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Onze geschiedenis maken we samen
WWW. ZEVENDONK.BE

Onze buurtsite

Op de website www.zevendonk.be
vind je ondertussen hopen nieuws.
Je vindt er ook de kalender van alle
Zevendonkse verenigingen. Je kan er
zoekertjes op kwijt. Je vindt er links
naar allerlei Zevendonkse, Turnhoutse
of andere sites. Je leest er de nieuwste
items van kranten of nieuwssites bij de
RSS-feeds. Je tikt je mening over alles
en nog wat. Je vindt er adressen van
Zevendonkse verenigingen of zaken. Je
vindt er honderden recente of oude Zevendonkse foto’s. Vlot en bijdetijds.
Geen internet thuis? Dan kan je naar Digid@k:
daar krijg je gratis internet én uitleg.

Nieuws voor ons?

Heb je een artikel voor de 7SPRONG?
Mail het naar info@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 28
feb. voor de 7SPRONG van 13 maart, vóór
18 april voor het nummer van 1 mei of
vóór 6 juni voor het nummer van 19 juni.

Henri Claessens en Mie Van den Brandt op het veld, 1923

In februari sluiten we ons FAZE-project
oﬃciëel af. De voorbij vier maanden verzamelden we een kleine tweehonderd
oude foto’s op onze site.
Op zondag 19 februari ben je met heel je
gezin hartelijk welkom op onze wandelFAZE: een tochtje door het centrum van
Zevendonk langs een vijftiental fotopalen waarop je verleden en heden kan
vergelijken.

Receptie
Na de wandeling ben je welkom in de
school. Bij een drankje kunnen we wat
napraten.

We projecteren ondertussen àlle Zevendonkse foto’s die je op onze site kan
vinden. Vriendinnen, buren of plekken
herkennen van vroeger: tijd genoeg om
te gissen of te discussiëren.
In november maakten de hoogste klassen van de school interviews met enkele
‘echte’ Zevendonkenaars. De verslagen
daarvan kan je er ook bekijken en lezen.

SlotFAZE
Zondag 19 februari. Vertrek om 14 uur
aan de school. Gratis. Nadien krijg je van
ons een drankje in de school.

EEN PLUIM VOOR

Ria Wils
Ria Wils uit de Zilverberkstraat won
De Pluim, een initiatief van de Koning
Boudewijnstichtig. De kijkers van RTV
verkozen haar. De Pluim wil mensen
die zich inzetten voor anderen en voor
de samenleving bedanken. Ria is al tien
jaar voorzitter van Similes, een zelfhulpgroep van familieleden van psychisch
zieke mensen. Ze stichtte ook mee ‘t
Twijgje, een instelling die dagactiviteiten

voor psychisch zieken organiseert. Ze
doet regelmatig de permanentie in het
regionaal Similes-kantoor. Met De Pluim
kreeg ze 2.000 euro.
Ria staat er op om alle mensen te danken voor hun steun bij haar nominatie,
ook namens haar kinderen en kleinkinderen.

SCHOOL ZEVENDONK

Een schooljaar staat niet stil
CHIRO

Binnenkort fuiven!
Een voorspoedig 2006 toegewenst vanwege de chiro! December en januari zijn
altijd wat rustiger door de examens en
de feestdagen, maar dat wil niet zeggen
dat er op de chiro niet gevierd wordt.
Zo was er op 6 en 7 januari het kerstfeestje dat afgesloten werd met de
kerstboomverbranding. Het was weer
een voltreﬀer van formaat dankzij de
massale opkomst!

Kinderbal en Nuit Gratuit
De volgende grote activiteit is het kinderbal en de Nuit Gratuit, onze jaarlijkse
fuif. Die vindt plaats op 18 februari in
Den Donk.
Het kinderbal is zoals elk jaar in thema
en nu maken we er een heus boerenbal
van! Tussen 18 en 20 uur zijn de kinderen baas dus haal jullie klompen van de
zolder en knoop de bolletjeszakdoek al
maar op je hoofd! We houden ook een
tekenwedstrijd en alle ouders zijn ook
van harte welkom in onze bodega voor
een hapje en een drankje.
De grote fuif heet niet voor niets Nuit
Gratuit: we houden tijdens de avond
verschillende gratis acties. Om 21 uur
barst het feest los!

