
 

Nieuwsbrief 5   “PAAS-EDITIE”            maart/april 2021 

Beste blaadjes, 

Deze keer geen terugblik op het verleden maar we kijken positief naar de toekomst. 

We kijken allen uit naar een normaal leven, zoals vroeger. Niet evident want niemand kan 
momenteel positieve voorspellingen doen. De veiligheidsraad heeft de pauzeknop ingedrukt voor alle 
versoepelingen die gepland stonden voor 1 april. Wat zal mogen en kunnen in mei, juni, juli, … ? 

 

Zomerkamp 2021 
We bleven niet bij de pakken zitten en de inschrijvingen voor het zomerkamp 2021 kwamen vlot 
binnen. Momenteel zijn er 69 kinderen ingeschreven (63 gekenden en 6 nieuwe). 

We hopen dat het zomerkamp in Zepperen zal doorgaan maar we hebben naast de 69 ingeschreven 
kinderen ook heel wat “leiding” nodig. 

 

Oproep nieuwe leiding 
Er haken jammer genoeg een aantal leiding af maar we zijn ze heel dankbaar voor de inzet die er 
was! Nu een heel warme oproep naar nieuwe leiding.  

Heel lang geleden hebben we met een aantal leiding info-momenten georganiseerd in scholen.  
Zo probeerden we jonge gasten uit het laatste jaar secundair warm te maken voor de 
Zonnebloemblaadjes en mét succes. 

Daarom een heel warme oproep om via jullie vriendengroep, kennissen, scholen, enz nieuwe 
leiding aan te trekken. Ze zijn zeker welkom in onze grote Zonnebloemblaadjes-familie. 

Op de site www.zonnebloemblaadjes.be vind je een vacature-omschrijving. 
Hieronder enkele krachtlijnen: 

• “We verwachten een allround en totale inzet voor kinderen en gastjes (van 6 tot 18 jaar)  met 
een fysieke beperking”. 

• “dat je 17 jaar of ouder bent” 
• “200 % enthousiasme” 
• “We bieden een ongelooflijk grote groep enthousiaste medewerkers aan. Ontspanning na 

inspanning, en een niet te vergeten fijn gevoel na een weekend en zeker na het zomerkamp.” 

Maar kijk zeker eens naar onze site waar je meer details vindt. 

 

Lees verder op de volgende bladzijde >> 

  



 

Activiteitenkalender 
Nog even een blik op de toekomstige activiteiten: 

Zaterdag 17 april 2021 
De werkdag kan niet doorgaan maar je krijgt van de groepsverantwoordelijken meer informatie. Via 
mail krijgt de nieuwe leiding bericht ivm de groep waarin ze opgenomen worden. 

Van 21 t/m 29 juli 
Zomerkamp (voorpost op 20 juli en napost op 30 juli). Daarnaast krijg je nog informatie in verband 
met het laden van camions en het verzamelen van de bagage.  

9 oktober 2021: viering 50 j zblbl 

19 t/m 21 november 2021: vormingsweekend 

27 november 2021: fuif 50 j zblbl 

18 en 19 december 2021: inpakactie 

26 december 2021: Kerstsamenkomst 

 

Het blijft moeilijk om te programmeren en zaken af te spreken… 

 

Maar.. we blijven positief!  
Hou jullie goed! 

Én er is ‘de lente’ én de paasklokken  
zijn in aantocht … 

Zalig en vrolijk Paasfeest! 
 


