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FOTOARCHIEF
ZEVENDONK

Heb je nog oude
foto’s?
Op de website www.zevendonk.be
maken we een digitaal fotoarchief
van onze buurt. We hebben al heel
wat nieuwe foto’s. Binnenkort vullen we het archief ook nog aan met
verhalen van vroeger. Heb je zelf
nog oude foto’s van Zevendonk, een
huis, een landschap, Zevendonkenaars, ... in je schuif? Breng ze naar
Digid@k, Kapelweg 58. Daar scannen
we je foto’s in en zetten we ze op het
internet.

TOON UIT NOTEN

CONCERT VOOR MUCO
Een tweejaarlijkse traditie: dat is het
winterconcert voor Zevendonk voor
Muco. Telkens met artiesten uit de eigen
buurt en stad.
Mensen die de andere twee concerten
meemaakten, stonden verrast over het
peil van de muzikanten. Een memorabel
hoornconcert met orgel, een hele slagwerkgroep, een cellocombo, broer en
zus die samen speelden, de gitaarklas, ...
Een ﬂinke brok wijkcultuur.

Altijd goed voor een verrassing
Voor deze aﬂevering hebben we alvast
enkele kindergroepen van Sint-Pieter
Zevendonk, van de Michaëlschool en

het Heilig Graf, jongeren uit de buurt, de
Suzuki-vioolspelertjes, samenspelklassen van de muziekacademie...
Benieuwd naar het repertoire? Wij ook.
De vorige jaren ging het van Beatles tot
Mozart, of van Coldplay tot Haendel.

Tickets
Je kan binnenkort in de Superette en bij
de apotheek tickets kopen aan 4 euro.
De avond zelf betaal je 5 euro. Onder de
18 betaal je 2,5 euro. Na het concert kan
je nog genieten van een glas wijn of fris.
De hele opbrengst van de avond gaat
naar de Belgische Vereniging voor de
Strijd tegen Muco.

kerk Zevendonk, vr. 2 december, 20 uur.

Nieuws voor ons?
Heb je een artikel voor de 7sprong?
Mail het naar
zevensprong@zevendonk.be of
bezorg het op diskette (of op papier
als het echt niet anders kan) bij Willy
Vangeel, Glazeniersstraat 31. Doe dat
wel vóór de volgende redactieraad.
Dit zijn de data:
REDACTIERAAD OP VOOR DE 7SPRONG VAN

23 november
10 januari
28 februari
18 april
6 juni

5 december
23 januari
13 maart
1 mei
19 juni

Werken aan Winkel

Iveka werkt momenteel in Winkel. Ze
leggen er opnieuw kabel-tv, elektriciteits- en gasleidingen. Het zou te gek
zijn dat ze hun leidingen niet op de
juiste plaats zouden leggen. Daarvoor
hadden ze een plan van de stad nodig.
Sommige zaken liggen nu eenmaal vast:
er zal bijvoorbeeld niet veel veranderen
aan de breedte van Winkel. Maar dat
plan wordt in een later stadium natuurlijk nog bepraat.
Er is een rioleringsplan voor Kleine Reesdijk, Winkel, Mastheidestraat, het deel
van de Kapelweg tussen Mastheidestraat

en Caliebeek. Dat rioleringsplan zou
één van de volgende jaren uitgevoerd
worden.
De stad lijkt van plan om het eerste deel
van de Kapelweg uit het rioleringsdossier te halen. Ze zou die werken dan zelf
uitvoeren. De andere straten zouden in
het subsidiedossier voor de VMM opgenomen worden.
Er komt binnenkort nog een bewonersbrief voor Winkel met de precieze
informatie.

Meer vind je ook op www.zevendonk.be

SCHOOL ZEVENDONK

School in steigers
Opstart van onze schoolraad

CHIRO

Vakantie voorbij
Het kamp is al een tijdje achter de rug
en iedereen gaat weer dagelijks naar
school. Ook de Chiro heeft de draad
weer opgepakt. We zijn goed gestart
met nieuwe leiding, nieuwe leden en
een nieuw jaarthema. Dit jaar werken
we, zoals alle jeugdverenigingen, rond
het thema “Verdraaide wereld”. En het
jaar is nog maar net begonnen of we
hebben al een grote activiteit achter de
rug. Op 8 oktober gingen we op daguitstap. Met een volle bus vertrokken
we vroeg in de ochtend richting Walibi
om er daar een fantastische dag van
te maken. Moe maar voldaan keerden
we ’s avonds met de bus terug. Onze
activiteiten de volgende maanden staan
in de 7SPRONG-kalender. Nog verder in
de toekomst? Dan kijk je op http://chiro.
zevendonk.be

