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Evalueren hoort na vijf jaar werken

Feestjes

Verslag buurtraad

Kapelweg

Op 18 december vergaderden we met de buurtraad. Op deze
vergadering daagde onverwacht veel volk op. Dat zorgde voor een
geanimeerd gesprek. Blijkbaar ging het gerucht dat binnenkort de
Kapelweg aan de Mastheidestraat écht afgesloten zou worden. Voor
zover we konden achterhalen, is daar niets van aan. Een twintigtal
mensen besprak volgende punten:

Op zondag 23 december hielden de
bewoners van de Kapelweg voor de
eerste maal een Kerstvuur: een ontmoetingsmoment voor alle buren, gekruid
met drankjes en soep rond een tiental
vuurkorven.
Het was voor de eerste maal ook dat
heel de straat was uitgenodigd. Tot nu
toe waren er al enkele zomerbarbecues
geweest, maar telkens voor een ander
deel van de straat.
Het Kerstvuur was een succes: meer
dan honderd mensen kwamen op de
uitnodiging af. Oorspronkelijk wilde het
straatcomité het Kerstvuur midden op
de Kapelweg houden, maar het College gaf daarvoor geen toestemming.
Daarom mochten ze gebruik maken van
de oprit van de kerk. En dat bleek een
ideale plek.
Het buurtcomité van de Kapelweg wil
ook nog superette De 7hoek bedanken
voor de vlotte catering!

p. voordeckersstraat
Ook de bewoners van de Pater Voordeckersstraat hielden een kerstfeestje in
openlucht op zaterdag 22 december.

Winkel
De bewoners van Winkel houden hun
kerstdrink op zaterdag 5 januari. Foto’s
daarvan vind je later waarschijnlijk op
www.zevendonk.be

Verslag buurtraad oktober
• Paaltjes op de brug over de Caliebeek
op de Kapelweg: blijkbaar hebben
heel wat landbouwers daar nog altijd
problemen mee. De machines achterop hun tractor zijn maar een tiental
centimeter smaller dan de doorgang
tussen de paaltjes, en dat vereist heel
wat stuurmanskunst. Dat probleem
werd op de buurtraad van november
vorig jaar al besproken. Toen stuurden
we vanuit het buurtwerk een brief
daarover naar het College . Dat doen
we nu opnieuw, met de vraag of het
mogelijk is om op een andere manier
een snelheidsremmend effect te creëren.
• Duivendongenstraat: die straat zorgt
ook voor problemen voor landbouwvoertuigen. En blijkbaar ook voor andere weggebruikers. Is er een fietspad
nodig? Een voetpad? Moet je met twee
auto’s de straat kunnen kruisen? Is de
Duivendongenstraat een landbouwweg, een woonstraat, een hoofdstraat?
Een hele discussie, maar we besluiten
dat we dit met de stad bespreken als
het zal gaan over het verkeer in en

rond Zevendonk als het industriegebied komt.

Naam buurtwerk
‘Buurtwerk Zevendonk’ behoudt zijn
naam.

Communicatie
We willen blijven proberen om het
buurtnieuws beter te verspreiden. De
mensen die aanwezig waren, willen
hierover best praten met hun buren.

Kruispunt Mastheidestraat
Een aantal bewoners van de Kleine
Reesdijk heeft het moeilijk met het nieuwe kruispunt met de Steenweg op Diest.
Vrachtwagens, landbouwvoertuigen en
ook auto’s kunnen er moeilijk invoegen,
ondermeer door de vele bewegingen.
Het kruispunt is onverlicht. De nieuwe
aanplanting maakt het zicht beperkter.
Wordt het veiliger als de snelheidsbeperking van 70/uur binnenkort teruggebracht worden? Een aantal aanwezigen
vindt dat het kruispunt wel veiliger werd
voor fietsers en voetgangers.

We besluiten ook dit verkeersprobleem
met de stad te bepraten als het gaat
over het industrieterrein en het verkeer.

