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WWW. ZEVENDONK.BE
Op onze buurtsite vind je alle buurtnieuws. Je vindt er ook de kalender van
alle Zevendonkse verenigingen. Je kan er
zoekertjes op kwijt. Je vindt er links naar
allerlei interessante sites. Je leest er de
nieuwste kranten- en nieuwskoppen bij
de RSS-feeds. Je vindt er adressen van Zevendonkse verenigingen en zelfstandigen.
Je vindt er honderden Zevendonkse foto’s.
Vlot en bijdetijds.

Subsidies
voor Zevendonk
Met ons buurtwerk krijgen we met
een aanvraagdossier jaarlijks een
subsidie van de stad. We zijn immers
een erkende vereniging. Ook moeten
we elk jaar verantwoorden wat we
met ons buurtwerk aanvangen. Tot
nu toe verloopt dat probleemloos.
Het accent in onze werking ligt tot
nu toe vooral op het verspreiden van
informatie. Een deel van de subsidie
gaat naar onze buurtsite zevendonk.
be. Daarop vind je (als je een pc
hebt: anders kan je altijd in Digid@k
terecht) het meest recente wijk-,
verenigings- en stadsnieuws.
De stad ondersteunt ons ook met
de kopiekosten van deze buurtkrant. Vorig jaar maakten we van de
vroegere Zevensprong een echte
buurtkrant.
Voor 2006 plant de stad enkele
wijzigingen in die subsidiëring. Zo
ontvangen we een bepaald bedrag
per inwoner van de wijk. Daar komt
eventueel nog 50 euro bij als we een
project indienen. Voor het drukwerk
voorziet de stad ongeveer een halve
euro per brievenbus in de wijk voor
2006.
Het aanvraagdossier voor die subsidies moeten we binnenkort opmaken. Dat is werk voor de volgende
buurtraad.

120 mensen op de been op FAZE-wandeling

Buurtwerk heeft zin
Ja, dat vinden we wel. Sommige dingen
kunnen we immers alleen maar met z’n
allen aanpakken.
In 2005 pakten we zo uit met het FotoArchief ZEvenodnk. Of deden we mee
met de stad aan een verkeerstelling. We
vergaderden over het nieuwe Zevendonkplein. We verbeterden onze website
zodat er meer bezoekers kwamen. En
voortaan hebben we ook een echte
buurtkrant.
Er is nog veel te doen in de nabije
toekomst: praten over het verkeer in de
buurt, de komst van het industriegebied
verder opvolgen, feesten in de wijk, praten met de stad, nadenken waar we met
Zevendonk naar toe willen, ...

We hebben ook onze principes
We krijgen centen van de stad omdat we
willen werken aan het verbeteren van de
leefbaarheid in onze buurt.

Omdat we informeren, bewust maken,
activiteiten organiseren en acties uitstippelen met bewoners.
En dat doen we vanuit een open instelling, over alle partijpolitieke en levensbeschouwelijke grenzen heen. Soms samen met verenigingen, maar zeker ook
gewoon met geïnteresseerde bewoners.

We zoeken...
Alleen: we zoeken meer mensen die iets
voor de buurt willen doen. Van om het
even welke kleur, vanuit om het even
welke vereniging of straat, met of zonder
enige band, ... als je maar mee wil praten
en werken.
Want we hebben nog geen concreet
programma. We weten alleen dat we
Zevendonk belangrijk vinden. Dat we
streven naar een veilige, gezonde, leuke
en vriendelijke wijk, waarin we voluit
kunnen leven. Met z’n allen.

UITNODIGING BUURTRAAD

maandag 27 maart

Dan kan je mee vergaderen om 20 uur over o.a. deze agendapunten: stand van zaken
industrieterrein, verkeersonderzoek, zwerfvuilactie, ... • subsidiedossier van de buurt
voor de stad • wat verder met het FotoArchief Zevendonk? • plannen voor het najaar •
evaluatie buurtkrant...
Kom jij ook? bel even 014 42 52 02 of mail info@zevendonk.be, dan houden we een
stoel voor je klaar. Vergaderadres: Kapelweg 187

