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buurt: infoavonden

Infoavond BIN-project
wo 19 maart, 20 uur, school •
gratis!
Op woensdag 19 maart licht Marc Grimon, commissaris politiepost Turnhout,
het Buurtinformatienetwerk toe.
Door het Buurtinformatienetwerk of
het Bin-project, kan iedere wijkbewoner
zich aansluiten op het telefoonnetwerk
van de Politie Regio Turnhout. Zo word
je door de politie verwittigd als er iets
verdachts in de wijk wordt gesignaleerd.
Er zijn al verschillende buurtbewoners
aangesloten bij het netwerk. Zevendonk
was in 2002 immers het eerste Turnhoutse Bin-project.
Meer weten? Willy Vangeel (Glazeniersstraat 31, tel. 014 41 23 51)

Open Doek wijkt af

Film in de buurt
Op vrijdag 4 april is het film in Zevendonk. Met Open Doek programmeren we die dag maar liefst 4 films in Ciné Den Donk. Gratis!
The cat returns
(vanaf 5 jaar • Japan • 14 uur)

Energie besparen

met 0, 10, 100, 1.000 en 10.000 euro
di 15 april, 20 uur, school •
gratis!
Energie besparen is geld besparen. Op
deze infoavond maak je kennis met zeer
concrete ingrepen die iedereen thuis
kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen.
We leggen praktijkgericht uit hoeveel
je kan besparen met een klein tot een
groot budget. Wat kan je met dat geld
doen en hoeveel bespaar je ermee? We
gaan ook in op het belastingvoordeel en
de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

Open Doek wijkt af naar Zevendonk

De jonge Haku redt op weg naar huis
het leven van een kat. Die kat blijkt echter Prins Lune te zijn, de troonopvolger
in het Koninkrijk der Katten. Haku gaat
mee naar het Kattenrijk. Maar de Kattenkoning wil haar aan de prins uithuwelijken. Dat ziet ze helemaal niet zitten. Ze
probeert te ontsnappen. Dat moet snel:
als ze vóór dageraad niet terug in de
gewone wereld vertoeft, verandert ze
voor altijd in een kat.
We beloven je alvast een brede glimlach
met deze prachtig geanimeerde fabel!

Polleke
(vanaf 9 jaar • Nederland • 15.30 uur)
Polleke is een jongedame die niet op
haar mondje is gevallen. Ze tracht
orde te scheppen in haar pril maar
wat chaotisch leventje. Haar ouders
zijn gescheiden en ze groeit op bij
haar moeder. Ze zorgt meer voor haar
drugsverslaafde vader dan hij voor haar.
Ze is dan ook nog tot over haar oren
verliefd op Mimoen, een Marokkaanse
jongen. Deze film bewijst ons alvast
twee dingen: dat we het niet steeds ver
moeten zoeken om op een mooie film
te stoten en dat cinema voor kinderen
niet per definitie een film zonder inhoud
moet zijn.

Machuca
(Chili • 21 uur)

Monsoon wedding
(India • 19 uur)

Chili in 1973. Als voorvechter van de
klasseloze maatschappij en democratie
staat Pater McEnroe toe dat ook armere kinderen toegang krijgen tot de
eliteschool. Daar ontmoeten Gonzalo en
Machuca elkaar. Ondanks hun verschillende achtergrond ontstaat er toch een
mooie vriendschap. Samen dromen ze
over rechtvaardigheid, hun eerste liefde,
enzovoort. Economische teloorgang en
politieke onrust stelt deze vriendschap
echter op proef.
Een verhaal over verdeeldheid in een
land.

Aditi gaat trouwen en de familie Verma
tracht het hele feestgebeuren goed voor
te bereiden. Als de huwelijksplanner Dabuy echter zelf met vlinders in de buik
zit en de planning in het gedrang komt,
raakt vader Lalit almaar nerveuzer. Alle
familieleden komen immers vanuit alle
uithoeken van het land en verwachten
heel wat. Wanneer Aditi op de koop toe
nog eens twijfels blijkt te hebben vreest
Lalit dat het feest op een ramp gaat
uitdraaien… .
Een luchtige film waar je een warm
gevoel aan overhoudt.

Schoolnieuw
Eigentijdse vastenwerking op school
We besteden extra zorg aan een eigentijdse geloofsopvoeding op school. Met
de vastentijd staan we samen met onze
leerlingen stil te staan bij de belangrijkste dingen: delen met anderen, de mensen rondom ons graag zien en luisteren
naar wat God te vertellen heeft. De
laatste twee weken steken we ook daadwerkelijk onze handen uit de mouwen
via het sponsoren van onze vastensponsorwandeltocht. De opbrengst willen
we enerzijds besteden aan de ondersteuning van de boerengemeenschap
in Ichunia (Peru) en anderzijds aan het
vastenproject van onze parochie.

