
 

Nieuwsbrief 2            
     december 2020 

Beste blaadjes, 

hier de 2de nieuwsbrief met de … 

Kalender 2021 

26 t/m 28 februari 2021  weekend voor gr.1,2 en 3 in Ten Berg in Merelbeke 

5 t/m 7 maart 2021   weekend voor gr. 4, 5 en oud-gasten in Ten Berg in Merelbeke 

Zaterdag 17 april 2021  werkdag voor de leiding in de Brouwerszaal in Menen 
(voorbereiding zomerkamp) 

21 t/m 29 juli 2021   zomerkamp in Zepperen 

Zaterdag 9 oktober 2021: “Viering 50 jaar Zonnebloemblaadjes” 
in het Sint Lodewijkscollege Sint Andries Brugge 

19 t/m 21 november 2021  vormingsweekend voor de leiding in De Miere in Meulebeke 

Zaterdag 18 en zondag 19 dec.’21 inpakactie in het Ring Shopping Center in Kuurne 

26 december 2021   kerstsamenkomst voor de leiding in de Brouwerszaal in Menen 

!! Er komt nog een fuif in het najaar maar datum en locatie liggen nog niet vast. 

 

Cava- wijn- en portoverkoop 2020 

Niettegenstaande het rare jaar en in vergelijking met andere jaren was de corona-editie niet zo 
slecht. Het was geen topjaar maar zeker niet slecht. 

Even wat cijfers: 

2017 : 2758 flessen 

2018 : 2198 flessen 

2019 : 1335 flessen 

2020 : 1786 flessen 

Het digitaal systeem heeft zijn intrede gedaan en de afhaalmomenten verliepen vlot en veilig. 

Zeker dank aan alle verkopers en zoals ieder jaar zal de topverkoper dit jaar letterlijk in de 
bloemetjes gezet worden. 

Uiteraard een grote en welgemeende “dankjewel” aan de KAS-ploeg die opnieuw de schouders 
onder deze actie gezet heeft. 

 

Een stukje geschiedenis 



Weten jullie dat de Zonnebloemblaadjes van 1979 tot 2001 jaarlijks een filmvoorstelling op het 
programma gezet hebben? Een initiatief van Zr.Cleophas. 

Het idee was om de Zonnebloemblaadjes aan het brede publiek voor te stellen maar vooral gericht 
tot de jongeren die studeerden in het secundair en die op internaat zaten in diverse scholen in 
Brugge. Misschien zouden daar wel potentiële “leiders” in zitten. De voorstelling voor de scholen ging 
door op woensdagavond en de vrijdagavond was voor onze zblbl-kinderen, begeleiders, familie, 
vrienden, sympathisanten … 

De film werd voorafgegaan door een dia-montage van het voorbije kamp en ook tijdens de pauze liep 
de dia-montage. Bij aanvang van de film werd nog een woordje uitleg gegeven over onze werking 
maar was er ook soms een korte toelichting over de film. 

Geleidelijk werd het moeilijker om de scholen met internaat te overtuigen om naar de voorstelling te 
komen. Er waren andere prioriteiten. 

Detail: ik moest dan de filmrollen ophalen ergens in Aalbeke en het gebeurde af en toe dat tijdens de 
vertoning de filmvoorstelling onderbroken werd omdat er een hapering of breuk was. De filmband 
moest dan vlug geplakt worden … spannende momenten want de internen moesten tegen een 
bepaald uur in bed liggen en lange onderbrekingen waren zeker niet aangenaam. Ik heb nog 
meegemaakt dat leerlingen vroegtijdig de zaal moesten verlaten van hun begeleider. Regeltjes 
waren regeltjes! 

