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chiro
Fuif en Kinderfuif komen er aan
Op 3 maart geven wij onze kinderfuif
en onze fuif. Heb je al zin om met je
heupen te swingen of je nieuwste
danspasjes te tonen aan je vrienden en
vriendinnen? Of wie weet heb je al lang
een oogje op iemand en is dit dé kans
om hem of haar uit te nodigen voor een
dansje! Zoals elk jaar zal de kinderfuif in
thema zijn en dit jaar is dat circus. Dus
begin almaar vast te oefenen op allerlei
trucjes en spectaculaire kunstjes… Ook
mag je zeker niet vergeten je mooiste
verkleedkleren te zoeken of die zelf te
knutselen als je een beetje handig bent
(of de mama of de papa). We zullen
je al enkele tips geven: de grappigste
clown, een supergevaarlijke leeuw,
een jongleur die kan jongleren met 6
balletjes, de beste leeuwentemmer van
de wereld,… Voor de ouders voorzien
we weer een bodega waar ze iets
kunnen drinken en praten. Voor de fuif
hebben we een ander thema gezocht,
een muziekthema, namelijk de 90-ties…
Mis je al die beestige nummers van toen
dan is dit dé gelegenheid om ze nog
eens het kunnen beluisteren of komen
aanvragen bij de dj. Of als je de chiro
wil steunen, kan ook gewoon een pintje
aan de toog komen drinken.
Binnenkort vertrekken we
met de hele leidingsploeg op
kampplanningsweekend. Het kamp
duurt nog wel even maar om het
weer zo fantastisch mogelijk te maken
moeten we er op tijd aan beginnen!

Steenweg op Diest:

vernieuwde plannen

Het kruispunt Steenweg op Diest-Mastheidestraat-Kleine Reesdijk
stond op het programma van de Vlaamse overheid voor de aanpak van
gevaarlijke punten. Het college gaf telkens negatief advies over de
plannen van het Vlaams Gewest. Die zouden de verkeersveiligheid niet
verhogen.
Ook op de buurtraad van november
waren er ontevreden bewoners van de
Kleine Reesdijk. We stuurden met de
buurt daarover een brief naar de stad.
Op 9 november was er ondertussen nog
een overleg tussen de ontwerpers, de
Vlaamse overheid en de stad. Dit heeft
resultaat opgeleverd. Er is een wijziging
aan het plan voorgesteld.

Vanuit Turnhout
Als je vanuit Turnhout komt, zal het
mogelijk blijven om linksaf naar
de Kleine Reesdijk te rijden. De
vrachtwagens en de bezoekers van
het plantencentrum kunnen zo zonder
keerbeweging hun bestemming
bereiken. Voor het zwaar verkeer wordt
het ook makkelijker en veiliger om de
expresweg over te steken.

Van Kasterlee
Als je van Kasterlee komt, kan je niet
langer de linksafslagstrook naar de

Mastheidestraat gebruiken. Zo wordt
het sluipverkeer door Zevendonk naar
het industrieterrein ontmoedigd.
Het verkeer dat naar de Mastheidestraat
wil, moet ter hoogte van Kleine Reesdijk
keren.
Vanuit de Mastheidestraat blijft de
afslag naar Turnhout en Kasterlee
mogelijk.Om de veiligheid van
deze keerbewegingen te verhogen,
wordt het doorgaand verkeer van de
Steenweg op Diest teruggebracht
op één rijstrook. Dat gebeurt door
schilderingen om niet al te erg af te
moeten wijken van het oorspronkelijke
plan voor de werken. Dat werd immers
al door de Provinciale commissie
verkeersveiligheid goedgekeurd.
Op dat overleg werd ook voorgesteld
om de snelheid op de Steenweg
op Diest terug te brengen naar 70
kilometer per uur. De middenberm
wordt verbreed.
Het is nu wachten op de werken.

Politie en buurt werken samen

Wijk veiliger

De politie werkt in Zevendonk samen
met bewoners om het veiligheidsgevoel
en om de sociale controle in de wijk te
vergroten. Als bewoner kan je meewerken met het Buurt-Informatie-Netwerk
(BIN). Daarvoor moet je een formulier
ondertekenen. Zo ga je ermee akkoord
dat de politie je verwittigt als die het
nodig vindt, of het nu overdag of nacht
is. Je kan je later op om het even welk
moment terug uitschrijven.
Als lid van het Bin-project kan je ook
naar de evaluatievergaderingen van het
project komen.

