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Zevendonk voor muco

Loop mee de
Noordloper
Op zondag 16 september kan je in
Zevendonk deelnemen aan het Noordlopercriterium: een bosloop van 7, 12 of
20 km (vrij vertrek aan Den Donk tussen
10 en 14 uur) of nordic walking (vertrek
tussen 10 en 13 uur).
De 12 en de 20 km doorkruisen een deel
van het militair domein: een unieke kans
om door dat prachtig stukje natuur te
lopen of te wandelen. Ook voor de 7 km
stippelden we een mooie route uit.
Om 13.30 uur start de jeugdloop met
afstanden van 100, 400 en 800 meter.
Om mee te joggen of te wandelen
betaal je 4 euro, voor de jeugdloop 1
euro. We voorzien drankbevoorrading
en douches.
De opbrengst van die dag gaat trouwens integraal naar de strijd tegen
muco. We zoeken nog vrijwilligers voor
de toog, garçons, drankbevoorrading en
seingevers. De laatste twee van 9.30 tot
14 uur, de eerste twee van 9.30 uur tot
vermoedelijk 16 uur.
Zin? Laat het snel weten aan Zevendonk
voor Muco: bel 014 42 44 55 of mail
info@zevendonkvoormuco.be

www.springloaded.be: covers uit de vorige eeuw

Zevendonk lééft!

Zevendonk bruist van initiatieven: verenigingen, werkgroep,
buurtwerk, wijkverenigingen... Daar zijn we bijzonder blij om.
Die verbondenheid tonen we heel
uitdrukkelijk op onze parochiefeesten
rond het thema ‘Zevendonk lééft’. Voor
zaterdag 6 en zondag 7 oktober werkte
een kerngroep i.s.m. de parochieraad
een hele rijke waaier van knappe activiteiten uit. Daarmee willen ze:
• ontmoetingskansen creëren en accent
leggen op de verbondenheid binnen
Zevendonk
• gel inzamelen om ons parochiaal centrum verder te renoveren. De riolering
in het centrum is net volledig gerenoveerd en binnenkort worden nieuwe
tafels en stoelen aangekocht.

Fietszoektocht

nummers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.
Een kans om mekaar te ontmoeten,
zowel jong als oud. Voorverkoop in de
Klozule, de apotheek en de Superette.
(kijk ook even op www.springloaded.be)

familierestaurant
De Kapelhoeve zorgt er weer voor dat
er voor een heel democratisch prijsje
heel lekker kan getafeld worden in Den
Donk. Een unieke kans om eens niet te
moeten koken en lekker te genieten van
een feestmaaltijd. Je vindt de inschrijvingskaart voor het middagrestaurant
in deze buurtkrant. Kleine kinderen kunnen gratis mee!

Heel wat sportievelingen legden de
fietstocht binnen de drie parochies
al af. Tot en met 6 oktober kan je nog
mee fietsen. Formulieren vind je bij de
apotheek, in de Superette of bij Roger
Sterckx (Tingietersstraat 20). Je betaalt 5
euro per gezin.

Namiddagcafé

Muziek- en ontmoetingsavond

tombola

Op zaterdag 6 oktober is er vanaf 20
uur een muziek- en ontmoetingsavond
georganiseerd in Den Donk. De covergroep Springloaded speelt heel wat

Het middagrestaurant loopt verder
in het namiddagcafé in de voorzaal.
‘s Namiddags wordt de uitslag van de
fietszoektocht en onze reuzetombola
bekend gemaakt.

Vrijwilligers komen de volgende weken
bij je langs om loten aan te bieden
van onze reuzetombola met prachtige
prijzen.

Chiro
Na een geweldig kamp vliegen we er
terug in! Een nieuw jaar met binnenkort
ook nieuwe leiding en nieuwe groepen:
de sloepi’s zijn er niet meer, maar de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar
zitten bij de speelclubs en de kinderen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar bij de
rakwi’s. Zo kunnen we meer spelletjes
doen, want dan hebben we grotere
groepen!
De leiding is net terug van het planningsweekend: alles is afgesproken om
goed aan een nieuw jaar te beginnen!

