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Voorwoord 
 
Gerard Cox zong ooit 
 

“ 't Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. 
  Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen, 
  maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij.” 

 
Ja, september is er, een nieuw begin. Die mooie, warme zomer wordt weer een herinnering. 
 
Sint-Bavohumaniora: een school waar ruimte is voor talent, waar oog is voor zelfontplooiing 
en uitdaging. Op de plechtige proclamatie van de zesdejaars zagen we dat ‘meer dan alleen 
studeren’ een realiteit is. Een tiental leerlingen werd in de kijker gezet voor hun uitzonderlijke 
prestatie op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, linguïstisch en sportief vlak. 
Steeds meer Alumni bouwen een prachtige, interessante carrière uit. 
We ontdekken in dit nummer Julie Rumes (‘97), een topvrouw uit de topsport. 
 
September is ook het moment om aan de vernieuwing van je lidmaatschap te denken. We 
danken je bij voorbaat voor je steun. 



Interview met Julie Rumes (’95) 
 

Topsport en vrouwen…Er is heel wat rond te doen de laatste tijd, de 
VRT zond er een reeks over uit in juni. Vrouwenvoetbal met de Red 
Flames…De Ronde van Frankrijk voor vrouwen, de Vuelta voor 
vrouwen. ‘Vive le vélo’ besteedde er ook aandacht aan. 
 
Tijd om met een gewezen topsporter te praten. 
 
Julie Rumes (’97) 
 
Julie volgde moderne talen-wetenschappen op Sint-Bavo. 
 

Heeft sport op Sint-Bavo bijgedragen tot 
het uitbouwen van je carrière? 
Julie: Eigenlijk niet, in die periode was ik al druk 
bezig met sport, vanaf 11 jaar in de nationale 
jeugdselectie, vanaf 14 jaar mocht ik aantreden 
bij het eerste team van VDK Gent. Toch bleef 
de combinatie school en training lastig, want je 
kon maar een beroep doen op een topsportsta-
tuut vanaf universitaire studies en datzelfde sta-
tuut was ook nog niet zo uit-gebreid als nu. Ge-
lukkig had zuster Monica veel begrip voor mijn 
sport en zo kon heel wat geregeld worden in sa-
menspraak met de leerkrachten. Ik nam ook 
deel aan twee FISEC (International Sports Fe-
deration of Catholic Schools) tornooien. Eén in 
Spanje en één Hongarije. We hebben toen 
tweemaal goud behaald met België.  
 

Studies na Bavo 
Julie: ik volgde twee jaar sinologie om daarna over te stappen naar criminologie, over 5 jaar 
gespreid, thesisjaar inbegrepen. Het topsportstatuut zoals het nu is, kwam pas in voege op het 
einde van mijn studies. Examens konden wel reeds verplaatst worden, maar ze moesten wel 
steeds vallen binnen de examenperiode. Het was toch een tijd van veel trainen en veel druk 
omdat de eerste tornooien met het nationale team elk jaar vielen in mei en juni, dus pal in de 
blok en de examens. 
 
Beroep 
Julie: Ik deed eigenlijk mijn thesis tijdens mijn 1ste jaar buitenland, ik speelde toen voor de club 
RC Villebon ’91 in Parijs. In totaal heb ik voor 3 buitenlandse ploegen gespeeld en ben ik 
gestopt in 2006. Ik had er toen al 20 jaar volleybal op zitten. 
Ik ben op het toppunt gestopt, mijn partner speelde toen voor CSKA Moscou, wat niet evident 
was aangezien ik op dat moment in Italië speelde. In 2009 werd onze dochter Ana geboren, 
we bleven nog in het buitenland tot 2011. In dat jaar is onze zoon Theo geboren en zijn we 
definitief teruggekeerd. 
 
Van speler naar spelersmakelaar, manager, waarom? 
Julie: Eigenlijk ben ik er toevallig ingerold. Als speler wist ik heel goed wat spelers echt nodig 
hebben om zich succesvol op hun carrière te kunnen concentreren. Ik had het zelf 



meegemaakt en nadien heb ik ook de carrière van mijn toenmalige partner mee gevolgd. We 
moesten toen zelf nog heel veel regelen. Er was dus nog veel ruimte voor verbetering.  
In 2010 ben ik met management begonnen in samenwerking met mijn voormalige agent Marco 
Raguzzoni waar ik een heel goeie band mee had. 