Nieuwe toiletten... waw!
Op maandag 9 januari konden we de
vernieuwde buitentoiletten van onze
school eindelijk oﬃcieel gebruiken.
Na maanden werk beschikken we nu
over een modern en aangepast sanitair
blok. Vorig jaar bevroegen we onze
leerlingen en met hun wenken en suggesties hielde we rekening: nieuwe,
verzorgde toiletten, goede verlichting
en verluchting, toiletpapier in de toiletten zelf, kans om je handen te wassen,
vloerverwarming om condensatie te
voorkomen, een aangepast toilet voor
mindervaliden, ....
Nu willen we nog alle leerlingen warm
maken om zorg te dragen voor de prachtige infrastructuur.
Na de afronding van dit project kunnen
we gaan denken aan de volgende realisaties: vernieuwen van ramen en deuren
in de lagere school, van de stookinstallatie in de lagere school, van de verlichting in de beide gebouwen en van de
dakbedekking van onze kleuterafdeling.
Nog heel wat plannen die de volgende
jaren concreet vorm zullen krijgen. We
houden jullie regelmatig op de hoogte!

Volgend instapmoment voor nieuwe
kleuters!
Het volgend instapmoment voor
nieuwe kleuters is op donderdag 26
januari van 10.45 tot 11.45 u. in de klas
van de Gele Zonnetjes. Alle kinderen
die uiterlijk op 1 februari twee jaar en 6
maanden oud zijn, kunnen ingeschreven
worden en mogen starten op 1 februari.
Is je kind oud genoeg maar komt het
nog niet eﬀectief op 1 februari, dan is
het toch belangrijk om de inschrijving in
orde te brengen. Alle leerlingen die we
vóór 1 februari inschreven, tellen immers

mee voor het aantal lestijden dat we
volgend schooljaar krijgen.
Als je niet kan komen naar ons instapmoment, kan je altijd een afspraak
maken met de directeur (014 41 37 92).

Concrete solidariteit...
De week vóór de kerstvakantie lanceerden we bij alle leerlingen en ouders
een kleine oproep om de hulpacties in
Pakistan te ondersteunen. Op een dag
tijd zamelden we meer dan 420 euro in
die we onmiddellijk overmaakten.
Op het kerstfeest van onze gepensioneerden brachten alle vijfdeklassers
een mooi gespeeld kerstverhaal. Ze
mochten bij de gepensioneerden een
omhaling doen voor de projecten van
Welzijnszorg die zo weer extra gesteund konden worden.
Begin januari luisterden en keken onze
vijfde- en zesdeklassers geboeid naar
een uiteenzetting en ﬁlmvoorstelling
door een medewerker van de Damiaanaktie als aanloop voor de verkoopactie op zondag 29 janauri in onze
kerk. Voor en na de viering van 9.30
u. zullen leerlingen zakjes kleurstiften
verkopen om de Damiaanaktie te
ondersteunen.

In Zevendonk zie je ze!!!
Samen met de ouderraad werkten we
de afgelopen weken intens rond het
verbeteren van de zichtbaarheid van
onze kinderen. Alle leerlingen van
de lagere school kregen een gratis
ﬂuovestje. Regelmatig controleert de
ouderraad of de leerlingen dat eﬀectief
dragen. Aan de inkom van de school
worden de grote letters verder opgevuld elke keer als dat lukt. Dank voor
de gedeelde zorg voor de veiligheid
van onze leerlingen.

KVLV WAS OP REIS OP 26-27 NOVEMBER

Naar Amsterdam
Onze tweedaagse reis naar Amsterdam
begon met een wit sneeuwtapijt. Het
was de eerste winterprik van het jaar,
beweerden de weermannen. We vertrokken dus met nog extra schoenen,
sjaals, mutsen… want het ging daar
heel koud zijn. De bus van Carolusreizen was stipt op tijd om ons aan Den
Donk op te halen.
Na een tussenstop achter Breda voor
een tasje koﬃe en wat lekkers ging het
richting Amsterdam. Eenmaal boven
de Moerdijk bleek dat er daar - raar
maar waar - geen sneeuwvlokje gevallen was. In Amsterdam was het weer
nog mooier. Tijdens onze rondvaart op
de grachten kwam het zonnetje er nog
door en werd het op de boot zelfs te
warm om onze jassen aan te houden.
Na de rondvaart kregen we een uurtje
vrij om te eten en daarna moesten we
terug naar Den Dam om samen met
onze gids Rita aan onze stadswandeling te beginnen.
We wandelden langs alle interessante
plaatsen en bezienswaardigheden en
kregen een deskundige en plezierige
uitleg over alles wat er te zien was:
de verschillende grachten met de
mooie herenhuizen, musea, de Stopera
(Stadhuis en opera samen), het huis
van Anne Frank, de monumenten, de
Kalverstraat, het rustige begijnhof,
het koninklijk paleis, enz. Tijdens de

