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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - september –november 2021    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

Op 7 september konden we met heel wat vrijwilligers samenkomen op De Kleppe! We maakten er 
een “Kleppe-toer” van. Iedereen mocht tonen of vertellen wat ze voor De Kleppe doen. Met een 
lekker hapje en drankje erbij werd het een meer dan geslaagde avond! 

KLEPPE—TOER met de vrijwilligers 

Een blik achter de schermen van De Kleppe, het dagelijkse leven van onze boerderij-
dieren, sfeerbeelden...  Je vindt het voortaan op onze nieuwe Instagram account 
@de_kleppe !  

VAKANTIE DOET WONDEREN 

Onder een stralend avondzonnetje startten we met de 
ronde in de belevingstuin. De vrijwilligers die instaan 
voor de dierenzorg en de belevingsdagen met de dieren 
deden hun verhaal. We hoorden mooie getuigenissen 
over de interactie tussen de Kleppe-dieren en onze gas-
ten.  

Na de lekkere maaltijd was het binnen de beurt aan de 
andere vrijwilligers. Stap voor stap hoorden we wat er 
allemaal komt kijken bij een groepsvakantie op De Klep-
pe. En dat is heel wat.  

Een dikke   D A N K J E W E L   aan al onze vrijwilligers! Elk van jullie is een onmisbare 
schakel in onze werking. We hebben elkaar allemaal nodig en elke inbreng is echt van 
belang. 

Op onze website www.dekleppe.be en Facebook-pagina vind je een verslagje en meer foto’s. 

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

www.dekleppe.be 
www.facebook.be/dekleppe      Instagram @de_kleppe 

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 

 Zondag 19 december 2021 : Kerstconcert met aansluitend kerstmarkt 

 Zaterdag 11 juni 2022 : Grote opendeurdag KLEPPETOEREN 

KALENDER 

De belevingsdag met de dieren ziet er sinds kort een beetje anders uit: Er is een belevingsactivi-
teit met de paarden uitgewerkt; Ook de Tuinbeleving is nu een volwaardige activiteit; Ezel Wan-
nes wordt nu ook opgeleid om deel te kunnen nemen aan de ezelwandeling; Ook paardje In-
dy doet mee… De groepen die de vernieuwde belevingsdag meemaakten, zijn alvast heel en-
thousiast.  >> Vrijwilliger Hilde vertelde ons er meer over. Lees meer op onze website.  

     NIEUW in de belevingsdag 

Stagiaires van de VIVES-hogeschool 
Regelmatig krijgen we op De Kleppe stagiairs van VIVES 
(opleiding Dierenzorg of postgraduaat Dieren in de Zorg) over 
de vloer. Eind augustus beëindigde Mayté haar stage. Op onze 
website lees je haar klein afscheidsinterview. De opvolging was 
snel verzekerd. In september startte Stephanie haar stage. Zij 
versterkt onze dierenploeg tot het eind van het jaar.  

Welkom Stephanie! We wensen je een fijne stage en veel 
plezier op De Kleppe. 

Ruth is vrijwilliger van de maand  

Tijdens de Kleppe-toer werd Ruth in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van 
de maand! Ruth helpt ons nu al enkele maanden met de dierenverzorging 
en belevingsdagen. Ze legt zich ook toe op het werken met de kippen. 
Dankjewel voor je inzet, Ruth! we vinden het heel fijn om je op De Kleppe te 
hebben! 

     Rust zacht, Sofie 
Met grote verslagenheid vernamen we het overlijden van Sofie.  Als 
voormalig directeur van De Overmolen was Sofie in de eerste jaren 
van De Kleppe wekelijks bij ons aanwezig. We kennen haar allemaal 
als een warm persoon die met haar inzet de wereld een beetje beter 
maakte. Bedankt voor de geweldige persoon die je bent geweest, 
lieve Sofie. Je zal zo hard gemist worden.  