 
Als voormalig pro-volleybalatleet en international 
ben ik me volledig bewust van de behoeften van 
een professionele atleet. Ik help sporters op een 
humane manier bij hun sportkeuzes en zorg dat 
alle administratie op orde is zodat de sporter zich 
volledig kan focussen op wat er echt toe 
doet…presteren. 
 
In 2021 heb ik dan mijn eigen agentschap opge-
richt voor hoofdzakelijk volley- en basketbalatle-
ten samen met Lot Wielfaert, nl. MAX Agency. 
Eigenlijk zijn wij een sportagent: onze voornaam-
ste activiteit is arbeidsbemiddeling tussen pro-
fessionele sporters en clubs. 
Om de juiste sportieve keuze te maken, moeten 
veel vragen gesteld en beantwoord worden. De 
persoonlijkheid van de sporter en het sportief 
profiel van de atleet inschatten, is heel belang-
rijk. Die moet je matchen met de andere atleten 
in die ploeg en de coach die het team gaat lei-
den. De puzzel moet kloppen, anders kan een 
atleet niet optimaal presteren. 
 

Het is belangrijk jonge mensen niet aan hun lot over te laten, want ik heb al een aantal mensen 
zien crashen door een gebrek aan de juiste omkadering, dat is waarop wij inzetten. 
Wij werken samen met andere internationale agencies. Top Volley Group voor damesvolley, 
Prodep voor damesbasket en Tangram voor mannenbasket.  
Voor volley vormen wij nu het belangrijkste agentschap wereldwijd. 
 
Wat moeten we ons daar zo concreet bij voorstellen dan? 
Er komt heel wat bij kijken. Vooreerst moet het arbeidscontract in orde zijn natuurlijk. Maar 
daarna doen wij ook de fiscale opvolging en zorgen we dat alle verzekeringen/mutualiteiten in 
orde zijn. We werken daarvoor samen met gespecialiseerde advocaten en fiscalisten in ver-
schillende landen. Ook als er fysische problemen zijn moeten we snel kunnen schakelen. 
Daarvoor werken we samen met Move to Cure (Lieven Maesschalck).  
De spelers aangesloten bij ons bureau stellen voortdurend vragen, waarop wij dan zo snel 
mogelijk een antwoord proberen te geven, zodat zij rustig kunnen verder werken. 
Naast arbeidsbemiddeling bestaat onze voornaamste taak dus vaak uit problem solving. We 
doen het graag omdat we weten dat het een wereld van verschil betekent voor onze spelers 
als ze voor alle kleine en grote vragen ergens terecht kunnen voor specifiek advies. 
Maar het betekent ook dat je constant problemen oplost, altijd beschikbaar bent, zelfs op reis. 
 
Werk je samen met veel medewerkers? 
Julie: Momenteel werken we met 2 in ‘MAX Agency’, ikzelf en Lot Wielfaert. Publiciteit gebeurt 
meestal via mond aan mond reclame. We hebben in ons bestand vooral spelers die tot de top 
behoren of opkomende talenten zijn. Voor het volleybal enkel vrouwen, voor het basketbal 
vrouwen en mannen. 
Met Lot werk ik elke dag samen, dat gaat heel snel en accuraat, toch werken we veel onaf-
hankelijk aangezien we elk een verschillende discipline sportief opvolgen, ik volley en Lot 



basket. Daarnaast verzorg ik meer de business kant en Lot eerder de marketing. Het vraagt 
veel organisatietalent als je daarnaast ook nog een gezin en huishouden wil beredderen. 
 

Wat willen jullie bereiken, waarin 
zijn jullie een meerwaarde voor 
een speler? 
Julie: Het is een én én verhaal als 
je vrouwelijke topsporters een stem, 
een gezicht wil geven. Marketing is 
belangrijk, is die er niet, dan is er 
weinig interesse vanuit het publiek 
en de bedrijven. Je moet een vrouw 
ook niet op dezelfde manier “verko-
pen” als een man. Mannelijke atle-
ten zullen het veelal moeten heb-
ben van fysische aspecten, uitmun-
tende prestaties. Ik denk persoonlijk 
dat een vrouw veelzijdiger kan zijn.  
 