wandeling was het wel oppassen voor
de ﬁetsers. Die hebben namelijk op alles
en iedereen voorrang. Volgens onze gids
rijden er wel 600.000 ﬁetsen in Amsterdam dus…
Als afsluiter van de dag in Amsterdam
was er een wandeling langs de Walletjes
en daar was natuurlijk óók veel te zien!
Dames…. hou je man aan de arm.
Daarna ging het richting hotel waar onze
kamers werden toegewezen (moeilijk
hoor met kaarten voor liften en kamers!)
en ons een heerlijk buﬀet stond te
wachten.
De volgende dag reden we, na het
ontbijt, richting Zaandam. We vonden er
een dorpje met oude authentieke houten huisjes en bedrijfjes: een bakkerij,
tingieterij, klompenmakerij, kaasmakerij, de eerste winkel van Albert Hein,
kledingmuseum, houten speelgoed,
winkeltjes en een koﬃehuis.
Daarna volgde een heerlijk middagmaal
en dan was het miniatuurstadje Madurodam aan de beurt. Vervolgens richting
Den Haag waar een rondrit door de
stad volgde langs de prachtige, statige
huizen en het Binnenplein.
Moe maar voldaan ging het toen richting huiswaarts waar de sneeuw inmiddels nog niet gesmolten was.
Waar onze volgende reis naar toe gaat…
dat wordt een verrassing!

Buurtnieuws
Geluidsonderzoek rond snelweg
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne
gaat samen met de milieudienst van
de stad een akoestisch onderzoek uitvoeren over de impact van het geluid
van het wegverkeer van de E34 op de
woningen in de buurt.

Werken in Zevendonk
Tegen het einde van deze maand start
Belgacom met nieuwe bekabelingswerken in Zevendonk. Hun ‘Broadway’project start in Turnhout, en toevallig
in het zuiden van de stad. Er worden
dikkere kabels gelegd en nieuwe verdeelkasten geplaatst. Daarmee willen
ze hun digitale televisie beter ondersteunen.
In Zevendonk komt zo de Kapelweg
tussen Mastheidestraat en Duiven-

dongen aan de beurt, het stuk Kapelweg tussen Duivendongen en kerk, de
Duivendongenstraat en (vermoedelijk)
de dreef naast het kerkhof.
Normaal informeert Belgacom de betrokken bewoners.
Na Zevendonk komt de rest van Turnhout aan de beurt.

Op de communicatieraad
In februari zullen we afspraken maken
over de informatie rond de industriezone, de verkeerstelling van 2005 en de
hoogspanningswerken van Elias.

Kijk op www.zevendonk.be
Op onze site vind je altijd het meest
recente nieuws van de buurt. Weet
je zelf iets? Dat kan je altijd kwijt via
info@zevendonk.be

JOG MET KAV EN KWB

Loop je ﬁt
Start het nieuwe jaar met goede voornemens en doe iets aan je gezondheid.
Na het succes van de vorige jaren
organiseren KWB en KAV Zevendonk
opnieuw een cursus ‘joggen voor beginners’. Ook als je wil doorgaan van 5km
naar 10km ben je welkom.
Een ideale kans om terug te beginnen
sporten na een lange inactiviteit. Zelfs
als je nog nooit gesport hebt, kan je
dit aan. In groep en onder deskundige
begeleiding leren we op tien weken tijd
op een plezante manier 5km joggen.
Op zondagvoormiddag om 10 uur aan
de sporthal stadspark op zondag 5, 12,
19, 26 febr., 5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9
april
Je kan je inschrijven tot 30 januari bij Ria
Cuypers (KAV) of Jan Noyens (KWB), 014
42 55 64
Je betaalt voor de reeks (inclusief verzekering) 15 euro als KAV- of als KWB-er.
Anders betaal je 20 euro. CM-leden die
slagen in de afsluitende proef van 5km
hebben recht op een tegemoetkoming
van 10 euro.