Afscheid van juf Eva
Na een drietal weken van hoop en wanhoop is juf Eva, leerkracht eerste leerjaar
van onze school, overleden in het AZ van
Antwerpen.
Heel de school beleefde dat intens mee.
We werkten rond symbolen, verhalen,
teksten, getuigenissen.... om het verlies
van onze juf bespreekbaar te maken
en te verwerken. We voelden heel veel
verbondenheid en meeleven. Op de
afscheidsviering in Westerlo waren leerlingen, collega’s, ouders
en school in verbondenheid bij mekaar.
In november gedenken we Eva tijdens
een dankviering
en zorgen
we voor een
blijvende aanwezigheid in
onze school.

We stelden een nieuwe schoolraad
samen. Mensen uit het personeel, de ouderraad en de plaatselijke gemeenschap
denken samen met de directeur na over
het wel en wee van onze schoolgemeenschap. We heten de twee vertegenwoordigers van Zevendonk, Guy Loodts en
Ward Jacobs alvast van harte welkom!

Welkom, nieuwe kleuters
De kleuters die op maandag 7 november twee jaar en 6 maanden oud zijn,
zijn van harte welkom op het instap- en
inschrijvingsmoment van donderdag 27
oktober. Van 10.45 u tot 11.45 u kunnen
de nieuwe Gele Zonnetjes samen met
hun ouders uitgebreid kennismaken met
de klas- en schoolomgeving en kunnen
we de inschrijving administratief in orde
brengen. Als je dan niet aanwezig kan
zijn, kan je altijd een afspraak maken
op een ander moment met de directeur
(014 41 37 92).

http://ouderraad.sint-pieter-zevendonk.
be
Jawel, de ouderraad van Sint-Pieter
Zevendonk is voortaan ook aanwezig op
het internet. Daarmee hoopt de ouderraad nog iets dichter bij alle ouders te
staan. Op de site kan je zien waar de
ouderraad mee bezig is. Je kan er ook de
ouderraad contacteren, je kan discussies
voeren, de verslagen lezen en de activiteiten bekijken. Suggesties of opmerkingen kan je kwijt op het e-mailadres
ouderraad@sint-pieter-zevendonk.be

Tutti frutti: gezonde voeding op school
Elke woensdag krijgt elke leerling van
de lagere school een stuk fruit tijdens
de speeltijd als gezond tussendoortje.
De leerlingen mogen die dag geen

andere tussendoortjes meebrengen.
Zo maken ze kennis met verschillende
soorten fruit in het kader van gezonde
voeding. Het fruit is gratis dankzij
ﬁnanciële steun van de ouderraad,
de school en de stad. Een meer dan
gezond initiatief!

Zone 3O: ook aan onze school!
De buurt van onze school is ondertussen een zone 30. Onze school werd ook
uitgekozen voor een project rond ‘zone
30 schoolomgeving’. Op 4 oktober
stond er vanaf 8 uur een spookbord op
de Kapelweg. Dat geeft de eﬀectieve
snelheid van automobilisten weer.
Twee agenten gaven uitleg over zone
30 en preventieve acties daarrond.
Samen maakten onze leerlingen met
de agenten afspraken voor de concrete
actie. Dan mochten onze leerlingen effectief de snelheid mee controleren op
straat. De bestuurder werd dan gefeliciteerd voor zijn/haar veilig rijgedrag
of aangesproken om voortaan trager
te rijden. Een knap initiatief.

In Zevendonk zie je ze!
De ouderraad werkte ook een aantal
initiatieven uit voor een betere zichtbaarheid voor ﬁetsers in het verkeer.
Alle ﬁetsen werden door de preventiedienst van de stad en de ouderraad
gekeurd. Fietsers die prima in orde
waren, kregen een slapwrap. Kinderen
konden hun ﬁetsen thuis laten herstellen of door leden van de ouderraad.
Alle leerlingen ontvangen binnenkort
ook een ﬂuovestje om écht gezien te
worden in het verkeer. Met een stickersysteem worden de leerlingen ‘warm’
gemaakt om hun ﬂuovestjes zo goed
mogelijk te gebruiken.

