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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - maart-mei 2021    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

Door de coronacrisis hebben we nu al maanden geen 
groepen over de vloer, enkel kleine gezinnen.  Hoewel het 
virus zich op dit moment nog niet helemaal gewonnen wil 
geven, zien we toch meer en meer lichtpuntjes.  We gelo-
ven er echt in dat we binnenkort opnieuw groepen mogen 
verwelkomen op De Kleppe. 

 

Ondertussen zitten we niet stil. We hebben maar 1 woord 
voor jullie enthousiasme als vrijwilligers en medewerkers:  

D A N K U W E L ! ! 

 

Loay, Sébastien en Christophe zorgen ervoor dat alle ka-
mers van De Kleppe fris geverfd en pico bello in orde zul-
len zijn. De dierenploeg staat elke dag klaar om de dieren 
te verzorgen en de dierenwerking te onderhouden. Achter 
de schermen draait onze administratie door. Buiten zetten 
we onze schouders onder nieuwe projecten zoals de 
bouw van onze rolstoeltoegankelijke houtoven.  Initiatie-
ven zoals de Kleppe Take-Away geven ons alweer een 
mooie duw in de rug…. Te veel om op te noemen. Jullie 
inzet is hartverwarmend! 

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 

Ook al blijven we nu verplicht nog even op afstand. Toch voelen we ons meer dan ooit verbonden. 
We hopen dat we heel snel opnieuw mogen samenkomen. Zodat we het glas kunnen heffen en 
klinken op zoveel samenhorigheid!  

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

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

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 

 12/06 : (onder voorbehoud van de corona-actualiteit) Bedanking van onze sponsors en vrijwil-
ligers. Met inhuldiging van de rolstoeltoegankelijke houtoven.   

KALENDER 

Onze Kleppe Take-Away was een succes! Er werden maar 
liefst 555 afhaalmaaltijden en -dranken besteld. Het afhalen 
op zaterdag verliep vlotjes.  

Een pluim en een grote dankjewel aan het Kleppe-
feestcomité, Gerda, Katrien, Veerle, Kristel, Ward en Robin, 
voor de goede organisatie. 

En een heel warme dankjewel aan iedereen die zijn steentje 
bijdroeg. Met deze opbrengst kunnen we weer wonderen 
doen voor onze kwetsbare bezoekers! 

KLEPPE TAKE-AWAY: 555x DANKJEWEL! 

ONZE ROLSTOELTOEGANKELIJKE HOUTOVEN 
Veel mensen droegen al een steentje bij aan onze 
houtoven! We kregen gulle giften, materiaal van spon-
sors en veel inzet van vrijwilligers! De voorbereidende 
werken zijn bijna klaar en de oven zelf is geleverd.  

De stenen van onze oven zijn authentieke ovenstenen. 
Ze komen van de oude houtoven van Zarlardinge. De 
stenen krijgen op De Kleppe een tweede thuis! 


