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DOE MEE AAN ONS BUURTONDERZOEK

VOLGENDE WEEK HALEN WE JE INGEVULDE FORMULIER TERUG OP!

over landbouw en milieu

In deze 7SPRONG vind je ons groot Zevendonkonderzoek: op zoek naar je mening over onze buurt.
Dat doet het Buurtwerk Zevendonk samen met enkele
verenigingen (KAV, KVLV, KWB, de school, Chiro, OKRA,
de parochie). Omdat we willen weten wat jullie met z’n
tweeduizend bewoners boven de elf jaar denken.
Waarom?

over feesten en vrije tijd

over wonen en verkeer

over wensen en mensen

BUURT
ZEVENDONK
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Omdat we met het buurtwerk en
met de verschillende verenigingen
willen weten wat je bezighoudt en
hoe je over de dingen denkt. Dan
kunnen we in onze planning of bij
onze activiteiten daar rekening mee
houden.
Maar we willen de resultaten ook
voorleggen aan de Turnhoutse politieke partijen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn daarvoor een ideaal
aangrijpingspunt.

Ongebonden

Het buurtwerk kocht de vragenlijst
van Dorp inZicht, een samenwerkingsverband van het Vlaams Instituut Samenlevingsopbouw, het
Regionaal Instituut Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het lokale
Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland. Die haalde het op haar beurt in
Engeland. Het is een methode die in

al meer dan 2.000 woonkernen met
minder dan 3.000 bewoners werd
toegepast.

Snel invullen!

Volgende week halen we de enquête
terug aan je deur op. En dan kunnen
we beginnen meningen tellen. Tegen
september vatten we de resultaten samen. Die stellen we voor op
dinsdagavond 26 september in Den
Donk.
We nodigen dan ook alle partijen
uit die opkomen met de Turnhoutse
verkiezingen. Dan houden we een
Zevendonks verkiezingsdebat.

53 VRAGEN
HET ONDERZOEK IS ANONIEM
OP 20 MINUTEN BEN JE ERMEE KLAAR
2.000 BUURTBEWONERS DOEN MEE
RESULTATEN? IN SEPTEMBER



i.s.m.
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CHIRO

SCHOOL

Petank & kamp

Een schooljaar staat niet stil

Drukdrukdruk voor de leiding van de
Chiro: het is weer juni en dan zijn het
examens. Toch trachten we tussen het
studeren door ook nog Chiro te geven.
En dan doen we graag beroep op onze
oud-leiding. Zij haalden hun uniform
nog eens boven en kwamen op 18 juni
mee ravotten.
Maar na de examens vliegen we er weer
stevig in om de zomeractiviteiten voor
te bereiden: het petanktoernooi en het
kamp.

Petank
Het toernooi vindt plaats op 29 juli op
de parking van Den Donk. Jullie zijn
dan allemaal welkom om een balletje te
komen rollen of jullie kunnen die dag
van een drankje genieten op ons terras.
Inschrijven voor het toernooi kan bij
iemand van de leiding, bij Leo Dierckx
(014 41 56 12) of op www.zevendonk.be

Kamp
Van 11 tot 21 augustus trekken we met
zijn allen richting Koersel om daar dit
Chirojaar in schoonheid af te sluiten met
een spetterend kamp! We kijken alvast
uit naar deze leuke en hopelijk zonnige
zomervakantie!
PS onze kalender en foto’s van onze activiteiten vind je op http://chiro.zevendonk.be

KWB

Zevendonkkermis
Op zondag 23 en maandag 24 juli
nodigen we iedereen uit om feest te
vieren en samen te zijn met familie,
vrienden, buren, enz ...
De deuren van Den Donk staan vanaf
halftwee open voor een drankje of een
versnapering, terwijl de kermis voor de
nodige ontspanning zorgt.
Op maandag starten om twee uur de
volksspelen: een reeks ontspannende
proeven voor groot en klein.
Rond 16 uur zal de traditionele hanekap
zeker niet ontbreken.
Er zijn prijzen voor alle kinderen en voor
de beste vrouwelijke en mannelijke
sportievelingen.
Kom gewoon eens naar de volksspelen
tijdens Zevendonkkermis. ‘t Is er altijd
gezellig!
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Welkom in onze schoolgemeenschap
Van harte welkom in het Sint-Pietersinstituut Zevendonk!We staan borg voor
degelijk, katholiek en eigentijds onderwijs in een groene werk- en speelomgeving.
Inschrijvingen kunnen elke werkdag,
liefst na telefonische afspraak met de
directie (014 41 37 92)
In de vakantie kan je je kind elke zaterdag van 10 tot 12 inschrijven in de
kleuterafdeling.Breng dan een oﬃcieel
document voor de inschrijving mee (SISkaart of geboorteakte).
Alle leerlingen en ouders zijn welkom op
de instap- en kennismakingsdag woensdag 30 augustus van 17.30 tot 18.30 u.
Zo kunnen we op vrijdag 1 september
optimaal starten.
U kan ook info vinden op onze website:
www.sint-pieter-zevendonk.be of contact opnemen via e-mail: directie@sintpieter-zevendonk.be.

