de 7sprong kalender
mei
06 zo
9.30 Meikeskermis, kinderviering in de
kerk
17 Chiro, spaghetti-avond
08 di
7
Ophaling restafval
09 wo
7
Ophaling PMD
19.30 KWB, Actie rijbewijs, Den Donk
13 zo
9.30 eerste communieviering
14 ma
20 KVLV, Bestuur
15 di
7
Ophaling GFT
KVLV-reis naar Tongeren

05 di
7
Ophaling restafval
06 wo
7
Ophaling PMD
19.30 KAV, ontmoetingsfeest, Den Donk
12 di
7
Ophaling GFT
8
KVLV, Bedevaart Scherpenheuvel
19 di
7
Ophaling restafval
19.30 Redactie buurtkrant, Kapelweg
187
20 Buurt, Buurtraad Zevendonk
20 wo
7
Ophaling PMD
21 di
7
Ophaling papier en karton

16 wo
19.30 KWB; Actie rijbewijs, Den Donk

24 zo
7
KWB, gezinsuitstap naar zee

19 za
9
KAV-KWB Garageverkoop

26 di
7
Ophaling GFT

20 zo
9
KAV-KWB Garageverkoop

28 do
ontmoetingsmiddag Ziekenzorg

22 di
7
Ophaling restafval

JUlI

23 wo
7
Ophaling PMD
19.30 KWB, Actie rijbewijs, Den Donk
19.30 KAV, Vegetarisch genieten, Den
Donk
24 di
7
Ophaling papier en karton
uitstap Ziekenzorg
26 za
14 vormselviering
29 di
7
Ophaling GFT

juni
02 za
10 Buurt, Leren composteren, Tijkwerkersstraat 13
03 zo
KWB, Vissen, Stadspark
04 ma
Kernvergadering Ziekenzorg

03 di
7
Ophaling restafval
04 wo
7
Ophaling PMD

wekelijks
dinsdagavond
KAV turnt, turnzaal school
KAV, recreatief fietsen

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

do 13-15 u
KAV koersfietsen

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

do 19.30 u
KAV jogt

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

zo 10 u
KAV jogt
KAV koersfietsen

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

Meer buurtnieuws op www.zevendonk.be

Op onze buurtsite vind je altijd het laatste nieuws, de laatste foto’s, de nieuwste activiteiten. Geen zin om elke dag
te kijken? Je kan je altijd abonneren op onze e-zine: gewoon je e-mailadres opgeven, en je krijgt regelmatig onze
nieuwsbrief op je computer. Gratis en zonder moeite.

de 7sprong
de buurtkrant van Zevendonk

mei | juni ’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

Buurt

Composteren is
makkelijk
Thuis composteren is makkelijk, maar je
moet het misschien wel eerst wat leren.
Wie in de buurt kan je daarbij beter
helpen dan André Gevers? Op zaterdag
2 juni trekken we naar zijn tuin. André
teelt zelf groenten en onderhoudt zijn
siertuin. Een grote rol daarbij speelt
zijn zelfgemaakte compost. André laat
ons ter plekke zien op welke manieren je allemaal kan composteren: met
een vat, een eigengemaakte bak, een
wormenbak, ... En hij heeft genoeg tips
en trucjes in petto om je onmiddellijk te
laten starten. Je leert van hem ook de
basis over een onderhoudsvriendelijke
siertuin en bio-moestuin met gebruik
van eigen compost en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
Je kan er ook nog een brochure meepakken om de theorie thuis er nog eens
op na te lezen.
Afspraak aan de Tijkwerkersstraat 13, op
zaterdag 2 juni om 10 uur. Gratis!
Composteren wordt een passie

Kom de straat op met de

Haal de affiche uit de Stadskrant

Burendag

Kijk je ook vol heimwee terug naar de
goeie oude tijd, waarin buren ’s avonds
gezellig hun stoel buiten zetten om een
praatje te maken? Géén tv, géén huishoudelijke taken, géén verplichtingen,
gewoon … lekker buiten zitten om wat
te keuvelen met elkaar.
Op dinsdag 29 mei is het internationale
burendag. Een mooie gelegenheid voor
buren om elkaar weer te leren kennen.
En hoe doe je dat beter dan met een
stoel op de stoep? Niemand houdt je
tegen om een boek kaarten of een thermos koffie mee naar buiten te nemen!

