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NIEUWE
BUURTKRANT
VOOR ZEVENDONK
Het eerste nummer van een nieuwe
jaargang. In een nieuw kleedje, met
een nieuw concept. Voortaan werken
buurt en verenigingen immers
samen aan deze krant. Zo word je
als bewoner van onze buurt beter
en sneller op de hoogte gehouden
van alles wat er reilt en zeilt in
Zevendonk. DE 7SPRONG wordt onze
degelijke informatieve krant, en
www.zevendonk.be onze bijdetijdse
site voor meer achtergrond. Hopelijk
weet je het te smaken!

Meedoen

Jouw artikel in DE 7SPRONG?

Als buurtkrant hebben we natuurlijk
ruimte vrij voor artikels van bewoners. Die artikels kan je mailen naar
zevensprong@zevendonk.be of op
een diskette (of op papier als het echt
niet anders kan) bezorgen bij Willy
Vangeel, Glazeniersstraat 31. Doe dat
wel vóór de volgende redactieraad.
Dit zijn de data:
REDACTIERAAD OP

4 oktober
23 november
10 januari
28 februari
18 april
6 juni

VOOR DE 7SPRONG
VAN

17 oktober
5 december
23 januari
13 maart
1 mei
19 juni

Zin om mee te werken?
Onze redactie kan enthousiaste
schrijvers met een neus voor plaatselijk nieuws best gebruiken. Stuur een
mail naar zevensprong@zevendonk.
be of bel Willy 014 41 23 51

zicht op Winkel

MAAK HET VERLEDEN
VAN ZEVENDONK MEE
Oude foto’s vergelen meestal in een doos
bovenop de kast. Pech, want daarmee
vervagen ook de herinneringen.
De geschiedenis van Zevendonk terug
zichtbaar maken op het internet: dat
wilt Buurtwerk Zevendonk de volgende
maanden doen.
Van de Zevendonkse geschiedenis is
weinig terug te vinden. Toch denken we
dat vele bewoners nog ergens thuis kunnen terugvinden hoe het vroeger was.
Een gezinsfoto vóór de boerderij, een
foto van het eerste huis in de witte wijk,
van het nieuwe boerenpaard, de eerste
communie, een bezoekje aan Zevendonk-kermis in ‘58...

Op het internet
Die foto’s zouden we graag op het internet plaatsen.
Al enkele jaren hebben we de buurtsite
www.zevendonk.be. Daaraan willen we
een fotoarchief toevoegen. Zo kunnen
we zien hoe het vroeger was. Er komt
ook plaats voor uitleg, voor verhalen, ...

Heb je foto’s?
Die kan je tijdens de openingsuren laten
inscannen bij Digid@k, het Zevendonkse
pc-lokaal op de Kapelweg. Als je ze in
een enveloppe stopt met je adres, kan

je ze daar ook bussen. We bezorgen je
originele foto’s snel terug.

Wil je meewerken?
Dan neem je best contact op met het
buurtwerk (het adres vind je achteraan).
We maken een begeleidingsgroepje dat
voor de duur van het project (zo’n zes
maanden) enkele keren samenkomt.
En als het moet, even de handen uit de
mouwen steekt.

Begin- en eindfaze
Vanaf het begin willen we zoveel mogelijk foto’s van bewoners on line zetten.
We willen in september ook de verenigingen aanzetten om foto’s uit hun
geschiedenis ter beschikking te stellen.
In november werkt de lagere school mee
om senioren hun verhaal te laten doen.
Tegen februari-maart is er een feestmoment met een speciale tentoonstelling.

