DE 7SPRONGKALENDER

VERENIGINGEN

02/05 DI
20 u KAV, Kernbestuur, Den Donk
20-21 u KAV, Turnen, school

02/06 VR
KWB, Startavond
12.30 u KBG, Verbroedering, Den Donk

info@de7donkserakkers.be
014 42 89 03
http://www.de7donkserakkers.be

03/05 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
19.30 u KWB, Actie Rijbewijs 3, Den Donk
19.30 u KAV, Ontmoetingsfeest, Den
Donk

03/06 ZA
14 u, Vormsel, kerk

buurtwerk@zevendonk.be
014 42 52 02
http://www.zevendonk.be

07/05 ZO
Dag van de KWB, Brussel
9.30 u Meikeskermis, kerk
08/05 MA
20 u KWB, Wijkmeesters vergaderen, Den
Donk
09/05 DI
KAV, Fietsen
20-21 u KAV, Turnen, school
10/05 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
19.30 u KWB, Actie Rijbewijs 4, Den Donk
20 u Buurtwerk Zevendonk: Zevendonkse Stemmen, kleuterschool
14/05 ZO
9.30 u Eerste Communie, kerk
16/05 DI
KVLV, Daguitstap culinair Gent
20-21 u KAV, Turnen, school
17/05 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
19.30 u KWB, Actie Rijbewijs 5, Den Donk
19 u Buurtwerk Zevendonk: Zevendonkse Stemmen, Kapelweg 187

04/06 ZO
Doopviering, kerk
9.30 u Pinksterviering, kerk
04/06 ZO
13.30 u KWB, Vissen, Stadsparkvijver
05/06 MA
20 u KWB, Wijkmeesters vergaderen, Den
Donk
06/06 DI
9.30 u Ziekenzorg, Kleine kern
19.30 u 7SPRONG, redactieraad buurtkrant
20 u KAV, Kernbestuur, Den Donk
20-21 u KAV, Turnen, school
07/06 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
10/06 ZA
9 u Klokskeskermis, school en Den Donk
KWB Voetbaltornooi FC Breugel
11/06 ZO
KWB Voetbaltornooi FC Breugel
12/06 ma
13.30 u Ziekenzorg, Kernvergadering
13/06 DI
KVLV, Bedevaart Scherpenheuvel
KAV, Fietsen
20-21 u KAV, Turnen, school

18/05 DO
Uitstap Ziekenzorg

14/06 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
20 u Schoolraad, school

20/05 ZA
9 u KWB & KAV, Garageverkoop

19/06 MA
De nieuwe 7SPRONG wordt verdeeld

23/05 DI
20-21 u KAV, Turnen, school

20/06 DI
20-21 u KAV, Turnen, school

24/05 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
19.30 u KWB, Actie Rijbewijs 6, Den Donk

21/06 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
20 u Ouderraad + jaarafsluiting, school

27/5 ZA
7 u, KAV, op reis naar Luik

22/06 DO
20 u Parochieraad Klaverblad, Den Donk

29/05 MA
KVLV-Bestuursvergadering, Den Donk

24/06 ZA
10 u KWB, voorbereiding gezinsuitstap,
Den Donk

31/05 WO
19 u, KVLV-ﬁetstocht, motorwinkel Stwg.
op Diest
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SPORT

chiro@zevendonk.be
014 42 44 55
http://chiro.zevendonk.be

Miniemen Hand in
Hand kampioen

kav@zevendonk.be
014 42 44 55
http://www.zevendonk.be
kbg@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
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
7donk@digidak.be
Kapelweg 58
014 47 84 52
ma wo do vr 13.30-17.30 u, di 15.30-19.30 u
http://www.digidak.be
kinderopvang gabbersenco@skynet.be
Kapelweg 58
014 65 40 05
bib@turnhout.be
Kapelweg 54
014 42 81 90
wo 14-16 uur, vr 15.30-17.30 uur
http://www.turnhout.be/bib
speel-o-theek
Kapelweg 56, woensdag van 14 tot 16 uur

ACTIEF IN JE STRAAT?
dan zoeken we je adres
In heel wat Zevendonkse straten zijn
mensen actief: ze houden jaarlijks een
barbecue, een wijkfeest, ze zorgen
voor jubilea’s, ...
We zijn op zoek naar de adressen of de
e-mailadressen van die mensen. Dan
kunnen we die activiteiten mee opnemen in deze buurtkrant.

ZELFSTANDIGE?

Kijk dan even bij de Adressen op www.
zevendonk.be Sta je er nog niet tussen? Laat ons iets weten!