Zevendonk-site
onder de knie
De buurtsite www.zevendonk.be is
groepswerk. Vrijwilligers van de Zevendonkse verenigingen zetten regelmatig
hun kalendergegevens en hun nieuwsjes op de site. Dat is niet zo moeilijk.
De laatste maanden is er echter veel
gewijzigd aan de software van de site.
Op maandag 14 mei houden we om 20
uur een opfriscursus voor intikkers. Misschien wil jij ook meewerken aan onze
site? We kunnen altijd tekstschrijvers,
interviewers, fotografen, ... gebruiken. Je
kan die avond ook langskomen om even
kennis te maken.

Maandag 14 mei, 20u, in Digid@k

En hoewel de buren uitnodigen voor
een drankje niet meteen alle maatschappelijke problemen zal oplossen,
kan het wel een eerste stap in de goede
richting zijn.
In de nieuwe Stadskrant vind je een
affiche om Burendag te promoten. Hang
ze heel de maand mei voor uw raam.
Misschien win je wel een barbequepakket t.w.v. 250 euro. Zo kan de burendag
in jouw straat alvast niet meer stuk!
Info: Stadhuis, 014 44 33 11 (217) of
katya.verstraelen@turnhout.be

Buurtraad
Woon je in Zevendonk? Dan kan je
altijd met ons komen vergaderen. In
juni hebben we het over de opvolging
van het buurtonderzoek, subsidies voor
straatfeesten, over onze activiteiten
in het najaar, over de kleine en grote
probleempjes, over onze relatie met de
stad.
We zitten met de buurt ook in de communicatieraad van de stad. We kunnen
daar altijd buurt- of straatproblemen
aankaarten en bespreken.
Op onze buurtraad ben je altijd welkom.

Volgende buurtraad op dinsdag 19
juni, Kapelweg 187
Om 20 uur buurtraad. Om 19.30 uur
redactievergadering buurtkrant en buurtsite.

School

De laatste schoolmaanden
Ziekenzorg en school

chiro
Eerst en vooral: de kinderfuif was leuk,
gezellig en vooral…. grappig! Dit kwam
door het optreden van circus Hopaa. Benieuwd of ze volgend jaar terug mogen
komen. Je kunt de foto’s bekijken op
onze site.
Ook de fuif was een succes! We hebben veel positieve en leuke reacties
gekregen. We willen graag al de ouders
bedanken die er mee voor gezorgd hebben dat het zo goed was!
Ketibivak…. Tijdens de paasvakantie
hebben onze Keti’s zich een paar dagen
kunnen uitleven met al de andere Keti’s
van het gewest. Ze vonden het allemaal
heel geslaagd en willen volgend jaar
zeker terug!
De Tito’s staken op zaterdag 7 april de
handen uit de mouwen en wastten wel
honderden auto’s! Dit allemaal voor
hun weekend dat doorging op 13-15
april. Ze namen de step en gingen naar
Kasterlee. Ze hadden veel geluk met het
weer waardoor het nog leuker werd!
Ook de Rakwi’s gaan binnenkort op
weekend (11-13 mei), maar omdat hun

