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Buurtwerk Zevendonk bestaat ondertussen
vijf jaar. Het is één van de pakweg twintig
buurtwerken in de stad. Op de laatste
buurtvergadering bleek dat de meeste
mensen erg tevreden zijn over de werking. En
die willen we nog verbeteren.

We zoeken mensen
die actief zijn
in hun straat
of wijk

bijvoorbeeld met feestjes, straatbarbeques
of jubileumvieringen

• of om mee te vergaderen

Tweemaandelijks, samen met andere mensen
uit de buurt. Om dingen voor Zevendonk af
te spreken, te organiseren, te regelen. Zo
kan je ook nieuwsjes uit de andere straten
doorvertellen aan mensen van je eigen straat.
(en natuurlijk is iedereen uit Zevendonk
welkom op onze vergaderingen)

Afspraak op dinsdag 18 december
om 20 uur in Den Donk

• of om nieuws te verspreiden
We leren je om nieuws uit je straat of wijk
op de buurtsite te plaatsen. Je kan dan ook
zelf foto’s of kalendergegevens op de site
zetten. Zo krijgen we beter nieuws over heel
Zevendonk op de site en in deze buurtkrant.
Dan weten die van Kleine Reesdijk wat er op
het Leiseinde gebeurt.

Afspraak op
maandag 19 november om 19 uur
in Digid@k, Kapelweg 58

Evalueren hoort na vijf jaar werken

Punten op het (buurt)werk
Enkele weken terug daagden een twintigtal buurtbewoners op om het buurtwerk
Zevendonk te evalueren. Aanleiding waren wat oprispingen van enkele
Zevendonkenaars. Die draaiden vooral over de besteding van de stadssubsidies.
Kritiek moet kunnen, maar dan moet het ook uitgepraat worden. En dat gebeurde.
‘Buurtwerk’?
Blijkbaar ligt de naam ‘buurtwerk Zevendonk’ in een aantal middens gevoelig.
Een aantal straten noemden zich al
‘buurtwerking’ of ‘buurt’.
Oplossing: We probeerden uit te leggen
dat die naam niet onmiddellijk iemand
toebehoort, en dat we door onze
werking een echt buurtwerk zijn. We
hakken hier de volgende vergadering
een knoop over door.

Vergaderplek
We vergaderden regelmatig bij iemand
thuis. Zoveel mensen kwamen er niet
altijd opdagen, en het geld om een zaal
te huren, konden we beter sparen. Toch
vinden een aantal mensen dat de drempel zo te hoog ligt.
Oplossing: We vergaderen voortaan in
Den Donk.

FAZe-foto’s
Met het FAZe-project kwamen een
aantal foto’s (jubilarissen van Kleine
Reesdijk) onterecht op de site. Waarschijnlijk liet een bewoner van die straat
die nochtans zelf inscannen bij Digid@k.
Oplossing: Ofwel halen we die foto’s van
de site, ofwel maken we die kwalitatief

beter (mooier ingescand, met meer uitleg). Dat beslissen we volgende keer.

Communicatie
De buurtsite is een voorbeeld voor
Vlaanderen. De buurtkrant is ook
degelijk. Toch bereiken we een aantal
buurtbewoners niet: ofwel hebben ze
geen pc, ofwel leggen ze de buurtkrant
snel bij het oude papier.
Het is moeilijk om meer te verzinnen.
Een lichtkrant? Een powerpoint in de
superette? Folders in de superette? En
komt de boodschap dan wel over?

Vertegenwoordiging
Op de buurtraad zijn er weinig vertegenwoordigers van straten en bewoners. Nochtans worden er elke keer veel
mensen uitgenodigd via de e-zine, de
site, de buurtkrant en affiches.
Oplossing: We bekijken de volgende
buurtvergadering hoe we per straat
of buurt een contactpersoon kunnen
vinden en aanspreken. Die kan mee
vergaderen en informatie van de straat
naar de buurt toespelen en omgekeerd.
Die kunnen we ook op de site en in de
buurtkrant voorstellen. Zo verbreden
we onze basis en beslissen we beter en
meer gedragen.

Subsidies voor buurtbarbecues
Bijna iedereen beaamt dat we dat met
de huidige subsidies niet kunnen doen.