Wij moeten ook journalisten, bedrijven, mensen warm maken voor vrouwensport. Al moet ik 
zeggen dat er meer en meer aandacht komt in de media voor vrouwelijke sporters. Ook wel 
omdat sommigen heel mooie prestaties neerzetten.  
 
Ook moet je je als vrouw etaleren, je moet een product zijn. Een sportvrouw moet zich bewust 
zijn van het feit dat ze in een mannenwereld opereert, die a priori macho is.  
Het is een taak voor de vrouwelijke atleet zich te begeven in die mannenwereld, zelfvertrouwen 
uit te stralen. Je moet het verschil maken op een andere manier: als vrouw. Het vraagt nog bij 
heel wat vrouwen om een mentaliteit switch. 
 
Wil je meer informatie bekijk gerust de website van MAX Agency: www.maxagency.eu 
 
Op 22 juni ’22 werd Julie geïnterviewd voor het programma sport/vrouw op TV1, waarbij zij 
voorgesteld werd als spelersmakelaar. 
 
 
Als vrouw zijn wij fier dat iemand uit ons midden het opneemt voor de vrouw in de sport, 
wij zijn Julie daar dankbaar voor. Wij wensen haar nog heel veel succes en boeiende interna-
tionale contacten binnen de functie die ze nu bekleedt. 
 

 
 

Wist-je-datjes.  
 
Oud-leerlingen schrijven een boek … 
 
1. Françoise Verhoosele (‘67) 
 
Studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent, hielp haar echtgenoot in zijn 
groothandel textiel. Eind jaren 80 kreeg zij belangstelling voor haar familiegeschiedenis en 
stamboom en dit resulteerde in een boek. 
Van 1999 en 2012 secretaris en webmaster, later ook hoofdredacteur van de Vlaamse Ver-
eniging voor Familiekunde – afdeling Gent (later Familiekunde Gent). Sinds 1998 tot 

http://www.maxagency.eu/


vandaag secretaris, hoofdredacteur en webmaster van het Heemkundig Genootschap Land 
van Rode. Zij schrijft artikelen en verzorgt workshops oud schrift in Merelbeke.  
Met dit boek wil ze komaf maken met de onwaarheden die in de loop der tijd over de leden 

van deze familie verschenen zijn. Primaire bronnen zoals parochieregisters, akten van de bur-

gerlijke stand en andere originele documenten uit allerhande archieven verschaffen een ge-

nuanceerder beeld. 

Het boek vertelt het verhaal van de familie Rodriguez 

d’Evora y Vega, die in de 16de eeuw vanuit Spanje 

via Portugal naar Vlaanderen kwam. Een deel van de 

familie belandde in Antwerpen, waar ze hun handel 

uitbreidden en verschillende paleizen en huizen aan-

kochten. 

In 1602 kocht Simon I het Land van Rode.Amper één 

jaar later werd hij er baron. In 1682 werd deze baronie 

verheven tot markizaat, en de markies bleef heer van 

het Land van Rode tot aan de Franse Revolutie, het 

einde van het Ancien Régime. 

De vanaf de 17de eeuw Gentse familie Rodriguez 

kocht het kasteel Succa in Destelbergen en verschil-

lende herenhuizen in Gent. De familie trad ook op als 

bouwheer in Beerlegem en Scheldewindeke. Zij wa-

ren ook weldoeners voor de gemeenten in het Land 

van Rode, bijvoorbeeld bij de bouw van de kerken in 

Bottelare en Oosterzele. 

De familie speelde op politiek vlak een belangrijke rol in het Vlaanderen van de 17-18- en 19de 

eeuw: leverden schepenen van Ghedeele in Gent, burgemeesters in Oosterzele en Beerlegem 

en parlementsleden. De laatste Rodriguez d’Evora y Vega overleed in 1920. De naam is uit-

gestorven, maar er zijn wel nog enkele afstammelingen langs vrouwelijke zijde. 

