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zevendonk voor muco

Overhandiging cheque
Op zondag 26 november overhandigen
we de opbrengst van Sporten voor
Muco aan de Belgische Vereniging voor
de Strijd tegen Muco. Dat doen we om
11 uur in de Oude Eik.
Hielp je als vrijwilliger mee op 17
september? Dan krijg je normaal een
uitnodiging in je bus. Meld wel als je
komt: daarvoor bel je 014 42 44 55 of
mail je naar info@zevendonkvoormuco.
be. Ook op www.zevendonkvoormuco.
be kan je je aanmelden.

chiro
Nieuw werkjaar van start
Op 8 oktober waren alle kinderen
welkom op onze chiro. Ze waren super
enthousiast en dat hebben we ook
gemerkt op de opendag zelf! Sommige
groepen waren verdubbeld en de
sloepileiding had de handen vol met
al die nieuwe sloebers! Het was een
succes!
Op 22 oktober deden we met z’n allen
een daguitstap naar Duinrell. De busreis
was een pretje! Ook in het pretpark viel
er van alles te ontdekken!
Op zaterdag 25 november is het weer
tijd om te komen proeven en genieten
van onze lekkere wijnen, waar natuurlijk
een lekkere portie kaas bij hoort of
een croque monsieur. Op zaterdag 2
december komen we deur aan deur om
die lekkere wijnen te verkopen.
De dag na de kaas- en wijnavond, 26
november, is het Christus Koning en
gaan we met z’n allen naar de mis.
Daarna eten we op de chiro en trekken
iedereen zijn handschoenen aan om te
gaan schaatsen!

Buurtonderzoek: nu verder!

Van onderzoek
naar projecten

Vorige maand daagden een tachtigtal mensen op om
te horen wat het buurtonderzoek aantoonde. Eén ding
was duidelijk: Zevendonk is heel gelukkig.
Op de slotvraag antwoordde inderdaad
nét geen 100% dat ze gelukkig waren in
Zevendonk. Maar dat wilt niet zeggen
dat er geen verbeterpunten zijn.

Veilig verkeer
Veel mensen vonden Zevendonk
onveilig. Op verschillende terreinen: het
ontbreken van voet- of fietspaden, té
snel verkeer, teveel verkeer, onveilige
kruispunten, geen verkeerslichten aan
de expresweg...

Accomodatie
Er was ook een grote vraag naar
meer accomodatie voor jongeren
of voor kinderen. Een speelpleintje,
een jeugdhuis, een groter sportof speelaanbod... waren vaak
voorkomende vragen.

Geen politiek, maar wel betrokkenheid
Zevendonkenaars hebben weinig
(en nog meer geen) interesse in
politiek. Langs de andere kant vindt de
meerderheid van de invullers dat ze te
weinig betrokken worden door de stad
bij concrete plannen.

Sociaal
Uit het onderzoek bleek ook dat weinig
mensen precies weten op welke sociale
voorzieningen ze beroep kunnen doen.
Het ging dan vooral over poetshulp,
strijkhulp, warme maaltijden, ... Ook
vonden veel mensen dat er een soort
van ombudsfiguur moest komen
waarbij mensen met problemen terecht
konden.

Milieu
Mensen vinden dat het zwerfvuil en het
onderhoud van bermen en grachten
beter moeten aangepakt worden.

Keuzes maken
Maar nu moeten we verder. We weten
wat Zevendonkenaars belangrijk
vinden. Vaak gaat het om dingen die
nog bespreekbaar zijn. In de buurt of
met de stad.
Voor het buurtwerk en de Zevendonkse
verenigingen is het alleszins materiaal
waarmee we verder kunnen. Daarover
vergaderen we binnenkort.
vervolg op pag. 2

Buurtonderzoek
van onderzoek naar
projecten

School

Welkom op school!

