de 7sprong
de buurtkrant van Zevendonk

BMX-parcours
Op een vergadering in januari kwam
heel sterk naar voor dat in Zevendonk
grote behoefte bestaat om te BMX-en.
Dat bleek eerder ook al uit het buurtonderzoek. De vraag was zelfs zo groot
dat jongeren op een bepaald moment
eigenhandig een parcours hadden aangelegd in bosgebied.
Dat parcours moet nu weg omwille van
de waardevolle bomen, maar er is een
oplossing: de stad mag van de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting
een tijdelijk parcours aanleggen op de
gronden van de woonwijk De Beuk aan
de Vlasgarenstraat.
De stad nodigde de bewoners van de
Vlasgarenstraat én de BMX-jongeren
en hun ouders uit op een overleg op
donderdag 8 maart om 20 uur in Den
Donk. Daarop informeert de stad over
de gang van zaken en worden afspraken
gemaakt.

Site kreeg likje
In januari sleutelden we aan de buurtsite www.zevendonk.be en we blonken
tegelijk ook even de carrosserie wat op.
Dat mocht wel, want de vorige versie
dateerde van september 2005.
De buurtsite draait al vanaf 2002. Een
aantal Zevendonkenaars vanuit verschillende verenigingen publiceren regelmatig nieuwsjes en evenementen. De
inhoudelijke lijn van buurtkrant en site
wordt tweemaandelijks besproken op
de redactieraad.
Daarop ben je ook altijd welkom:
volgende keer op dinsdag 19 april om
19.30 uur, Kapelweg 187.

maart | april ’07
info@zevendonk.be • www.zevendonk.be
ver. uitg. Willy Vangeel, Glazeniersstr. 31, 2300 Turnhout

zowel www.zevendonk.be als de 7sprong krijgen de financiële steun van de stad Turnhout

Buurtraad

Praten en doen

Laatst vergaderden we met de buurtraad van Zevendonk. We waren met net
iets te weinig om serieuze knopen door
te hakken, maar we bespraken toch een
flinke agenda.

Opvolging buurtonderzoek
Enkele maanden terug beantwoordden
900 Zevendonkenaren het buurtonderzoek. Daaruit haalden we op een
vroegere buurtraad al een aantal werkpunten voor de volgende tijd:
• aandacht voor informatieverspreiding
• meer welzijnsinformatie in onze media
• we proberen een aantal mensen bij
elkaar te brengen die in hun straat
aanspreekpunt kunnen spelen en
informatie kunnen doorgeven
• verkeer is een blijvend aandachtspunt
• speelvoorzieningen: we willen onderzoeken of de aanleg van een speelplein in de wijk mogelijk is. We willen
ook een gesprek met de stad over het
BMX-parcours
• zwerfvuil: een ‘Turnhout net’-campagne willen we graag ondersteunen.
Die punten moeten we volgende vergadering verder uitwerken.

BMX-parcours
We bespraken de stand van zaken. Hiernaast vind je de laatste ontwikkelingen.

Speelstraten in de vakantie
De stad heeft een systeem om in vakantiemaanden in bepaalde woonstraten
autovrij en speelklaar te maken. We
vragen enkele bewoners van Pater Voordeckersstraat en Winkel of ze geïnteresseerd zijn.

Wordt het buurtwerk een vzw?
Dit punt stellen we uit.

Een bezoek aan de compostmeester
De stad stelde voor om met de buurt
eens de compostmeesters te bezoeken.
We gaan begin juni een Zevendonkse
compostmeester met geïnteresseerde
buurtbewoners bezoeken.

Een infoavond over klimaatverandering
We plannen voor de buurt één van de
volgende weken een avond met Hugo
Van Dienderen over de klimaatverandering en mogelijke oplossingen. Het
Word Wildlife Fund wil met Zevendonk
een nieuwe module voor de site uittesten die de ecologische voetafdruk
berekent.