014 42 52 02 • info@zevendonk.be

ver. uitg. Willy Vangeel, Glazeniersstr. 31, 2300 Turnhout

zowel www.zevendonk.be als DE 7SPRONG krijgen de financiële steun van de stad Turnhout

In juni bevragen we 1.800 Zevendonkenaars over hun leven in de wijk

ZEVENDONKSE STEMMEN

Jouw mening over onze buurt
Naar jouw mening gaan we in juni op
zoek. Met een uitgebreide vragenlijst
over allerhande thema’s.

Hoe het hier nu is, wat jij daar van
vindt, maar ook waar we naartoe willen met de wijk. Op onze manier willen
we daar zoveel mogelijk bewoners bij
betrekken.

Vragen kiezen
Met de buurt kochten we een onderzoekspakket aan. Het belangrijkste
daarin is een vragenbundel waarmee
we naar de wijk willen trekken. Nu
bevat die nog meer dan 300 algemene
vragen, maar tegen juni willen we die
herleiden tot een zestigtal Zevendonkse belangrijke vragen.

Iedereen vanaf elf doet mee
Die vragenlijsten geven we aan iedere
bewoner die ouder is dan 11 jaar. Kin-

WWW. ZEVENDONK.BE
Op onze buurtsite vind je alle buurtnieuws. Een greep uit de laatste titels:
een nieuwe ﬁetsstalling aan de brug,
de algemene vergadering van KVLV,
het College keurt het ontwerp voor het
kruispunt expressweg-Mastheidestraat
af, een vergunning voor 15 sociale
woningen aan Tielendijk.
Je vindt er ook de activiteitenkalender

deren hebben immers ook een mening.
Een week later halen we dan huis aan
huis alle antwoordformulieren op. Die
verwerken we in de vakantiemaanden
met een speciale internettoepassing. Zo
hebben we in september de resultaten
mooi op een rijtje.

Voorbereidend werk
Maar eerst willen we met zoveel mogelijk mensen de thema’s aﬂijnen waarover
we vragen willen stellen. En die vragen
moeten we dan ook nog kiezen.
Dat doen we op woensdag 10 mei.
Op 17 mei maken we er een leesbaar
en werkbaar geheel van. Zo kunnen we
de vragenlijst verdelen samen met de
7SPRONG van 18 juni.

Dit seizoen hebben we in onze rangen
een echte kampioenenploeg.
Onze miniemen waren de beste in hun
reeks. De Zevendonkse jongens die
deze knappe reeks mee hielpen neerzetten waren Ben Wouters, Jasper Goris,
Christophe De Beuker, Sam Heirman,
Tomas Van Gool en Sam Simons. Proﬁciat
mannen! Op zondag 23 april werden ze
vóór de wedstrijd van het eerste elftal in
de bloemetjes gezet.
Op 12,13 en 14 mei hebben we jeugdtornooien voor onze jeugdploegen.
We beginnen op vrijdagavond met de
scholieren, zaterdag zijn de kadetten en
duiveltjes aan de beurt en op zondag
zijn de miniemen en preminiemen van
de partij.
Alle supporters zijn welkom. Heb je
zin om met je vrienden te voetballen
volgend seizoen, kom dan beslist eens
langs op onze terreinen aan de Veedijk:
we geven je graag de nodige informatie!
http ://www.hihturnhout.be

Hou me op de hoogte?
Als je mee wilt doen, houden we je
graag op de hoogte. Meld je aan op
www.zevendonk.be of bel 014 42 52 02.

van alle Zevendonkse verenigingen op.
Je vindt er adressen van Zevendonkse
verenigingen en zelfstandigen. Je vindt
er honderden Zevendonkse foto’s. De
meest recent toegevoegde: de kookcursus van KWB, archieﬀoto’s van KAV, Loop
je ﬁt met KAV en KWB, de priesterwijding
van Fons Van Gorp.
ZEVENDONK.BE • vlot, bijdetijds en van ons

Nieuws voor ons?

Heb je een artikel voor de 7SPRONG of
voor de buurtsite www.zevendonk.be?
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. Het volgende nummer verschijnt in
de week van 19 juni. Lever het best in vóór 6
juni.

CHIRO

Op 23 april konden onze ouders zich
nog eens uitleven op een echte chirozondag.
Een namiddag vol spel en plezier sloten
we af met onze overheerlijke spaghettiavond. Foto’s van dit alles vind je op
http://chiro.zevendonk.be
Vanaf nu wordt het wat rustiger in chiroland omdat de examens weer in zicht komen. En het is natuurlijk voor de leiding
en leden heel belangrijk om genoeg te
blokken zodat ze zeker allemaal mee op
kamp kunnen van 11 tot 21 augustus.
De volgende grote activiteit is ons
petank-toernooi dat plaatsvindt op
zaterdagnamiddag 29 juli. Die activiteit
is sinds enkele jaren een groot succes en
we hopen ook dit jaar weer vele sportieve petankers op de parking van de
lagere school te mogen verwelkomen.
Wie hierin minder geïnteresseerd is, kan
altijd terecht op ons buitenterras of meedingen naar de mooie prijzen van onze
tombola. Voor meer info kan je terecht
bij Nick Meeuwes, 0496 83 15 54.
Groetjes van de leiding!

