 42 aanwezigen gebruikten hierbij niet direct de Mei-revolte van dat jaar als

inspiratiebron. Unaniem legden ze de doelstellingen van de vereniging vast als volgt:
1. Bijdragen tot ieder initiatief dat tot doel heeft het onderwijs en de opvoeding in het

instituut Klein Seminarie te bevorderen.
2. ledere maatregel in overweging nemen om oud-leerlingen het zoeken naar

betrekkingen te vergemakkelijken.
3. Een hulpfonds inrichten om oud-leerlingen in hun noden te helpen.
4. De activiteiten en publicaties bekend maken waarvoor oud-leerlingen of oud-leraars

zich hebben ingespannen.
5. Het contact onderhouden met oud-leerlingen en oud-leraars die in den vreemde hun

beroeo uitoefenen.
6. Een eigen tijdschrift uitgeven.
7. Een jaarlijks feest inrichten voor de.lubilerende jaren. Tot die jubilerende jaren behoren

de oud-leerlingen die 10, 20,25,30,40 ,50 jaar en meer het instituut Klein Seminarie
verlaten hebben.

B. Een jaarlijks feest inrichten.
Ze verkozen als beheerders :

Voorzitter : Vermeersch Aim6
Ondervoorzitter : Deburghgraeve Leo
Secretarrssen: Deweerdt And16 en Vermeulen Andr6
Hulpsecretarissen : Roelens Etienne en Vanderhaeghen Jozef
Penningmeester : Decroos Hans
Leden: Callebert Fernand, De Bruyne Michiel, Deckmyn Gilbert, Degryse Andr6,'De
Rudder Jean-Pierre, Donck Marc, Steen Eric, Verhelst Georges.
(Onder de medestichters zijn er op heden slechts 2 die het tijdelijke met het eeuwige
hebben verwisseld: Deckmyn Gilbert en Denys Willem).
Gedurende die 20 jaar oud-leerlingenbond-geschiedenis hadden noch demografische
schommelingen noch crisis der jaren 70 enige vat. Haar ledenaantal varieerde in al die
tijd van 750 tot 1000. Wat beoogd en gerealiseerd werd kan gelden als een positieve

balans van haar werking.
,,Eertijds" is aan zijn 20" iaargang. Dit graag gelezen tijdschrift kreeg in zijn tweede
nummer felicitaties mee van Bisschop De Smedt die schreef: ,,Contacten tussen
priesters en leken die samen gestudeerd, geleefd en geleden hebben is in de praktijk een
voortzetting van het opvoedend werk dat het Klein Seminarie zo degelijk heeft
gepresteerd. Dit ,,vier moet branden " en blijven branden."
Vele jaren lang was E.H. Verhelst de nijvere redactie-secretaris. Raf Parent, huidig
secretaris, nam met doorzettingsvermogen en inzet de fakkel over. De missionarissen-
oud-leerlingen ontvangen ons tijdschrift gratis.
Elk jaar op 11 november wordt een ontmoetingsfeest georganiseerd voor jubilerende
jaren, met speciale aandacht voor hen die 25 jaar terug het college verlieten. Op die
manier vonden vrienden mekaar na vele jaren terug, werd met klasvergaderingen gestart
of heraangeknoopt, en worden .leugdherinneringen ,,herbeleefd " in de Sint
Augustinuskerk zowel als aan de tafel van de feestzaal.
In maart 1972 startte de oud-leerlingenbond haar culturele werking met de organisatie
van ,,Anthropos", een koorconcert dat de muziekliefhebber van ver buiten de
Roeselaarse stadsgrenzen interesseerde.

瘍



op 23 december 1974werd voor de viering van 250 jaar Kerk van het Klein semrnarre
een kunstvol Kerstconcert opgevoerd. Dit concert werd een traditie die jaarlijks deze kerk
doet vollopen en ook dit jaar op 27 december zal doorgang vinden. E.H. Loose, ouo-
leerling is nog steeds de stuwende kracht en de onvervangbare dirigent.

Honderd jaar: Die Groote stooringe was in 1975 een realisatie die haar weerklank
vond over het Vlaamse landsgedeelte. Het blauwvoet-monument dat de nieuwbouw-
gevel op de internaatskoer siert is er een schitterende en blijvende herinnering aan. Het
initiatief voor die eeuwfeestviering ging uit van het Klein Seminarie, de ouo-
leerlingenbond en de Marnix-ring.

op 30 april 1978 was Minister Van Elslande onze gast op de feestzittrng rer
gelegenheid van het 10-jarig bestaan.

Als aandenken aan het jubileum 17s jaat Klein seminarie werd begin 19g2
overgegaan tot de oprichting van het Amaat Vyncke Fonds.
Vooral dank zij zijn stichter en bezieler E.H. Monbaliu en ook dank zij de steun van ouo-
leerlingen kon dit fonds reeds meer dan 2.500.000 frank bijeenbrengen.
Jaarlijks wordt van dit bedrag de rente besteed ter ondersteuning van het werx van
missionarissen oud-leerlingen.

De tweede doelstelling van onze statuten nl. ,, maatregelen nemen om oud-leerlingen
het zoeken naar betrekkingen te vergemakkelijken" was voor de crisis van de jaren 70
heel wat gemakkelijker realiseerbaar. Toch werd reeds aan enkele mensen hulp geboden
op dit vlak. Het is zeker een punt dat de aandacht van de Raad van Beheer gaande houdt.
Getuige hiervan de inrichting van het Symposium " Jeugd en Ondernemen."
Onze dynamische voorzitter Michel Vulsteke nam het initiatief hiervoor.
De ganse Raad van Beheer waarvan de namen volgen, steunt hem hierbij ten volle:

Voorzitter
Vulsteke Michel

Ondervoorzitters
Deburghgraeve Leo
Steen Eric

Leden
Brusselaers Johan
De Bruyne Michiel
EH. Delbeke Ren6
De Man Bart
EH. Derudder J.P
Desmet Jan
EH. Deweerdt And16
Dupon Carlos
Foulon Luc
Maddens Dirk

Redactieraad
Brouw Henri
Brusselaers Johan
Creytens Willy
Decroos Piet
Kindt Freddy
Marichal Jacques
Monbaliu Lode

Penningmeester
Decroos Hans

Secretarissen
Parent Raf
Plets Johan

Marichal Jacques
Kan. Modde Andr6
EH. Monbaliu Lode
Monteyne Frans
Prinsie Geert
Staessens Johan
EH. Verhelst Georges
Vermeersch Aim6
Vermeersch Joris
Verstraete Guido

Olivier Marc
Parent Raf
Plets Johan
Prinsie Geert
Vanbrussel Joost
Vandoorne Arthur
Vandoorne Marc

Moge dit bondig overzicht van 20 jaar oud-leerlingenbond een bewijs ziin van 2O jaar
leugd die niet alleen eertijds gebonden maar toekomst gericht is.

A. Vermeersch
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