Info vanuit de stad
De stad wil met haar diensten wijkgerichter gaan werken. Zo wordt er samen
met bewoners een aanpakplan opgemaakt.
Er is een nieuw stadsreglement op tenten bij buurtfeesten.
De aanvraagdossiers voor wijksubsidies
moeten binnenkort opgemaakt worden.

Meedoen?
We zoeken nog mensen uit verschillende Zevendonkse straten. Dan kunnen
we het hebben over subsidies voor
straatfeesten, over onze activiteiten,
over de kleine en grote probleempjes,
over onze relatie met de stad.

Volgende buurtraad op dinsdag 19 april
om 20 uur, Kapelweg 187

chiro
Kerstboomverbranding
Ondanks de regen hing er gezelligheid
in de lucht! Door het slechte weer waren
er minder mensen komen opdagen dan
de vorige jaren, maar zo bleef er een
fijn groepje over en konden we genieten van de warmte en gezelligheid van
het vuur. Ook de spelletjes waren een
succes! Zeker nu ze overdekt waren…
Er zijn mooie en lekkere prijzen gewonnen en we hebben veel leuke reacties
gekregen.

School

Welkom op school!

Kamp plannen
We zijn net terug van het kampplanningsweekend, waar we de nodige
voorbereidingen leverden om een
goede start te nemen voor het chirokamp! We hebben nu een spetterend
kampthema, maar welk dat is gaan we
natuurlijk pas verklappen op kamp.

Kampplaatsen bezoeken
Op zaterdag 17 maart (be)zoeken we
met de leiding kampplaatsen zodat we
de komende jaren ook nog op kamp
kunnen gaan! Het is te hopen dat er
enkele goede bij zijn, maar met onze
goed ontwikkelde zintuigen zullen we
die zeker opmerken!

Titodag 18 maart
Op zondag 18 maart is er de Titodag
voor alle Tito’s van het gewest Taxandria.
Er wordt gezorgd voor een hele namiddag onvervalst Titoplezier, een spetterend spektakel om niet te vergeten. Ook
onze Tito’s doen mee aan die namiddag!
Hopelijk gaan we ons daar rot amuseren!

Ketibivak 5 tot 8 april
Net zoals vorig jaar is er ook dit jaar
weer een onvergetelijk bivak voor onze
keti’s. We trekken met alle Keti’s van het
gewest Taxandria naar Geel Larum van 5
tot 8 april.

Aspifuif 21 april
Op 21 april geven onze aspi’s een fuif
ten voordele van hun buitenlandse reis.
Meer uitleg vind je op www.aspifuif.tk

Openluchtklassen
De vijfde- en zesdeklassers beleefden
van 12 tot 16 februari een onvergetelijke
week. De vijfdeklassers werden een
week lang verwend in ‘De Midwester’ in
Koksijde. In een familiaal huis werden ze
gastvrij onthaald en konden ze dagelijks
leerrijke uitstappen maken in de buurt.
Voor de zesdeklassers was ‘La Petite
Merveille’ in Durbuy gereserveerd.
Naast heel wat aardrijkskundige waarnemingen lag het accent op avontuur
en bijzondere bewegingsactiviteiten.
Dagelijks konden ouders en geïnteresseerden op de website van de school de
belevenissen aan Zee en in de Ardennen volgen met een verslag en treffende foto’s. Dit was het resultaat van
een fijne samenwerking met Digigd@k
Zevendonk. Een week om niet meer te
vergeten!

nog werken op til
De storm hield op donderdag 25 januari
ook op school lelijk huis. Er was heel
wat schade. Vooral het dak van onze
kleuterafdeling kreeg een flinke deuk en
zal volledig hersteld moeten worden.