Heb je interesse, kijk op de website https://www.landvanrode.be/boek.htm 

 
2. Annik Adriaenssens (’69) 
 
Annik: Ik ben op oudere leeftijd terug gaan studeren, toen mijn kinderen aan hun studies be-
gonnen. Na vier jaar opleiding geschiedenis, heb ik verder gewerkt aan de studie die ik voor 
mijn thesis begonnen was: het uitpluizen van een uniek archief dat nagenoeg volledig is be-
waard, maar nooit was bestudeerd. Het bedrijfsarchief in kwestie heeft betrekking op een lin-
nenhandel die de voorouders van de bekende Kortrijkse familie de Bethune hebben opgezet 
in de 18de eeuw. Het bevat veel onbekende informatie: financiële moeilijkheden, transportpro-
blemen, smokkelpraktijken, aan-- en verkooptechnieken… - zo is mijn onderzoek een lijvige 
studie geworden, die ik verdedigd heb aan de UGent in 2016. 
Ik verrichtte gedurende twintig jaar onderzoek in dit unieke, bijna volledig bewaarde bedrijfs-
archief. Meer dan ooit krijg je respect voor de pre-industriële handelaar Bethune én de au-
teur die zijn belevenissen reconstrueerde. 
Net omdat het zo’n uitgebreide academische studie is, werd mij gevraagd het in boekvorm uit 
te geven. Het resultaat wordt bijzonder goed onthaald.  
  

https://www.landvanrode.be/boek.htm


De naam van de firma Bethune & Fils zingt rond in het Kort-
rijk van de achttiende eeuw. Van eenvoudige textielhandel 
wordt ze de grootste internationale linnenhandel van de 
streek. Wat doe je als handelaar als er geen fysiek geld 
meer beschikbaar is, de wissels hun waarde verliezen en 
de banken bankroet gaan? Hoe ga je om met slechte beta-
lers in tijden waarin alleen schriftelijke communicatie mo-
gelijk is? Wat gebeurt er met zendingen die gekaapt wor-
den op zee, wie betaalt het gelag? Stormen, slecht weer, 
onberijdbare wegen, oorlogen en nog zoveel andere cala-
miteiten … hoe schat je het risico juist in? In het laatste 
decennium van de achttiende eeuw, in het kielzog van de 
Franse Revolutie, komt de linnenhandel terecht in een so-
ciale en economische crisis zonder weerga. Maar ook dan 
weet Bethune zich te redden dankzij zijn merkwaardig en 
innovatief zakentalent.  
 

Boekvoorstelling: vrijdag 23 september 2022 in het stadhuis 

van Kortrijk, aanvang 19.30 uur. 
 
 

3. Kaat Ponnet (‘93) 
 

 

Kaat: Na Sint-Bavo studeerde ik voor kinder- en jeugdpsy-
chiater. Vanuit het werkveld ervaren mijn collega’s en ik-
zelf een grote nood aan psycho-educatieve prentenboe-
ken die emotionele thema’s bespreekbaar maken. Als 
moeder van twee dochters, waarvan de jongste stotterthe-
rapie volgt, ervaarde ik dat er weinig Nederlandstalige 
prentenboeken over het thema stotteren voorhanden wa-
ren. Tevens vond ik geen prentenboek waarin therapeuti-
sche handvaten aangereikt worden. 
 
Een relevant thema diende zich aan… en zo kreeg een 

prille droom van ‘ooit eens een kinderboek te schrijven’ meer vorm. Een vriendin- beeldleer-
kracht sprong mee op de kar en illustreerde het prentenboek. Hoewel dit boek over stotteren 
gaat, zijn de beschreven handvaten bij diverse sociaal-emotionele moeilijkheden toepasbaar. 
Het is een leuk leesboekje voor thuis, maar kan ook gebruikt worden in de klas of in een meer 
therapeutische context (maar niet exclusief). Het boek geeft aan dat je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie over het boek, verwijs ik graag naar: https://www.dr-kaat-pon-
net.be/boek. Je zal er ook een reactie van een andere leerlinge van Sint-Bavo in terugvinden 
(Sabine Van Eerdenbrugh), vanuit haar expertise logopedie aan de Thomas More Hogeschool 
kwamen we elkaar na vele jaren weer tegen. 
Op 22 oktober 2022, Internationale Wereldstotterdag, lanceren we het boekje ‘Help, mijn 
wooden blijven steken’  in Bibliotheek De Krook, Gent. Vanuit een samenwerking van Sylvia 
Van den Brande en mezelf (illustratrice en auteur), vzw BeSt – Belangengroep Stotterende 
mensen, Bibliotheek De Krook en Acco Learn, ontstond een boeiend programma waarop ie-
dereen van harte uitgenodigd is.  Al de activiteiten zijn gratis, maar inschrijving is vereist. 
Voor het uitgebreid programma verwijs ik graag naar:  
https://www.dr-kaat-ponnet.be/wereldstotterdag 
 