Te weinig actiegericht?
Er wordt geopperd dat we zacht met de
stad omspringen: voetpaden, fietspaden, ... zijn reële noden die we te weinig
aanpakken. Iedereen beseft dat het
beoordelen van wat zinnige actiepunten zijn moeilijk ligt. Toch wordt van
de buurt verwacht dat ze ook acties
onderneemt.
Met meer mensen vergaderen die niet
straatgericht, maar buurtgericht denken, is een mogelijke oplossing om op
termijn eventueel ook acties te ondernemen.

Het nieuwe kruispunt Mastheidestraat
- Stwg. op Diest - Kleine Reesdijk
Dat zorgt voor ontevredenheid bij
“heel de Kleine Reesdijk” of bij “enkele
bewoners van de Kleine Reesdijk”. Een
schuldige aanwijzen, is moeilijk. Moeten
we hierover met de stad bijvoorbeeld
nog babbelen? Of wachten we de snelheidsverlaging af?
Besluit: we bekijken dit de volgende
vergadering.

Communicatie van verenigingen en
straten
Enkele mensen benadrukken dat de site
en de buurtkrant voor de communicatie
van hun vereniging belangrijk zijn. We
moeten ook straat- of wijkverenigingen

de kans bieden om de site en de buurtkrant aan te wenden.
Oplossing: we houden binnenkort een
site-introcursus voor vertegenwoordigers/contactpersonen van straten en
verenigingen.

Parochie en buurtwerk
Enkelen vinden dat het buurtwerk ook
best samen met de parochieraad kan
vergaderen: daar zitten immers de
meeste Zevendonkse verenigingen.
Vanuit het buurtwerk staat men nogal
huiverachtig hier tegenover: het buurtwerk wil zich niet identificeren met een
levensbeschouwelijke stroming. Ook
liggen de taken van parochie en buurtwerk op andere vlakken.

Op zaterdag 1 december treinen we
naar Brugge. Daar krijgt iedereen een
toegangsticket voor de Kersthappening
in het Sint-Janshospitaal. Je kan die
beurs bezoeken tussen 10 en 18 uur.
Deze kersthappening groeide doorheen
de jaren uit tot één van de meest
stijlvolle ‘Kerst-events’ in België. Bekende
en minder bekende bloembinders
tonen hun creaties voor de komende
feestdagen. Je kan hier ook allerlei leuke
en lekkere cadeautjes kopen. Het is ook
zeker de moeite om in deze stad, met
zijn oude gevels en gezellige straatjes,

Parochienieuws op de site
Dat is er nu niet zoveel. Nochtans zou
bijv. een deel van het verslag van de
parochieraad, de recente overlijdens,
geboorten of huwelijken (weliswaar met
alle respect voor privacy), de verhuur
van de parochiezaal ... extra nieuwswaarde voor de site kunnen betekenen
én zou de parochie sterker kunnen communiceren.
Besluit: we doen verder.
Met meer mensen uit meer straten. Dat
moet wel.
Volgende keer: op dinsdag 18 december, om 20 uur in Den Donk.

KWB

Stad subsidieert
Dat zijn werken op het privédomein en
dus moeten de eigenaars ook opdraaien
voor de kosten. In sommige gemeenten
(bijvoorbeeld Oud-Turnhout) komt de
gemeente niet tussen in deze kosten, in
andere steden (bijvoorbeeld Genk) betaalt de stad het volledige bedrag. Turnhout kiest voor een tussenoplossing: zo
zou de stad 80 procent van de bewezen
kosten subsidiëren met een maximum

Kerstmarkt Brugge

Besluit: het buurtwerk vergadert niet
mee met de parochieraad.

riolering

Binnenkort starten er rioleringswerken
in een aantal Zevendonkse straten.
Daarbij wordt het afvalwater gescheiden van het regenwater. De bewoners
van die straten zijn verplicht om hun
regenwater af te koppelen van het rioleringsnetwerk.

kav

van 1.200 euro. Dit bedrag is bepaald op
basis van de gemiddelde kostprijs voor
een afkoppeling in andere gemeenten
(1.500 euro), waar men 80 procent van
heeft genomen. De subsidie kan je enkel krijgen voor een hoofdverblijfplaats.
De gemeenteraad nam deze beslissing
op 5 november.

Eucharistieviering
Op zondag 18 november wordt
om halftien een eucharistieviering
opgedragen aan alle zieke en overleden
leden en als dank voor een goede KWBwerking in onze parochie.