School
Op 23 september is het overgang. Dan
krijgt iedereen andere leiding, gaan
sommigen over naar een andere groep
en wordt het nieuwe systeem van groepen toegepast. Nog even zenuwachtig
wachten, en dan komen jullie het te weten! Ook mogen vanaf dan alle nieuwe
kinderen naar de chiro komen!
Op 7 oktober is het opendag. Dan
verwelkomen we alle kinderen die eens
willen komen proeven van wat chiro
nu eigenlijk is. Jullie zullen er zeker op
school nog iets van horen. Tot dan!

instapmoment

Proeven van KAV is...
• elkaar weerzien bij een nieuw werkjaar
• nieuwe vrouwen ontmoeten
• gezellig babbelen in een ongedwongen sfeer

snoepen van
• de theatershow “Dame Blanche” door
woordkunstenares Nele De Graeve
over vrouwenvuur en wereldwijde
solidariteit
• het nieuwe jaarprogramma

smullen van
• het sneukelbuffet vol lekkere hapjes
• een heerlijk kopje koffie.

KAV Zevendonk nodigt je dan ook graag
uit op woensdag 3 oktober om 19.30
uur in Den Donk. Voor die avond betaal
je 10 euro. Breng je buurvrouw, dochter,
vriendin mee! Inschrijven moet voor
24 september bij je kernlid of bij Suzi
Jacobs-D’Joos (014 410112 of
kav@zevendonk.be)
Extra troef: als je die avond lid wordt,
betaal je 19 euro i.p.v. 25 euro en krijg je
er nog een geschenkje bij. Wij verloten
vijf ‘ontbijtbonnen voor 2’ onder de
leden die een nieuw lid aanbrengen.

nieuwe uitbaters superette
Na 6 jaar zijn Vicky en Werner toe aan
een nieuwe uitdaging. Op 23 september
staan zij voor de laatste keer in de winkel om je te bedienen. Vanaf donderdag
4 oktober word je voortaan geholpen
door Heidi en Annick.
Heidi is een hardwerkende gehuwde
vrouw die ook toe was aan een nieuwe
uitdaging. Haar job in de keuken van
het ziekenhuis van Geel zei ze daarom
vaarwel.
Annick is een gehuwde vrouw met twee
fantastische dochters, Febe en Karo.

Maandag 3 september zijn we weer met
een hele gemeenschap van kinderen,
leerkrachten, ondersteunend personeel
en ouders van start gegaan om er weer
een fijn, leerrijk en deugddoend nieuw
schooljaar van te maken . Op woensdag 29 augustus kregen de leerlingen
en ouders alvast de gelegenheid om
tijdens de opendeur uitgebreid kennis te maken met de nieuwe klas, juf of
meester. Er werd van deze gelegenheid
massaal gebruik gemaakt en het was
alvast een blij weerzien. We mogen ook
weer heel wat nieuwe gezichtjes op
school verwelkomen en hopen dat ze
zich vlug helemaal thuis zullen voelen
op school.
Via de buurtkrant, onze website en het
parochieblad willen we Zevendonk
weer laten delen in de rijkdom van ons
dagelijks schoolleven. Samen met de
ouderraad voorzien we weer een aantal
vormende en financiële activiteiten zoals brunch, vaderdagontbijt en natuurlijk Klokskeskermis.

kav
genieten van

nieuwe én veilige sta

Ze heeft al verschillende jaren ervaring
in de voedingssector.
Na de opening lopen er een hele tijd allerlei promoties. We houden je daarvan
op de hoogte! Benieuwd? Hou je brievenbus dan goed in de gaten.
Onze openingsdagen en uren:
elke werkdag (uitgez. maandag)
7.30-12.30 en 13.30-18 uur.
Op zaterdag van 7.30 tot 15 uur,
zondag van 7.30 tot 12.30 uur.