Project Spelverrijking
Dit jaar kozen we samen met de ouderraad voor spelverrijking op school. Een
gemengde werkgroep van leerkrachten,
directie en ouders werkt een systeem
van ontlening van spelmateriaal uit zowel in kleuterafdeling als lagere school.
De opbrengst van de activiteiten van
onze ouderraad gaat gedeeltelijk naar
de aankoop van twee spelhuisjes en
spelmateriaal. Tijdens de krokusvakantie
werden de twee huisjes met helpende
handen van ouderraad en ouders op-

gebouwd. Spelmateriaal is ondertussen
aangekocht en een conctractje voor alle
leerlingen opgesteld. We voorzien een
feestelijke start van het project op de
speelplaats onmiddellijk na de paasvakantie. Onze kinderen zullen er deugd
aan beleven.

Carnaval
Vrijdag 16 februari vierden we carnaval op school. ‘s Morgens mochten
alle leerlingen verkleed naar school
komen. ‘s Voormiddags werd er vooral
bij de kleuters gefeest en trakteerde de
ouderraad hen op een lekkere hotdog.
‘s Namiddags mochten de leerlingen
van de lagere school zich uitleven in een
doorschuifsysteem van leuke activiteiten. Voor hen was er tijdens de speeltijd
een lekker tussendoortje voorzien.

INSTAPMOMENTEN  
Dit jaar zijn er nog twee instapmomenten voor nieuwe kleuters geboren voor
maandag 16 april (instap en inschrijvingsmoment op donderdag 29 maart
van 10.45-11.45 u.) en voor maandag 21
mei (instap en inschrijvingsmoment op
woensdag 16 mei).
Ouders van kleuters die mogen starten
op 1 september, mogen een afspraak
maken op school in de loop van de
maand juni (best vooraf telefonisch
afspreken).

KLOKSKESKERMIS
Op zaterdag 9 juni vieren we weer
Klokskeskermis. Het belooft weer een
onvergetelijke dag te worden. Je ontvangt in de loop van het derde trimester
persoonlijk een uitnodiging.

Meer buurtnieuws op www.zevendonk.be

KWB

Lijnkaart en postzegels

Een heel programma

koop je in ander tankstation

Snoeitips

Paaseierenloop

Van de KWB krijg je praktische
informatie over snoeien op zondag 11
maart om 10 uur. We bezoeken dan
twee tuinen. Karel Bols zet ons op het
juiste pad bij het snoeien, verplanten,
bemesten, enz … . Op al je vragen heeft
hij het gepaste antwoord.

Op zaterdag 7 april om 14 uur. Met
deze activiteit willen we iedereen, en
in het bijzonder alle jonge gezinnen
van Zevendonk bereiken. Het wordt
een wandeling met spel en plezier voor
kinderen tot 12 jaar die vergezeld zijn
van een volwassene. De wandeling van
± 3 km met enkele opdrachtjes wordt
beloond met heerlijke paaseieren. Na
de wandeling komen we terug bijeen
in Den Donk en genieten de kinderen
nog van een consumptie. Deelname
aan de paaseierenloop is geheel gratis.
Inschrijven is wel nodig en kan tot
maandag 2 april bij Roger Sterckx,
Tingietersstraat 20 (014 42 44 52).

Voor deze activiteit spreken we af in de
tuin van de familie War en Suzy Jacobsd’Joos, Glazeniersstraat 45 om dan bij
de buren naar een heel andere tuin van
de familie Walter en Liliane Dickens-Van
den Broeck te gaan.

Wijnproefavond
Op vrijdag 23 maart om 20 uur bespreken we in Den Donk een aantal wijnen.
Kijken, luisteren en proeven bij een
gezellige babbel! Je betaalt 9 euro per
persoon. Niet leden betalen 12 euro.
Inschrijven kan tot 20 maart bij Leo Van
der Veken, Winkel 48 (014 85 02 96 of
kwb@zevendonk.be)

KWB-kwis
Op zaterdag 31 maart om 20 uur in
Den Donk. De winnaars van vorig
jaar stelden een fantastische kwis
op voor jong en oud. Alle ploegen
van max. 6 personen zijn welkom.
Info en inschrijven bij War Jacobs,
Glazeniersstraat 45 (014 41 01 12)