SCHOOL ZEVENDONK

Een schooljaar staat niet stil
CHIRO

Om terug te blikken op onze laatste activiteiten gaan we terug naar 18 februari.
Die dag was een echte feestdag voor de
Chiro. De leiding was al van ’s middags
bezig met het inkleden van de parochiezaal. Die werd namelijk omgetoverd tot
een boerderij want dat was het thema
van ons jaarlijks kinderbal. Om 18 uur
verwelkomden we onze gasten op ons
boerenbal. Terwijl de ouders van een
drankje genoten in de bodega, konden
de kinderen zich uitleven op de swingende muziek. Twee uur later moesten
we de kinderen spijtig genoeg uitwuiven. Maar het feest was nog niet helemaal afgelopen. Na het kinderbal volgde
onze Chirofuif, de Nuit Gratuit! En ook dit
jaar was de zaal bijna te klein. Een grote
opkomst dus wat voor een geslaagde,
sfeervolle avond zorgde. Wij bedanken
alle helpende handen die ervoor zorgden dat alles vlot verlopen is die avond.
En dat weekend werd er niet alleen gedanst. Op 19 februari deed de grote zaal
op de Chiro dienst als ﬁlmzaal. Met een
hapje en een drankje keken we samen
met onze leden naar een leuke ﬁlm op
groot scherm!
In de krokusvakantie vond het Scholingsbivak plaats. Dit is een Chirocursus
voor nieuwe leiding. Ook de nieuwe
leiding van onze Chiro ging mee en
leerde er heel wat bij over het Chirogebeuren. En natuurlijk leerden zij er ook
veel nieuwe mensen kennen. Een leuke
ervaring voor hen dus.
Als we dan nog even in de toekomst kijken dan zien we dat het ontspanningsweekend voor de leiding er binnenkort
aankomt. De leiding trekt er op 17, 18 en
19 maart met zijn allen op uit om samen
een weekendje te ontspannen. In april
gaat de leiding weer op weekend. Maar
dit keer om het kamp van 2006 al voor
te bereiden. En ook onze ouderdag is
een gebeuren voor de maand april. Op
23 april mogen alle ouders eens proeven
van een echte Chirozondag! Nadien serveren we heerlijke spaghetti. Meer info
over deze dag volgt nog.
Vele chirogroetjes, de leiding.

Bos- en zeeklassennieuws

Vastenwerking op school

De vijfde- en zesdeklassers beleefden
van 20 tot 24 februari een onvergetelijke week. De zeeklassers verbleven
een week in Koksijde, de bosklassers in
Durbuy. Leerkrachten en begeleiders
zorgden voor een boeiend, leerrijk en
sportief aanbod. Zo’n week leren samenwerken en samenleven, zien we als een
échte leerkans.
Dagelijks kon je de ervaringen van onze
jongens en meisjes volgen via foto’s en
dagboeken op de site i.s.m. Digid@k !

Als katholieke school willen we werk
maken van een zinvolle vastentijd.
De vier weken van de vasten worden
samen geopend met zang, teksten,
een verhaal, passende liederen en een
wekelijks actiepunt. Samen naar Pasen
toeleven, doet deugd en wordt als bijzonder zinvol ervaren. De laatste week
zetten we ons daadwerkelijk in via de
sponsoractie voor Broederlijk Delen.

Vaderdagontbijt: nieuw initiatief!

Donderdag 30 maart van 10.45 tot
11.45 u. verwachten we alle Gele Zonnetjes met hun ouders die uiterlijk op
dinsdag 18 april 2 jaar en 6 maanden
oud zijn. We maken kennis met de juf,
het klas- en schoolmilieu zodat onze
nieuwe Gele Zonnetjes met een goed
gevoel de start kunnen maken. Denk
aan de SIS-kaart voor de inschrijving
van je kind. Je kan niet aanwezig zijn?
Maak dan best telefonisch vooraf een
afspraakje zodat we tijd kunnen maken
voor een rustig kennismakingsmoment (014 41 37 92)

Zondag 19 maart zorgt de ouderraad
samen met de school voor een echt vaderdagontbijt. Zo zetten we alle papa’s
eens echt in het zonnetje. Je kan kiezen
tussen 3 soorten ontbijten (gewoon,
luxe- en kinderontbijt). Je moet vooraf
bestellen via de school (014 41 37 92),
in de superette van Zevendonk of via
het formulier dat je in de bus kreeg. De
ontbijten kan je afhalen of worden thuis
bezorgd.

Afscheid van zuster Melanie Pieck
Op 27 februari namen we afscheid van
zuster Melanie in Mariënhove te Westmalle. Ze was meer dan 39 jaar kleuterleidster in onze school en heeft lang in
het klooster van Zevendonk gewoond.
Heel wat Zevendonkenaars hebben
bij haar in de kleuterklas gezeten en
behouden mooie, warme herinneringen
aan haar. Zo lang ze kon bleef ze trouw
deelnemen aan feesten op school of was
ze aanwezig op uitvaartvieringen in de
parochie. Dank je wel, zuster Melanie,
voor die jarenlange inzet en … we vergeten haar in onze school niet!