Chiro: elke zondag pret
leiding er helemaal klaar voor moet zijn,
gaat de leiding eerst nog op ontspanningsweekend (27-29 april) hier ver
vandaan. Dan zijn ze helemaal klaar om
nog een paar maanden chiro te geven
en daarna alles klaar te maken om een
geweldig kamp in elkaar te knutselen!
Ook de eerste ballen zijn gerold voor
het petanktornooi van dit jaar! Dat zal
doorgaan op 28 juli. Misschien hebben
jullie er al een balpen van gezien of
gevonden. We stoppen binnenkort ook
een flyer in de bus met alle gegevens
op om je te kunnen inschrijven. Dit jaar
zal er ook iets voor kinderen aanwezig
zijn maar wat dit is moet nog beslist
worden… Wie weet is het wel een reuze
trampoline, een megazwembad, een
ballenbad, een circus, …
Chiro voor jong en oud! De ouderdag
zal dit jaar doorgaan op 6 mei. Er zullen
weer veel borden gevuld worden met
spaghetti en alle ouders krijgen de kans
om enkele uurtjes terug kind te worden
en zich volledig uit te leven zoals hun
kind(eren) dit wekelijks doen! Meer
informatie op de site. De leden krijgen
nog een brief mee naar huis.

nieuw e-mail-adres nodig?
Wil je een écht Zevendonks e-mailadres? Daar kunnen we je makkelijk aan
helpen. Mail gewoon even je voornaam
en achternaam, en je krijgt van ons een
nieuw e-mailadres. Voordelen zat:
• enorm veel opslagruimte
• een degelijke spamfilter
• gebruiksgemak
• overal online raadpleegbaar
• met daarenboven nog een deelbare
kalender en chatmogelijkheid.

Waarom zou je het doen? Misschien ben
je niet tevreden over je huidig adres, of
wil je dolgraag een duidelijk zevendonkadres.
Je krijgt van ons een mailadres als
voornaam.achternaam@zevendonk.be
Zin? Vraag je nieuw e-mailadres dan
snel op www.zevendonk.be aan.

Op 18 maart verwelkomden vijfdeklassers de leden van Ziekenzorg Zevendonk in Den Donk. Zo brachten jongeren en leden van ziekenzorg een leuke
dag door en hadden echt contact met
elkaar. Onze vijfdeklassers braken alvast
het ijs met een optreden in de zaal. Aansluitend zochten ze een plaatsje tussen
de zieken. Alles werd afgerond met lekkere pannenkoeken. Iedereen beleefde
er duidelijk deugd aan.
De zieken die niet aanwezig konden zijn
op de namiddag werden achteraf thuis
bezocht door twee ziekenbezoekers en
twee vijfdeklassers. Alvast een bijzonder
knap initiatief!

Klokskeskermis
Op zaterdag 9 juni vieren we weer Klokskeskermis. De school komt dan op een
creatieve, muzische wijze naar buiten
tijdens een spetterend optreden rond
het thema ‘de klok rond’. Binnenkort
krijg je een uitnodiging in de bus en
een inschrijvingskaart voor onze heerlijk
middagrestaurant. Leden van onze
ouderraad komen langs met loten van
onze reuzetombola.

Laatste instapmoment
De kleuters die uiterlijk op maandag 21
mei twee jaar en 6 maanden oud zijn,
worden samen met hun ouders uitgenodigd op school op woensdag 16 mei van
10.45-11.45 uur. Onze nieuwe Gele Zonnetjes kunnen dan rustig kennismaken
met hun juf en klasje en ook de ouders
krijgen de nodige achtergrondinformatie. Denk aan een officieel document
voor de inschrijving.
Inschrijving van nieuwe leerlingen voor
het nieuwe schooljaar kan al gebeuren

tijdens de maanden mei en juni best na
een telefonische afspraak. We maken
dan rustig de tijd om kennis te maken
en onze schoolwerking ruim toe te
lichten.

Zichtbaarheidsactie
De voorbije maanden deed de Zevendonkse jeugd massaal mee aan de
zichtbaarheidsactie die samen met de
ouderraad georganiseerd werd. Meer
dan 85 % van de lagere schoolkinderen
kwamen dagelijks met hun fluovest naar
school. Op 18 april rondden we de actie
feestelijk af. De meest zichtbare klas
(4B) kreeg de wisselbeker. Het feest was
compleet met cake en fruitsap!

