
 

Nieuwsbrief 4         februari 2021 

Beste blaadjes, 

We zouden met de kinderen en leiding van groepje 1, 2 en 3 op weekend zijn in Ten Berg in 

Merelbeke maar we zitten in ons kot!. Volgend weekend zou het de beurt zijn aan groep 4, 5 en oud-

gasten maar gaat ook niet door. Gelukkig namen de groepsverantwoordelijken, samen met hun 

leidersgroep het initiatief om toch iets aan te bieden aan de kinderen onder de vorm van een knutsel- 

en doe-boekje.  Via facebook is er van alles te zien maar er zal bij de kinderen en gastjes ook nog 

iets in de brievenbus vallen.  Ik kan het alleen maar toejuichen! Proficiat aan de initiatiefnemers! 

Wat nog even onduidelijk was is nu definitief. We voorzien naar aanleiding van onze 50ste verjaardag 

een “kinderfuif” én een “zonnebloemblaadjes-fuif” voor leiding, oud-leiding, gasten en 

sympathisanten. 

Als er geen onverwachte situaties komen zal dit allemaal doorgaan op zaterdag 27 november 2021,  

alle details hieromtrent volgen nog. 

In deze nieuwsbrief heb ik het over de stichteres van onze groep, namelijk Zuster Marie-Cleophas 

Messiaen en over ons contactblad “Antenne” dat verscheen van 1990 tot 2010. 

Nog even melden dat dank zij de medewerking van oud-leiding we meer en meer post- en 

mailadressen krijgen van zoveel vrijwilligers die ooit een band hadden met de zonnebloemblaadjes. 

Dankjewel daarvoor maar laat de bal verder rollen. Stuur de nieuwsbrieven door! Alle gegevens van 

vroegere medewerkers zijn zeker welkom! 

Volg ons op facebook en op onze site www.zonnebloemblaadjes.be 

Artikeltjes voor de nieuwsbrief zijn nog altijd welkom! 

Groeten, 

Jean Pierre 

 

 Zuster Marie-Cleophas Messiaen 

We mogen niet uit het oog verliezen dat Zuster Cleophas aan de basis 

ligt van de Zonnebloemblaadjes. Dit initiatief kwam er ook dank zij 

Pr.Chris Deconinck. 

De oorsprong ligt ook bij de Bedevaart Brugge-Banneux en Zr.Cleophas 

was toen van mening dat er iets aparts moest zijn voor kinderen en 

jongeren met een fysieke beperking.  

Het was haar levenswerk maar ik ben blij dat ik haar heb leren kennen, 

uiteraard via Katrien. Het is voor ons inmiddels ook een vaste waarde in 

ons leven geworden. 

Haar enorme inzet op allerlei vlak, maar dus zeker ook voor de blaadjes 

is niet te beschrijven. Wat klein en rustig begon is inmiddels uitgegroeid 

tot een grote zonnebloemblaadjes-familie!  



Je voelt dit ook aan want door de coronatoestanden zijn heel wat activiteiten en zelfs het groot 

zomerkamp in 2020 niet kunnen doorgaan. Zowel kinderen, ouders en zeker ook de leiding vinden 

het superjammer en we verliezen het warme contact. 

Dit jaar vieren we onze 50ste verjaardag en deze week, op 25 februari zou Zr.Cleophas 97 jaar 

geworden zijn. 

Zr.Cleophas is geboren op 25 februari 1924 en we namen afscheid op 13 maart 2011. 

Ze bleef zolang mogelijk actief in de groep maar haar krachten gingen bergaf maar ze kwam nog 

enkele keren op kamp voor één overnachting. En als ze er toch was wou ze “iets” doen. Daar zitten 

en toekijken lag niet in haar aard. Was het maar eieren pellen voor de voetentocht …  

Voor haar was “voor enkele dagen uitbreken” in de zustergemeenschap heel welgekomen. Eens 

tussen al dit jong volk vertoeven niettegenstaande haar leeftijd. Haar inzet voor kinderen en jongeren 

die het moeilijk hadden was haar grote inzet en bezorgdheid. Ze observeerde en zag als eerste 

welke koppeltjes er zouden ontstaan na een kamp. Ze had het meestal bij het rechte eind … het was 

ons nog niet opgevallen omdat we misschien meer met praktische zaken bezig waren. 