 
 

https://www.dr-kaat-ponnet.be/boek
https://www.dr-kaat-ponnet.be/boek
https://www.dr-kaat-ponnet.be/wereldstotterdag


Tessa Kerre (‘90)  
 

hematoloog UZGent  
Boek: “Immuun voor kanker? Verhalen over wetenschap, mensen en 
verbeelding 
Zij getuigt in De Standaard der Letteren van 4/6/22. 
“Mijn droom is roomservice voor kunst in het ziekenhuis.” 
Kunst zal de wereld misschien niet redden, maar dankzij Gabriel Gar-
cia Marquez’ klassieker Honderd jaar eenzaamheid ontdekte onze 
topdokter de helende kracht van literatuur. 
“Ik ben ervan overtuigd dat je een betere arts kunt worden door litera-
tuur te lezen”, want je moet als arts niet alleen de wetenschap begrij-
pen. De mens kennen die voor je zit, is het cruciale onderdeel van de 
job…Er is geen betere manier dan boeken lezen om je te leren inleven 
in andere mensen. Het verhoogt je empathisch vermogen.” 

(aan het woord in De Standaard der Letteren, 4 juni’22) 
 

 
Lucas Dhont (‘09) filmregisseur 
 
Met zijn  2de langspeelfilm Close opent hij Film Fest Gent in oktober. Intussen behaalde hij met 
Close de hoofdprijs op het filmfestival van Sydney (De Gentenaar 20/6/22)en werd  
Close winnaar van de Norwegian Film Critics' Award in Noorwegen. De film combineert visuele 
dynamiek met menselijke gevoeligheid en een subtiele maar verfijnde politieke gevoeligheid. 
Dit is een film met een unieke thematische diepte. (vermelding op FB) 
En op 16/9/22 zette hij een stapje dichter richting Oscars: Close is de Belgische inzending voor 
de Oscars. In december wordt de shortlist opgemaakt, daaruit worden 5 films geselecteerd in 
januari door de academy members. Vanaf nu trekt Lukas op tournee in Europa en Amerika. 
Intussen is de film al aan 100 landen verkocht, na zijn première in Cannes. 
Vanaf 2/11 te zien bij ons. In het interview op VTM op 16/9/22 zegt Lukas: “Wat voor mij be-
langrijk is zijn universele waarden. Destijds gingen zoveel mensen naar 'Girl’ kijken, dat geeft 
een bijzonder gevoel, een enorme dankbaarheid.” 
 

Nina Sterckx (‘19)  
 
verovert opnieuw EK-brons         (De Gentenaar 31/5/22) 
“gewichtheffen is niet alleen een sport voor zware mannen” 

(Interview in De Gentenaar 11/6/22) 
 

En last but not least  
 
September, een nieuwe start voor heel wat groentjes, eerste-
jaars zien het al helemaal zitten. 
 
 
 
Ook de school steekt in het nieuw. 
Samen met het Internaat Sint-Bavohumaniora en de Sint-
Bavo Basisschool stelde de school begin september de ver-
nieuwde website voor. Neem een kijkje op www.sintba-
vogent.be  
Ook 16 interviews met oud-leerlingen zijn erin opgenomen en 
een Alumni pagina. 