Klokskeskermis: dank je wel
Op zaterdag 10 juni vierden we met heel
de schoolgemeenschap al voor de 32ste
keer Klokskeskermis. Klokskeskermis
vieren heeft een dubbele doelstelling:
alle leden en sympathisanten van onze
schoolgemeenschap feestelijk bij mekaar brengen en ook ﬁnanciële middelen verwerven voor de uitbouw van ons
schoolcomplex anderzijds.
We mogen zeggen dat we ook dit jaar
weer écht in het opzet geslaagd zijn:
veel volk, veel enthousiasme, een spetterend optreden, veel sympathie en steun
voor wat er leeft en beweegt in onze
schoolgemeenschap!
Een speciaal woordje van dank is zeker
terecht in de eerste plaats aan de leerkrachten en leerlingen voor hun inzet

om weer een spetterend spektakel te
brengen. Dank aan de ouderraad, de
vele helpende ouders en sympathisanten uit onze parochiegemeenschap.
Dankzij heel veel helpende handen
kunnen we heel veel realiseren. Het
doet deugd dit als schoolgemeenschap te kunnen en te mogen ervaren.
De ﬁnanciële middelen zullen goed
gebruikt kunnen worden voor de twee
volgende projecten: het vernieuwen
van ramen en deuren in heel de lagere
school en van de dakbedekking in
onze kleuterafdeling. We blijven verder
bouwen aan een optimale infrastructuur en leeromgeving voor onze
leerlingen.

Proﬁciat voor een goed werkjaar
Nog enkele weekjes en we zijn meer
dan toe aan een verdiende vakantie. Onze leerlingen en leerkrachten
hebben zich de afgelopen maanden enorm ingezet en de komende
vakantietijd zal dan ook meer dan
deugd doen. We duimen alvast voor
heel mooi weer, voor echte kansen om
vakantie te nemen, voor kansen om de
batterijen eens écht op te laden. Alvast
aan heel de leef- en parochiegemeenschap van Zevendonk een deugddoende vakantie toegewenst!

Slotviering in onze parochiekerk
Vrijdag 31 juni ronden we met heel
de lagere school het werkjaar af in
onze parochiekerk. Samen willen we
de Heer dank zeggen voor een rijk en
ﬁjn schooljaar. Als katholieke school
vinden we het belangrijk deze laatste
schooldag in onze parochiekerk te
starten. Nadien sluiten onze leerlingen in hun klasgroepen het werkjaar
feestelijk af.
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STWG. OP TIELEN

Manege breidt uit

Enkele buurtbewoners hadden vragen
bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die momenteel
uithangt aan de Tielendijk. We staken
ons licht even op bij de stad. Hugo
Meeus van de dienst Ruimtelijke Ordening geeft uitleg:
“Op de grens van bedrijvenzone en
groen overgangsgebied heeft de heer
Dergent een vroegere hoeve die hij
wil uitbouwen als manege. De eerste
bouwvergunning hiervoor is eind 2003
afgeleverd voor de omvorming van
bestaande stallen naar paardenstallen.
Die zou paarden huisvesten van verschillende eigenaars die hier stalruimte
huren, en de mogelijkheid hebben om
met hun paard binnen en buiten te
rijden. Hier zouden ook één of meer
ruiterijverenigingen hun thuisbasis
kunnen hebben.
Een deel van het eigendom valt binnen
de bedrijvenzone, en dus ook binnen
het onteigeningsplan.
Daarom zijn er contacten met IOK als
ontwikkelaar van het bedrijventerrein
en als ontwerper van het inrichtingsplan. Er is gesproken over de manier
waarop de manege-activiteit kan
gebeuren zonder negatieve invloed
op de buﬀerfunctie van het groen
overgangsgebied.
Een ruiterijvereniging wou voor een
jaarlijkse jumping een tijdelijke buitenpiste hebben. IOK bekeek samen met
de stad hoe zo’n buitenpiste best ingeplant wordt. Op de beste plaats staat
nu een uitgegroeid kerstbomenbos.
Het voorstel is aan het Vlaams gewest
toestemming te vragen om dit bos
te rooien en te vervangen door een
nieuw aangeplant meer soortenrijk
bos van gelijke oppervlak. Dit is met de
diensten van AMINAL doorgesproken
en positief geadviseerd.
Tegelijk loopt ook een stedenbouwkundige aanvraag om permanent een
buitenpiste aan te leggen (met een