Daarom willen we met het buurtwerk
verder vergaderen met geïnteresseerde
bewoners. Of je nu jong of oud bent,
hier pas woont of hier geboren bent, dat
doet er niet toe.
Als je zin hebt om mee te vergaderen,
kan je de samenvatting aanvragen van
het onderzoek. Samen bepalen we wat
we met de verschillende resultaten
kunnen aanvangen. We kunnen dan
ook samen prioriteiten opstellen en een
timing daaraan koppelen.

Zin om mee te doen?
Dan bel je 014 42 52 02 of mail je
info@zevendonk.be
We vergaderen op donderdag 9 november om 19 uur in Kapelweg 187.

in de rand
Rioleringswerken
De volgende jaren wordt de riolering
aangepakt in de Kleine Reesdijk, Winkel,
een deel van de Mastheidestraat en een
deel van de Kapelweg (van de brug tot
aan Mastheidestraat). In 2007 wordt
begonnen aan dat deel van de Kapelweg. Regenwater en afvalwater worden
dan gescheiden. Het regenwater wordt
zoveel mogelijk door grachten opgevangen en weggeleid. Op de infovergadering hadden heel wat mensen daar
net bezwaar tegen.
Alle achtergrondinformatie vind je op
www.zevendonk.be. Geen internet? Je
kan altijd bij Digid@k langs.

Wat met het kruispunt?
Het Vlaamse Gewest zou in november
het kruispunt op de expresweg met
Kleine Reesdijk en Mastheidestraat
herinrichten. Vanuit Turnhout kan
je dan de Reesdijk niet meer in,
vanuit Kasterlee niet langer de
Mastheidestraat. De stad heeft
problemen met die ingreep. Er zou
nog een gesprek komen tussen de
beide administraties, maar dat is begin
november gepland. Het laatste nieuws
lees je op de buurtsite.

Wijkagent
Zevendonk heeft een nieuwe
waarnemende wijkagent: Luc Van Dyck.
Je kan hem bellen (014 44 33 66) of
mailen (wijkagenten@turnhout.be)

Werken op school
Eindelijk zijn de plannen concreet en
kunnen we de ramen en deuren in
onze lagere school vervangen. Van 6
november tot ongeveer 12 december
zullen we alle stalen ramen vervangen
door aluminium ramen met dubbele
beglazing en zonnewerend glas. De
nodige veiligheidsvoorzieningen
zijn uitgewerkt (veiligheidsglas,
aangepaste deuren, ...). We zullen voor
de échte winterperiode in optimale
omstandigheden kunnen werken.
De volgende maanden worden nog
andere projecten gerealiseerd of
verder voorbereid (vernieuwen van
dakbedekking kleuterafdeling, een
nieuwe vloer in de gymzaal en het
vervangen en aanpassen van de
verlichting in alle klassen).

 Joepie, ik word geflitst!
De ouderraad startte dit jaar met een
positieve verkeersactie. Elke week
trekken we een foto van een ouder
en/of kind die op een verkeersveilig
deelneemt aan het verkeer (goed
parkeren, kind goed begeleiden,
valhelm, fluorescerend vestje...).
Door positief verkeersgedrag te
belonen, willen we werken aan een
verkeersveilige attitude bij alle ouders.

verdienen. De meest zichtbare klas
krijgt na een periode de wisselbeker in
ontvangst.
Ondertussen kreeg ons zone 30-bord
een plaatsje langs de Kapelweg. Alle
leerlingen van het 4de leerjaar zorgden
voor een passende tekening die
samen het infobord rond de zone 30
werden. Alvast een warme oproep
om de snelheid te matigen in de
schoolomgeving.

Ouder- en grootoudersfeest
Elk jaar zetten we de ouders en grootouders eens éxtra in de bloemetjes. Op
donderdag 30 november verwelkomen
we alvast alle grootouders. Die van de
kleuters verwachten we in de kerk van
Zevendonk om 14 uur voor een spetterend optreden. Aansluitend zorgt
onze ouderraad voor een lekker tasje
koffie/thee met een versnapering in PC
Den Donk. Vrijdag 1 december wordt de
activiteit herhaald voor de ouders van
de lagere school. ‘s Avonds mogen alle
grootouders/ouders hun kind afhalen in
de klas zodat de zelfgemaakte attentie
persoonlijk kan overhandigd worden.