SCHOOL

KAV EN KWB

Een schooljaar staat niet stil

Garageverkoop

Broederlijk delen: dank je wel
Bij onze vastenwerking zetten alle leerlingen van de lagere school zich daadwerkelijk in om écht te delen. Met de
vastensponsortocht zamelden ze maar
liefst 2.000 euro in. Zo konden we het
project van Broederlijk Delen ondersteunen (1.000 euro) én onze solidariteit
tonen met de boerengemeenschap van
Ichunia in Peru (1.000 euro). Een dikke
proﬁciat aan alle leerlingen voor hun
inzet: ze hebben écht getoond wat delen
is en kan zijn.

Meest zichtbare school van Turnhout!
Je kon er de afgelopen weken niet naast
kijken: onze leerlingen werden gezien
in het verkeer. Samen met de ouderraad
zorgden we ervoor dat alle leerlingen
van de lagere school een ﬂuovestje
kregen en warm gemaakt werden om
het eﬀectief te dragen. Met een heleboel
activiteiten behaalden onze leerlingen
de eerste plaats en werd de school ofﬁcieel gelauwerd door de schepen en
medewerkers van de preventiedienst
van de stad Turnhout als ‘ meest zichtbare school’.

PAROCHIE

Pastor op bezoek in ziekenhuis
Als je een tijdje in het ziekenhuis verblijft, komen wij je graag bezoeken. Als
we het weten, tenminste.
Hoe weten wij het? Als je ons zelf verwittigt of als je familie ons verwittigt, of als
je het papier invult dat je in het ziekenhuis daarvoor moet krijgen. Heb je geen
papier gekregen? Vraag er dan naar.
We brengen je graag een bezoekje
(daarvoor hoef je echt niet in levensgevaar te verkeren).

Binnenkort in de parochie
Op zondag 14 mei doen 25 kinderen in

de viering van 9.30 uur hun eerste communie in de kerk van Zevendonk.
Op zaterdag 3 juni om 14 uur hernieuwen 35 jongens en meisjes hun doopsel
en ontvangen ze het vormsel.
Op pinkstermaandag 5 juni kan je in en
om de kerk en de parochielokalen van
Schorvoort terecht voor de eerste ontmoetingdag Ver-pozen (een organisatie
van het dekenaal team van het dekenaat
Kempen).
Op pinksterdag 4 juni is het om 10 uur
Klaverbladviering in de kerk van Schorvoort.

Een fantastisch resultaat dankzij heel
veel inzet. Onze leerlingen, leerkrachten en ouderraad waren dan ook terecht heel ﬁer op dit prachtig resultaat.
De oﬃciële viering werd afgerond met
lekkere zelfgebakken wafels en chocomelk als feestelijke attractie.

Klokskeskermis… Hou 10 juni zeker
vrij!
Klokskeskermis komt langzaam maar
zeker dichterbij. Achter de schermen wordt er al druk aan de nodige
voorbereidingen gewerkt om er weer
een échte feestdag van te maken. We
hopen weer op heel veel sympathie
en steun te kunnen rekenen om er een
echt succes van te maken. Binnenkort
komt iemand van de ouderraad bij je
langs met loten van onze reuzetombola en krijg je een uitnodiging in je
brievenbus. We zorgen weer voor een
rijke gevarieerde dag zodat iedereen
aan zijn trekken kan komen. Alvast een
dag om naar uit te kijken. We hopen
weer iedereen op deze bijzondere
feestdag te kunnen verwelkomen!

Op zaterdag 20 mei kan je in Zevendonk eenvoudig en op een originele
manier iets tweedehands kopen.
Een aantal gezinnen verkopen zelf
hun afgedankte goederen voor een
zacht prijsje vanuit hun eigen garage,
hun voortuin, op hun inrit, onder een
parasol of in een tent, ….
Dat is goed voor de portemonnee van
iedereen (jongeren en volwassenen)
én voor het milieu: wij beperken de
afvalberg door hergebruik aan te
moedigen.
KAV & KWB zorgen er enkel voor dat de
verkoper en de geïnteresseerde koper
samengebracht worden. Kopers van
overal zijn uiteraard welkom, dus vertel
het voort!