Samenwerking
Voor dit project werken we samen met
de stad, Digid@k, de school, verschillende Zevendonkse verenigingen en
Vormingplus Kempen. Van die laatste
organisatie krijgen we nog een projectprijs van duizend euro. Daarmee kopen
we alvast een digitaal fototoestel aan
dat Zevendonkse verenigingen kunnen
gebruiken bij hun activiteiten.

| FOTOARCHIEF ZEVENDONK

CHIRO

Vakantie voorbij
Eerst blikken we even terug op ons
petanktoernooi. Ondanks de slechte
weersvoorspellingen was de zon van
de partij en konden we rekenen op een
50-tal ploegen die hun beste balletje
wierpen. De uitslag en foto’s zijn te
bewonderen op onze site http://chiro.
zevendonk.be. Dank aan alle helpende
handen waardoor alles vlot verliep! ‘s
Avonds werd onze openluchtﬁlm, met
o.a. ﬁlmpjes van onze leden, gesmaakt
door alle aanwezigen.
Op 11 augustus vertrokken we richting
Ellezelles voor onze jaarlijkse tiendaagse:
het kamp! Een nachtspel, dorpsspel,
vettige spelen, zangstonde, dagtocht en
tweedaagse vormen slechts een kleine
greep uit het aanbod waarmee we een
zestigtal leden hebben geëntertaind.
Het was weer een geslaagd bivak en
we danken alle leden, de kookploeg, de
medewerkers en de leiding voor hun
volle inzet! Foto’s van dit alles zijn ook te
bezichtigen op onze chiro-site.
Met het bivak is ons chirojaar bijna
rond. Zondag 28 augustus is het terug
‘gewoon’ chiro en op 11 september is
het de laatste keer chiro met je huidige
leiding.

Opendag op 4 september
We denken ook al volop aan het nieuwe
chirojaar: Daarom nodigen we alle kinderen op 4 september uit op onze OPENDAG om eens een echte chirozondag
van dichtbij mee te maken. We hopen
deze dag heel wat nieuwe gezichten te
verwelkomen!
Op 18 september is het geen chiro want
de leiding is dan op planningsweekend.
Na al dit plannen, start voor ons dan
echt het nieuwe jaar op 25 september
met de Overgang: met een nieuwe
leidingsploeg en voor sommigen een
nieuwe groep.
De leiding brengt begin september een
bezoekje aan de lagere school. Daar krijg
je meer informatie over de Chiro. Tot op
één van onze volgende activiteiten! 

SCHOOL ZEVENDONK

Daverende start

van een nieuw schooljaar!
Op donderdag 1 september gaan we
weer met bijna 300 kinderen en een
dertigtal personeelsleden van start om
er weer een boeiend en leerrijk nieuw
schooljaar van te maken. Na een meer
dan deugddoende vakantie zijn we er
klaar voor om samen op weg te gaan,
nieuwe vrienden te maken, te bouwen
aan een stevige klasgroep, de uitdagingen van elke dag weer enthousiast aan
te pakken.

Nieuwe projecten in onze school...
We blijven verder bouwen aan een
aangepaste en eigentijdse schoolinfrastructuur. Binnenkort worden een aantal
belangrijke aanpassingen gerealiseerd
op school.
Achter onze kleuterafdeling bouwen we
een groot regenwaterreservoir. Daarmee
kunnen we milieuvriendelijk en goedkoop de toiletten op school spoelen.
De toiletten van de lagere school
worden volledig verbouwd: dan kan
voortaan alles hygiënischer. We voorzien
ook nog een degelijke buitenbewegwijzering.

Ondertussen werken we ook nog aan
een aantal bouwdossiers (vervanging
ramen en deuren speelplaats kant
lagere school, vernieuwen CV in onze
lagere school, uitbreiden van de bestaande kleuterafdeling met polyvalente ruimte en personeelskamer). We
houden jullie alvast op de hoogte.

Kennismaken met de school
Met onze opendeur van dinsdag 30
augustus zorgen we alvast ervoor dat
iedereen goed voorbereid de start kan
maken op 1 september. In de loop van
het schooljaar zijn nog een aantal instapmomenten voorzien voor nieuwe
kleuters.
Tijdens het eerste trimester kan dat
op maandag 7 november (inschrijvings- en kennismakingsmoment op
donderdag 27 oktober om 10.45 uur in
de kleuterschool) en op maandag 9 januari (inschrijvings- en kennismakingsmoment op donderdag 22 december
om 10.45 uur in de kleuterschool)
Voor meer info kan je altijd contact
opnemen met de school.


