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Steun ons voor
De Warmste Week

De Kleppe voor
jong en oud



Onze immense dank gaat uit naar … *  

Het aftellen naar De Warmste Week 

is begonnen. Je kan ook dit jaar weer 

acties ten voordele van De Kleppe 

steunen of zelf registreren.

Registreer je actie

Ga naar www.dewarmsteweek.be, 

zoek De Kleppe en registreer jouw 

actie! Spreek ook jouw netwerk aan. 

Ken jij iemand in het verenigingsleven 

die graag een actie opzet? Laat hen 

dan zeker weten hoe ze ons kunnen 

steunen met een actie tijdens de 

Warmste Week!

Steun een andere actie

Volg De Kleppe op Facebook en lees 

welke acties je kan steunen! Kleppe-

carwash, Geutelingen for De Kleppe, 

pepernootjes en crunchies voor De 

Kleppe,… zijn alvast acties die nu al 

lopen.

De Warmste
Week

Het is een fantastische zomer geweest 
op De Kleppe! We hadden weer heel 
wat geweldige groepen te gast. In de 
laatste week van de vakantie mochten 
we een enthousiaste, bruisende 
groep verwelkomen. Oudere mensen 
van verschillende nationaliteiten 
palaveren gezellig onder de grote 
magnoliaboom, een jonge kerel haalt 
een grapje uit en omhelst breed 
lachend een Afrikaanse ‘mama’, 
kindjes rennen door de tuin… In deze 
gezellige drukte staat Aïcha van 
Cosmos vzw ons graag even te woord.

Wat een energie straalt er van jullie 
groep af! Het is heel fijn om jullie bezig 
te zien.

Ja, we zijn hier met een vrij grote 
groep. En we hebben alle leeftijden 
en alle nationaliteiten door elkaar, dat 
geeft altijd veel dynamiek (lacht). En 
nu maken we ons net klaar om onze 
middagactiviteiten te starten. We 
verdelen ons in drie groepen: éen voor 
de mini-golf in Geraardsbergen, éen 
voor de wandeling met de alpaca’s in 
Brakel, en éen groep die hier blijft voor 
de dierenbeleving.

Kan je wat meer vertellen over Cosmos 
vzw? Wat doen jullie precies?

Cosmos is een Nederlandstalige 
organisatie die actief is in Anderlecht. 
Wij richten ons in de eerste plaats op 
senioren en mensen met zorgvragen. 
We brengen mensen samen en bieden 
hen verschillende diensten en 

De Kleppe voor jong en oud
Groep in de kijker: Cosmos vzw

activiteiten aan. Veel oudere mensen 
in onze buurt zijn alleen, eenzaam. 
Door Cosmos hebben zij opnieuw 
sociale contacten. We stellen ook 
kwetsbare mensen tewerk via artikel 
60 of DSP-doorstromingscontracten 
zodat ze hun kansen kunnen verhogen 
op de arbeidsmarkt. Zij werken 
dan bijvoorbeeld in ons sociaal 
buurtrestaurant. Daar kan iedereen 
elke dag lekker, vers en gezond komen 
eten, en aan een goede prijs. Iedereen 
is welkom, we willen een echte 
ontmoetingsplaats zijn. De activiteiten 
die we organiseren, zijn heel divers. Ik 
zou ze samenvatten onder de noemers 
“informatief, recreatief, vormend en 
intercultureel”. En 1 keer per jaar komen 
we op vakantie naar De Kleppe!

Ja, jullie komen al een aantal jaar 
inderdaad. Waarom kiezen jullie voor 
De Kleppe?



Ommekaar vzw

C R E AT I V E  M O V I E  P R O D U C T I O N S

PIXELRUSH

(*sponsors 2018 - 2019)

De inrichting is perfect voor ons. 
Alles is hier op maat van onze 
senioren en we kunnen hier alle 
zorghulpmiddelen gebruiken die we 

nodig hebben. En de omgeving is 
natuurlijk magnifiek. Het platteland, 
midden in de mooie natuur, zo 
rustig… Onze mensen leven in een 
drukke stad hé, dus dit is dan echt 
wel vakantie: een moment en een 
omgeving om even alles te vergeten 
en alleen maar te genieten.

Jullie zijn er in de eerste plaats voor 
senioren, maar ik zie hier ook veel 
kindjes en jonge mensen.

Ja, de kleinkindjes zijn altijd van 
harte welkom op onze jaarlijkse 

vakantie. En onze vrijwilligers zijn 
meestal jonge gasten. Het is super 
om te zien hoe goed iedereen het met 
elkaar kan vinden, alle leeftijden en 
alle nationaliteiten. En hoe iedereen 
graag helpt. Spontaan. Onze beurtrol 
voor de afwas bijvoorbeeld, dat geeft 
nooit problemen. Wist je trouwens 
dat we in onze werking mensen 
van 29 verschillende nationaliteiten 
hebben? Brussel is echt multicultureel 
hé (lacht). En Cosmos vzw is 
intercultureel: verschillende culturen 
die zich betrokken voelen, die met 
elkaar activiteiten doen, die elkaar 
appreciëren én meebouwen aan onze 
zelfde samen-leving!

Jullie blijven een weekje op De Kleppe. 
Wat hebben jullie zoal gedaan, of wat 
staat er nog op de agenda?