Schoolbrunch

Na de herfstvakantie start de ouderraad
samen met de school aan een
zichtbaarheidsactie. We stimuleren
alle leerlingen om met een fluovestje
naar school te komen en terug naar
huis te gaan. Elke week kan de klas
een gouden, zilveren of bronzen ster

Onze ouderraad nodigt alvast
iedereen van harte uit op de jaarlijkse
schoolbrunch op 26 november. Ook
dit jaar kan je er kiezen uit een ruime
variatie gerechten. U krijgt binnenkort
een uitnodiging in de bus. De opbrengst
van deze activiteit zal benut worden
om het grote actiepunt van dit jaar
te realiseren: spelverrijking op onze
speelplaatsen. Alvast van harte welkom!

jubilea

op de hoogte blijven

Op 29 december vieren Isidorus Nietvelt
en Maria Bosch (Winkel 41) hun gouden jubileum. Dezelfde dag doen Jules
Cavents en Lisette Bierens (Leeuwerikstraat 62) net hetzelfde. Proficiat!

Vraag de ZEVE-ZINE aan: dan krijg je
regelmatig een e-zine aan op je e-mailadres.
Dat doe je op www.zevendonk.be (linksonder op de startpagina)

Kaarten met KWB
Je kan op de vrijdagen 3, 10, 17 en 24
november om 20 uur terecht in pc Den
Donk voor de competitie. Er staat een
stoel klaar als je zin hebt in een avondje
kaarten. De laatste avond worden
de deelnemers getrakteerd op een
worsten- en appelbrood.

Ledenfeest KWB
Samen met leden, oud-leden en
sympathisanten willen wij graag het
jubileumledenfeest vieren op zaterdag 2
december in Den Donk.

KWB

kwb zevendonk 50 jaar jong
Op zondag 22 oktober werd in
Zevendonk in het parochiaal centrum
Den Donk een jubileumreceptie
gehouden.
Leden en oudleden, alle plaatselijke
verenigingen en KWB-ers van naburige
afdelingen waren op post om mee te
vieren.

Wortels in jaren dertig
KWB heeft zijn wortels in de jaren dertig.
Vanuit de vraag naar een aangepast
kader van de Katholieke Actie voor
volwassen mannen werden toen de
eerste werkliedenbonden opgericht
door oud-kajotters.
In 1945 werd de Katholieke Werklieden
Bond (KWB) officieel erkend als een
zelfstandige vormingsorganisatie
binnen het ACW. Toen verscheen een
algemeen ledenblad en sinds 1948
kreeg het zijn naam Raak zoals wij
die vandaag nog altijd kennen. In
1946 werd, in de taal van toen, het
doel van de KWB omschreven in drie
punten: vorming, sociaal dienstbetoon,
vertegenwoordiging van arbeiders
ter verdediging van hun culturele en
financiële belangen.

In Zevendonk
KWB Zevendonk ging in 1956 van start
met 4 wijkmeesters en 37 leden. In 1962
schreef men in Zevendonk: “Het zaadje
dat 5 jaar geleden geplant werd, is op
weg om een stoere boom te worden”.
Het 100ste lid werd toen ingeschreven.
Het ging snel, een 200ste lid werd
gevierd bij het 15-jarig bestaan en in
1981, bij het 25-jarig bestaan, kende de
plaatselijke vereniging een hoogtepunt.
KWB Zevendonk telde maar liefst 300
leden.