Actie RIJBEWIJS
Je rijbewijs halen hoeft niet duur te
zijn! Voortaan mag je het theoretisch
examen doen als je 16 jaar en 9
maanden bent. Het is je eerste stap naar
je rijbewijs. Vanaf je 17 jaar mag je dan
met je voorlopig rijbewijs “L” rijden. Dat
blijft 3 jaar geldig, maar vanaf je 18de
kan je het praktisch examen afleggen
en je rijbewijs halen. In Zevendonk start
een lessenreeks van 6 avonden op 18
april telkens op woensdag van 19.30 tot
22 uur in Den Donk. Info en inschrijven
kan bij Roger Sterckx, Tingietersstraat 20
(014 42 44 52).

Hand in Hand

parochie

Kom eens kijken

Zevendonk Leeft

Onze jeugdspelers zijn weer aan een
mooi en sportief seizoen bezig. Dat heb
je misschien al gezien op onze terreinen
aan de Veedijk achter de schietstand.

De opbrengst van ‘Zevendonk leeft
2006’ gaat naar de vernieuwing van het
herensanitair in PC Den Donk.

Het huidige seizoen loopt stilaan ten
einde. We blijven echter trainen tot
half mei. Heb je zelf zin om bij onze
club de ontspannen en toffe sfeer mee
te maken, kom dan gerust eens een
training meedoen op woensdagavond
vanaf 18 uur.
Iedereen is welkom vanaf 5 jaar, en
dit volledig vrijblijvend. Tijdens het
weekend van 11-13 mei hebben we
onze jaarlijkse tornooien voor scholieren
tot en met duiveltjes. Beslist de moeite
om eens langs te komen! Meer info vind
je ook op www.handinhandturnhout.be

Vanaf 2007 wordt ‘Zevendonk Leeft’
gespreid over een heel weekend.
Dat begint met een ludieke zaterdagavond voor jong en oud. Zondag
is er het zondagsrestaurant en in
de namiddag het zondagcafé met
kinderanimatie.
Het eindigt met de trekking van de
winnende loten van de tombola en
de uitreiking van de prijzen van de
wandel-fietszoektocht. Die loopt al in de
zomermaanden.
Zevendonk Leeft: op 6 en 7 oktober

In de vorige buurtkrant schreven we dat
je in het Total-tankstation stadskaarten
van de Lijn én postzegels kon kopen.
Dat klopt niet: je kan daarvoor enkel
terecht in het tankstation op de Steenweg op Zevendonk (aan de brug) - dat
toevallig Total Zevendonk heet.

kav
ontmoetingsfeest

KAV Zevendonk wil dit jaar de oproep
van Kom op tegen Kanker ondersteunen: die wil zo veel mogelijk vrouwen
tussen 50 en 69 jaar aanporren voor
een borstkankerscreening. Want als je
er vroeg bij bent, vergroot je de kans op
genezing aanzienlijk.
Per provincie wilt één bekende mannelijke Vlaming uit de kleren gaan als
zijn provincie procentueel de meeste
vrouwen weet te motiveren.
Op donderdag 29 maart om 19.30u
nodigen wij alle vrouwen uit op ons ontmoetingsfeest in Den Donk. Als spreker
hebben we Dr. Meyskens, oncoloog van
het Sint-Elisabethziekenhuis. Hij komt
praten over borstkanker. Als je weet dat
één op de negen vrouwen er ooit mee
te maken krijgt …
Inschrijven kan bij je kernlid of bij Lieve
Hallewaert. De hele avond (mét eten)
kost je 9 euro.