Instapmoment voor kleuters

Zichtbaarste school van Turnhout!
Onze school werd verkozen tot meest
zichtbare school van Turnhout. De
ouderraad werkte dit jaar samen met
de school hard aan het zichtbaar zijn
van onze leerlingen in het verkeer. Zo
deelden we ﬂuovestjes uit. Telkens
werden de leerlingen die hun ﬂuovestje gebruikten, beloond. Op 15 maart
wordt onze school oﬃcieel gehuldigd.
Zo’n feestelijke gebeurtenis mag niet
onopgemerkt voorbijgaan: de ouderraad zorgt voor wafels en een drankje.

BUURT

PAROCHIE

Zes beuken geveld

Werkgroep Rouwen

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met
het vellen van de zes hoogstammige
beuken aan de Kapelweg. Volgens een
uitgebreide nota van de milieudienst
is dit verantwoord. Het college volgt
daarbij het voorstel voor de heraanplanting met 7 rode beuken (Fagus
Sylvatica purpurea) met een maat van
30/35 of een maat kleiner 25/30.
Deze bomen moeten geveerd zijn (takjes tot beneden) zodanig dat ze de eerste jaren beschermd zijn tegen direct
zonlicht. Als de kruin voldoende breed
uitgegroeid is, kunnen de onderste
takken stapsgewijs gesnoeid worden.
Voor de aanplant moet men de stronken en de omgeving frezen. De bomen
worden best ongeveer 1 meter langs
de huidige stronken geplant. Omdat
de te vellen bomen op stadseigendom
staan, dient het college een aanvraag
in tot stedenbouwkundige vergunning
bij de afdeling ROHM van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Het gaat om de bomen in de dreef aan
dokter Lief Dauw. Hier werd een aantal
jaar geleden riolering gelegd aan de
rechterkant van de weg. Daardoor zijn
de wortels van de beuken aan de rechterkant beschadigd. Beuken wortelen
immers oppervlakkig. Gevolg is dat
deze bomen aan het afsterven zijn.

Gemeentegids in de Superette

er vroeger aan toe ging.
Na de wandeling was er een gezellige
receptie op school waar nog duchtig
nagepraat.
En hoe het nu verder moet met FAZE?
Als we nog oude foto’s vinden, zetten
we die natuurlijk bij op de site. We willen ook de verslagen van de kinderen
snel aan de site toevoegen. En we gaan
ook nog op zoek naar oude verhalen.
Die missen we momenteel nog in ons
archief.

Op de parochieraad van februari sprak
Anne Moris over de werkgroep ‘rouwen’
in onze parochie en het Klaverblad. Die
wil zich het lot aantrekken van mensen
in rouw met een bezoekje, een mooie
tekst, het luisteren naar hun verhaal.
Nu zijn er voor onze parochie twee
mensen actief: Anne en Paula Dierckx.
De werkgroep kan een belangrijke rol
spelen in het rouwproces van families
die een dierbare verloren. Een warme
oproep alvast om nieuwe medewerkers
en vrijwilligers voor dit prachtige werk.
Contactpersoon: Anne Moris, Tingietersstraat 28 (tel. 014 72 04 99)

Parochieraad

KLJ Turnhout
organiseert op zaterdag 18 maart de
‘Eﬀe Leﬀe Fuif’ in PC Denk Donk. In onze
Leﬀe-Bar zijn volgende Leﬀe’s verkrijgbaar; blond, bruin, triple en radieuse (5€
voor 3 leﬀe’s). Muziek uit de jaren 70,
80 en 90 gebracht door DJ BaARSJOCK!
Iedereen is van harte welkom vanaf 20
uur, de inkom bedraagt 3 euro.
Tot dan!
http://www.kljturnhout.be/leﬀe

Enkele keren per jaar komen vertegenwoordigers van alle verenigingen en
werkgroepen binnen onze parochie
samen in de parochieraad. Er wordt
gezorgd voor een goede informatiedoorstroming van enerzijds de werkgroepen en verenigingen en anderzijs
het klaverteam en het federatieteam. De
laatste parochieraad stonden we alvast
stil bij o.a. de jaarlijkse parochiefeesten, de evaluatie van de kerstperiode,
uitvaarten binnen het klaverblad en de
planning rond de vastenperiode. Voor de
parochiefeesten wordt alvast de eerste
zondag van oktober elk jaar vrijgehouden. Onze laatste parochieraad van dit
werkjaar wordt een activiteit met de drie
parochieraden van het Klaverblad.

Een aantal straten kreeg de gemeentegids van de stad niet in de bus. In
die gemeentegids vind je naast een
agenda ook veel contactadressen van
allerhande verenigingen en wat uitleg
over de werking van de stad.
Nu ligt er een stapel in de Superette.
Mensen die geen exemplaar in de bus
kregen, kunnen bij Werner en Vicky
eentje gratis afhalen.

