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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - maart-mei 2020    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

Op zondag 26 april is het eindelijk zover!  
 

• Mooie wandel– of looptochten doorheen Brakel — 
kies uit 5, 8 of 11 kilometer. Er is bevoorrading op elke 
afstand. 

• Ambiance, lekker eten en drinken, muziek 

• Een aparte Kids Run, grime, springkasteel… voor de 
kinderen 

 

Of je nu voor de sportieve uitdaging of voor de sfeer 
komt, de Kleppe Run&Walk is zeker een leuke uitstap 
met het gezin of in groep! 

VAKANTIE DOET WONDEREN 

De Kleppe Run&Walk: zorg dat je erbij bent! 

ZEG HET VOORT!   

Familie, vrienden, buren… vertel hen over De Kleppe 
Run&Walk en zorg dat ze op post zijn! 

 
Vooraf inschrijven (*) = goodie bag! 

(*eerste 200 inschrijvers)  

IN GESPREK MET KLEPPE-MEDEWERKERS 
Tijdens de Week van de Vrijwilliger kwam het netwerk “Iedereen Verdient Vakantie” op bezoek.  
Hun interviews met Gerda, Laurie en Robin kan je nalezen op onze website (Over Ons/Nieuws). 
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Contactgegevens  
De Kleppe 
Everbeekplaats 4 
9660 EVERBEEK (Brakel) 
055 42 37 53 

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

Op 7 februari mochten we weer heel wat sponsors en sympathi-
santen verwelkomen op onze jaarlijkse dankreceptie. Het werd een 
gezellige avond met lekkere hapjes (dankjewel, Annemie en Frida), 
fijne mensen en een toffe demonstratie op onze nieuwe geiten-
piste (dankjewel Kurt, Lieve en Francine).  

Lieve Vercleyen werd gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Profici-
at en dankjewel, Lieve, voor je inzet voor De Kleppe! 

DANKRECEPTIE 

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 

Tijdens de Warmste Week werden maar liefst 10 acties op touw gezet ten voordele van De Kleppe!  
Slagerij De Koekelaere verkocht geutelingen; Manau, Miel en Marie openden hun Kleppe Carwash; 
we hadden verder de warmste creaties van Fien, 2 huiskamerconcerten, pannenkoeken van BXS en 
St-Jozef, de kerstmarkt van St-Vincentius.... En de wandelaars van Olsa Brakel wandelden nog een 
laatste keer… helemaal van Brakel naar Gent! Een warme dankjewel aan al deze lieve Kleppe-
supporters! 

WARMSTE WEEK 

Inmiddels is ook onze nieuwe geitenpiste officieel ingehuldigd. 
Dankzij de gulle gift van Olsa Brakel, aangevuld met de steun 
van Ommekaar vzw en enkele natura sponsoringen van o.a. CCB 
Voorde, kan onze therapeutische werking met de geitjes nu in 
alle weersomstandigheden doorgaan! Dankjewel aan de leer-
lingen van 6 en 7 Hout van het Sint-Catherinacollege, aan Kurt 
en de vrijwilligers die samen instonden voor de bouw van de pis-
te. 

OPENING NIEUWE GEITENPISTE 

 31/03 : NEOS-voorstelling De Frivole Framboos 
— UITGESTELD (kaarten goed bijhouden!) 

 18/04 : Comedy-avond Rotaract (Rhetorica, 
Hospitaalstraat 20, Zottegem) 

KALENDER 
 26/04 : Kleppe Run&Walk 

 26/05: Algemene vergadering 


