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Midweek  in  De Grote Kleppe  -  30 mei t.e.m. 3 juni 2022 

Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022 organiseren we onze vierde midweek voor een 
groep van maximum 20 personen. We trekken opnieuw naar De Grote Kleppe in Everbeek. 
We richten ons aanbod tot mensen met de ziekte van Huntington die nog vrij zelfstandig kunnen 
functioneren. Hun persoonlijke (familiale) begeleider kan ook mee. Let wel: er is geen 
verpleegkundige hulp. 
 

De Kleppe is een vroeger kloostergebouw. Het ligt middenin 
de natuur van de Vlaamse Ardennen in Everbeek (Brakel). 
Sinds 1995 doet het dienst als vakantiehuis.  
 

Wij verblijven in De Grote Kleppe. Dat is een apart deel van 
het gebouw met een leefruimte, een grote keuken en 
comfortabele slaapkamers. Er zijn 2 kamers voor 4 personen, 
een aantal voor 2 personen en enkele eenpersoonskamers. 
Alle kamers beschikken over een lavabo, maar de meeste 
kamers hebben geen eigen wc of douche. Er zijn wel 
voldoende gemeenschappelijke wc’s en douches in de gang. Die douches en wc’s wijzen we toe aan 

bepaalde kamers. We verdelen de kamers op basis van de 
ingeschatte noodwendigheid.  Die verdeling kunnen we dus pas 
uitwerken na het afsluiten van de inschrijvingen. Bij je 
inschrijving kan je dus niet een of andere kamer reserveren. 
 

Op maandag 30 mei verwelkomen we jullie vanaf 16 uur. Na de 
kamerverdeling en het avondmaal voorzien we een gezellige 
kennismakingsavond. 
 
 

Elke dag ontbijten we tussen 8 uur en 9.30 uur. 
In de voormiddagen houden we het relatief rustig. Er komt 
zeker een boerderijbeleving om de leuke kant van het leven 
op een boerderij te ontdekken: kippen voeren, konijnen 
knuffelen, met de geiten of de ezels wandelen, op een 
boerenpaard rijden… , de bloementuin en de groentetuin 
verkennen. 
 

Rond 12 uur genieten we, natuurlijk, van een aperitief en van 
een warme maaltijd voorbereid door onze eigen kookploeg, 
Annie en Denise. 
 

In de namiddagen plannen we een bezoek aan Geraardsbergen, de stad van de mattentaarten en 
van het oudste Manneke Pis van België, misschien een brouwerijbezoek, maar zeker wandelingen 
in de omgeving van De Kleppe. 
 

’s Avonds eten we rond 18 uur en daarna halen we de gezelschapsspellen boven of blijven we 
napraten o.a. bij de BBQ. Wie al meeging, weet dat deze midweek een groepsgebeuren is en voor 
heel wat mensen was dat net een van de redenen waarom ze inschreven. Van nieuwe inschrijvers 
verwachten we dat ook zij graag aan dat groepsgebeuren deelnemen. 
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Onder het motto “Niets moet en heel veel kan!” bespreken we de activiteiten met de groep en we 
passen ze aan indien dat wenselijk blijkt. 
 
Op vrijdag 3 juni moeten we De Grote Kleppe verlaten tegen 11.30 uur. 
 
Je deelname in de onkosten voor deze midweek is, zoals vorig jaar, voor een persoon met de ziekte 
van Huntington € 30, voor de familiale of persoonlijke begeleider € 60. De rest financieren we met 
sponsorgelden die de Huntington Liga hiervoor kreeg. Zo kunnen we het, zoals beloofd, zeer 
democratisch houden. 
  
Zegt dit programma je iets? Vul dan zeker het inschrijvingsformulier in en bezorg het aan de Sociale 
Dienst voor 6 mei. 
Er zijn slechts 20 plaatsen. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, beslissen de 
twee verantwoordelijken in functie van vooraf opgestelde criteria wie wel of niet meekan. 
Je staat zelf in voor het vervoer naar De Kleppe. Als dat een probleem is, vermeld je dit zeker bij de 
inschrijving aan de mensen van de Sociale Dienst (016/45 27 59). Zij doen hun best om tijdig een 
oplossing uit te werken. 
Wou je nog meer weten? Neem dan contact met Bea De Schepper (09/346 89 91). Zij is de 
verantwoordelijke voor deze midweek.  
 
Ik kijk er alvast naar uit! 
 
Bea 