Hoe werkt het?
De politie werkt voor het BIN-project
met een telefoonsysteem. Als er een
melding binnenkomt dat er ergens in
Zevendonk zich iets verdachts afspeelt,
kan de politie gebruikmaken van dat
systeem. De politie spreekt een bandje
in met een boodschap. De politie oordeelt dan of er een bepaalde wijk moet
verwittigd worden, of twee aansluitende wijken, of een nog groter gebied.
Onmiddellijk kunnen dan een flink
aantal mensen tegelijkertijd verwittigd
worden. Normaal stuurt de politie dan
ook een ploeg naar de betrokken wijk.

Je wordt gebeld
Als lid van het BIN kan je dus elk moment van de dag opgebeld worden. De
politie verwacht dan van je dat je
• als het donker is, dat je de buiten-,
tuin- en binnenverlichting aanknipt
• dat je nakijkt of al je deuren op slot zijn
• dat je zo mogelijk uitkijkt naar verdachte voertuigen of personen die de
politie in het telefoontje beschreef
• dat je zo mogelijk nummerplaten,
merk, type en kleur noteert van eventuele verdachte voertuigen
• dat je binnenblijft

Verwachtingen
De politie verwacht dat je als je iets
verdachts opmerkt, dit ook onmiddellijk
signaleert op het gratis 101-nummer.
De politie oordeelt dan zelf of ze één
of meerdere BIN’s ‘activeert’. De politie
drukt er op dat je niet moet gaan patrouilleren of tussenkomen.
Zevendonk kreeg enkele jaren terug het
eerste BIN-project in Turnhout. Coördinator is Willy Vangeel (Glazeniersstraat
31, 014 41 23 51). Van hem krijg je alle
informatie.

in de rand
Zevendonkplein zonder bejaarden?
In de plannen voor het Zevendonkplein
werd uitgegaan van een strookje tussen
het plein en de Kapelweg waar plaats
zou zijn voor sociale kleinschalige bebouwing. Daarvoor zou de Turnhoutse
Maatschappij voor Huisvesting uitkijken
of ze samen met IOK daar bijvoorbeeld
bejaardenwoningen kon bouwen. Wie
al uitkeek naar een rustige oude dag onder de kerktoren: pech, want voorlopig
gaat dat niet door.
De IOK ruilde haar Zevendonkse gronden met een andere ontwikkelaar, zodat
de IOK elders een project kon realiseren.

Caliebeek: andere planning
Vorig jaar rond deze tijd meldden we
dat de historische chroomvervuiling van
de Caliebeek in het milieubeleidsplan
van de stad opgenomen was. Zo zou
de ernst van de vervuiling onderzocht
worden en zou de beek ook gesaneerd
kunnen worden.
Zo vlot loopt het echter niet.
We polsten naar de stand van zaken
bij de milieudienst. Die meldde op de
communicatieraad dat het onderzoek
en de sanering doorgeschoven zijn naar
een hoger niveau. Door de lengte van
het vervuilde gebied en de verwachte
hoeveelheid te ruimen slib verwachtte
men dat de kosten te hoog zouden
oplopen. De Caliebeek hoort nu bij
het Nete-bekken waarvoor het Vlaams
Gewest verantwoordelijk is. Zo kunnen
er eventueel ook Europese subsidies
aangeboord worden.

Postzegels en brievenbussen
Binnenkort sluit het postkantoor van
Schorvoort. Ondertussen kan je ook in
Zevendonk op twee plekken postzegels
kopen: in de Superette en in het Totaltankstation op de Stwg. op Diest.