Elke dag hebben we wel meerdere 
activiteiten. De dieren van De Kleppe 
zijn een grote troef: we hebben 
regelmatig kleine groepjes die de 
dierenbeleving volgen. En met dit 
goede weer profiteren we natuurlijk 
zoveel mogelijk van de prachtige tuin: 
we doen onze dagelijkse gymnastiek 
buiten, we eten buiten, onze verwen-
avond met massage kan hier ook 
gewoon buiten,… We hebben voor 
de rest ook al een mooie wandeling 
gemaakt in de Everbeekse bossen, 
we plannen nog uitstapjes naar 
Oudenaarde en Geraardsbergen, onze 
avondactiviteiten zijn ook altijd leuk: 
we hebben al bingo gespeeld, buiten 
een film geprojecteerd, we plannen 
nog onze disco en ‘zotte avond’… Enfin, 
we amuseren ons!

Jullie enthousiasme is aanstekelijk. 
Nog een fijne vakantie gewenst!

Sponsor in de kijker
Doorheen de jaren hebben we op De 
Kleppe al vele fantastische mensen 
mogen ontmoeten. Mensen die zich 
met hart en ziel achter het project van 
De Kleppe zetten. Particulieren die ons 
steunen op alle mogelijke manieren, 
maar ook serviceclubs, verenigingen 
en bedrijven die ons helpen om grotere 
kosten te dragen.

We stellen u hier graag éen van deze 
mensen voor.

Stephan Vanden Berghe helpt De Kleppe 
al jaren op alle mogelijke manieren: 
privé, vanuit het verenigingsleven, als 
ondernemer. En we zijn hem heel erg 
dankbaar voor zijn steun en engagement.

Als voorzitter van voetbalclub Olsa Brakel 
stond Stephan dit jaar mee aan de wieg 
van Club 5553, de nieuwe businessclub 
van Olsa Brakel. Verschillende 
ondernemers uit Brakel en omstreken, 
allemaal met een hart voor Olsa, zetten 
hun schouders onder dit project. De 
Kleppe is een van de sociale doelen die 
op hun steun kunnen rekenen.

Nog dit jaar kwam er binnen Olsa Brakel 
het initiatief “Wandelen voor De Kleppe”. 
Iedere maandagavond start er een 
wandeling op Olsa. Wie mee stapt, legt 
een bedrag uit en de totale opbrengst 
van al deze wandelingen dient voor de 
aanleg van onze nieuwe geitenpiste op 
De Kleppe. Tijdens de Warmste Week 
dit jaar plannen de wandelaars nog 
een staptocht waarmee ze de totale 
opbrengst op niet minder dan 8000 euro 
willen brengen!

Een warme dankuwel, uit naam van het 
hele Kleppe-team!

“Het is voor mij de derde keer 
dat ik meekom op vakantie 

naar De Kleppe. Het is hier elk 
jaar een mooie vakantie. 10 op 
10! We zijn heel gelukkig hier. 

Bravo aan iedereen!” 
(Liliane)



Contactgegevens
De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
www.dekleppe.be

BE12 0682 5002 4092

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

Je steun doet wonderen

Vakantie doet wonderen

Op VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 om 19u30 organiseren 
we een dankreceptie voor onze sponsors en 
schenkers. Je bent van harte welkom. 

Laat je ons weten of je van de partij bent? 
Schrijf in via info@dekleppe.be en laat ons weten met 
hoeveel personen je aanwezig zal zijn.
Graag inschrijven voor 20 januari.

De Frivole Framboos,
ten voordele van De Kleppe

Organisatie van Neos Ninove, i.s.m. Neos 
Brakel en Neos Oost-Vlaanderen.

Je bent uitgenodigd!

• Wist je dat je De Kleppe ook kan opnemen in je testament? Je hoeft 
daarvoor zeker geen groot vermogen te hebben. Alleen een groot hart.

• Wist je dat je peter of meter kan worden van éen van onze dieren?
• Wist je dat je ons ook kan steunen door zelf eens op vakantie te 

komen naar De Kleppe?

Elke steun, op welke manier ook, maakt écht een verschil. Contacteer 
ons via info@dekleppe.be. We geven je graag meer informatie.

Save the date:
Kleppe Run & Walk op 26 april 2020!

NEOS, netwerk van ondernemende senioren, 
stelt voor: “Wachten op Do Groot”. 
In deze nieuwe show gaat de Frivole Framboos 
op zoek naar de geheimen rond de ‘Big Bang’ 
van de muziek, naar de noot waarmee het 
allemaal begon, en naar die ene oermelodie 
waaruit alle muziek is ontstaan.

Je kans om 2 virtuoze muzikanten te zien, in een 
magistrale show ten voordele van De Kleppe!

• Wanneer? Dinsdag 31 maart 2020,
        2 concerten. Om 14u30 en om 19u30. 

• Waar? CC De Plomblom, Graanmarkt 12, 
9400 Ninove

• Kaarten? 30 euro – bestel via Myriam 
Cosyns (myriamcosyns@gmail.com). 

Zorg dat je erbij bent, en maak van deze avond 
mee een denderend succes! 

Wij danken de mensen van NEOS alvast heel 
hartelijk, in naam van al onze medewerkers, 
vrijwilligers, en natuurlijk van onze 
vakantiegasten!
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