Activiteiten in 2008
Het buurtwerk heeft nog een budget
om in 2008 een aantal activiteiten te
organiseren. Weer komt de vraag of dit
niet kan besteed worden aan de verschillende straatfeestjes zoals dat bvb.
ook in Schorvoort gebeurt.
De situatie ligt in Zevendonk wel wat
anders. We beschikken over een actief
overkoepelend buurtwerk. Overigens
was er vorige vergadering aangetoond
dat we dan maar weinig geld per straat
zouden kunnen uitdelen.
We willen met onze activiteiten niet in
het vaarwater van bestaande verenigingen terechtkomen. We richten ons
immers ook tot de hele wijk.
Bij de rondvraag kwamen volgende
voorstellen:
• Klimaatwijken: dit project van de stad
is voor dit jaar echter al gestart in
november en loopt tot april. Misschien
iets voor 2008-2009?
• verkeer: het is misschien interessant

om de vergadering met de stad over
de verkeersmaatregelen rond de
nieuwe industriezone degelijk voor
te bereiden. Daarvoor zouden we een
verkeersdeskundige kunnen uitnodigen.
• BIN: het BuurtInformatieNetwerk is
in Zevendonk nog altijd actief. Als er
bij de politie dieven worden geseind,
worden buurtbewoners telefonisch
verwittigd. Misschien kunnen we het
BIN nog eens voorstellen?
• subsidies bij bouwen en verbouwen
met aandacht voor milieu en duurzaamheid
Tegen volgende vergadering zoeken we
concrete voorstellen en leggen we iets
vast.

Varia
• Bibliotheek : we volgen de plannen
rond het verdwijnen van de bibliotheek verder op.

Reageren mag
Heb je zelf nog ideeën? Een andere mening? Dan ben je natuurlijk welkom op
de volgende buurtraad: op dinsdag 19
februari 2008, om 20 uur in Den Donk.

Digid@k

Redactie

Je kan er gebruik maken van 5 pc’s om
informatie op te zoeken op het internet,
e-mails te sturen, brieven te schrijven,
cd-roms te lezen, ... Met je vragen blijf je
niet in de kou: Malika zoekt eventueel
samen met jou naar een oplossing.
Tijdens de vrije inloop is er altijd iemand
aanwezig en hoef je maar even aan te
bellen.
De openingsuren en het adres vind je
op de achterkant van deze krant.

Woon je in Zevendonk? Dan kan je
om de twee maanden meepraten en
meewerken aan deze krant en onze site.
De volgende redactievergadering vindt
plaats op dinsdag 19 februari om 19.30
uur in Den Donk.
Artikels voor de volgende buurtkrant
(die verschijnt rond 3 maart) kan je
daartegen mailen naar
info@zevendonk.be

computer in de wijk

buurtsite en -krant

(2de editie)

Na het succes van de fietstocht vorig
jaar werd unaniem beslist om die in
2008 terug te organiseren. Vorig jaar
fietsten we met 24 vrouwen. Dit is echt
wel een maximum om in groep te rijden
en ook om slaapplaats te vinden. Om
iedereen te kans te geven om mee te
gaan hebben we besloten om twee
weekends te fietsen, nl. op 27-29 juni en
29-31 augustus. Het maximum aantal
fietsers is vastgelegd op twintig.

nieuw instapmoment
Op donderdag 31 januari voorzien
we het volgende instapmoment voor
kleuters die uiterlijk op vrijdag 1 februari
2 jaar en 6 maanden oud zijn. Het is heel
belangrijk dat je kind effectief ingeschreven is, ook al komt het nog niet
naar school op 1 februari. Ouders die
onmogelijk aanwezig kunnen zijn op
het instapmoment, mogen altijd telefonisch een afspraak maken.

Adventswerking
Als katholieke school maken we extra
werk van een eigentijdse adventswerking op school. De tweeklassers zorgden alvast voor een kerstattentie voor
alle zieken van Ziekenzorg en de vijfdeklassers brachten een sfeervol kerstspel
voor de bewoners van het bejaardenhuis ‘De Nieuwe Kaai’. Met heel de lagere
school sloten we onze adventswerking
af met een stemmige kerstviering in
onze parochiekerk.

schoolvervoersplan
Onze school maakt dit jaar werk van de
uitbouw van een schoolvervoerplan.
Daarmee willen we onze schoolomgeving veiliger maken en milieuvriendelijk
vervoer van en naar de school promoten. Er is nu een werkgroep met ouders,
leerkrachten, directie, Mobiel21, de
wijkagent, een studiebureau en vertegenwoordigers van de stad. Later wordt
ook de buurtraad hierbij betrokken. We
hopen nog dit schooljaar te komen tot
een concreet actieplan en een directe
aanpak.

infrastructuur

kav
KAV fietst naar zee

Schoolnieuw

We willen via Essen naar Nederland fietsen. We vonden voor de eerste nacht
een slaapplaats in St.-Annaland. De
tweede dag fietsen we via SchouwenDuivenland naar Walcheren en overnachten in Vlissingen. De derde dag
laten we ons overzetten naar Breskens
en fietsen we nog tot in Knokke. Daar
nemen we ’s avonds de trein terug naar
huis.
Heb je zin, schrijf je dan zo vlug mogelijk in via kav@zevendonk.be of bij Lieve
Hallewaert (014 42 44 55).