Goedkoop met lijnbus? Koop een kaart!
Met de lijnbus geraak je goedkoop tot
in alle hoeken van de stad. Tot 31 december kon je op de bus een ticket voor
0,60 euro kopen of een tienrittenkaart
voor 5 euro.
Vanaf 1 januari verandert die goedkope
regeling. Je kan vanaf dan enkel nog
een tienrittenkaart kopen. De prijs per
rit blijft 0,50 euro. (30 minuten parkeren
op de Grote Markt is duurder!)
De tienrittenkaart is niet langer te koop

op de bus. Je koopt de tienrittenkaart
in de Lijnwinkel op de Grote Markt of in
Zevendonk in het Total-tankstation op
de Steenweg op Diest.

Fietstocht naar zee met KAV
In 2007 willen de KAV-vrouwen zich
wagen aan een nieuwe uitdaging: ze
fietsen op 2 dagen naar zee, 90 à 100 km
per dag. Ze bouwen voldoende rustpauzes in zodat de gewone fietser meekan.
Zondag verblijven ze aan zee en komen
met de trein terug. Ze houden het
budgetvriendelijk. Ze zorgen voor 2
overnachtingen met ontbijt. Om deze
reservaties tijdig te kunnen doen en te
bekostigen vragen wij een voorschot
van 50 euro, te betalen vóór 20 januari.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij
Lieve Hallewaert.
Dit alles zou doorgaan op vrijdag 31
augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september.

Zwerfvuilactie in april
De stad zal op 20, 21 en 22 april de
provinciale Zappa-actie ondersteunen.
Daarbij worden scholen, verenigingen
en buurten ingeschakeld om zwerfvuil
op te ruimen. Het Sint-Pietersinstituut
Zevendonk doet alvast mee.
In het buurtonderzoek dat we voerden,
bleek dat veel mensen het opruimen
van zwerfvuil belangrijk vinden voor het
milieu. Daarom doen we ook met het
buurtwerk mee. We hopen ook nog andere Zevendonkse verenigingen warm
te maken om mee te doen aan de actie.

Wijk Zevendonk voorlopig begrensd
De stad wil de volgende zes jaren meer
op wijkniveau werken. Op de buurtraad
van de stad bakenden we voorlopig met
stad en buurten 10 verschillende wijken
voorlopig af. Vooral voor de binnenstad
was dat niet zo makkelijk.
De wijk Zevendonk zou het hele gebied
omvatten onder de E34.
Dat maakt het voor de stad makkelijker
om problemen op wijkniveau aan te
pakken. Zo zou de stad maandelijks ergens in een Turnhoutse wijk vergaderen
met een aantal ambtenaren en bewoners. De Digid@kjes zouden ook een
soort ontmoetingsplek worden waar je
informatie van de stad kan krijgen en
makkelijk via internet documenten of
diensten kan aanvragen.

KWB

School

Stadswandeling Turnhout

veilig door zevendonk

Op zondag 14 januari stappen we met
de KWB om 13.30 uur voor de vierde
maal door Turnhout. Dit jaar gaan we
richting Nieuwe Kaai. Inschrijven kan
tot 10 januari bij Staf Baelus, Tijkwerkersstraat 12, tel. 014 42 36 98. Leden
betalen 3 euro per volwassene (anders
4) en 1,5 euro voor kinderen (anders 2
euro). We spreken om 13.30 uur af aan
de ingang van de Warande.

KWB-kooklessen
Dit jaar kookt de KWB op dinsdag 23
en woensdag 31 januari, dinsdag 6,
maandag 12, dinsdag 20 en woensdag
28 februari, telkens om 19 uur in Den
Donk. Wim Peeraer brengt je dan het
een en ander bij over het koken, bakken
en alles wat hierbij komt zien.Info en
inschrijven kan tot 16 januari bij Herman
Sels, Leeuwerikstraat 27 (014 42 56 56)

Naar Isotopolis in Dessel
Weet jij wat er in België met radioactief
afval gebeurt? De oplossing vinden we
op zaterdag 3 februari in het informatiecentrum vlakbij de plaats waar radioactieve afvalstoffen verwerkt worden.
Naast een permanente tentoonstelling
maken we kennis met de dagelijkse realiteit van het radioactief afvalbeheer. Op
de site van Belgoprocess bezoeken we
een opslagplaats van geconditioneerd
laag radioactief afval en een verwerkingsinstallatie.
Het bezoek is gratis, maar je moet je
wel inschrijven vóór 18 januari bij Koen
Antonissen (Kapelweg 98, 014 41 03 54
of kwb@zevendonk.be). We vertrekken
met eigen vervoer om 12 uur aan Den
Donk.

