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Thema 2019
Op 9, 10, 11 en  12 juli staat de Zevensprong helemaal in het thema “De 
Zevensprong, geen tijd te verliezen”. De groepsnamen, al onze activiteiten, 
de vossen tijdens de vossenjacht, de aankleding en het rode draad verhaal 
zullen te maken hebben met reizen door de tijd. Bij een thema hoort natuurlijk 
ook een mooie thematekening. De tekening van dit jaar zie je hiernaast.

Inschrijving Zevensprong 2019
Op donderdag 18 april is de inschrijfavond bij Mariendael. We hebben plaats 
voor maximaal 300 kinderen uit groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode, Boskant, 
Olland en Nijnsel. De inschrijfformulieren  zullen een aantal weken 
voor de inschrijfavond worden uitgedeeld op alle scholen. Om 
kinderen van het speciaal onderwijs te kunnen bereiken, worden 
er brieven uitgedeeld in de busjes van het leerlingenvervoer. 

Informatieavond
Vorig jaar hebben we voor het eerst een informatieavond voor 
ouders georganiseerd. Dit willen we ook dit jaar weer gaan doen. Ditmaal 
geven we deze voorafgaand aan de inschrijfavond, en wel op dinsdag 
9 april. Meer info hierover volgt via onze social media kanalen en website. 

Vrijwilligers
Om de groepjes kinderen tijdens de Zevensprong te begeleiden 
doen we elk jaar een beroep op vele vrijwilligers, ongeveer 60 in totaal. 
Wij kunnen niet zonder deze vrijwilligers en we zijn ontzettend 
blij dat zij een week van hun vakantie opofferen om de kinderen een 
geweldige week te bezorgen. Gelukkig hebben zich ook dit jaar al  veel  
vrijwilligers aangemeld om de 24 groepjes met kinderen deze week te leiden. 
Maar we zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. Ook vrijwilligers hebben een 
leuke en gezellige week met leuke activiteiten en terras avonden. Dat is ook terug te 
zien aan de vele jubilarissen. Elk jaar hebben we wel 5 of 10 jarige jubileums.

2019 is van start gegaan en de kerngroep is al een aantal maanden bezig met 
de organisatie van de komende Zevensprong. Het programma is al in grote 
lijnen bekend. In deze eerste nieuwsbrief van 2019 praten we jullie bij over 
onze ontwikkelingen. Ook is er een interview te lezen met een vrijwilliger en 
staat er weer een sponsor in the spotlight. 
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Sponsoracties
Om een Zevensprong te organiseren is veel geld nodig. Wij willen als organisatie het inschrijfgeld 
laag houden, zodat de Zevensprong voor iedereen toegankelijk is. Daarom zijn we ook enorm 
blij met onze sponsoren. Met hun sponsoring kunnen we veel activiteiten tijdens de Zevensprong 
financieren.  Onze sponsoren zijn voornamelijk bedrijven binnen de gemeente Sint-Oedenrode zoals 
hieronder in het overzicht is te zien. Naast deze sponsoren krijgen we als stichting ook soms giften 
zoals onlangs door “Rooi Fietst” en  het team “Bovenaan de Lijst” dat 3e werd bij de Rooise Kwis, 
en de Zevensprong als hun goede doel had doorgegeven. Verder doen we ieder jaar mee met de 
Clubkasactie van de Rabobank. Ook dit jaar mochten we vele stemmen ontvangen van de leden van 
de Rabobank en werden we vijfde. 

Interview met een vrijwilliger
In deze nieuwbrief willen we een vrijwilliger het woord geven, om zo een betere 
inkijk te geven in het reilen en zeilen van de Zevensprong.

Kun je je eens voorstellen?
Hallo allemaal, mijn naam is Dirkje van Heesch en ik ben 22 jaar. 
Op dit moment volg ik de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker en zit in het 2de leerjaar. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de Zevensprong? 
Ik heb 6 keer meegedaan met de Zevensprong en dit altijd met veel plezier 
gedaan.

Waarom ben je vrijwilliger bij de Zevensprong?
Ik heb de keren hiervoor meegedaan met de zevensprong, omdat het mijn 
vakantie compleet maakt. De kinderen geven zoveel enthous iasme 
en energie! En daar kan ik veel voldoening uit halen en van genieten. 
Daarnaast vind ik de manier hoe de leiding wordt betrokken bij 
deze week ook top! Je krijgt regelmatig informatie over de 
zevensprong en in de week zelf is alles super duidelijk. Als laatste 
kunnen natuurlijk de mede vrijwilligers van deze week niet ontbreken 
en ook na de zevensprong behoud je zo je contacten.  

Wat is het leukste, grappigste, dat je tijdens de Zevensprong hebt meegemaakt?
Hetgene wat ik vooral leuk vind elk jaar weer, is dat de kinderen je herkennen en je ook een leuke band 
in deze week kan opbouwen. Grappige momenten zijn er te veel om op te noemen, 
zowel opmerkingen van kinderen als plezier met de leiding en kerngroep.