Loop je fit
Op 28 januari starte KWB-KAV Zevendonk opnieuw met de cursus “loop je
fit”. De opkomst was weer talrijk: 71
deelnemers schreven zich in.
Onder deskundige begeleiding van
Louis en Sonja zijn er 55 die volgens het
schema van Mieke Boeckx in 10 weken
5 kilometer leren joggen. De andere
groep die door Jan begeleid wordt,
gaan voor de 10 km.
Op 1 april (geen aprilgrap) wordt op de
Turnhoutse atletiekpiste om 10 uur de
test uitgevoerd. Supporters zijn altijd
welkom.

de 7sprong kalender
maart
06 di
20 KAV bestuursvergadering
08 do
15.15 Ophaling KGA
11 zo
10 KWB, snoeiles
10 KAV & KWB, Loop je fit
12 ma
19.30 Ziekenzorg, Kernvergadering
20 KVLV bestuursvergadering

07 za
14 KWB, Paaseierenloop

do 19.30 u
KAV jogt

09 ma
8
KWB gaat fietsen

zo 10 u
KAV jogt
KAV koersfietsen

10 di
7
Ophaling restafval
11 wo
7
Ophaling PMD
13 vr
OKRA, Paasfeest

Meer info Nodig?
Hieronder vind je alle contactgegevens
van Zevendonkse verenigingen.
info@de7donkserakkers.be
014 42 89 03
http://www.de7donkserakkers.be

13 di
7
Ophaling restafval
20 KVLV, weduwendag
OKRA, Reisverslag ‘Naar Siberië’

17 di
7
Ophaling GFT
19.30 Redactie buurtkrant, Kapelweg
187
20 Buurtraad, Kapelweg 187

14 wo
7
Ophaling PMD
19.30 KAV, Vegetarisch genieten

18 wo
19.30 KWB, Actie rijbewijs
19.30 KAV, Vegetarisch genieten

15 do
OKRA, Lied van Zand, Kasterlee

19 do
19.30 KAV, creales

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

17 za
20 Effe Leffefuif

23 ma
19.30 KVLV, creales

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

18 zo
10 KAV & KWB, Loop je fit

24 di
7
Ophaling restafval

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

19 ma
13.30 Ziekenzorg, Ontmoetingsnamiddag

25 wo
7
Ophaling PMD
19.30 KWB, actie rijbewijs
19.30 KVLV, algemene vergadering

landelijke gilde
0472 39 64 90

23 vr
14 OKRA, naar operette
20 KWB, Wijnproefavond

26 do
7
Ophaling papier en karton

25 zo
10 KAV & KWB, Loop je fit

mei

27 di
7
Ophaling restafval

02 wo
7
Ophaling GFT
19.30 KWB, Actie rijbewijs

28 wo
7
Ophaling PMD
29 do
7
Ophaling papier en karton
KAV, ontmoetingsfeest

06 zo
9
KWB,Dag van de KWB-kramp
07 wo
OKRA, wandelen in Postel

buurtwerk@zevendonk.be
014 42 52 02
http://www.zevendonk.be
info@chirozevendonk.be
http://www.chirozevendonk.be
kav@zevendonk.be
014 42 44 55
http://www.zevendonk.be

info@zevendonkvoormuco.be
014 42 44 55
http://www.zevendonkvoormuco.be
info@kljturnhout.be
http://www.kljturnhout.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
ziekenzorg@zevendonk.be
014 85 03 15
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

31 za
20 KWB, Kwisavond

08 di
7
Ophaling restafval

april

wekelijks

01 zo
10 KAV & KWB, Loop je fit

ma 20 u
KVLV, Line-dance, school

02 ma
OKRA, wandelen in Ravels

dinsdagavond
KAV turnt, turnzaal school
KAV, recreatief fietsen

bib@turnhout.be
Kapelweg 54
014 42 81 90
wo 14-16 uur, vr 15.30-17.30 uur
http://www.turnhout.be/bib

do 13-15 u
KAV koersfietsen

speel-o-theek
Kapelweg 56, woensdag van 14 tot 16 uur

03 di
7
Ophaling GFT
05 do
14 Ziekenzorg, Paasfeest

kinderopvang gabbersenco@skynet.be
Kapelweg 58
014 65 40 05