WWW.ZEVENDONK.BE VERNIEUWD

Meer buurtnieuws
Onze buurtsite draaide ondertussen al drie
jaar. En eerlijk gezegd, we waren er een
beetje op uitgekeken.
De goede dingen hebben we bewaard:
overzichtelijk nieuws, een bijdetijdse kalender, fotoreeksen uit de buurt...
Maar er zitten ook een aantal nieuwe
dingen op: zo kan je voortaan op sommige
artikels rechtstreeks reageren, de zoekertjesrubriek kreeg een facelift, je leest op
onze site online het nieuws van andere
kranten, een Zevendonkse Gouden Gids...
Een tiental mensen werkt mee aan de site:

normaal heeft iedere Zevendonkse vereniging iemand die daarvoor het nieuws
en de agenda bijhoudt.
Binnenkort pakken we ook nog uit met
FAZE, het digitale FotoArchief Zevendonk.

Geen pc?
Niet erg. Digid@k is elke werkdag ‘s namiddags (soms zelfs tot in de vooravond)
open. Je kan er gratis onze site bezoeken.
Nog nooit gedaan? Heidi helpt je dan
met de glimlach verder.


PAROCHIE

DIGID@K

Overpeinzingen van een koordirigent
PATER DUMONT: “In 1989 moest ik -zo
gaat het in het onderwijs- op pensioen.
In de parochie van Zevendonk vroeg
men me af en toe voor kerkwerk. Ik
ontmoette er een oud-leerling die mij
vroeg om in Zevendonk te starten met
een kerkkoor. Hij zou voor zangers
zorgen. En zo gingen we in 1990 van
start met een dertigtal leden.
Heel die tijd hebben we wekelijks
gerepeteerd, geoefend, getranspireerd, met geduld en enthousiasme.
Zo kwamen we op het peil waarop
het koor nu staat. Dat hebben wij ook
te danken aan de parochianen die
waar ze konden, meezongen en met
handengeklap ons steeds aanmoedigden om ermee verder te gaan.
Ons koor telt ondertussen een veertig
deelnemers en we ontdekten een gemeenschapsgevoel dat zingen bevrijdend werkt en vriendschap bevordert.
Het koor hecht groot belang aan het
doorleven van de gezongen teksten.
Omdat die meestal van religieuze
aard zijn, gaat er vanzelfsprekend een
religieuze sfeer en wijding van uit. En
dat valt blijkbaar ook in de smaak van
de gelovigen.
Hoe komt het dat alles zo vlot verloopt
met het koor?

Er is een bestuur met een voorzitster en
enkele medehelpsters. Zij voorzien altijd
het nodige voor de organisatie. Ze hebben ook oog voor de nodige ontspanning!”

Zin om mee te zingen?
Dit jaar vieren we vijftien jaar Koor
Zevendonk. Heb je zin om lid te worden
van ons koor? Het contactadres van de
parochie vind je op de achterkant!


Wist je dat …
…na 10 jaar ononderbroken zich ingezet
te hebben voor het kopiëren van de
7-sprong deze last nu van de schouders
van Hugo valt. Wij willen hem voor die
jarenlange inzet dan ook van harte
danken!
…op 11 september in Schorvoort een
gezamenlijke viering met de 3 parochies
zal plaatsvinden als start van het nieuwe
werkjaar?
… vanaf 1 september de zaterdagavondvieringen weer in Zevendonk zullen
doorgaan telkens om 18 uur.
... je op 18 oktober in de Warande om
20 uur een gratis debat kan volgen over
gedragsproblemen bij jongeren (org.
Similes Turnhout en Geel)


Parochie feest!
In Zevendonk leeft en beweegt er heel wat. Met tal van initiatieven, werkgroepen,
verenigingen geven mensen concreet vorm aan onze gemeenschap. De parochieraad van Zevendonk wil dat met enkele activiteiten versterken. Tegelijkertijd
probeert de parochieraad zo ook Den Donk ﬁnancieel te ondersteunen.