Vaderdagontbijt
Op zondag 16 maart zorgen ouderraad
en school weer voor een uniek vaderdagontbijt. Een unieke kans om op een
lekkere wijze alle papa’s te verwennen
en ook de andere gezinsleden natuurlijk
niet te vergeten. Bij deze buurtkrant
vind je ook een uitnodiging en een
inschrijvingsbrief. Wij zorgen alvast voor
een overheerlijk, vers en verrassend
ontbijt voor heel het gezin!

kav
Lekkere desserten
Suzi en Lieve vergasten ons op woensdag 5 maart opnieuw op enkele desserten. Een frisse presentatie of een nieuwe
smaak toevoegen aan een dessert kan
dikwijls veel doen.
Om 19.30 uur in Den Donk. Leden betalen 5, anderen 7 euro. Inschrijven bij
Suzy D’Joos (014 41 10 12) .

We vertrekken rustig aan en stilaan
voeren we het tempo en de kilometers
op om ons klaar te stomen om op 21
september de muco-tour van 90km te
voltooien met een complete damesploeg!
We vertrekken op de hoek Duivendongenstraat/Kapelweg.
Meer info: Annemie Beyns (014 43 95
54)

Uitstap naar Dinant

KAV-vrouwen op de fiets
Die beginnen aan een nieuw wielersezoen op 2 maart. Je kan elke zondag (10
uur) en/of donderdag (13uur ) mee een
ritje maken langs Kempense wegen.

Op donderdag 24 april laten we je kennismaken met de vrouwen van Dinant.
Vie Féminine, de Waalse KAV, werkte
deze stadswandeling uit. Ze toont jullie
monumenten, de oude huizen en de
standbeelden die de sporen dragen
van de vrouwen van Dinant. Na een
verzorgde maaltijd bestijgen we met de
kabelbaan de indrukwekkende citadel.
Vertrek: 8 uur aan de Provence in
Oud-Turnhout. Als enkele vrouwen van
Zevendonk meegaan, komt men hen
ophalen in Zevendonk.
Deelname: 44 euro (reis, maaltijd en
gidsen inbegrepen). Inschrijven bij Suzy
D’Joos (014 41 10 12) .

KVLV

Naar Dendermonde
Op dinsdag 29 april sporen we om 8.12
uur met de leden vanuit Tielen naar
Dendermonde voor onze jaarlijkse
daguitstap. We worden daar opgewacht door onze gids voor een geleide
stadswandeling met bezoek aan OnzeLieve-Vrouwekerk en het stadhuis. Rond
de middag wacht er ons een degustatie van Dendermondse Witten met
een Malheurbier. Na de middagpauze

ws
Schoolvervoerplan en gezien worden
Ondertussen werken we verder aan
een goed schoolvervoerplan met alle
bevoegde diensten (politie, mobiel 21,
studiebureau, stadsdiensten en ouders).
Ook blijft onze actie rond zichtbaarheid
verder lopen.

Bouwwerfnieuws
Het dak van onze kleuterafdeling is
uiteindelijk volledig gerenoveerd. Vanaf
juni maken we werk van een volledig
nieuwe, aangepaste gymvloer en vernieuwen we de binnenverlichting in de
kleuter- en de lagere school.

Klokskeskermis
Zaterdag 31 mei: dan staat de volgende
editie van Klokskeskermis gepland.

Boeiende avond op school
Op donderdag 6 maart om 19.30 u.
organiseren we samen met de federale
politie een avond rond cyberpesten. De
avond staat open voor alle geïnteresseerden en is volledig gratis.

KWB
Praktische info over
snoeien
Op zondag 16 maart bezoeken we om
10 uur twee tuinen waar één en ander te
zien is. Karel Bols heeft het over snoeien,
verplanten, bemesten, enz … We
spreken af in de tuin van Leo en Gonda
Dierckx-Claessen, Kleine Reesdijk 84 om
dan even verderop de tweede tuin te
bezoeken.

Fietsen naar het zwarte
goud
Op paasmaandag 24 maart vertrekken
we om 8 uur aan Den Donk. We trekken
naar Beringen om daar de prachtige
lus van het Zwarte Goud te ontdekken.
Bij mooi weer fietsen we 50 km, anders
wordt het 35 km.
Als je geen fietsdrager op je wagen
hebt, kan je je fiets meegeven met de
bestelwagen. Een picknick voor ‘s mid-

Quiz
Op zat. 5 april om 20 uur in Den Donk.

Actie rijbewijs
Vanaf woensdag 9 april kan je de opleiding volgen van 19.30 tot 22 uur in Den
Donk.
Als je minstens 16 jaar en 9 maanden
oud bent, kan je onze cursus starten.
Meer informatie: Roger Sterckx (014 42
44 52)

Garageverkoop
Op zaterdag 3 mei is er weer een garageverkoop. Vraag inlichtingen, of vul het
deelnemingsformulier in en bezorg dit
vóór 22 april aan: Leo en May Van der
Veken-Geudens (014 85 02 96)

chiro
Kerstfeestje en kerstboomverbranding

Ketibivak

Op 11 januari hielden we een kerstfeestje. Sommigen deden een groot
kerstspel op de chiro, anderen een tocht
door het donker, een kwis,... De volgende dag was het kerstboomverbranding op ’n nieuwe locatie! Die is meteen
goedgekeurd!