drainagelaag e.d.) In het kader daarvan
liep een onderzoek tot 25 mei.
We zochten ook naar een oplossing
zodat de manege kan bereikt worden via
de vlakbij gelegen bedrijvenzone. Het
inrichtingsplan voor de bedrijvenzone
laat ook toe dat bij jumping en dergelijke de gemeenschappelijke parkeergelegenheid van de bedrijvenzone gebruikt
wordt, zodat de verkeerslast niet op de
woonomgeving gelegd wordt.
Er is met de heer Dergent afgesproken
dat de manege niet mag uitgroeien
tot een horeca-gegeven, met taverne,
overnachtingsmogelijkheden of dat
soort activiteiten. Ruitersport moet het
centrale gegeven blijven. Jumping en
dergelijke moeten ook in aantal beperkt
blijven, het mag geen wekelijks evenement worden.

Wat staat te gebeuren?
• een uitgegroeide kerstbomenaanplant
wordt gerooid en vervangen door
gemengd bos, mits toestemming van
de Vlaamse overheid
• er komt een deﬁnitieve piste, waarvoor
de bouwvergunning loopt
• later worden in verschillende fases de
gebouwen van de manege vernieuwd
of vervangen
• de bereikbaarheid en het parkeren
wordt na aanleg van de bedrijvenzone
via die kant geregeld.

Groen overgangsgebied
IOK is bezig met de basisstudie, het
verzamelen van materiaal en de eerste
gesprekken met belanghebbenden. Ze
zijn momenteel (in samenspraak met de
schepen van landbouw) op zoek naar
goede contactpersonen vanuit landbouwmiddens. Als hieruit de conclusies
qua wenselijkheden en mogelijkheden
getrokken worden, komt er overleg met
de stadsdiensten en als het rijp genoeg
is met de buurt.”

KAV

Naar Luik

Op zaterdag 27 mei om 6.50 u in de morgen maakten we met 28 vrouwen het
station van Geel wakker. De sfeer zat er,
ondanks het vroege uur, al goed in.
In Luik stond een Vlaamse gids op
ons te wachten. Ze vertelde ons al op
een aangename manier over vadsige
prinsbisschoppen. Nadien deden we een
rondvaart op de Maas. Voor sommigen
een plaats om even weg te doezelen, anderen kwamen pas goed op gang. In de
namiddag werden we aangenaam verrast door de mooie hoekjes van de stad.
We dachten dat Luik een vuile industriestad was. Maar niets was minder waar.
Nabij het historische centrum vindt men
het steegje van de hellingen, een plaats
waar de natuur gerespecteerd werd en
waar het trendy wonen en werken is.
De terrassen van het oude klooster van
de Minderbroeders werden onlangs in
orde gebracht en bieden de bezoekers
een verrassend panorama over de stad.
Die terrassen zijn verbonden door trappen, véél trappen. Drie vrouwen onder
ons is het gelukt om tweemaal de 400
trappen te doen in een vrij moment.
Het werd een aangename dag. De weergoden waren ons, ondanks de slechte
voorspellingen, toch nog goed gezind.
Het bleef droog tot een half uur voor
vertrek.
Eens te meer hebben we ervaren dat op
stap zijn met alleen maar vrouwen toch
iets speciaals heeft. Het is niet alleen het
nooitstoppend gebabbel, de plezante
momenten of de gezelligheid. Het is en
blijft een moment om onze batterijen op
te laden. (Sorry mannen!)

VAKANTIE

ZEVENDONK VOOR MUCO

Politie let op je huis

Wandelzoektocht

Ga je op vakantie? Je kan de politie
vragen om regelmatig langs je woning
te patrouilleren. De politie zal ook
regelmatig rond je woning gaan om na
te kijken of alles in orde is.
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Wil je dat online aanvragen? Op www.
politieregioturnhout.be vind je tips om
je woning veilig achter te laten. Je kan er
ook een aanvraagformulier invullen om
het vakantietoezicht aan te vragen.