Algemeen kreeg het verenigingsleven
het moeilijker. Mensen kregen het “te
druk”, beide partners gingen uit werken.
Het aanbod aan vrijetijdsbesteding
werd enorm groot en werd anders
ingevuld. Toch kent Zevendonk nog
steeds een prachtige KWB-werking met
150 leden en 21 bestuursleden.
Er is steeds een rijk aanbod aan
activiteiten geweest. Vroeger waren er
o.a. toneelavonden, omhalingen voor
hulpbehoevenden, kerstfeesten voor
de kinderen, info- en studieavonden,
filmavonden, zangwedstrijden.
Die activiteiten evolueerden mee
met de tijd en nu zijn er, buiten de
klassiekers als voetbal, vissen, kaarten,
reisuitstappen, wandelen … ook nog
activiteiten zoals kooklessen, de actie
betaalbaar rijbewijs, loop je fit, Nordic
Walking, wijnproefavonden, quizzen,
garageverkoop enz …
Wat eens een mannenbeweging
was, is sterk uitgegroeid naar een
gezinsbeweging: het hele gezin kan
zich hierin vinden. Alles wat KWB in
Zevendonk is kunnen worden danken
we aan alle medewerkers en leden van
vroeger en nu. Zonder mensen is er
immers geen verenigingsleven.
Stichter Sus Van Gestel zette er 50 jaar
geleden zijn schouders onder om een
vereniging te stichten die vandaag nog
altijd een begrip is in Zevendonk. Sus
was 19 jaar voorzitter. In 1975 werd hij
opgevolgd door Jef Geysen die, in zijn
14 jaar voorzitterschap, de KWB naar de
300 leden bracht. Het was in 1989 dat
Jef Geysen opgevolgd werd door Roger
Sterckx die op zijn beurt ook gedurende
14 jaar de leiding van de vereniging
op zich nam. Sinds 2003 is het Guy
Loodts die de taak van voorzitter op zich
neemt.

Om 20 uur schenken we het aperitief,
aangeboden door KWB. Nadien
genieten we van een heerlijk menu,
gevolgd door muziek, dans en
gezelligheid. Als je wilt deelnemen kan
je tot 26 november inschrijven. Info en
Inschrijven: Guy Loodts, Kleine Reesdijk
66, tel. 014 42 81 77 (guy.loodts@
telenet.be)

Gezelschapsspellen
Op woensdag 27 december brengen
de mensen van de FORUM-federatie
meer dan 350 van hun beste
gezelschapsspellen mee. Die kan je
zelf die avond spelen. Zo nodig krijg je
uitleg.
Er zijn spellen voor voor kinderen en
voor volwassenen beschikbaar. In pc
Den Donk om 19 uur. Gratis! Info en
inschrijven: Guy Loodts, Kleine Reesdijk
66, tel. 014 42 81 77 (guy.loodts@
telenet.be). Deelname is gratis.

Parochie
Tombola Zevendonk leeft!
Zes tombolaprijzen (waaronder de
hoofdprijs) zijn nog niet opgehaald. Het
gaat om de nummers 14369,10309138
61,10834,12072 en 14189. Heb je nog
één van deze lotjes? Rep je dan naar
Lambert Leijssen, Tijkwerkersstraat 19,
liefst tussen 18 en 19 uur.

Bond zonder Naam
Ook dit jaar pakt Bond zonder Naam
weer uit met nieuwe kleurrijke kaarsen
en kaarten, de kalender, boeken, een
fleece deken, T-shirts, handdoeken,…
met mooie teksten.
Je kan er voor terecht op
zondagvoormiddag 3 december in de
kerk. Je kan me ook thuis contacteren:
Rita Wellens, Leiseinde 56 (014 41 76 08)

de 7sprong kalender

november
01 wo
Koor, Allerheiligen, 9.30 uur, kerk

za 02
KWB, Ledenfeest, 20 uur, Den Donk
Chiro, Wijnverkoop

di 09/01
KAV, Nieuwjaarsfeest, 19.30 uur, Den
Donk

03 vr
KWB, Kaartavond (1), 20 uur, Den Donk

03 zo
Doopselviering, kerk Zevendonk

wekelijks

05 zo
ZZ, Kaartwedstrijd, 13 uur, Den Donk

04 ma
KWB, Wijkmeesters, 20 uur, Den Donk

06 ma
KWB, Wijkmeesters, 20 uur, Den Donk

05 di
KAV, Kern, 19.45 uur, Den Donk

07 di
KAV, Kernbestuur, 19.45 uur, Den Donk

06 wo
KVLV, Bloemschikken voor feestdagen,
19.30 uur, Den Donk
KAV, Kookreeks Vegetarisch genieten,
19.30 uur, Den Donk