Het eerstvolgende instapmoment voor
de kleuters die starten na de herfstvakantie (maandag 5 november) is
voorzien op donderdag 25 oktober van
10.45-11.45 u. Alvast van harte welkom!

Veilige start
Heel wat kinderen kunnen met de fiets
of te voet naar school komen. Een rijkdom die naar waarde geschat wordt.

art
BIj het begin van het schooljaar doen
we alvast een warme oproep naar alle
ouders en inwoners van Zevendonk om
extra voorzichtig en attent te zijn in het
verkeer. Snelheid matigen, onverwachte
reacties van kinderen voorzien, veilig
parkeren voor het afzetten en ophalen
van kinderen... Allemaal kleine stapjes
die kunnen helpen om er een veilig
schooljaar van te maken. De werkgroep
verkeer van onze ouderraad wil alvast
ook dit schooljaar samen met de school,
de buurt en de stad werken aan een
verkeersveilige schoolomgeving.

Verder bouwen en
verbouwen
Eind september kunnen eindelijk de
renovatiewerken starten aan het dak
van onze kleuterafdeling. In oktober en
november zal dat volledig vernieuwd
en extra geïsoleerd worden. We streven
immers naar rationeel energiegebruik.
Voor onze kleuters alvast een extra attractie om de aannemer aan hun klasje
aan het werk te zien.
Ondertussen werken we verder aan
onze andere dossiers: vernieuwing verlichting in heel de school, vernieuwing
van de gymvloer in de L.S., renovatie
van de verwarming in de L.S., uitbreiding van de gebouwen in onze kleuterafdeling. We houden jullie regelmatig
op de hoogte en zijn dankbaar voor de
financiële ondersteuning bij het realiseren van deze renovatie- en nieuwbouwprojecten.
School: de eerste dagen al achter de rug

KWB-activiteiten
Wijnproefavond

De avonden worden weer langer, een
glaasje wijn is des te meer te genieten.
Wil je toch eens iets meer weten over
deze drank kom dan naar deze avond.
In een gezellige sfeer worden een aantal
wijnen besproken en … geproefd.
Op vrijdag 19 oktober om 20 uur in Den
Donk. 9 euro per persoon, niet-leden 12
euro. Inschrijven kan tot 16 oktober bij
Leo Van der Veken, Winkel 48, tel. 014 85
02 96 of via e-mail: kwb@zevendonk.be.

wandelcriterium Falos
Het Antwerpse wandelcriterium bestaat
jaarlijks uit meer dan 60 georganiseerde
wandelingen. Die staan open voor
iedereen. Elke zondag brengt het wandelcriterium meer dan 1.000 wandelaars
op de been. Langs prachtige bossen,
groene weiden en murmelende waterloopjes kan je de mooiste plekken van
de provincie leren kennen. KWB Zevendonk zet zich dit jaar ook in om enkele
prachtige stukjes natuur te tonen aan
het grote publiek.

Wijn proeven: een uitdaging voor je papillen

Op zondag 2 december kan je de eerste
“Zevendonkwandeling” maken. Je kan in
het parochiaal centrum vrij vertrekken
tussen 08.30 uur en 14.30 uur. Je maakt
er je keuze voor een wandeling van 5, 8,
12 of 20 km.
De deelnameprijs bedraagt 1euro.
Kinderen onder de 12 mogen gratis
deelnemen. Als je aan 12 (KWB-leden)
of 15 (niet-leden) wandelingen hebt
deelgenomen, krijg je de criteriumprijs
overhandigd op de laatste wandeling.