Een overzichtje: 

18/10/1979    “Raad wie komt dineren ?”  met Spencer Tracy en Sidney 
Pottier. Regie Stanley Kramer 

1/10/1980    “Bij de beesten af” met A.Koolhaas, Dick Hellenius en Jan 
Veen. Regie Bert Haan 

14 en 16/11/1981   “Het leven voor de boeg” met oa Simonne Signoret. Regie 
Nasha Mizrahi 

29/09/1982    “Jeremian Johnson” Regie Sydney Pollack 

28/09/1983    “2001: A space Odyssey” van Staley Kubrick 

3 en 5/10/1984   “On golden pond” van Mark Rydell met oa Katherine Hepburn, 
Henry & Jane Fonda 

18 en 20/09/1985   “Kramer vs Kramer” van Robert Benton met oa Dustin 
Hoffman, Meryl Streep 

24 en 26/09/1986   “Terms of Endearment” van James L.Brooks met oa Shirley 
Maclain en Jacq Nichelson 

23 en 25/09/1987   “Los Santos Inocentes” van Mario Camus 

28 en 30/09/1988   “Witness” van Peter Weir met Harrriso Ford en Kelly McGillis 

13 en 15/09/1989   “The Blues Brothers” van John Landis met oa John Belushi en 
Aretha Franklin 

19 en 21/09/1990   “The mission” van Roland Joffe met oa Robert Deniro 

25,26,27 en 28/09/1991  “The last Emperor” van Bertolucci met John Lone en Joan 
Chen 

23,24,25 en 26/09/1992  “Dead Poets Society” van Peter Weir met Robin Williams 

22,23,24 en 25/09/1993  “My Leftfoot” van Jim Sheridan met Daniel Day-Lewis 

21,22,23 en 24/09/1994  “L’Ours” van Jean-Jacques Annaud 



20,21,22 en 23/09/1995  “The Doctor” van Randa Haines met oa William Hurt 

25, 26 en 27/09/1996   “Honey I shrunk the kids” met oa Nick Szalinski 

17,18 en 19/09/1997   “Rain Man” met oa Dustin Hoffman en Tom Cruise 

21 en 23/04/1999   “Benny & Joon” met oa Johnny Depp 

7 en 9/03/2001   “Fly Away Home” met Jeff Daniels en Anna Paquin 

     In mijn archief heb ik nog alle aankondigingen, filmcommentaren 
en toegangskaarten. In bijlage de aankondiging van de laatste voorstelling. 

Sedert 1981 gingen alle filmvoorstellingen door in het Sint Xaverius Instituut in Brugge. Daarvoor was 
dit onder andere in Oostmeers Brugge en de Parochiezaal St.Jakobs in Brugge. De toegangsprijs 
begon met 60 BEF en eindigde in 2001 op 120 BEF. 

 

Volgende nieuwsbrieven … 

Er is nog heel wat materiaal uit het verleden: 

-jaarlijkse koekjesverkoop 

-optreden van de Radiateurs in 2010 

-de smoefeltochten in Brugge (een organisatie van de Brugse Slagersbond) 

-kroenkelen Brugge 

-De Ronde van Vlaanderen in 2013 

-de dia-namiddagen in Dominiek Savio 

-de grote enquëte-actie (call-center) 

-de IZOMO-fuiven  

-de vele weekends met de kinderen en de vormingsweekends (oorspronkelijk bezinningsweekends) 

En wellicht nog andere gebeurtenissen die ik over het hoofd zie. 

Ik ben ervan overtuigd dat een aantal medewerkers zeker nog herinneringen hebben aan deze 
activiteiten! Het zou fijn zijn indien ze eventjes “in de pen kruipen’ of ‘aan het klavier’ van de laptop 
hun herinneren met ons willen delen. Een warme oproep dus! 

Er zijn in al die jaren ook heel veel koppeltjes ontstaan en in veel gevallen werden dit mooie 
gezinnetjes. Stuur eens een fotootje door alhoewel we rekening moeten houden met de wet op de 
privacy. 

Ik wil afsluiten met “Zalig en Vrolijk Kerstfeest en héél warme wensen voor 2021”. Ik denk dat we 
allen hopen op een beter nieuw jaar en dat onze geplande activiteiten kunnen doorgaan. 

Groetjes en hou jullie goed en gezond! 

Jean Pierre 

 

Teksten, foto’s en anekdotes of commentaren, graag tegen 10 januari 2021. 

 




	Nieuwsbrief 2 - december 2020
	Filmaffiche zblbl 2001