Spelverrijkingsproject
We beschikken over heel veel ruimte in
een groene omgeving op school. Onze
leerlingen heb tal van spel- en bewegingskansen. Samen met de ouderraad
startte de school een spelverrijkingsproject op. Zowel de kleuter- als de
lagere school kunnen nu spelmateriaal
ontlenen. De ouderraad zorgde alvast
voor twee passende speelhuisjes op de
speelplaats en steunde financieel de
aankoop van spelmateriaal.

Leerlingenraad
Democratie begint al bij de kinderschoenen. De afgelopen weken richtten
we op school een leerlingenraad op.
Verkozen vertegenwoordigers van het
derde tot het zesde leerjaar overleggen
regelmatig samen met 3 leerkrachten
en de directeur. Heel wat aspecten uit
de belevingswereld van de leerlingen
komen er aan bod. Zo geven kinderen
mee vorm geven aan een eigentijdse
school en ze zijn daar alvast heel enthousiast mee gestart.
School: kinderen brachten een bezoekje bij zieken thuis

KWB

Garageverkoop 2006: uitgeregend, maar wel stemmig

Garageverkoop

Visprijskamp

Op zaterdag 19 en zondag 20 mei
organiseren we samen met KAV van 9
tot 16 uur de tweede garageverkoop.
De eerste versie van vorig jaar bleek ondanks het slechte weer toch een succes.
Je vindt er de gewoonste, maar ook de
allergekste zaken. Dat ding dat jij al zo
lang wilde hebben maar nergens vond,
ligt misschien in handbereik. Je kan zelf
ook mensen blij maken door de spullen
die al lang in de weg of op zolder liggen
te verkopen.

Op zondag 10 juni van 13.30 tot 17 uur
op de vijver van het Stadspark. Iedereen
is daar van harte welkom!

Dit jaar kan je zaterdag, zondag of
beide dagen deelnemen. Geef als je je
inschrijft wel duidelijk aan wanneer je
verkoopt..
Vraag inlichtingen of vul het deelnemingsformulier in en bezorg dit vóór 10
mei aan: May en Leo Van der VekenGeudens (Winkel 48, 014 85 02 96), Suzy
en War Jacobs-D’Joos (Glazeniersstraat
45, 014 41 01 12), Kurt Vervoort (Duivendongenstraat 38, 014 43 95 54) of Guy
Loodts (Kleine Reesdijk 66, 014 42 81 77)
De lijst van deelnemende verkopers kan
je vanaf 17 mei bij hen krijgen. Je vindt
die ook op www.zevendonk.be

Gezinsuitstap
We trekken op zondag 24 juni naar het
strand en de duinen van Westende. Zon,
zee, een goed humeur … alles voor
een geslaagde uitstap. We vertrekken
met de bus om 8 uur aan Den Donk. ‘s
Avonds vertrekken we om 19 uur terug
richting Zevendonk. ‘s Middags eten we
samen van een picknickbuffet dat door
de kookploeg bereid werd.
Info en inschrijven kan tot 17 juni bij
Staf Van Gestel, Kapelweg 66 (014 41 61
61).

Suggesties
In juni maken we ons nieuw jaarprogramma op voor het volgende werkjaar.
We houden daarbij graag rekening met
jouw wensen en suggesties. Heb je
ideeën of tips? Laat ze ons weten: je kan
terecht bij je wijkmeester of via e-mail
naar kwb@zevendonk.be

Een zaak in Zevendonk?

Nieuws voor ons?

Heb je een winkel, een bedrijf, een zaak in
Zevendonk? Dan hebben we op onze site
graag jouw gegevens. Op onze buurtsite
ben je dan makkelijk te vinden. En ook op
het internet. Stuur gauw een mailtje met je
adres, openingsuren, mail- en webadres, ...
naar info@zevendonk.be

Heb je een artikel voor deze buurtkrant?
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
juni voor het nummer van 1 juni of vóór 15
augustus voor het nummer van 1 september.
Of vergader gewoon mee op 19 juni.

