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parochie

Zevendonk
leeft!

Onze parochiegemeenschap bruist van
initiatieven binnen parochie, verenigingen, werkgroepen, buurten en wijken.
Die verbondenheid kunnen we weer
tonen op onze parochiefeesten rond het
thema ‘Zevendonk leeft!’.

Fietszoektocht
Als aanloop voorzien we weer een
echte fietszoektocht in Zevendonk en
omgeving (ongeveer 22 km). Van 10
juli tot en met 30 september kan je die
fietsen. Inschrijvingsformulieren vind je
bij apotheek De Sutter en bij Vicky en
Werner (Superette) of bij Roger Sterckx
(Tingietersstraat 20). Per gezin betaal je
5 euro.De uitslag wordt bekendgemaakt
op zondag 7 oktober. Veel succes!

feestweekend
Zaterdag 6 oktober zorgen we voor
een gezellige ontmoetingsavond met
Springloaded. Op zondag 7 oktober is
er dan het heerlijk familierestaurant.
Onze chiro zorgt in de namiddag voor
kinderanimatie.
Vrijwilligers komen binnenkort langs om
loten voor onze reuzetombola aan te
bieden. We zoeken immers geld voor de
verdere renovatie van ons parochiecentrum: de volgende maanden willen we
alvast de tafels en stoelen vernieuwen.

Buurtnieuws
Buurtraad

In juni vergaderden we met de buurtraad. We hadden het o.a. over deze
punten:
• in de stadsbegroting wordt geld voorzien voor de aanleg van het Zevendonkplein
• de stad wil het oude bushokje vóór
Huis Zevendonk laten weghalen. Het
College wil elders in Zevendonk een
nieuw exemplaar plaatsen
• we vragen aan de stad om aan te
dringen op de beloofde snelheidsvermindering aan de versmalling op de
Steenweg op Diest
• de politie hield ook snelheidsmetingen in Winkel en op de Tielendijk. Die
resultaten overhandigen we aan de
stad.
• we vragen ook aan de stad naar de
resultaten van de verkeerstelling die
we met verschillende bewoners en de
stadsdiensten hielden in mei 2005
• we dienden met de buurt ook weer
een subsidiedossier in. Waarschijnlijk
loopt dat probleemloos. Dat wenden
we volgend werkjaar vooral aan voor
de buurtsite, het drukwerk van extra
buurtkranten, enkele sprekers, huur
van vergaderzalen, ...
• van enkele straten was er ook de vraag
om hun straatfeest met die subsidie te
ondersteunen. Op de buurtraad werd
beslist dat we daar voorlopig niet op
ingaan: zolang we niet al die organise-

Steenweg op Diest

rende straten rond de tafel krijgen, is
het wat gek om één of enkele straten te betoelagen. Overigens is die
subsidie niet in hoofdzaak bedoeld om
barbecues te organiseren.

Volgende buurtraad op dinsdag 21 augustus, 20 uur, Kapelweg 187. Je bent welkom!

redactieraad
In het Grote Buurtonderzoek van vorig
jaar bleek dat Zevendonk graag goed
op de hoogte blijft. Dat proberen we
met deze buurtkrant en met de buurtsite. Daar willen we nog meer werk van
maken. Dat kan beter met meer mensen. Als je zin hebt om mee te werken,
ben je altijd welkom op de volgende
redactieraad. De volgende buurtkrant
verschijnt in september. Die bereiden
we voor op de redactieraad.

Volgende redactieraad op dinsdag 19
augustus, 19.30 uur, Kapelweg 187.

Hand in hand
De trainingen voor onze jeugd starten
opnieuw op woensdag 1 augustus om
18 uur op onze terreinen aan de Veedijk
( achter de schietstand ).
Iedereen is welkom om kennis te maken
met onze voetbalclub. Meer info vind je
op onze website:
www.handinhandturnhout.be

School

vakantie!
Dank je wel!
Zaterdag 9 juni vierden we voor de
33ste keer Klokskeskermis. Ondanks het
slechte weer werd het toch een creatief
en kleurrijk geheel voor jong en oud.