 

https://www.facebook.com/internaatsintbavohumaniora?__cft__%5b0%5d=AZUoR-p9ZazfF8w2rK9FWZmJFyuE1LSAqFLSov_8eH5oXn5VUMc6E0gNgDHeIDIiNUz4O4QRJjxuu7y-DwiKwvLQPSEdIBEyFAgPRwkkLHzDiNfMppj69poHc_bcZEWe0iCvwV7j4i8SPWP-jgs3QHShtQ-4XtBADxh9-KP0vZSSaLwt-cwpPPyHlGk93ES6U-3idotzyDbmk0knF9vtb5e_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sbbgent?__cft__%5b0%5d=AZUoR-p9ZazfF8w2rK9FWZmJFyuE1LSAqFLSov_8eH5oXn5VUMc6E0gNgDHeIDIiNUz4O4QRJjxuu7y-DwiKwvLQPSEdIBEyFAgPRwkkLHzDiNfMppj69poHc_bcZEWe0iCvwV7j4i8SPWP-jgs3QHShtQ-4XtBADxh9-KP0vZSSaLwt-cwpPPyHlGk93ES6U-3idotzyDbmk0knF9vtb5e_&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sbbgent?__cft__%5b0%5d=AZUoR-p9ZazfF8w2rK9FWZmJFyuE1LSAqFLSov_8eH5oXn5VUMc6E0gNgDHeIDIiNUz4O4QRJjxuu7y-DwiKwvLQPSEdIBEyFAgPRwkkLHzDiNfMppj69poHc_bcZEWe0iCvwV7j4i8SPWP-jgs3QHShtQ-4XtBADxh9-KP0vZSSaLwt-cwpPPyHlGk93ES6U-3idotzyDbmk0knF9vtb5e_&__tn__=-%5dK-R
http://www.sintbavogent.be/?fbclid=IwAR2LBGYQMy8AFoPQPk0Le1KiC8pK0AVl996Y0HW1I7h4VEAYd9XVpCNBSaQ
http://www.sintbavogent.be/?fbclid=IwAR2LBGYQMy8AFoPQPk0Le1KiC8pK0AVl996Y0HW1I7h4VEAYd9XVpCNBSaQ


Familienieuws 
 

Overlijdens 
 
De heer Van Passel Jaak, 

vader van Hilde (’73) en Eveline (’81) Van Passel 

overleden te Antwerpen op 8 januari 2022 

Mevrouw Cooman Anaïs,                     

moeder van Katrien Fransoo (’75)  

overleden te Gent op 25 januari 2022 

De heer De Schryver Leo, 

broer van Ann (‘45), Henriette (‘47) en Godelieve  De Schryver (’48) 

overleden te Gent op 3 februari 2022 

Mevrouw Dhaese Marleen, (’77) 

echtgenote van de heer Willem Hulstaert 

overleden op 10 februari 2022 

Mevrouw Schelstraete Margriet, (’53) 

overleden te Halle (Zoersel) op 1 maart 2022 

Mevrouw Suy Nina, (’56) 

overleden te Antwerpen op 11 maart 2022 

Mevrouw Schollier Myriam, (’73) 

overleden te Gent op 1 mei 2022 

Mevrouw Velghe Simonne, 

moeder van Annick Maes (’91) 

overleden te Gent op 13 mei 2022 

De heer De Blauwe Paul, 

echtgenoot van Christine Ramboer (’65), vader van Katrien Ramboer (’90),  

grootvader van Amaryllis (’19) Verstraete, 

schoonbroer van Mia (’57) en Trees (’67) Ramboer  

overleden te Knokke op 16 mei 2022 

Mevrouw Cammaert Anne-Marie, (’65) 

zus van Marleen (’68) Cammaert 

overleden te Assenede op 17 mei 2022 

Mevrouw De Baets Hilde, (’72) 

schoonzus van Alda Van Leemputten (’67) 

overleden te Zottegem op 30 mei 2022 

Mevrouw De Vis Hilde, (’64) 

zus van Lut (’63) en Lieve (’64) De Vis 

Mevrouw Van Pottelbergh Christine (’56), gewezen leerkracht, 

echtgenote van  Marc Bekaert  

moeder van Annalivia Bekaert (’88) 

overleden te Gent op 18 juni 2022 



Mevrouw Samyn Leen, (’62) gewezen leerkracht, 

echtgenote van de heer Jacques Berkvens, gewezen leerkracht, 

moeder van Sabine (‘86), Ann (‘89) en Katrien (‘90) Berkvens, 

grootmoeder van Elena Hock (’16),   

zus van Jo (’68) Samyn 

overleden te Gent op 9 augustus 2022 

Mevrouw De Sadeleer Monique, (’52) 

overleden te Knokke-Heist op 25 augustus 

 

