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Nieuwsbrief 1          november 2020 

Beste blaadjes, 

Mag ik even de “nieuwsbrief” voorstellen! Gezien sedert maart alle activiteiten afgelast of verplaatst 
werden, vind ik het belangrijk dat er zeker een band blijft bestaan. Deze nieuwsbrief kan daar misschien 
toe bijdragen. De vooruitzichten voor 2021, met onder andere onze “50ste verjaardag”, geven hiertoe 
een extra boost. 

Onder normale omstandigheden zouden we deze week de voorbereidingen treffen om vanaf vrijdag 
samen te zijn op het vormingsweekend in ‘De Miere’ in Meulebeke. Door de gekende maatregelen kan 
dit niet doorgaan. Noteer zeker nu al 19, 20 en 21 november 2021. ‘De Miere’ ligt al vast! 

De algemene werkdag werd afgelast. Het zomerkamp kon niet doorgaan, al was het tot op het laatste 
moment hopen en tegelijk bang afwachten wat wel of niet zou mogen en kunnen. We hadden al 
meerdere scenario’s in gedachten maar uiteindelijk kregen we van diverse instanties uit Zepperen en 
Sint-Truiden negatief advies en hebben we zo’n 150 deelnemers moeten teleurstellen. In plaats 
daarvan kwam het idee om ééndagsactiviteiten per groep in eigen streek te organiseren. Dit is gelukt 
voor groep 3 en 5 en de positieve reacties deden deugd. Door opnieuw aangepaste corona-richtlijnen 
moesten groep 1,2 en 4 hun activiteit afgelasten. Zeker dank aan iedereen die zich geëngageerd heeft 
om er het beste van te maken. 

De happening in september kon niet doorgaan, het vormingsweekend is verplaatst naar 2021, de 
inpakactie zou dit jaar voor het eerst doorgaan in het Ring Shopping Center in Kuurne maar ook dit is 
niet mogelijk. Tot slot zal er dit jaar geen kerstsamenkomst mogelijk zijn voor de leiding. Allemaal 
jammer natuurlijk, want al deze activiteiten versterken telkens weer dat samenhorige 
‘Zonnebloemblaadjesgevoel’. 

We mogen zeker “onze kinderen en gasten” niet vergeten en we zorgen ervoor dat ze zeker rond de 
kerst- en nieuwjaarsperiode een wenskaartje krijgen.  

 

We willen graag positief naar de toekomst kijken! De weekends met de kinderen en gasten staan als 
eerste activiteiten op de agenda. Van 26 t/m 28 februari 2021 voor gr.1,2 & 3 en van 5 t/m 7 maart 
2021 voor gr.4,5 en oud-gasten. De weekends gaan door in Ten Berg in Merelbeke. 

Tegelijk ligt niet alles stil! De “Cava-, wijn- en porto-verkoop” is nog lopende en een eerste 
afhaalmoment is achter de rug. Ik wil iedereen danken voor de inzet maar het is niet gedaan! Bestellen 
kan nog tot 7 december met een 2de afhaalmoment op 12 december in Kortrijk of Gentbrugge. 
Bestellen kan via de site van de zonnebloemblaadjes: www.zonnebloemblaadjes.be/wijn. Warm 
aanbevolen en ideaal voor de eindejaarsfeesten! 

In de kop van deze nieuwsbrief staat een grote “50 jaar” en het is de bedoeling om nu al geleidelijk 
naar dit feestelijk jaar toe te leven. Hoe het er allemaal zal uitzien is nog niet duidelijk en daarom doe 
ik een oproep naar voorstellen. Er zal heel binnenkort een werkgroep aan de slag gaan en we houden 
jullie via deze nieuwsbrief zeker verder op de hoogte. 

http://www.zonnebloemblaadjes.be/wijn


Het is de bedoeling om in de toekomstige nieuwsbrieven heel wat herinneringen op te halen. Ik denk 
hier aan de tijd van “Antenne” (ons tijdschrift), de zoektocht naar kampplaatsen met Zr.Cleophas (ik 
reed eens op één dag 850 km om 3 mogelijke kampplaatsen te bezoeken), de kernweekends in de 
Ardennen, de vele mooie momenten op weekends en kampen, de kampvuren, de voetentochten met 
meestal mooi weer maar ook in de gietende regen, de tweedaagsen, de voor- en naposten, de 
vervoersregelingen met de NMBS – en de hierbij horende problemen, de verzorging van de kinderen 
die niet altijd even gemakkelijk was, de ontspannen maar ook spannende momenten, de emotionele 
afscheidsmomenten waar vaak traantjes vloeiden, de slotshows met onder andere een optreden van 
Niels Destadsbader, de eigen tekst van groep 4 op “2 meisjes” van Raymond in Hoogstraten, de 
spectaculaire waterfontein, de feestelijke momenten, de ontlading na het kamp met frietjes eten in 
Menen, de vele koppeltjes die gevormd werden en waaruit mooie gezinnetjes ontstonden, enzovoort, 
enzoverder,… Ik kan nog wel een tijdje doorgaan! Wellicht heb jij ook een speciale anekdote of een 
moment dat je koestert en wilt delen: laat maar komen! 

Daarnaast zijn we ook op zoek naar namen van oud-leiding, we willen namelijk zoveel mogelijk mensen 
bereiken die ooit een band hadden met de zonnebloemblaadjes.  

Iets verder in de brief vind je een overzicht van 49 jaar zonnebloemblaadjes mét kampplaats én thema. 
Iedereen zal wel één of meerdere speciale herinneringen hebben aan één of ander kamp. 