WandelFAZE was groot succes
Het was raden naar de opkomst, maar
om twee uur vertrokken we met een
honderdtwintigtal mensen op wandeling. Mensen die jaren terug uit Zevendonk verhuisden en nu terug herinneringen konden ophalen, senioren
die het verleden terug voor zich zagen,
inwijkelingen die niet wisten hoe het

KAV
Op dinsdag 14 februari, exact 40 jaar na
de oprichtingsvergadering, vierden we
met de huidige en oud-kernleden ons
jubileum. Het werd een gezellige bijeenkomst. De kaas en wijn smaakten zeer
goed. Maar waar we vooral deugd aan
hadden was de gezellige babbel. Wat je
van het verenigingsleven krijgt voor het

leven is toch vooral vriendschap, gezelligheid en ontmoeting. Dit konden we
vorige dinsdag toch wel ervaren.Er werd
genoten van de fotopresentatie over
KAV vroeger en nu. Van de oude dia’s
is nu een digitaal fotoarchief gemaakt.
Kortom, een succes!

DE 7SPRONGKALENDER
12/03 ZO
Loop je ﬁt 6 KAV+KWB
10 u Praktische info ‘Snoeien’ KWB
14/03 DI
Fietsen KAV
20 u Turnen KAV, school
15/03 WO
Bestuursvergadering KVLV, PC Den Donk
Klaverteam, Schorvoort
16/03 DO
19 u Kooklessen (4) KWB, PC Den Donk
17/03 VR
12.30 u Bezinning KBG, PC Den Donk
20 u Wijkmeestersfeest KWB
19/03 ZO
Loop je ﬁt 7 KAV+KWB
8 u Vaderdagontbijt SPT, PC Den Donk
21/03 DI
9.30 u Kleine kern ZZ
20 u Turnen KAV, school
22/03 WO
19.30 u Dansen op het ritme van de
wereld KAV, PC Den Donk
23/03 DO
19 u Kooklessen (5) KWB, PC Den Donk
Weduwendag KVLV, PC Den Donk
24/03 VR
20 u Wijnproefavond KWB, PC Den Donk
26/03 ZO
Brunch Broederlijk Delen, Parkwijk
Loop je ﬁt 8 KAV+KWB
27/03 MA
13.30 u Kernvergadering ZZ, PC Den
Donk
28/03 DI
20 u Kaartavond Rikken LG, Oude Eik
20 u Turnen KAV, school
29/03 WO
19.30 u Dansen op het ritme van de
wereld KAV, PC Den Donk
30/03 DO
19 u Kooklessen (6) KWB, PC Den Donk
01/04 ZA
20 u Kwisavond KWB, PC Den Donk
02/04 ZO
Doopselviering, Blijde Boodschap
Loop je ﬁt 9 KAV+KWB
03/04 MA
20 u Wijkmeesters vergaderen, PC Den
Donk

04/04 DI
20 u Kernbestuur KAV, PC Den Donk
05/04 WO
Klaverteam, PC Den Donk
09/04 ZO
Loop je ﬁt 10 KAV+KWB
11/04 DI
Fietsen KAV
20 u Kaartavond Landelijke Gilde, Oude
Eik

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

12/04 WO
Alg. vergadering KVLV, PC Den Donk

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

14/04 VR
Goede Vrijdag Koor, Kerk

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

15/04 ZA
14 u Paaseierenloop KWB, PC Den Donk

landelijke gilde
0472 39 64 90

16/04 ZO
9.30 u Paasviering Koor, Kerk

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

17/04 MA
8 u Fietsen KWB

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

18/04 DI
Paasfeest Ziekenzorg, PC Den Donk
19.30 u Redactieraad 7SPRONG
20 u Turnen KAV, school
19/04 WO
19.30 u Actie Rijbewijs (1) KWB, PC Den
Donk
Gewestvergadering KVLV
21/04 VR
12.30 u Paasfeest KBG, PC Den Donk
22/04 ZA
20 u Kookles KWB, PC Den Donk
23/04 ZO
Lentewandeling LG
Ouderdag CHIRO

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
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

24/04 MA
Creales KVLV, PC Den Donk
20 u Ouderraad SPT, school
25/04 DI
Ouderavond Eerste Communie
20 u Turnen KAV, school
27/04 DO
20 u Parochieraad, PC Den Donk
02/05 DI
20 u Kernbestuur KAV, PC Den Donk
20 u Turnen KAV, school
03/05 WO
19.30 u Ontmoetingsfeest KAV, PC Den
Donk

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 18 april
voor het nummer van 1 mei of vóór 6 juni
voor het nummer van 19 juni.