Verkoopsvoorwaarden
• je woont in Zevendonk
• als verkoper schrijf je je ten laatste op

Doe mee!
• probeer met zo veel mogelijk mensen
uit dezelfde buurt deel te nemen. Hoe
meer verkopers in éénzelfde straat, hoe
interessanter voor de kopers

Contactpersonen
May & Leo Van der Veken-Geudens,
Winkel 48 (014 85 02 96); Suzy & Ward Jacobs-D’Joos, Glazeniersstr. 45 (014 41 01
12); Guy Loodts, Kleine Reesdijk 66 (014
42 81 77); Kurt Vervoort, Duivendongenstr. 38 (014 43 95 54)

KVLV

Supergezellig
Op onze algemene vergadering van 12
april was het supergezellig. Ria (onze
ene...) verwelkomde ons en Nicole (onze
andere voorzitster) bracht een mooie
bezinning. Daarna kwam de maaltijd:
een lekker hoevebordje en paaseitjes als
dessert.
Nadien praatte Annemie Derkinderen
over Thuis- en mantelzorg.
Dan kwam de ontspanning: een groep
van 7 salsadansers gaven een demonstratie. Het was zeker de moeite om die
heupen te zien draaien, maar daarna
kwamen wij aan de beurt en kregen we
ook een salsadansje aangeleerd.
Echt moeilijk was het niet, maar de sfeer
zat er goed in en bijna iedereen deed de
salsa mee.
Daarna vertelde Anita uit de Glazeniersstraat over de citytrip naar Rome die ze
met onze reischeque van 250 euro (die
ze vorig jaar won) ondernam. Ze schonk
ook nog een tombolaprijs uit Rome. Dit
jaar won Betty Caers (ook uit de Glazeniersstraat) de reischeque; dus Betty, je
weet wat je te doen staat hé!

GOUDEN JUBILEA
Fons Van Gorp

Nieuwe kleuters
Dit schooljaar voorzien we nog een
laatste instapmoment voor nieuwe
kleuters op maandag 29 mei. We
voorzien terug een instap- en kennismakingsmoment op woensdag 24 mei
van 10.45 tot 11.30 uur in de klas van
de Gele Zonnetjes. Je kan de inschrijving dan in orde brengen en kennismaken samen met je kind met de juf,
het klas- en schoolleven.
Ouders die graag tijdig de inschrijving
doen van hun kleuter of kind voor de
lagere school mogen altijd telefonisch
een afspraak maken met de directeur.
We zorgen dat er dan tijd en ruimte
is om rustig kennis te maken met de
school in de ruime zin van het woord.
Alvast hartelijk welkom aan alle
nieuwe gezichten op school!

15 mei in met een inschrijﬀormulier
• je maakt een overzicht van alle materialen die je wilt verkopen
• die volledige lijst bezorg je ons
• je betaalt vooraf het inschrijvingsgeld.
Leden van KAV of KWB betalen 2,5 euro
per verkoopstand. Anders betaal je 4
euro.

ZOEKERTJES
op www.zevendonk.be
Voortaan kan je gratis én makkelijk
je zoekertjes kwijt op onze buurtsite.
Meubels teveel? Een ijskast die je kwijt
wilt? Je zoekt een tweedehands ﬁets?
Gewoon op ‘zoekertjes’ klikken, je zoekertje, je mailadres en evt. je telefoon.
Even klikken op de bevestigingsmail,
en je advertentie staat op het Internet.
Je kiest zelf voor hoelang.
meer weten? info@zevendonk.be

Fons Van Gorp, geboren en getogen in
Zevendonk, werd op 8 april 1956 tot
priester gewijd in Mechelen. Na zijn
pensionering als pastoor van Rijkevorsel keerde Fons terug naar zijn geliefde
Zevendonk. Op 15 april 1956 mocht hij
voor het eerst voorgaan om eucharistie
te vieren in de kerk van Zevendonk.
50 jaar later wil Fons graag in dankbaarheid samen met familie, confraters,
vrienden, buren en de parochianen van
het Klaverblad zijn Gouden Priesterjubeleum vieren.
Hij nodigt ons allen van harte uit voor de
feestelijke eucharistieviering op zondag
28 mei om 10 uur in de kerk van Zevendonk.
Na de viering zou Fons je graag ontmoeten op een receptie in het parochiecentrum Den Donk. Hartelijk welkom!

Gust Turelinckx en Lisette Jonckers

Op 8 mei ‘56 trouwden Gust en Lisette.
Ze wonen op de Stwg. op Diest 63.

Fernand Dierckx en Jeanne Segers

Op 15 mei ‘56 trouwden Fernand en
Jeanne. Ze wonen op de Kapelweg 112.

