
Beste lezer  
Als deze inleiding geschreven wordt, zijn we in de eerste week van augustus 2005. Hopelijk heeft 
het Belgische kwakkelweer van de voorbije maand juli uw vakantiepret niet bedorven en hebt u 
met volle teugen kunnen genieten van een gezonde dosis mentale en fysische ontspanning.  
Het afgelopen jaar zal in de geschiedenis van onze school zeker niet onopgemerkt blijven.  
Er waren de voorbereidingen voor de viering van 125 jaar SMI, waarvoor tijdens het komende 
schooljaar 2005-2006 allerlei activiteiten op stapel staan. U zal hierover zeker verder op de 
hoogte gehouden worden via de media, het internet, de schoolkrant, Kontakt en de post.  
Daarnaast was er de start van een nieuwe fase in de modernisering van de schoolinfrastructuur, 
met de aanvang van de ruwbouwwerken in de Vrijheidstraat.  
Ook de oud-leerlingenbond zelf beleefde enkel opmerkelijke gebeurtenissen. Zo was er binnen de 
redactie van Kontakt het afscheid van Lutgarde De Ridder. Die we bij deze gelegenheid nogmaals 
van harte danken voor haar jarenlange inzet, zowel als gewoon redactielid dan als 
hoofdredacteur.  
Lutgarde liet bij haar vertrek geen verweesd kind achter. Integendeel de redactieraad van 
Kontakt blijft verder werken als een goed geoliede machine. De oudgedienden van de 
redactieploeg namen in hun kring een enthousiast groepje van jonge leerkrachten op, samen 
sloten zij de gelederen en onder de deskundige leiding van Peter-Paul Geubels als nieuwe 
hoofdredacteur zetten zij onvermoeibaar hun taak als redactieraad verder, voor Kontakt en voor 
het college. Daarbij geen uitdaging schuwend, getuige recent nog de vernieuwde aanpak en 
opmaak van het tijdschrift Kontakt zelf.  

Tenslotte, maar niet in het minst, trad uw oud-leerlingenbond ook eindelijk de 21
ste 

eeuw binnen 
met de introductie van zijn eigen website : www.olb-smitis.be.  
Traditioneel richten we ons in het vierde nummer van de lopende jaargang in de eerste plaats tot 
al de oud-leerlingen van het “Klein College”. We verwelkomen daarbij in onze rangen natuurlijk 
met genoegen de pas afgestudeerde eindjaren van het SMI en TIS.  
Tijdens het komend oud-leerlingenbanket, dat zal doorgaan op 19 november 2005 zullen de 
schijnwerpers gericht worden op de Diamantvossen van 1945, de Goudvossen van 1955 en de 
Zilvervossen van 1980. Daarnaast focussen we ook op de lustrumjaren 1985, 1990, 1995 en 
2005.  
Vanzelfsprekend en zoals steeds zijn op deze bijeenkomst álle oud-leerlingen vriendelijk 
uitgenodigd, ook zij die niet tot één van de voornoemde jubileumjaren behoren. Daarenboven is 
ook uw partner van harte welkom op deze viering.  
Verderop in dit tijdschrift vindt u alle details omtrent deze komende oud-leerlingenreünie.  
Als naar gewoonte maken wij van deze gelegenheid ook gebruik om langs deze weg onze 
welgemeende dank over te maken aan alle vaste en losse medewerkers van onze vereniging, 
zowel binnen als buiten de collegemuren.  
Het OLB-bestuur.  