Is er iets wat mensen niet weten van de Zevensprong, en wat ze 
eigenlijk wel zouden moeten weten?
Er is een hechte groep vanuit leiding en kerngroep en er is 
elke zevensprongavond de mogelijkheid om naar het terras te 
komen en bij te kletsen over de week. De opkomst hierin is altijd heel 
groot. 

Heb je nog een leuke anekdote of iets wat je graag kwijt wil?
Ik denk dat als jij enthousiast en energiek bent in het dagelijks leven en kinderen een te 
gekke toffe week wilt bezorgen, je jezelf aan moet melden voor deze week! 

In de spotlights “Tegeloutlet van Erp in Nijnsel“
Tegeloutlet van Erp in Nijnsel is zoveel meer dan alleen een tegeloutlet. Daarom noemen zij zich  
tegenwoordig liever van Erp Tegels en Outlet.



Even voorstellen
Tegeloutlet van Erp is het adres voor vloer en wandtegels en goed advies.
De eigenaren Vincent en Roland zijn tegelzetters van huis uit en hebben samen 50 jaar ervaring 
in het verwerken van keramische wand en vloertegels. Ze zijn begonnen als collega’s 
bij een baas maar daarna zijn ze als zelfstandige ieder een eigen kant op 
gegaan. In 2010 hebben Vincent en Roland elkaar weer gevonden en zijn 
ze samen gaan werken.

Overname Tegeloutlet 
Er kwam steeds meer de vraag van klanten of ze ook tegels 
verkochten. Toen zijn ze met een aanhangwagen met tegels langs 
klanten gegaan. Na verloop van tijd werd de vraag steeds groter 
en kwam in 2016 Tegeloutlet in beeld. Familie van Erp wilde stoppen met 
hun zaak en Vincent en Roland hebben het overgenomen. De showroom 
hebben ze grondig aangepakt en overzichtelijk gemaakt. Vincent en 
Roland hebben mooie ruime wand- en vloervlakken gemaakt om klanten 
zoveel mogelijk te laten zien wat de mogelijkheden zijn. “Je kunt een tegel 
pas goed beoordelen als je die in een groter vlak ziet” zijn de woorden 
van Roland. 

Inmiddels vinden bouwbedrijven, zzp’ers en particulieren de 
weg naar van Erp Tegels en outlet. Ze kunnen een totaal concept 
aanbieden van slopen tot afwerking. Goed 
contact en advies met de klant staat bij Tegels 
en Outlet van Erp hoog in het vaandel want een 
tegelvloer of badkamer neem je toch voor een lange tijd. 
Ze werken met keramische tegels die zijn sterk, kleurvast en krasvast 
in allerlei maten. Natuursteen is er niet te koop. Daarnaast zijn er 

aanbiedingen in restpartijen 1e kwaliteit 
en elke maand 8 verschillende tegels in 
de aanbieding. Inmiddels verkopen ze ook professioneel gereedschap, 
lijmen, kit, schoonmaak spullen, waterstofzuigers en niet te vergeten, 
de trots, het  levelsysteem om een vloer op een gemakkelijke manier 
perfect vlak te leggen. Ook zijn tegelsnijders en slijptollen te huur. Met 
professioneel gereedschap werkt het gemakkelijk.

De Zevensprong bedankt van Tegeloutlet van Erp voor het leuke interview en de sponsoring!



Wij bedanken onze sponsors voor hun ondersteuning! Onze hoofdsponsors:

De Zevensprong wordt mede mogelijk gemaakt door:

Albert Heijn, Bramax Automotive, IKAR Keukens, Krans Hoveniers, Mark van Dijk Schilderwerken, Van Acht Autoschade, Bouwgroep van Stiphout, 
Bouwmarkt Forum, v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, Betonfabriek van de Meulengraaf, Trido IT-groep, 
Verbakel BV, Winkeliers de Markt, De Helden van Kien, De Borgmolen, Lounge 8, Stapperz en Kiddooz, van de Berk assurantien, Café het , 

Kerkpleintje, Drankenhandel van Boxmeer, Bart van der Aa fotografie, Cafetaria de Mert, Mars Veghel, Keizerskroon Bloembinderij, Babydump, 
Traiteur Verheijen, Wooninitiatief Kamille, Bakkerij Bekkers, EMTÉ Supermarkten, Dommelfruit, B&D Sfeerbeheer, Jumbo Supermarkten, Manege de 
Pijnhorst, De Rooyse autobedrijven, Masta aanhangwagens, Stichting Mariëndael, Bongers tankstation, Tegel outlet, BS Beton BV., Marinus Merks 
montage, Fysiotherapie de Meierij, Emile Kalmann, van Uden caravans, de Bruin Installatie, Formido, Kiwanis Sint-Oedenrode, Boxsons autolease, 

Rabobank Hart van de Meierij, ING, Gemeente Meierijstad, Omroep Meierij, Mooirooi, Beat It, Sunrise, Phoenix
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Kunststof  Lastechniek 
Verbakel 

Een begrip op het gebied van kunststof lassen 

www.kunststoflassen.com 
Gespecialiseerd in het produceren van duurzame  

kunststof producten op maat middels kunststof lassen 

 


