
 

 

Uitnodiging oud-leerlingendag 19 oktober 2019 

 

Naar jaarlijkse traditie vindt de oud-leerlingendag van het College plaats de 3de 

zaterdag van oktober, dit jaar dus op 19 oktober. Hierbij willen wij u en uw partner 

uitnodigen om deze feestelijke gelegenheid in onze school bij te wonen. 

De eregenodigden zijn dit jaar de afgestudeerden van 2013, 2012, 2009, 1999, 

1994 (zilver), 1989, 1979, 1969 (goud), 1959 (diamant) en 1949. Het bestuur van 

de oud-leerlingenbond hoopt u op deze dag te mogen begroeten samen met zoveel 

mogelijk oud-klasgenoten. Een voorafgaande onderlinge contactname kan dit 

stimuleren. 

 

Programma 

16.30 uur Rondleiding door het college 

17.30 uur Poëtische bezinning met muzikale omlijsting 

18.00 uur Receptie 

19.30 uur Buffet 

22.00 uur Vrij toegankelijke bar 

 

Praktische inlichtingen 

U kunt vrij aan de rondleiding, de bezinning en/of de vrije bar deelnemen. 

Deelname aan de receptie en/of het buffet VEREIST 2 STAPPEN: online 

inschrijving EN vooruitbetaling. U hebt de keuze tussen 2 formules: “receptie 

+ buffet” (40€ per persoon) of “alleen receptie” (15€ per persoon): 

1. Inschrijving via de website www.sjks.be/oudleerlingenbond (bij 

afwezigheid van digitale faciliteiten kan ook een telefoontje aan het 

collegesecretariaat - 03/780 71 50). De uiterste inschrijvingsdatum is 11 

oktober. 



 

 

2. Vooruitbetaling door overschrijving op rekeningnummer BE46 4139 

2912 2136 van Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas VZW (SJKS), graag 

vóór 16 oktober.  

Gelieve  bij de overschrijving dezelfde mededeling te gebruiken die u via 

mail ontving. Deze is opgebouwd uit ‘reservatienummer + naam 

inschrijver + OLB’. 

Uw inschrijving maakt de deelnameprijs onherroepelijk opeisbaar. Er is geen 

mogelijkheid tot annulering. 

Er is beperkte parkeergelegenheid op de speelplaats vanaf 16.00 uur.  

Toegang via de poort van de basisschool (Paul Snoekstraat - tegenover de 

Stadsschouwburg).  

Traject vanaf de Grote Markt: rij rechts van het stadhuis (Parkstraat), sla 

aan de verkeerslichten aan het Onze-Lieve-Vrouwplein rechts af (Hofstraat), 

sla na ca. 100m rechts af (parking Stadsschouwburg) en rij zo naar het 

college. 

 

Neem ook eens een kijkje op de andere elementen van onze website 

www.sjks.be/oudleerlingenbond. 

 

 

Hopend u te mogen verwelkomen,  

 

Namens het bestuur: Koen Verstraeten (voorzitter), Luc Neve (secretaris), 

Bernard Jadoul (algemeen directeur SJKS), Bruno Alderweireldt, Daniël Amelinckx, 

Marc Buytaert, Vincent De Meyer, Bart Houtekeete, Walter Roggeman, Riggy 

Vandewiele, Paul Van Hoyweghen en Danny Van Royen. 

 

 

http://www.sjks.be/oudleerlingenbond