Fietsfotozoektocht

Zondagrestaurant en café

Een tocht van 21 km voert je door
Zevendonk, Parkwijk en Schorvoort. Je
kan de rit nog doen tot 30 september.
Een deelneemformulier kan je voor 5
euro kopen in Superette Zevendonk of
bij Apotheek De Sutter. Meer weten?
Bel Roger Sterckx (014 42 44 52) of mail
parochie@zevendonk.be

Op zondag 2 oktober kan je om 11.45 of
om 13 uur terecht in PC Den Donk om te
genieten van een buﬀetmaaltijd die De
Kapelhoeve samen met ons restaurantteam realiseerde. Volwassenen betalen
15 euro, kinderen 8. Binnenkort krijg je
een inschrijﬀolder in je bus. ‘s Namiddags kan je tot 18 uur terecht in ons café
in Den Donk.
Rond 16 uur is daar de trekking van de
Zevendonk-Leeft-Tombola en voert Gille
Cuyvers de schiftingsproef uit voor de
ﬁetsfotozoektocht. Dan zijn alle winnaars
ook bekend.


Gratis
computeren
In Turnhout zijn er acht Digid@ks: plekken waar je gratis en onder begeleiding
kan (leren) werken met de computer.
Daarvoor staan er vijf pc’s en nog wat
apparatuur.
Digid@k 7Donk is open op maandag
(13.30-17.30), dinsdag (15.30-17.30),
woensdag (13.30-19.30), donderdag
(13.30-17.30) en vrijdag (13.30-17.30).
Je kan er informatie opzoeken op het
internet, e-mails sturen naar familie en
vrienden, brieven schrijven, een rekenblad opmaken, cd-roms lezen, ...
Met je vragen blijf je niet in de kou staan.
Heidi of haar opvolger helpen je goed
op weg.


KAPELWEG

Straatbarbecue
Op zaterdag 27 augustus feestten de
bewoners van de Kapelweg ‘tussen de
twee bochten’ in het chirolokaal. Dat
doen ze al voor de vierde keer op rij. De
pret duurde tot in de late uurtjes. 

Buurtraad
Regelmatig vergaderen we met wijkbewoners over Zevendonk en over wat er
allemaal kan gebeuren.
De voorbije maanden hadden we het
over een buurttheatervoorstelling op 3
maart ‘06, het webarchief, deze buurtkrant, de verkeerstelling en de organisatie ervan, een milieuactie met Zevendonkse verenigingen en de school op 25
maart ‘06...

Wil je daarover mee vergaderen?
De volgende keer doen we dat op
donderdag 29 september om 20 uur bij
Dirk Raeymaekers, Kapelweg 187. Laat
eerst even weten dat je komt: stuur een
mailtje naar info@zevendonk.be of bel
014 42 52 02


DE 7SPRONGKALENDER
04 09 ZO
14 u Opendag Chiro, chirolokaal
05 09 MA
20 u Wijkmeesters KWB vergaderen
06 09 DI
• Kernvergadering Ziekenzorg, Den
Donk
• 20 u Kaartavond Landelijke Gilde, De
Oude Eik
• KAV-kernbestuur, PC Den Donk
• Turnen KAV, school (wekelijks)
08 09 DO
20 u Parochieraad, Den Donk
11 09 ZO
13.30 u Vissen met KWB, Stadspark
12 09 MA
20 u Ouderraad school Zevendonk
13 09 DI
Fietsen KAV
14 09 WO
Koken KAV, PC Den Donk
18 09 ZO
• 14 u Schoolwandeling en samenzijn
• 14 u Geen chiro
• 18 u Avondwandeling KWB, Kasterlee
19 09 MA
20 u Bestuursvergadering KVLV, Den
Donk
21 09 WO
Gewestvergadering KVLV
23 09 VR
12.30 u Ledenvergadering KBG, Den
Donk
25 09 ZO
14 u Overgangsdag chiro
27 09 DI
Reis KAV Zwaneven Durbuy
28 09 WO
Algemene Vergadering KAV
29 09 DO
20 u Buurtraad, Kapelweg 187