De afgelopen weken is er gewerkt aan
het dak van onze kleuterafdeling. Ondertussen staan nieuwe projecten in de
startblokken: het grondig vernieuwen

ws
van de vloer in onze gymzaal, het volledig vernieuwen en aanpassen van de
verlichting in de lokalen, het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van de
lagere school. Klokskeskermis op zaterdag 31 mei is één van de activiteiten die
we organiseren om onze projecten ook
effectief financieel te kunnen realiseren. Samen blijven we zorgen voor een
eigentijdse school- en werkomgeving.

ICT op school

chiro

Digid@k in het vroegere klooster is
ondertussen wel een begrip geworden
in Zevendonk. Zowel leerlingen van
onze school als heel veel inwoners van
Zevendonk en Turnhout hebben de weg
naar dit computercentrum gevonden
om op een zinvolle manier gebruik te
maken van deze computerruimte.
Op school hebben we ondertussen een
tiental nieuwe laptops aangeschaft om
computers in te schakelen in de klaspraktijk. Onze ICT-coördinator zorgde
alvast voor opleiding van het team en
onze oudste leerlingen op school zullen
zeker op een enthousiaste en zinvolle
wijze de nieuwe computers gebruiken
in de klas

We hebben de afgelopen maanden niet
stilgezeten op de chiro. Onze kaas-enwijnavond was een erg gezellig, de
chiroviering warm en onze wijnverkoop
een succes. Alvast een goeie start op
het nieuwe jaar in goed in te zetten! We
willen ieder van jullie dan ook een warm
(chiro)jaar toewensten! Wat staat er in’t
kort op ons programma? Wel, 11 en 12
januari is ons kerstfeestje voor de leden
gepland. Op 12 januari komen we jullie
kerstbomen langs de straat ophalen.
Vergeet hem niet buiten te leggen! ’s
Avonds kunnen jullie allen terecht voor
een hapje en een drankje op onze kerstboomverbranding. Het belooft een reuze-gezellige avond te worden. Let wel

Bos- en zeeklassen...

KWB

Onze vijfde- en zesdeklassers nemen
eind januari deel aan openluchtklassen
(zee- en bosklassen). We geloven in de
talrijke leerkansen die deze activiteit zal
bieden. Via internet en met medewerking van Digid@k zullen we dagelijks
voor verslaggeving zorgen zodat iedereen mee kan genieten van de belevenissen in Koksijde en Durbuy. In Digid@k
kunnen de ouders en geïnteresseerden
die zelf niet over een computer en internet beschikken, toch mee de belevenissen opvolgen.

Wandelen in Herentals
Maak samen met ons een stadswandeling door Herentals op zondag 13 januari om 13.30 uur. Er zijn daar beschermde
monumenten zoals de stadspoorten,
Nonnenvest, Begijnenvest, de Lakenhal en zo veel meer … Een gids zal
ons deze bekende en minder bekende
plaatsen tonen. Informeer of schrijf in
bij Staf Baelus, Tijkwerkersstraat 12, tel.
014 42 36 98.
Je betaalt 3 euro per volwassene. Jonger
dan 12 betaal je 1,50 euro (niet-leden
resp. 4 en 2 euro).
We spreken om 13 uur af aan de ingang
van Den Donk. Van hieruit rijden we
met eigen wagens naar Herentals. Deelnemers zonder eigen vervoer kunnen
vanzelfsprekend ook mee.