Ledenfeest
Op zaterdag 24 november om 20 uur in
het parochiaal centrum. We zetten de
avond in met een feestmaaltijd. Na het
eten is er muziek, dans en gezelligheid
met dj Supreme. Voor deze avond schrijf
je voor 19 november in, aan 20 euro per
persoon.

Wandelcriterium Falos
Op zondag 2 december kan je de eerste
“Zevendonkwandeling” maken.

eens rond te wandelen en te genieten
van de feestelijke eindejaarssfeer.
Schrijf je, samen met je vriendinnen, in
en geniet van deze KAV-daguitstap. Bel
daarvoor Suzy (014 41 10 12).
We vertrekken om 8.13 uur in het
station van Tielen. Daar komen we
terug aan om 21.47 uur. Leden betalen
20 euro. Anders betaal je 25 euro
(treinticket en inkom beurs)

Kerstworkshop KAV  
Voor een creatieve florale verwenavond
kan je terecht op woensdag 28
november om 19 uur in Den Donk. We
maken een alternatieve kerstboom met
natuurlijke materialen. Tussendoor kan
je culinair genieten van een uitgebreid
buffet.
Wat breng je mee? Een scherp mesje,
een vod, evt. ijzertang en een schort.
Wij zorgen voor alle andere materialen.
Schrijf je zo snel mogelijk in, ten laatste
op 5 november. Bel daarvoor Suzy
(014 41 10 12). Als lid betaal je 35 euro.
Anders kost het je 45 euro.

chiro
We hebben goed nieuws voor jullie!
Op 5 oktober gingen we met een deel
van de leiding in de lagere school
reclame maken voor onze Opendag
(7 oktober). We hebben ons super
geamuseerd en ook de kinderen waren
dolenthousiast. Het was die zondag een
succes!
Op 13 oktober gingen we met de leiding
op zoek naar nieuwe kampplaatsen.
Gelukkig vonden we er enkele. Zo
kunnen we zeker op kamp blijven gaan!
Die avond zijn we met de hele
leidingsploeg (ook de stoppende
leiding) en het oudercomité gaan eten.
Zo wilden we Karlien, Beek, Meeuwes,
Sels, Tin, Els en Hilde nog eens extra
bedanken voor wat zij voor de chiro
gedaan hebben! EEN DIKKE MERCI!
Op zaterdag 20 oktober zijn we met heel
de chiro naar Bobbejaanland geweest.

Die gaat deels door het natuurgebied
Winkels Broek, deels door het militair
domein Tielenkamp. Vertrekken kan
tussen 8.30 uur en 14.30 uur. Je maakt
je keuze voor een wandeling van 5 tot
20 km.
De deelnameprijs bedraagt 1 euro.
Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis
deelnemen. Voor inlichtingen kan je
terecht bij Jan Noyens (014 42 55 64 of
jan.noyens@telenet.be)

Koken in 1000
seconden
Op vrijdag 7 december krijg je vanaf
19.30 uur kooksuggesties om je vingers
bij af te likken.
Schrijf je voor deze avond vóór 3
december in bij Mil Broeckx (014 42 78
04)

redactie buurtsite
en -krant
Woon je in Zevendonk? Dan kan je
om de twee maanden meepraten en
meewerken aan deze krant en onze site.
Volgende redactievergadering vindt
plaats op dinsdag 18 december om
19.30 uur in Den Donk.
Artikels voor de volgende buurtkrant
(verschijnt rond 1 januari) moeten dan
aangeleverd zijn.

Zevendonk voor
muco
Op zoek naar vrijwilligers
We beginnen stilaan aan de
voorbereiding van Sport voor Muco
2008. Zin om mee te vergaderen over de
sponsoring, de praktische organisatie,
de promotie...? Bel 014 42 44 55 of mail
info@zevendonkvoormuco.be

Daar hebben we de allernieuwste
attracties uitgetest. Zelfs de kleinsten
lieten zich niet kennen en kropen overal
in waar het mocht. Het was een dag vol
dolle pret!
Op 24 november nodigen we iedereen
uit op onze kaas- en wijnavond om er te
genieten van ons wijnaanbod eventueel
samen met een kaasschotel of een
croque monsieur! Meer informatie vind
je op de flyer bij deze krant.
De dag erop vieren we Christus Koning.
Dan gaan we met de chiro naar een
mis die ineengestoken is door de chiro.
Iedereen is welkom om met ons mee te
vieren! Daarna volgt nog een activiteit
voor de leden...
Op 1 december komen we langs met
wijn. Het bestelformulier vind je ook bij
deze krant. Bestel vooraf: dat maakt het
voor ons en voor jou makkelijk!