Zonder Zuster Cleophas zouden we niet bestaan …. Dankjewel dat we nu onze 50ste verjaardag 

kunnen en mogen vieren! 

Dankjewel Zuster Cleophas. 

 

ANTENNE 

“Antenne” was gedurende heel wat jaren het contactblad 

van de Zonnebloemblaadjes. 

Ik heb nog alle uitgaven in mijn archief en het eerste 

nummer verscheen in het voorjaar 1990 met Francis De 

Westelinck en Nicole, samen met Dirk Declercq als 

verantwoordelijke uitgevers. Er moest dan wel 

ingeschreven worden  voor een abonnement (200 BEF 

voor leden). 

Er was een korte onderbreking maar in het najaar 1993 

namen Wim Haegeman en Hilde Hoornaert de fakkel 

over. 

Vanaf de 5de jaargang (eind 1995) zie ik Els Vanhooren, 

Tim en Pieter Claerhout, Sven Donche en Geert 

Vercruysse verschijnen als eindverantwoordelijken. 

1999 is na een korte onderbreking een nieuwe start met 

een nieuw formaat (A5 ipv A4) met verzorgde layout en 

heel veel tekeningen van Bert Dombrecht. Alles was dan 

in handen van An Putman, Els De Busschere en Liesbeth 

Breemeersch. 

Het bleef een tijdje met vallen en opstaan en men zocht voortdurend naar nieuwe medewerkers en 

met jaargang 8 (najaar 2001) werd Jean Pierre de verantwoordelijk uitgever. 

Vanaf 2004 lag de eindredactie in handen van Gijs Coucke met afgiftekantoor Kortrijk. 

Toch denk ik dat op een bepaald moment de jaargangen en de uitgavennummering niet echt meer 

klopten. 



Volgens mijn gegevens verscheen het laatste nummer 

met jaargang 17, nr.4 (okt/nov/dec 2010) 

We zouden dan overschakelen naar “nieuwsbrieven” 

maar dit is, bij mijn weten, nooit echt van de grond 

gekomen. 

Al bij al waren de “Antenne’s” een welgekomen band met 

kinderen, ouders, leiding, sympathisanten! 

Er kwamen volgende thema’s aan bod 

• Familienieuws (geboortes, overlijdens, huwelijken …) 

• Kalender en activiteiten 

• Voltanken (even bezinnen) 

• John Zonnebloem 

• Pierre de tuinkabouter 

• Schijnwerkers op … 

• Walter van kluchten 

• Hartenrubriek 

• Horoscoop 

• Raadseltjes 

• Biekebak 

• Straffe toeren 

• Frankske’s kruiswoordraadsel 

• Hersenkrakertjes 

Kortom, er werd heel veel energie in gestoken en de redactieraden ten huize van … waren 

ongelooflijk mooie momenten. 

Achter ieder item zat iemand maar het is onbegonnen werk om alle medewerkers bij naam te 

vermelden met het gevaar dat we iemand over het hoofd zien maar op 9 oktober, ter gelegenheid 

van onze 50ste verjaardag, kan je alle Antenne’s nog eens bekijken. 

Na heel veel jaren wil ik toch “dankjewel” zeggen voor allen die zich voor Antenne ingezet hebben. 

 

 

Tot slot 

Ik moet het niet herhalen maar toch ! 2020 was in de ban van corona en begin 2021 is nog altijd 

bizar. Perspectief … ???  

De weekends gaan niet door en wat met het zomerkamp? In ieder geval lopen de inschrijvingen 

binnen.  We blijven hoopvol en als Zepperen niet kan dan zijn we volop bezig met een alternatief. 

Niet wanhopen en zeker niet opgeven! 

Positief blijven en de regeltjes respecteren! 

Groetjes, 

Jean Pierre 

 