Vrijwilligers gezocht
Met de organisatie van deze wandeling verwachten wij veel volk. Daarom
willen wij nu al een oproep doen om
ons daarbij te helpen. Er zijn de toog,
keuken, bediening, afwas, enz. … waar
je onze vereniging een mooie dienst
kan bewijzen.
Heb je even tijd, al is het maar een uurtje of twee, (langer mag natuurlijk altijd)
dan ben je zeker welkom. Kandidaten
nemen contact met Jan Noyens (014 42
55 64 of jan.noyens@telenet.be)

Buurtraad

WERELDWINKEL

Woon je in Zevendonk? Dan kan je met
ons samen vergaderen. Op onze buurtraad ben je altijd welkom.

Klantendag

Volgende buurtraad op dinsdag 23 oktober,
Kapelweg 187
Om 20 uur buurtraad.
Om 19.30 uur redactievergadering buurtkrant
en buurtsite.
Artikels voor de volgende buurtkrant (5 november) moeten dan aangeleverd zijn.

Na het succes van vorig jaar organiseert
Wereldwinkel Klaverblad op zaterdag
13 oktober van 13.30 uur tot 17 uur een
tweede klantendag in de winkel van
Schorvoort (achter de kerk).
De kinderen die een ingekleurde
tekening (via de scholen) meebrengen,
krijgen een verrassing. Voor elke klant is
er ook een attentie!
Open: elke zondag van 9.30 uur tot 12
uur.

de 7sprong kalender
september
ma 10
13.30 Ziekenzorg kernvergadering
vr 14
10 Nationale Ziekendag, Schorvoort
zo 16
10 Noordloper, joggen voor muco,
Den Donk
14 Chiro (nog met de oude groepen)
ma 17
20 KVLV, Bestuur, Den Donk
wo 19
19.30 KAV, koken met kruiden
zo 23
14 Chiro, overgang

oktober
ma 01
19.30 KVLV, Line dance, school
di 02
19.30 KAV Bestuur, Den Donk
wo 03
19.30 KAV, ontmoetingsfeest, Den Donk
zo 07
14 Chiro, Open dag
ma 08
19.30 KVLV, Line dance, school
20 KAV, Lieve Blancquaert, Den Donk
za 13
13.30 Wereldwinkel, Schorvoort
ma 15
19 KVLV, kookles, Den Donk
wo 17
14 Ziekenzorg, Een lied van zand,
Kasterlee
vr 19
20 KWB, Wijnproefavond, Den Donk
ma 22
19.30 KVLV, Line dance, school
wo 24
19.30 KVLV, Algemene vergadering, Den
Donk

do 19.30 u
KAV jogt, Stadspark
zo 10 u
KAV jogt, Stadspark
KAV nordict, Den Donk

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

Klimaatwijken

Bespaar
samen
energie
Klimaatwijken zijn groepen van mensen,
verenigingen, buren of wijken die een
weddenschap aangaan met de stad om
in 6 maanden tijd 8% energie te besparen. Dat kan met kleine maatregelen én
zonder comfortverlies. Je krijgt daarbij
de hulp van een energiemeester, een
energieke vrijwilliger uit de wijk, die een
stoomcursus energiesparen krijgt van
vormingscentrum Dialoog vzw. Energie
besparen in groep werkt bovendien
stimulerend: tips en ervaringen worden
uitgewisseld. En daarbij is het ook een
ideale manier om je buren of wijk te
leren kennen.
Vorig jaar slaagden 24 gezinnen in Turnhout er in om 12% energie te besparen
tussen november 2006 enapril 2007!
De stad zoekt dit jaar opnieuw gezinnen en energiemeesters die zich van
1 november tot eind april 2008 willen
inzetten om 8% energie te besparen.
Geïnteresseerd? Ronsel dan buren en
vrienden bij elkaar en mail duurzaamheidsambtenaar Anne Meeusen
(anne.meeusen@turnhout.be ). Je kan
je inschrijven tot en met vrijdag 12
oktober.

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

wekelijks

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

di 20u
KAV turnt, turnzaal school

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.