Naar de Tongelreep
Op zaterdag 20 januari vertrekken
we om 13 uur aan Den Donk naar de
Eindhovense Tongelreep. In dit zwemparadijs kan je je naar hartelust uitleven.
Inschrijven kan tot 19 januari bij Koen
Antonissen (Kapelweg 98, 014 41 03 54
of kwb@zevendonk.be). De inkom kost
maar 4 euro per persoon, kinderen tot 4
jaar gratis. We kunnen er zwemmen tot
17.30 uur.

Welkom nieuwe Gele Zonnetjes!

In Zevendonk zie je ze

Maandag 8 januari verwachten we alle
nieuwe Gele Zonnetjes die uiterlijk op
die dag 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Samen kunnen ze een nieuwe wereld
ontdekken in onze school bij juffrouw
Lieve. Een wereld van thuis komen en
thuis voelen, spelend leren en ontwikkelen, deugd beleven aan het samenspel.
We hopen dat ze zich samen met hun
ouders heel vlug thuis zullen voelen in
onze schoolgemeenschap.
Een volgend instapmoment voorzien
we op woensdag 31 januari voor de
kleuters die uiterlijk op donderdag 1
februari 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Je kan dan kennismaken met de klas- en
schoolwerking en de juf. Zorg voor een
officieel document (Sis-kaart) om de
inschrijving in orde te brengen.
Je kleuter is oud genoeg maar komt nog
niet effectief naar school? Schrijf dan
toch best in voor 1 februari. Het aantal
ingeschreven kleuters op 1 februari bepaalt immers ons lestijdenpakket voor
volgend schooljaar.
Je kan ook altijd een afspraak maken
met directeur Paul Proost (014 41 37 92).

Je kan er niet naast kijken: bijna al onze
leerlingen komen met een fluovestje
naar school. Alle leerlingen van de
lagere school en kleuterafdeling hebben ondertussen een gratis fluovestje
gekregen. De klassen kunnen gouden,
zilveren en bronzen sterren verdienen
en ook individuele kinderen worden
regelmatig beloond voor hun verkeersveilig gedrag.
Alle klassen van de lagere school mochten ondertussen ook een dag meemaken met de Fietsersbond. Het werd een
bijzonder leerrijke dag over fietsvaardigheid. De zesdeklassers namen samen
met de politiediensten deel aan een
actie rond de zone 30. We blijven samen
met de ouderraad onze leerlingen
verder warm maken voor deze bijzonder
zinvolle actie en... in Zevendonk zie je ze
écht wel!

Nieuwe ramen en deuren
Alle ramen en deuren werden vervangen door aluminium ramen met dubbele beglazing en in een fris geel kleurtje. Naast het comfort en de veiligheid,
werken we effectief aan energiebesparing en het milieu-vriendelijk omgaan
met de beschikbare energie. Een flinke
stap vooruit!

2006: 900 Zevendonkse wensen in een buurtonderzoek.
We wensen je een jaar om samen wensen waar te maken.

meer bushaltes • voetpaden • uitbouw dorpsleven • aanleg speelplein • veilig oversteken expresweg • de bossen
van het militaire domein open • de politie overal laten
bewaken • een bmx-parcours • stop de industrieuitbreiding • zevendonk is ok • wat meer feestjes • frituur • een
sportterein • mooiere planten • overal vijftig per uur

Spelverrijking op school
Het personeelsteam koos dit jaar samen
met de ouderraad ‘spelverrijking’ als
actiepunt. Een werkgroep werkt een
systeem van spelverrijking op de speelplaats uit zowel voor kleuters als lagere
school. We kopen specifieke materialen
aan en werken een aangepast ontleningssysteem uit zodat alle leerlingen
aan bod kunnen komen. We willen het
project laten starten na de krokusvakantie. De financiële acties van de ouderraad staan in elk geval in het teken van
de ondersteuning van dit project.