Een vijftal kilometer wandelen in de
buurt. De tocht vertrekt aan De Oude
Eik. Koop je deelneemformulier met 19
vragen en 20 foto’s in de Superette of de
apotheek.
Van 1 juli tot 17 september
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KVLV

Naar Gent
Dinsdag 16 mei om 7.41u vertrokken
we in Tielen met de trein naar Gent.
Daar wachtte ons een heerlijke tas
koﬃe met koekjes. Met de aperitiefboot deden we een rondvaart door
het oude Gent. De drankjes maakten
de tongen wat losser en de sfeer zat er
goed in. Na het middagmaal was de
zon en de gids van de partij voor een
tocht door het historische Gent. We
bezochten het Sint-Baafsplein, het Gravensteen, het stadhuis, de gevels van
de huizen met aan beide zijden trappen, het Patershol, de vrijdagmarkt en
de Dulle Griet. Het was de moeite en
de gids verdiende ook een dikke pluim.
Na nog een laatste drankje op een leuk
terras trokken we weer richting Zevendonk, moe maar voldaan.

BUURTWERK

Weer stadssubsidie
Het Turnhoutse College van Burgemeester en Schepenen vergaderde op 22 mei
o.a. over de subsidies voor het jaar 2006
voor buurten en wijken. Dat gebeurde
op basis van ons jaarverslag en onze
planning. In 2005 staken we veel tijd
in het fotoproject Faze, de vernieuwde
buurtkrant en verschillende vergaderingen.
De stad kent Buurtwerk Zevendonk
voor 2006 een subsidie toe van 688,81
euro. Daarnaast krijgen we ook nog
voor de kopiekosten van de buurtkrant
7SPRONG een drukwerkbudget van
338,4 euro. Goed voor zo’n vier nummers; het buurtwerk betaalt er met de
subsidie nog twee extra edities van. Zo
kunnen we tweemaandelijks verschijnen. We leggen met het buurtwerk veel
nadruk op informatieverspreiding. Naast
de buurtkrant, betalen we met de subsidie ook onze buurtsite.
We betalen daarmee ook nog het grootschalige buurtonderzoek in Zevendonk,
dat we samen met enkele andere Zevendonkse verenigingen tot een goed einde
willen brengen.
Samen met ons kregen nog 18 andere
Turnhoutse buurt- en wijkwerken een
subsidie. Vroeger kreeg ieder evenveel
van de koek, dit jaar wordt een deel van
de subsidie gekoppeld aan het aantal
inwoners van de straat of wijk. De gemeenteraad schroefde de subsidies voor
dit jaar wel iets terug.
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DE 7SPRONG
KALENDER
21/06 WO
20u, School, Ouderraad; jaarafsluiting
22/06 DO
20 u, Parochieraad Klaverblad, Den Donk
24/06 ZA
10 u, KWB, Voorbereiding gezinsuitstap,
Den Donk

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

25/06 ZO
8 u, KWB, Gezinsuitstap naar zee
Gezamenlijke viering Klaverblad, kerk
Zevendonk

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

27/06 DI
20 u, KAV, Turnen, school

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

28/06 WO
19 u, School, Uitreiking getuigschrift
basisonderwijs

landelijke gilde
0472 39 64 90

29/06 DO
14 u, Ziekenzorg, Ontmoetingsnamiddag, PC Schorvoort
03/07 MA
20 u, KWB, Wijkmeesters vergaderen,
Den Donk
23/07 ZO
13.30 u, KWB, Zevendonkkermis, Den
Donk
24/07 MA
13.30 u, KWB, Zevendonkkermis en
volksspelen, Den Donk
29/07 ZA
13 u, Chiro, Petanktornooi
10/08 DO
Chiro, Op kamp tot zo 21/08

ZEVENDONK VOOR MUCO

Vrijwilligers gezocht

Op zondag 17 september is het weer ons
tweejaarlijks evenement ‘Sporten voor
Muco’. We verwachten weer duizenden
deelnemers. Zin om die dag enkele
uurtjes mee te draaien? Schrijf je in op
www.zevendonkvoormuco.be of bel
014 42 44 55

JUBILEA

Op 6 juli vieren we in Zevendonk een
gouden bruiloft: in 1956 huwden Frans
Smets en Maria Dierckx. Ze wonen in de
Kapelweg 67.
Op 1 juli 1946 huwden Jan Van Gorp
en Maria Smeyers. Het diamanten paar
woont in de Kleine Reesdijk 56.

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

info@zevendonkvoormuco.be
014 42 44 55
http://www.zevendonkvoormuco.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
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

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.
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