02 10 ZO
11.45 u Restaurant en café Zevendonk
Leeft, Den Donk
03 10 MA
20 u Wijkmeesters KWB vergaderen,
04 10 DI
KAV-kernbestuur, PC Den Donk
05 10 WO
• Koken KAV, PC Den Donk
• KVLV Computerles

Contact
In deze 7SPRONG vind je informatie van verschillende verenigingen.
Hieronder vind je hun telefoon, hun
e-mailadres of de link naar hun site.
buurtwerk@zevendonk.be
014 42 52 02
http://www.zevendonk.be
chiro@zevendonk.be
014 42 44 55
http://chiro.zevendonk.be
kav@zevendonk.be
014 42 44 55
http://www.zevendonk.be

09 10 ZO
Nationale ziekendag, Schorvoort

kbg@zevendonk.be
014 42 23 97
http://www.zevendonk.be

11 10 DI
• 20 u Kaartprijskamp Rikken (1) Landelijke Gilde, De Oude Eik
• Fietsen KAV

kvlv@zevendonk.be
014 41 95 37
http://www.zevendonk.be

12 10 WO
Computerles KVLV

muco@zevendonk.be
014 42 44 55
http://muco.zevendonk.be

14 10 VR
13 u Verbroederingsfeest KBG
Heksenwandeling KVLV

parochie@zevendonk.be
014 41 22 47
http://www.zevendonk.be

17 10 MA
Kookles KVLV, Den Donk
18 10 DI
10 u Weduwendag KVLV, Merksplas
19 10 WO
Computerles KVLV
23 10 ZO
9 u Schoolbrunch, PC Den Donk
9.30 u Gezinsviering
24 10 MA
Ontspanning KVLV
26 10 WO
19.30 u Algemene vergadering KVLV,
Den Donk

kwb@zevendonk.be
014 42 81 77
http://www.zevendonk.be

(7donkse) rakkers@zevendonk.be
014 42 89 03
http://www.de7donkserakkers.be
school@zevendonk.be
014 41 37 92 http://school.zevendonk.be
7donk@digidak.be
Kapelweg 58

014 47 84 52
http://www.digidak.be

kinderopvang gabbersenco@skynet.be
Kapelweg 58
014 65 40 05
bib@turnhout.be
Kapelweg 54
014 42 81 90
wo 14-16 uur, vr 15.30-17.30 uur
http://www.turnhout.be/bib
speel-o-theek
Kapelweg 56, woensdag van 14 tot 16 uur

27 10 DO
Chef in eigen keuken, KAV-kookdemonstratie, PC Den Donk

het nieuwste nieuws?
de bijdetijdse kalender?

28 10 VR
Gewestkwis Landelijke Gilde Blijkhoeve

kijk op

www.zevendonk.be

Een probleem verdient een oplossing
Een probleem in je straat?

Communicatieraad

Voor kleine praktische problemen bestaat er de Turnhoutse Meldingskaart.
Daarop duid je aan wat het probleem
is: een beschadigde stoep, een sluikstort, een klein verkeersprobleem, …
De stad probeert er binnen de maand
op te antwoorden. Je vindt een meldingskaart op het Stadskantoor. Je kan
ook op je pc een melding invullen: surf
naar www.turnhout.be en kies ‘e-loket’.

De stad bepraat graag nieuwe plannen,
projecten of problemen. Al 20 jaar is er
de communicatieraad, een vergadering
voor bewoners, politici en ambtenaren én een onafhankelijke voorzitter.
Meestal gaat het om ruimtelijke ordening, verkeer of milieu.
Voor Zevendonk ging het zo de voorbije
maanden over het ﬁetspad langs de
Stwg. op Zevendonk, de plannen voor

de expressweg, de verkeerstelling, de
milieuvergunning van enkele bedrijven in de buurt, het nieuwe industrieterrein, ...
Normaal volgt voor Zevendonk Dirk
Raeymaekers de communicatieraad.
Heb je een vraag of een probleem dat
niet met de Meldingskaart kan opgelost worden, maar eerder daar thuishoort? Bepraat het met hem:
014 42 52 02 of info@zevendonk.be 