Parochie
Fietszoektocht:
winnaars
Er kwamen een 25-tal juiste antwoorden
binnen. De schiftingsvraag was beslissend: Gille en Paul schepten met beide
handen uit de zandbak van de school
samen 3765 gram zand.
Hier de winnaars: Dorien Cornelissen
(+15g, Apostolliekenstr. 61), Maria Van
Gestel (+97g, Zilverberkstr. 11), Paul
Adriaenssen (-108g, Winkel 84), Jean
Van Dyck (+110g, Jef Buyckxstr. 60),
Clement De Busser (+159 gr, Lichtaart)
Er was ook een tombola. De overblijvende winnende loten zijn 5514, 5019,
1600, 5573, 1375, 2341 en 5081. Die
prijzen kan je tot 15 november afhalen
bij Lambert, elke werkdag tussen 16 en
18 uur.

de 7sprong kalender
NOVember

di 06
19.30 KAV Bestuursvergadering

di 18
19.30 Redactieraad
20 Buurtraad

vr 09
20 Kaartavond 1ste reeks (3) KWB

wo 19
19.30 Kerstfeest KVLV

zo 11
Geen chiro

vr 22
Kerstfeest Ziekenzorg

info@sint-pieter-zevendonk.be
014 41 37 92		
http://www.sint-pieter-zevendonk.be

ma 12
19 Kookles KVLV
Kernvergadering Ziekenzorg

do 27
Gezelschapsspellenclub KWB

ziekenzorg@zevendonk.be
014 85 03 15

wo 14
19.30 Koken met wintergroenten KAV

januari
ma 07
Wijkmeestervergadering KWB

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

di 08
19.30 KAV bestuursvergadering

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

vr 11
Kerstfeestje Chiro

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 18
9.30 Eucharistie overleden KWB-leden
14 Chiro
wo 21
20 bestuursvergadering KVLV
do 22
Grootoudersfeest school

za 12
9
Kerstboomophaling Chiro
18 Kerstboomverbranding

vr 23
Ouderfeest school
20 Kaartavond 1ste reeks (4) KWB

wekelijks

za 24
20 ledenfeest KWB
17.30 Kaas- en wijnavond Chiro

ma 26
13 ontmoetingsnamiddag KVLV

Meer info Nodig?

wo 28
KAV workshop bloemschikken

Hieronder vind je alle contactgegevens
van Zevendonkse verenigingen.

vr 30
20 Koers op rollen 7-donkse Rakkers

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

zo 02
8.30 Zevendonkwandeling KWB

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

ma 03
Wijkmeestervergadering KWB

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

di 04
19.30 KAV Bestuursvergadering

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

wo 05
19.30 Bloemschikken KVLV

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

vr 07
19.30 Koken in 1000 seconden KWB
20 Theater ‘Het goede lijf’ KAV
do 13
Reis naar Brussel KAV

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

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

za 01
9
Wijnverkoop Chiro
8
Kerstmarkt Brugge KAV

parochie@zevendonk.be
014 41 22 47
http://www.zevendonk.be

di 20u
KAV turnt, turnzaal school

zo 25
9.30 Chiromis en speciale activiteit
Brunch oudercomité school

december

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

landelijke gilde
0472 39 64 90
info@zevendonkvoormuco.be
014 42 44 55
http://www.zevendonkvoormuco.be

Schoolnieuws
Dakwerken
De volledige dakbedekking van de kleuterschool wordt deze maand vernieuwd
en degelijk geïsoleerd. Later volgen nog
de verlichting in de aanpassing van de
gymvloer.

Schoolomgeving
Samen met drie andere scholen wordt
dit jaar onze schoolomgeving grondig
bestudeerd om de schoolomgeving
verkeersveiliger te maken. Ook Den
Donk en dekenale werken Turnhout engageerden zich om de schoolomgeving
en de parking voor de school op termijn
optimaal te maken.

Ouder- en grootoudersfeest…
In november worden grootouders (22)
en ouders (23) extra in het zonnetje
gezet door de kleuters.

Brunch
Onze ouderraad organiseert samen met
het schoolteam weer een echte schoolbrunch op zondag 25 november. Je kan
lekker komen tafelen voor een democratisch prijsje in Den Donk.