WWW.ZEVENDONK.BE

Nu ook Zevendonkse zelfstandigengids
Op onze buurtsite vind je voortaan ook
een uitgebreide adressenlijst met plaatselijke zelfstandigen. Zo vind je snel een
vloerder, een winkel of een bezetter.
Daarvoor hoef je maar een deel van de
naam of van het beroep in de zoekbalk
op de site in te tikken: die loodst je onmiddellijk naar de juiste persoon. Als we
het e-mailadres van de zaak kennen, kan
je op dat scherm ook direct een mailtje
sturen.

Maak de lijst volledig
Maar waarschijnlijk hebben we nog niet
alle gegevens. Die sprokkelden we bij
elkaar uit allerlei lijsten. Ben je zelfstandige? Wil je de juiste gegevens op onze
buurtsite? Dan kijk je best eens na of
alles klopt. Eenmaal op de site, ben je
ook snel terug te vinden op Google. Je
kan het zelf uittesten met bvb. de naam
van een zelfstandige en ‘Turnhout’ in de
zoekbalk.

Suggesties?
Je adres, een reclametekstje, je mailadres... mail je naar info@zevendonk.be
Wij passen het zo snel mogelijk aan! 

De mopperende medemens
Mensen uit de streek staan vaak bekend als stugge, ijverige, stille wroeters.
Opkroppers, mensen die zelden hun
gedacht zeggen.
Slechts één remedie: op onze site kan
je je ideeën kwijt. Gewoon klikken op
‘Forum en zoekertjes’, je aanmelden en
het scherm staat voor je klaar.

Zevendonks zoekertje
Iets te koop? Iets te geef? Op zoek naar
iets?
Daarvoor kan je een zoekertje plaatsen
in een streekkrant of een briefje hangen
aan de kassa van de superette.

Maar het kan makkelijker én met meer
eﬀect: elke dag bekijken zo’n 100 bezoekers onze site. Je klikt in het menu op
‘forum en zoekertjes’, meld je aan en je
kan je zoekertje intlkken.
Meer weten? stuur een mailtje naar
info@zevendonk.be

DIGID@K: NIEUWE KOP

P@tricia
In Zevendonk kan je elke werkdagin
Digid@k gratis en onder begeleiding (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 (15.30-19.30),
woensdag (13.30-17.30), 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, ...


ZIEKENZORG

Slagen halen
PAROCHIE

Zevendonk leefde op zondag
Zondag 2 oktober werd ‘Zevendonk
leeft’ schitterend dag afgesloten.
De parochieraad zocht naar een
eigentijdse vorm om de bewoners
van Zevendonk bij mekaar te brengen en om PC Den Donk ﬁnancieel te
ondersteunen. Zo werd ‘Zevendonk
leeft’ geboren en kreeg het gebeuren
gestalte in 3 concrete initiatieven: een
tombola, een ﬁetszoektocht en een
middagrestaurant. Dankzij de inzet
van veel bereidwillige medewerkers,
verenigingen en werkgroepen werd
er heel wat gerealiseerd. Meer dan 80
gezinnen ﬁetsen mee met de zoektochten op zondag 2 oktober zat het
parochiaal centrum goed vol voor onze

eerste restaurantdag. In samenwerking
met de Kapelhoeve was er een lekker en
uitgebreid buﬀet voor klein en groot.
Het doet goed en deugd te kunnen ervaren dat een gemeenschap écht leeft.
De winnende loten van de tombola:
1113 128 1631 2735 2162 2978 733
981 202 772 453 2351 1364 3102
3354
Na het middagrestaurant gooide pastoor
Gille ook nog de winnende afstand van
de schiftingsvraag voor de ﬁetszoektocht. Die was 54, 295 m. De ﬁetsers die
alle antwoorden juist hadden én dichtst
bij die afstand zaten, waren Clement De
Busser , Lief Verstraelen en Ben Wouters.


Ziekenzorg houdt haar jaarlijkse kaartprijskamp slagen halen op 6 november
in PC Den Donk. De winnaar van het
kaarten ontvangt 75 euro. Er is drank en
soep en een aanwezigheidstombola. Inschrijven kan vanaf 13 uur, de wedstrijd
begint om 14 uur .


BUURT

Buurtraad
Regelmatig vergaderen we met wijkbewoners over Zevendonk en over wat er
allemaal kan gebeuren.
Wil je daarover mee vergaderen?
De volgende keer doen we dat op
donderdag 17 november 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. Dan sturen we je op tijd de
agenda!