09 do
Buurtwerk, vergaderen over het buurtonderzoek, 19 uur, Kapelweg 187
10 vr
KWB, Kaartavond (2), 20 uur, Den Donk
LG, Kwis, 20 uur, Oude Eik
13 ma
KVLV, Bestuur, 20 uur, Den Donk
School, Ouderraad, 20 uur, St.Pieter
Zevendonk
14 di
LG, Kaartavond, 20 uur, Oude Eik
17 vr
KWB, Kaartavond (3), 20 uur, Den Donk
20 ma
KVLV, Kookles, 19 uur, Den Donk
21 di
OKRA, Marco Bakker, de Warande
23 do
KVLV, Voordracht Annemie Stuyf en
Lieve Blanquaert, 20 uur, de Warande
24 vr
OKRA, Bingo, 12.30 uur, Den Donk
KWB, Kaartavond (4), 20 uur, Den Donk
25 za
Chiro, Kaas- en wijnavond, Chirolokaal
26 zo
Chiroviering, 9.30 uur, kerk
Eucharistie overleden KWB-leden, 9.30
uur, kerk
School, Brunch, 10 uur, Den Donk
Chiro, Schaatsen
27 ma
KVLV, Ontmoetingsnamiddag, 13 uur,
Den Donk
30 do
School, Grootoudersfeest, 13.30 uur,
Den Donk
Parochieraad, 20 uur, Den Donk

december
01 vr
School, Ouderfeest, 13.30 uur, Den Donk

08 vr
KWB, Koken in 1000 seconden, 19.30
uur, Den Donk

Elke dinsdagavond: KAV turnt, turnzaal
school
Elke dinsdagavond: KAV, recreatief
fietsen
Elke donderdag (13-15 u) en zondag
(10-12 u): KAV koersfietsen
Elke donderdag (19.30 u): KAV jogt
Elke zondag (10 u): KAV jogt
Elke maandag (20 u): KVLV, Line-dance,
school

Meer info Nodig?

Hieronder vind je alle contactgegevens
van Zevendonkse verenigingen.

11 ma
School, Ouderraad, 20 uur

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

12 di
LG, Kaartavond, 20 uur, Oude Eik

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

13 wo
KAV, Lekkere desserten, 19.30 uur, Den
Donk

info@chirozevendonk.be
http://www.chirozevendonk.be

16 za
ZZ, Kerstfeest, 11 uur, Schorvoort
19 di
Redactieraad buurtkrant, 19.30 uur,
Kapelweg 187
20 wo
KVLV, Kerstvergadering, 19.30 uur, Den
Donk
22 vr
OKRA, Kerstfeest, 12.30 uur, Den Donk
Chiro, Kerstfeest, Chirolokaal
24 zo
Kerstgezinsviering, 18.30 uur, kerk
25 ma
Kerstmis, 09.30 uur, kerk
27 wo
KWB, Gezelschapspellenclub, 19 uur,
Den Donk

januari
02 di
KAV, Kernbestuur, 19.45 uur, Den Donk
06 za
Chiro, Kerstboomverbranding, 18 uur,
Plein Vlasgaren
07 zo
Doop, Doopselviering, Kerk Blijde Boodschap
08 ma
KWB, Wijkmeesters, 20 uur, Den Donk
School, Ouderraad, 20 uur, School

kav@zevendonk.be
014 42 44 55
http://www.zevendonk.be
okra@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
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 15.30-17.30 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