Mieke Boeckx komt spreken
Op donderdag 2 februari komt Mieke
Boeckx, de grote bezielster van het
recreatieve joggen in Vlaanderen, om
20 uur in Den Donk deskundige uitleg
geven over gezond bewegen (joggen),
stretching, kleding, schoeisel, voeding,
enz…. Zeker een aanrader als je de cursus wilt volgen.

DE 7SPRONGKALENDER
24 01 DI
20 u Turnen met KAV, turnzaal school
(wekelijks)
25 01 WO
20 u Schoolraad, school
02 02 DO
20 u, Mieke Boeckx over Joggen, Den
Donk
03 02 VR
20 u Kaartavond KWB (1), Den Donk
03 02 VR
12.30 u Verbroedering KBG, Den Donk
05 02 ZO
Doopselviering in Schorvoort
Loop je ﬁt met KAV en KWB (1)
06 02 MA
20 u Wijkmeesters KWB, Den Donk
07 02 DI
20 u, Kernbestuur KAV, Den Donk
20 u Kaartavond KWB (2), Den Donk
12 02 ZO
Loop je ﬁt met KAV en KWB (2)
13 02 MA
20 u Ouderraad SPT, school
14 02 DI
Fietsen / wandelen met KAV
15 02 WO
19.30 u Alg. vergadering KVLV, Den Donk
16 02 DO
20 u Parochieraad, Den Donk
17 02 VR
20 u Kaartavond KWB (3), Den Donk
18.02 ZA
14 u Ontmoetingsnamiddag Ziekenzorg
18 u Kinderfuif Chiro, Den Donk
21 u Chirofuif (Nuit Gratuit), Den Donk

19 02 ZO
Loop je ﬁt met KAV en KWB (3)
9.30 u Gezinsviering, kerk
14 u WandelFAZE, Den Donk
14 u Filmnamiddag Chiro, Chirolokaal
23 02 DO
19 u Kooklessen KWB (1), Den Donk
24 02 VR
13.30 u Carnavalsviering school
20 u Kaartavond KWB (4), Den Donk
25 02 ZA
Teerfeest Landelijke Gilde, Oude Eik
26 02 ZO
Loop je ﬁt met KAV en KWB (4)
28 02 DI
19.30 u Redactieraad 7SPRONG
02 03 DO
19 u Kooklessen KWB (2), Den Donk
03 03 VR
20 u Avondzoektocht KWB

FOTOTOESTEL

Uitleenbaar
Met het FAZE-project rijfden we ook
een prijs binnen van Vormingplus
Kempen. Met die 1.000 euro kochten
we o.a. een digitaal fototoestel aan.
Dat kan je uitlenen. Eén voorwaarde:
het moet dienen om foto’s te maken
die op onze buurtsite www.zevendonk.
be moeten verschijnen. Onderwerpen
te over: een straatbarbecue, een natuurreportage, een verkeersprobleem
... Je kan het uitlenen bij Digid@k
(adres en openingsuren vind je hieronder.

VERENIGINGEN
info@de7donkserakkers.be
014 42 89 03
http://www.de7donkserakkers.be

05 03 ZO
Doopselviering in Zevendonk
Viering Klaverblad in Blijde Boodschap
Loop je ﬁt met KAV en KWB (5)

buurtwerk@zevendonk.be
014 42 52 02
http://www.zevendonk.be

06 03 MA
20 u Wijkmeesters KWB, Den Donk

kav@zevendonk.be
014 42 44 55
http://www.zevendonk.be

07 03 DI
20 u Kernbestuur KAV, Den Donk

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

09 03 DO

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

19 u Kooklessen KWB (3), Den Donk

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

10 03 VR
20 u, Solidariteitsavond Broederlijk
Delen met solidariteitskoor Doediet en
de Peruaanse Rosa Guttierez in Parochiecentrum Schorvoort
12 03 ZO
10 u Loop je ﬁt met KAV en KWB (6)
10 u Praktische info ‘Snoeien’, KWB

chiro@zevendonk.be
014 42 44 55
http://chiro.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
ma wo do vr 13.30-17.30 u, di 15.30-19.30 u
http://www.digidak.be
kinderopvang gabbersenco@skynet.be
Kapelweg 58
014 65 40 05

13 JANUARI 2006
De nieuwjaarsontmoeting van KAV (in
de keuken stonden KWB-koks)

02 DECEMBER 2005
Het herfstconcert Toon uit Noten van
Zevendonk voor Muco was een succes

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