DE 7SPRONGKALENDER
19 10 WO
Computerles KVLV
22 10 ZA
18 u gezinsviering met inschrijving voor
kinderen die hun 1ste communnie willen doen in 2006. Nadien receptie. Kerk
Zevendonk

20 u voordracht door de bisschop van
Antwerpen over de plaats van christenen in een multiculturele samenleving.
PC Den Donk

09 12 VR
19.30 u, Koken in 1000 seconden,
kookavond KWB

14 11 VR
20 u, Kaartavond 1ste reeks KWB, pc
Den Donk

Een activiteit na 5 december voor de
volgende kalender? Mail alle informatie door naar info@zevendonk.be
Doe dat vóór 23 november.

23 10 ZO
9 u Schoolbrunch, PC Den Donk

16 11 WO
19 u, Computerles KVLV, Digid@k

24 10 MA
Ontspanning KVLV

17 11 DO
20u, Buurtraad, Kapelweg 187

25 10 DI
• Ontspanning KVLV
• 20 u, Turnen, KAV, school (wekelijks)

19 11 ZA
• 8 u, Met KAV naar Mechelen
• 19 u, Kaas- en wijnavond Chiro, chirolokaal

26 10 WO
19.30 u Algemene vergadering KVLV,
Den Donk
28 10 VR
Gewestkwis Landelijke Gilde Blijkhoeve
04 11 VR
20 u, Kaartavond 1ste reeks KWB, pc Den
Donk
06 11 ZO
13 u, Slagen halen, Ziekenzorg, pc Den
Donk
07 11 MA
20 u, Wijkmeestersvergadering KWB, pc
Den Donk
08 11 DI
• 19 u, Fietsen met KAV
• 20 u, Kaartprijskamp Rikken, LG, Oude
Eik
09 11 WO
19 u, Computerles KVLV, Digid@k
11 11 VR
• 11 u, station Tielen, KWB met de trein
naar Europees Parlement in Brussel (10
euro voor leden, anders 14) . Inschrijven
kan tot 23.10 via 014 42 79 52
• 20 u, Kaartavond 1ste reeks, KWB, pc
Den Donk
13 11 ZO
• 9.30 u jubilarissenviering voor koppels
die dit jaar hun 25, 40, 50, 60ste huwelijkverjaardag vieren. Kerk Zevendonk
• 12 u, Herfstwandeling LG, De Maat
14 11 MA
• 19.30 u, Crea Kaarsen, KAV, pc Den
Donk
• 20 u, Kookles KVLV, pc Den Donk
• 20 u, Ouderraad Sint-Pieter, school
15 11 DI

20 11 ZO
• 9.30 u Chiromis met nadien schaatsen
21 11 MA
20 u, Bestuursvergadering KVLV, pc
Den Donk
23 11 WO
• 19 u, Computerles KVLV, Digid@k
• 19.30 u, Redactieraad 7SPRONG, Tijkwerkersstr. 19
24 11 DO
• 14 u, Grootoudersfeest, school Zevendonk
• 20 u infoavond over thema Welzijnszorg ‘Huishouden vraagt energie’. de
Warande
25 11 VR
• 12.30 u, bingo KBG, pc Den Donk
• 14 u, Ouderfeest, school Zevendonk
• 20 u, Kaartavond 1ste reeks KWB, pc
Den Donk
26 11 ZA
• (en zondag) KVLV naar Amsterdam
• 15 u, Hobbybeurs KAV en KWB, pc
Den Donk
27 11 Z0
• KVLV naar Amsterdam
• 10 u, Hobbybeurs KAV en KWB, pc
Den Donk
01 12 DO
20 u, Parochieraad, pc Den Donk
02 12 VR
20 u, Toon uit Noten, concert Zevendonk voor Muco, kerk Zevendonk
03 12 ZA
• 9 u, Wijnverkoop Chiro
• 18 u, Viering voor zieke en overleden
leden KWB, kerk Zevendonk
• 20 u, ledenfeest KWB

Contact
In deze 7SPRONG vind je informatie van verschillende verenigingen.
Hieronder vind je hun telefoon, hun
e-mailadres of de link naar hun site.
(7donkse) rakkers@zevendonk.be
014 42 89 03
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
kbg@zevendonk.be
014 42 23 97 http://www.zevendonk.be
kvlv@zevendonk.be
014 41 95 37 http://www.zevendonk.be
kwb@zevendonk.be
014 42 81 77 http://www.zevendonk.be
landelijke gilde
0472 39 64 90
muco@zevendonk.be
014 42 44 55
http://muco.zevendonk.be
parochie@zevendonk.be
014 41 22 47 http://www.zevendonk.be
info@sint-pieter-zevendonk.be
014 41 37 92
http://www.sint-pieter-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