Tijdens de paasvakantie (27-30 maart)
gaan onze keti’s weer op ketibivak.

Kinderbal en Nuit Gratuit
Nog maar net is het kinderbal en de fuif
voorbij! Op het kinderbal hebben we
mooie, dansende en spelende verkleedpakjes gezien en vele lachende gezichtjes. Wat later op de avond was het Nuit
Gratuit! Wat spannend in het begin,
maar uiteindelijk stond de zaal goed vol
en kwam alles op zijn pootjes terecht!

Kampplanningsweekend

maken we een stadswandeling langs
het Sint-Alexiusbegijnhof en de Begijnhofmusea. We brengen ook nog een
bezoek aan het Jazzcentrum Vlaanderen. We worden ook nog getrakteerd op
een kop koffie met Ros Beiaardpralines
en Ros Beiaardkoekjes. Inschrijven kan
tot 28 maart. De reis kost je 40 euro.

dags neem je zelf mee. Leden betalen 4
euro, anders betaal je 6 euro. Inschrijven
doe je bij Guy Loodts (014 42 81 77 of
guy.loodts@telenet.be)

Op 14-15-16 maart gaan we met de
hele leidingsploeg op weekend voor de
eerste voorbereidingen voor ’n supergeslaagd kamp!

Ontspanningsweekend
Omdat het chirowerk ook wel eens
zwaar kan zijn gaan we met de leiding
op ontspanningsweekend (4-6 april).
Nadien kunnen we er weer een lap op
geven en een geweldig kamp in elkaar
steken!

2de chirofuif
Omdat er dit jaar geen aspi’s zijn, geven
we nog ’n tweede fuif op 19 april!

Ouderdag
Op zondag 27 april gaat onze jaarlijkse
ouderdag door. Deze keer duurt die niet
de hele namiddag, enkel het laatste uur.
Maar daarover krijgen jullie nog meer
uitleg als het zover is.

de 7sprong kalender
maart
04 di
19.30
KAV bestuursvergadering
07 vr
19.30 KWB Avond-wandelzoektocht
10 ma
19.30 line dance KVLV
Bezoek Prinsenpark OKRA
12 wo
19.30 bloemschikken KVLV
19.30 kookles KAV

22 di
19.30 Redactie Buurtkrant
20 Buurtraad

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

23 wo
19.30 algemene vergadering KVLV

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

25 vr
13 Verbroederingsfeest OKRA’s Zevendonk en Goddelijk Kind
20 Quiz voetbalploeg KWB Zevendonk

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

mei

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

za 15
10 OKRA naar fietsbeurs Retie

03 za
10 Garageverkoop KWB en KAV

16 zo
10 Praktische info over snoeien KWB

04 zo
9.30 Meikeskermis: gezinsviering, kerk

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

19 wo
20 bestuursvergadering KVLV
20 Infoavond over het BuurtInformatieNetwerk, School

06 di
19.30 KAV bestuursvergadering

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

22 za
14 KWB Paaseierenloop
24 ma
8
KWB fietsen
28 vr
13 OKRA viert Paasfeest

april
01 di
19.30 KAV bestuursvergadering
02 wo
daguitstap Antwerpen, OKRA
05 za
20 KWB Quizavond
08 di
20 ouderavond eerste communie,
Schorvoort
09 wo
19.30 KWB Actie rijbewijs
12 za
10 kinderbijeenkomst eerste communie, kerk

11 zo
9.30 Eerste communie, kerk

wekelijks
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

14 ma
19.30 creales KVLV

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

15 di
20 Infoavond Energie besparen,
School

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

17 do
19.30 Bodydrum KAV

kvlv@zevendonk.be
014 41 95 37
http://www.zevendonk.be
kwb@zevendonk.be
014 42 81 77
http://www.zevendonk.be

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

Zingen?
Mevrouw, eventjes onder ons… Kan
je man, je vriend, je vader, je zoon of je
broer zingen? Kun je hem even missen
op dinsdag tussen 18.30 en 20 uur? Wij
zijn van het Zevendonks koor en zijn
dringend op zoek naar mannenstemmen. Wil je hem een zetje geven of kom
je zelf mee? Dames zijn ook welkom.
Onze voorzitster Marie-Louise Vanden
Bergh geeft u graag alle informatie.
(Kapelweg 124, 014 42 85 89)

Energieproblemen?
Ken je buren of mensen in de wijk die
ernstige energieproblemen hebben?
Dat bijvoorbeeld hun gas of elektriciteit dreigt afgesloten te worden, of dat
ze hoge energiefacturen bij leveranciers betwisten, … Het Vlaams project
Energie & Armoede zoekt zo’n mensen.
Dan kunnen ze samen met hen een
oplossing voor de energieproblemen te
vinden.
Ze willen die problemen dan ook bespreken met de overheid.
Samenlevingsopbouw Antwerpen
provincie vzw, Otterstraat 116.
T 014 44 26 75 of mail
anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be

