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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - september-november 2019    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

Op 14 september organiseerden we naar goede traditie onze “dankdag”, een dag om onze vrijwil-
ligers nog eens extra te bedanken. Dankzij hen zijn er elke dag weer wonderen mogelijk op De 
Kleppe! 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij Greta konden we onze dag starten met een uitgebreid bezoek aan haar museum ’t Aloam in 
Viane (Geraardsbergen). Er was daar zoveel te beleven dat we ruim over onze voorziene tijd gin-
gen. Maar dat vond gelukkig niemand erg! Terug op De Kleppe was het tijd voor gezellig samen-
zijn, en goed eten en drinken met ons “buffet van verschillende culturen”. Lauri en Alona vertelden 
ons over hun geboorteland en cultuur, en lieten ons proeven van traditionele Kameroense en Rus-
sische gerechten. Het was een super gezellige middag en avond onder vrienden.  Bekijk de foto’s 
op onze Facebook-pagina! 

VAKANTIE DOET WONDEREN 

DANKJEWEL AAN ONZE VRIJWILLIGERS 

5553 is de naam van de nieuwe business club van Olsa Brakel. Voormalig Rode Duivel Paul 
Van Himst wordt peter. Club 5553 wil ook een sociaal doel dienen, en koos daarvoor De Klep-
pe uit! ”Met De Kleppe in Everbeek hebben we een sociaal totaalproject uitgekozen dat zich inzet 
voor kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij. Dat sociale aspect is van enorm belang. We 
willen een businessclub met een gouden hart zijn”, zegt voorzitter Nico Daminet.  

CLUB 5553 EN PAUL VAN HIMST STEUNEN DE KLEPPE 
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KALENDER 

Contactgegevens  
De Kleppe 
Everbeekplaats 4 
9660 EVERBEEK (Brakel) 
055 42 37 53 

www.dekleppe.be 
www.facebook.be/dekleppe 

15 OKTOBER 2019: Algemene vergadering  — 19u30 

18 tot 24 DECEMBER 2019: De Warmste Week — Music for Life 

7 FEBRUARI 2020: Dankreceptie sponsors — 19u 

26 APRIL 2020: De Kleppe Run & Walk 

Een bijzonder zomerkamp 

Jomba en De Kleppe: het is een 
winnende combinatie. Jomba, dat 
zijn zomerkampen van Kazou, de 
jeugddienst van de CM, voor jon-
geren met bijzondere aandacht. 
Zij kwamen deze zomer voor het 
tweede jaar op rij langs in De 
Kleppe. Monitor Marieke vertelt 
ons waarom De Kleppe zo goed 
past bij Jomba..  

De Kleppe voor jong en oud 

In de laatste week van de vakantie 
mochten we de enthousiaste, brui-
sende groep van Cosmos verwel-
komen. Senioren, kleinkinderen en 
jonge vrijwilligers van verschillende 
nationaliteiten genoten op De Klep-
pe van de rust, de natuur en de 
dieren. Wij vroegen Aïcha van Cos-
mos waarom zij al jaren terugkeren 
naar De Kleppe. 

Lees meer op www.dekleppe.be onder “Over ons / Nieuws” 

Olsa Brakel wandelt  

Elke maandag wandelt Olsa Bra-
kel voor De Kleppe. Wie graag 
wandelt, voel je vrij om deel te 
nemen! Iedere maandag wordt 
om 19u15 verzameld op Olsa. Wie 
meewandelt, legt 2 euro in. De 
volledige opbrengst gaat naar De 
Kleppe. Een warme dankjewel 
aan de mensen van Olsa!  

Tijdens onze dankdag werd Greta extra in de bloemetjes gezet als onze vrij-
williger van de maand. Heel erg bedankt voor alles wat je voor De Kleppe 
doet, Greta! 

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 

De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen. De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x/jaar), vrijwilligers en medewerkers (4x/jaar) 
VU.: Johnny De Mot, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 