Mag ik rekenen op de medewerking van velen?. Het zou zonde zijn als de nieuwsbrief een éénmans-
gebeuren wordt, want samen kunnen we er iets moois van maken.  

De nu geannuleerde inpakactie was ieder jaar weer een warm moment waar we met veel leiding samen 
waren. In het kader van “De warmste week” zou het mooi zijn om jouw zonnebloem-vlammetje” op te 
hangen aan het venster of op een zichtbare plaats. Zo blijven we allen één grote zonnebloemblaadjes-
familie. Stuur een fotootje door zodat we dit kunnen delen. 

Groetjes, hou jullie goed en we zien allen hoopvol uit naar betere tijden. 

Jean Pierre 

Alle suggesties, anekdotes, namen van oud-leiding enzovoort zijn welkom op 
info@zonnebloemblaadjes.be. 

ZONNEBLOEMBLAADJES / OVERZICHT KAMMPLAATSEN EN THEMA’S 
(van 1990 tot 2002 staan er steeds 2 kampplaatsen; de eerste vermelding is de kampplaats van de grote 
groep, de tweede kampplaats is de locatie waar de jongerengroep – of groep 6 verbleef) 

1971 Banneux 
1972 Banneux 
1973 Pondrôme: Kinderen van de zon 
1974 Pondrôme: Swinny en Frederick 
1975 Nieuwkerke: Met broer Zwaluw mee naar ’t land van de zon en de zee 
1976 Nieuwkerke: Erik Pinksterbloem of het kleine insektenboek 
1977 Rochefort: Het kleine vogeltje en het grote bruine paard 
1978 Tielt: Een wereldreid op een vliegtapijt 
1979 Nieuwkerke: De bonte stad 
1980 Nieuwkerke: Olympische spelen 
1981 Tielt: De ridders van de ronde tafel 

“viering 10-jarig bestaan” op kamp in Tielt 
1982 Oudenburg: De teletijdmachine 
1983 Oosterzele: De Far West op z’n best 
1984 Marche-en-Famenne: De schat van Koning Arthur (sprookjes en stripfiguren) 
1985 Meldert: Richard Leeuwenhart 
1986 Meldert: Het scheppingsverhaal 

“viering 15-jarig bestaan” op kamp in Meldert 
1987 Komen: Het Europa van de 10 
1988 Lommel: Muziek door de eeuwen heen 

mailto:info@zonnebloemblaadjes.be


1989 Marche-en-Famenne: Donkerlokje 
1990 Zepperen: Koning van Katoren 

Nieuwkerke: Ik trek het mij niet aan 
1991 Komen: Niemandsdal 

Oudenburg: De vijfde windstreek 
 “viering 20-jarig bestaan” in Komen op laatste kampdag 
 “Kaas- en wijnavond in Oostkamp” op 16/11/1991 

1992 Zepperen: Kleine wolf en zoete Lelie 
Borgloon: In het teken van de insekten 

1993 Sint Niklaas: De liefde voor de 3 sinaasappelen 
Meldert: Over lucht- en andere kastelen 

1994 Komen: Koning Arthur en de ronde tafel 
Nieuwkerke: Kat en muis 

1995 Remouchamps: Met Arie op safari: op zoek naar de blauwe kanarie 
Torhout: Koning en Ridders 

1996 Poperinge: Met Remi de wereld rond 
Poperinge: De teletijdmachine 
 “viering 25-jarig bestaan” in Poperinge op laatste kampdag 
 “gemaskerd bal” op 9/11/1996 (Oostkamp) 
 “feestelijke samenkomst in het Boldershof” op 22/03/1997 (Oostkamp) 

1997 Remouchamps: Romeo en Julia 
Zepperen: Asterix en Obelix 

1998 Remouchamps: De oertijd 
Poperinge: muziek (juke-box) 

1999 Remouchamps: De mode-wereld 
Torhout: Het tijdsmannetje 

2000 Arbre: Deli en het land van Eli 
Sint Niklaas: Van heksen en piraten 

2001 Komen: Iedereen beroemd 
“viering 30-jarig bestaan” in het St.Lodewijkscollege op 26/08/2001  

2002 Remouchamps: Jommeke 
Zepperen: De smurfen 

2003 Zepperen: Pipi Langkous 
2004 Zepperen: De tovenaar van Oz 
2005 Komen: Peter Pan 
2006 Zepperen: Heksje Paddewratje 
2007 Hoogstraten: Sjakie en de chocoladefabriek 
2008 Zepperen: Mega Mindy 
2009 Zepperen: Harry Potter 
2010 Zepperen: Ridders en prinsessen 
2011 Zepperen: Piraten 

“11 sept.2011: viering 40-jarig bestaan” (Sint Lodewijks College) 
2012 Zepperen: de Farao’s 
2013 Zepperen: sprookjes 
2014 Zepperen: de kloefkappers op expeditie in de préhistorie 
2015 Zepperen: ZORO 
2016 Zepperen: Circus 

“17 sept.2016: viering “45 jaar zblbl” (Sint Lodewijks College) 
2017 Zepperen: The movies 
2018 Zepperen: De zotte bende 
2019 Zepperen: De ruimte in! 
2020 Zepperen: ‘Goed en kwaad’ / kamp geannuleerd wegens corona !  

22 juli 2020: ééndagsactiviteit gr.3 “Op reis naar Hawaii” 
26 juli 2020: ééndagsactiviteit gr.5 “Olympische spelen” 



28 juli 2020: ééndagsactiviteit gr.4 “Groep 4 viert feest!” - geannuleerd 
29 juli 2020: ééndagsactiviteit gr.1 & 2: “Ter land, ter zee en in de lucht battle” 
       - geannuleerd  

      2021 Viering “50 jaar zblbl”  
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