op de hoogte blijven
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)

de 7sprong kalender

januari
08 ma
20 KWB, wijkmeesters vergaderen
09 di
19.30 KAV, ontmoetingsfeest
14 zo
13.30 KWB, stadswandeling, Warande
20 za
13 KWB, Zwemmen in Tongelreep
22 ma
20 KVLV, bestuursvergadering
23 di
19 KWB, kookles (1), Den Donk
24 wo
KAV, vegetarisch genieten
28 zo
KAV & KWB, Loop je fit (1)
31 wo
19 KWB, kookles (2), Den Donk
20 KWB, kaartavonden (1), Den Donk

februari
01 do
OKRA, verbroedering
03 za
12 KWB, Bezoek Isotopolis, Den Donk
04 zo
KAV & KWB, Loop je fit (2)
05 ma
20 KWB-wijkmeesters vergaderen
06 di
19 KWB, kookles (3), Den Donk
KAV, bestuursvergadering
09 vr
20 KWB, kaartavond (2), Den Donk
11 zo
KAV & KWB, Loop je fit (3)
12 ma
19 KWB, kookles (4), Den Donk
14 wo
KAV, vegetarisch genieten
16 vr
20 KWB, kaartavond (3), Den Donk
18 zo
KAV & KWB, Loop je fit (4)
20 di
19 KWB, kookles (5), Den Donk
19.30 Redactie buurtkrant, Kapelweg
187
20 Buurtraad, Kapelweg 187
21 wo
KVLV, algemene vergadering

23 vr
20 KWB, kaartavond (4), Den Donk
25 zo
KAV & KWB, Loop je fit (5)

okra

Ken je ons al?

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

Uit het recente buurtonderzoek bleek
dat nog velen de wenkbrauwen fronsen
bij het horen van de naam OKRA
Zevendonk.
OKRA is nog altijd dezelfde (KBG)
beweging in Zevendonk naast KAV, KWB
en KVLV…
Alleen kreeg de 50 jaar oude KBG
een nieuw kleedje. Samen met alle
andere trefpunten (de vroegere
‘afdelingen’) vormen we de grootste
ouderenbeweging van 55-plussers in
Vlaanderen met 225.000 leden.
OKRA wil zorgen voor een fris en
gevarieerd aanbod activiteiten (sport,
reizen, academie, crea , cultuur,
ontspanning,…) én voor een trefzekere
belangenbehartiging. Als lid krijg
je de OKRA-magazine (10 nummers
per jaar met in elk nummer heel wat
ledenvoordelen). Meer info vind je ook
op het internet (www.okra.be en www.
zevendonk.be)
Lid word je voor 13 euro (een tweede lid
in het gezin betaalt 10,5 euro) Zin? Bel
René Augustyns (014 42 23 97) of Karel
Govaerts (014 41 77 43). Mailen kan ook:
okra@zevendonk.be

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

Digid@k

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

Nieuwe cursussen

28 wo
KVLV, creales ‘Leuke accessoires met
parels’
19 KWB, kookles (6), Den Donk
04 zo
KAV & KWB, Loop je fit (6)
06 di
KAV, bestuursvergadering
11 zo
KAV & KWB, Loop je fit (7)

wekelijks

dinsdag: KAV turnt, turnzaal school
dinsdag: KAV, recreatief fietsen
donderdag (13u) en zondag (10u): KAV
koersfietsen
donderdag 19.30 u: KAV jogt
zondag 10 u: KAV jogt
maandag 20 u: KVLV, linedance, school

Meer info Nodig?

info@de7donkserakkers.be
014 42 89 03
http://www.de7donkserakkers.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 gilden
0472 39 64 90
info@zevendonkvoormuco.be
014 42 44 55 www.zevendonkvoormuco.be
parochie@zevendonk.be
014 41 22 47
http://www.zevendonk.be
info@sint-pieter-zevendonk.be
014 41 37 92 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
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

De volgende weken starten enkele
pc-cursussen in Digid@k 7donk: op 17
januari Excel, op 14 februari
Digigrafie en op 14 maart Powerpoint.
Het gaat telkens om drie wekelijkse
sessies ‘s voormiddags.
Je kan er trouwens elke werkdag terecht
om een computer te gebruiken. Hulp of
uitleg krijg je er van Ingrid. Meer info?
bij Digid@k. Adres en contactgegevens
vind je hiernaast.