Huwelijk 

Laetitia Velge (‘09) met Carl Vanhove op 9 juli 2022  

     

Geboorte 

Juliette Klingele, geboren op 15 juli 2022 

dochtertje van Eline Blanchaert (’98)  en Koen Klingene 

 

Wat de Alumni graag meedelen. 
 

De alumniwerking berust op de inzet van enkele vrijwilligers. 

Voorzitter : Hermine Speybrouck 

Trees Debrabandere, Lucette Van Hyfte, Rita Hallaert, Mia Waermoes, Barbara Van Hauter, 

Sandra Garré en Stephanie Swaelens zijn de enthousiaste oud-leerlingen en 

oud-leerkrachten die de alumniwerking uitbouwen. 

 

De digitale nieuwsbrief verschijnt in januari, mei en september, 

dit o.l.v. Trees Debrabandere. 

 

Op Facebook Alumni Sint-Bavohumaniora vinden we nieuwtjes over de Alumni. 

 

Op de  vernieuwde website www.sintbavogent.be 

verschijnt onder de rubriek Alumni informatie over de alumnivereniging. 

 

Save the date:   alumni dag  zaterdag 15 oktober 2022 

Wij blijven rekening houden met de  Corona-ontwikkelingen in het najaar. Toch hopen wij 

van ganser harte de jubilerende retorica’s  

1952-1957-1962-1967-1972-1977-1982-1987-1992-1997-2002-2007-2012-2017 

http://www.sintbavogent.be/


te mogen verwelkomen samen met de ‘groentjes’ in juni 2022 afgestudeerd. 

De uitnodigingen werden begin september naar de jubilarissen verstuurd. 

Noteer 15 oktober in je agenda, het zou leuk zijn met je klasgenoten af te spreken. 

 

Wel en wee 

Oproep aan alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten  

Wij blijven graag op de hoogte van het wel en wee van onze oud-leerlingen: 

huwelijk, geboorte, overlijden. 

Ook bij verhuis of wijziging van e-mailadres ontvangen we graag je gegevens. 

Vermeld steeds in je mededeling  meisjesnaam en afstudeerjaar. 

Dit kan via ons e-mailadres:  oud-leerlingen@sbhg.be 

 Zo kunnen wij de gegevens in het alumnibestand aanpassen en kunnen we je als jubilaris 

een persoonlijke uitnodiging sturen voor de feestelijke alumnidag. 

 

In onze Nieuwsbrief zetten we graag oud-leerlingen in de kijker. Heb je iets te melden, 

mogen wij een interview afnemen, neem zeker contact met ons op.  

 

Lidgeld schooljaar 2022-2023 

Oud-leerlingen die ons graag steunen kunnen het lidgeld, €10, voor het werkjaar 2022 - 

2023 betalen op rekening: Oud-leerlingenvereniging Sint-Bavo BE86 4400 2708 9950 

 

Met het lidgeld steunen de Alumni: 

• Diverse schoolprojecten van en door de leerlingen  

• De administratieve onkosten i.v.m. alumnidag en nieuwsbrieven 

 

Europese Wetgeving GDPR 

 
Door lidgeld te betalen kan de alumnivereniging een ledenlijst bijhouden en de betalende le-
den zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aanschrijven voor aangelegenheden 
die rechtsreeks verband houden met de vereniging van oud-leerlingen en met de school. 
Bij niet-betalen van lidgeld (bv door vergetelheid) wordt het voor ons zeer moeilijk om jubila-
rissen uit te nodigen op de ontmoetingsdag. 

 
Wens je je uit te schrijven uit de mailinglist en ook geen nieuws te ontvangen via de NB van 
de Alumni, stuur dan een e-mail naar oud-leerlingen@sbhg.be 
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