Inschrijfmomenten

chiro

Petanktornooi & bivak
De examens zijn gedaan, de vakantie is
eindelijk begonnen! Dat is al een goede
start, maar jammer genoeg betekent
dit ook dat de laatste keren chiro eraan
komen.
Voordat we op kamp vertrekken hebben
we nog genoeg tijd om te oefenen om
professioneel te worden in petanquen!
Jaja, het petanquetornooi komt er weer
aan. Dit jaar gaat het door op 28 juli.
Binnenkort zullen er ook briefjes gebust
worden en daar staat de nodige informatie op om te kunnen inschrijven en
deelnemen. Dit jaar is er iets nieuws…
We hebben namelijk iets speciaal voorzien voor kinderen. Op die manier kunnen hun ouders, grootouders en de rest
van de familie gemakkelijk deelnemen!
Wat dit zal zijn blijft nog een verrassing,
wel kunnen we de eerste letter al verklappen. Het is een S… Een slangenkuil
misschien of een struisvogel (dan kunnen we allemaal de struisvogeldans van
Debby & Nancy dansen) of misschien is

het nog iets helemaal anders. Kom maar
gewoon naar de chiro op 28 juli, dan zal
je het wel zien!
Je merkt het al, er komt een drukke
periode aan voor de leiding! Eerst het
petanquetornooi, daarna het kamp en
daartussen moeten ze nog ergens een
plaatsje in hun agenda vinden om op
huisbezoek te komen om iedereen al
wat op te warmen om mee op kamp
te gaan! Ons kamp vindt plaats in het
zonnige Opglabbeek van 11 t.e.m. 21
augustus!
Ook je mama en/of papa mag/mogen
mee! Want we zoeken nog enkele
kookouders om lekker eten te maken op
kamp. Dus… hou je van koken, heb je
zin om op vakantie te gaan, om je grenzen te verleggen en iets te doen wat je
nog nooit gedaan hebt? Dan is dit de
ideale gelegenheid! Wacht niet te lang
want de plaatsen zijn beperkt… Meer
info bij de leiding of bij het oudercomité
(kijk op www.chirozevendonk.be)

Ook in de vakantie kan je je kind in
schrijven op school: dat kan op zaterdag
30 juni, 7 en 14 juli en 18 en 25 augustus telkens van 10 tot 12 uur. Je mag
ook altijd een afspraak maken met de
directeur (014 85 49 79). We verwachten
alle leerlingen en hun ouders op onze
kennismakingsdag op woensdag 29
augustus van 17 tot 18.30 u.

Bouwprojecten
We bereiden nog een aantal projecten
voor: het vernieuwen van verlichting,
van de verwarming in de lagere school,
de nieuwe vloer in de gymzaal, het
uitbreidingsproject tussen kleuter- en
lagere school.

Proficiat zesdeklassers!
Op woensdag 27 september overhandigden we onze zesdeklassers hun
getuigschrift basisonderwijs op een officieel momentje samen met de ouders
en het personeel. Onze zesdeklassers
zorgden voor een creatieve inbreng
en het geheel werd afgerond met een
gezellige receptie op de speelplaats.
We wensen hen alvast een verdiende
vakantie toe en een prima start in het
secundair onderwijs.
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Buurtraad, beiden Kapelweg 187
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KAV jogt
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Nieuws voor ons?
Heb je een artikel voor deze buurtkrant of
voor op de buurtsite?
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 20
augustus voor het septembernummer.
Of vergader gewoon mee op dinsdag 21
augustus om 19.30 uur, Kapelweg 187.
Krijg je graag regelmatig een uitnodiging
gemaild?
Vraag dat via redactie@zevendonk.be