Naar de Tongelreep
Op zaterdag 19 januari vertrekken we
om 13 uur aan het parochiaal centrum,
per auto, naar de Tongelreep bij Eindho-

op, het is deze keer aan de overkant van
het pleintje op de vlasgaren. We hopen
jullie massaal te mogen verwelkomen
aan ons vuur! Verder kijken we ook erg
uit naar onze kinderfuif en nuit gratuit
op 16 februari. Een avondje dansplezier
voor klein en groot. Het thema van onze
kinderfuif verklappen we nog niet, maar
hou de posters in het oog! Voor de Nuit
Gratuit kunnen we weer rekenen op DJ
Scream, die die avond opnieuw het ene
90’s nummer na het andere in de mix zal
gooien. Ons 30-jarig bestaan laten we
ook hier niet zomaar voorbij gaan. Trek
je beste paar dancingshoes aan en kom
met ons meevieren! Hopelijk tot snel op
één van onze activiteiten!

ven. In dit zwemparadijs kan je je naar
hartenlust uitleven. Inschrijven kan bij
Koen Antonissen, Kapelweg 98, tel. 014
41 03 54. Met ons betaal je maar 4 euro
per persoon. Kinderen tot 4 jaar kunnen
gratis mee. We kunnen er zwemmen tot
tot 17.30 uur.

Koken met KWB
Spijtig, maar de nieuwe reeks is nu al
volzet. Meer informatie bij Mil Broeckx,
tel. 014 42 78 04.

Goed verzekerd?
Een informatieavond rond verzekeringen op dinsdag 29 januari om 20 uur in
Den Donk.

Kaartavonden
Vanaf vrijdag 1 februari om 20 uur in
Den Donk. Het gaat om vier zettersavonden met telkens zes beurten. De
laatste avond wordt voor de deelnemers
een heerlijk worsten- en appelbrood
voorzien. Iedereen is welkom!

de 7sprong kalender
januari

07 ma
20 Wijkmeesters KWB vergaderen

16
21

Kinderfuif Chiro, Den Donk
Chirofuif, Den Donk

landelijke gilde
0472 39 64 90

19 di
19.30 Redactie Buurtkrant
20 Buurtraad, Den Donk

info@zevendonkvoormuco.be
014 42 44 55
http://www.zevendonkvoormuco.be

20 wo
19.30 Kookles KAV

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

13 zo
13.30 KWB stadswandeling

23 za
Ontmoetingsdag Klaverblad

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

15 di
10 KAV fietst naar Asielcentrum Arendonk

24 zo
9.30 Gezinsviering

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

12 za
9
Ophaling kerstbomen
18 Kerstboomverbranding, Verloren
Weg/Tielendijk

18 vr
19.30 ontmoetingsfeest KAV
10 OKRA naar vakantiebeurs Retie

25 ma
19.30 Train je geheugen. Infoavond KAV
27 wo
19.30 Creales KVLV

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

19 za
13 KWB Zwemmen in de Tongelreep

maart

23 wo
19.30 Kookles
20 bestuursvergadering KVLV
20 Ouderavond eerste communie

04 di
19.30 KAV bestuursvergadering

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

12 wo
19.30 Kookles KAV
19.30 Bloemschikken KVLV

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

wekelijks

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

24 do
19 Kooklessen KWB (1)
25 vr
13 Verbroederingsfeest OKRA
29 di
20 Goed verzekerd? Infoavond KWB
31 do
19 Kooklessen KWB (2)

februari
01 vr
20 Kaartavond KWB 2de reeks (1)
04 ma
20 Wijkmeestervergadering KWB
05 di
19.30 KAV bestuursvergadering
20 werkvergadering Zevendonk voor
Muco
07 do
19 kooklessen KWB (3)
08 vr
20 Kaartavond KWB 2de reeks (2)
14 Verbroederingsfeest OKRA
12 di
19.30 Kinderen in een verwenmaatschappij. KAV-avond

di 20u
KAV turnt, turnzaal school
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

13 wo
19.30 algemene vergadering KVLV

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

16 za
10 Kinderbijeenkomst 1ste communie

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

Wijkbib

Geduld nodig
Een tijdje terug was er in de buurt wat
ongerustheid over het verdwijnen van
de wijkbib. Toen polstten we bij de bibliotheek naar concrete informatie. Die
kregen we niet. Dan maar anders geprobeerd. We rekenden daarvoor op de
wet op de openbaarheid. Op de laatste
communicatieraad vroegen we daarom
of we geen inzage konden krijgen in
het verslag van die vergadering. Geen
probleem, vond de aanwezige schepen.

Achter het net gevist
Na de communicatieraad vroegen we
dan nog maar eens dat verslag op. We
kregen het niet: het moest eerst nog
op de volgende vergadering van het
beheersorgaan van de bib goedgekeurd
worden. En dat gebeurt pas in februari. We proberen je op de hoogte te
houden.

