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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - september –november 2022    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

De Kleppe maakt deel uit van de nieuwe BIZAR kunst wandelroute. Ondertussen vonden al heel 
wat wandelaars hun weg langs De Kleppe.  

KUNST op de KLEPPE 

VAKANTIE DOET WONDEREN 

We kregen twee mooie kunstwerken. Sylvie Janssens schilderde 
twee prachtige Green Godesses (@greengoddessprojects) op De 
Kleppe-muur, en in de tuin vooraan plantte  kunstenares Veerle 
De Smet een wolvenkop bedekt met zaden. De zaadkop ver-
dwijnt na verloop van tijd in de aarde en laat een bloemenpracht 
na. 

Zelf de route eens wandelen? Neem gerust een kaartje aan De Kleppe balie!  

dankjewel Overmolen & hallo Bolster ! 

Vanaf 2023 maakt De Kleppe deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster.  

Aan onze werking verandert niets: We blijven ons met onze vele vrijwil-
ligers en mensen in sociale tewerkstelling inzetten om onze gasten aan 
een betaalbaar tarief een deugddoende vakantie met de nodige zorg 
aan te bieden.   

Bovendien krijgen we nu ook de mogelijkheid om een aanbod voor dagondersteuning uit te 
werken! 

Lees meer op www.dekleppe.be. Heb je nog vragen? Spreek gerust onze medewerkers aan of 
stuur een mailtje naar info@dekleppe.be. 
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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 

Zaterdag 29/10 : dankdag vrijwilligers 

Een babbel met de Kazou-kookploeg 
De afgelopen weken mochten we op De Kleppe weer enkele Jomba-
kampen van KAZOU verwelkomen. We genoten van het enthousiasme 
van de gasten, monitoren én keukenverantwoordelijken. Onze vrijwilli-
ger Ann legde haar oor te luisteren bij Veerle en Werner. Zij gaan als 
kookploeg al 11 jaar mee met KAZOU-kampen!  

Werner: Het is ons 4de jaar hier op De Kleppe, maar in totaal 11 jaar met KAZOU. Daarvoor hebben 
we ook andere kampen gedaan zoals de wereldjongerendagen, misdienaarsbedevaarten. We 
doen dit al sinds 2010. We hebben kampen gedaan in Engeland, in Marokko. We hebben overal al 
gezeten. Volgend jaar doe ik de wereldjongerendagen mee in Lissabon. Dan zijn die met wel hon-
derdduizenden jongeren. Dat zijn stromen van over heel de wereld, jongeren die zingen, zwaaien 
met hun vlaggen, allemaal gelovigen. Dan gaan we met een grote logistieke ploeg van wel 15 man. 
 
Veerle: Voor mij is dat wat te druk, ik denk dat ik niet meega. Een voorkamp voor de voorbereidin-
gen zou ik nog wel zien zitten. Maar hier in De Kleppe komen wij zeer graag. Eigenlijk hebben wij in 
november – wanneer de vakanties net bekend werden gemaakt – al gezegd: “Wij gaan weer naar 
Everbeek.” We wisten nog niet eens welke groep en welke moni’s het zouden worden. Het was 
gewoon… Wij willen naar daar! ‘t Is hier een zeer leuke plaats. Dat is hier voor ons ook vakantie. 

Het interview met Veerle en Werner is nog veel langer.  

Lees het volledig op www.dekleppe.be (onder Nieuws) 

 10u: Afspraak De Kleppe, vertrek bus om 10u15 

 10u30 – 12u: ‘Het verleden’. Zuster Bertine neemt ons in het kasteel van Oudenhove 
mee in de wereld van Sint Franciscus.  

 12u- 14u: ‘Lunch’ aangeboden door De Overmolen vzw 

 14u – 16u: ‘De toekomst’. We brengen een bezoek aan De Bolster in Zwalm.  

 16u30: Terug op De Kleppe 

Vergeet niet in te schrijven ! 


