
Zevensprong 2019
Zoals al te lezen was in de vorige nieuwsbrief, heeft de Zevensprong dit jaar het thema “Geen tijd 
te verliezen!”. Elk jaar is er een rode draad verhaal waar het thema in terug komt. Alle activiteiten 
worden in dit thema bedacht. Dit jaar zullen we op tijdreis gaan. We gaan een stukje terug in het 
verleden, en we nemen een kijkje in de toekomst. Hopelijk zijn we op vrijdag weer terug in 2019!
Op dinsdag zullen we voor het 24e jaar te gast zijn bij manege de Pijnhorst. 
Waarvoor opnieuw onze grote dank voor de gastvrijheid op deze fijne 
locatie! Na de opening gaan de 275 kinderen bij de manege  ridderspelen 
doen. Daarnaast is er een leuk programma in de Kienehoef genaamd “de 
helden van de Kienehoef”.  Op woensdag nemen we een kijkje in 
de toekomst en hebben we een twaalfkamp. Hiervoor hebben 
we  6 grote luchtkussens klaar staan, en zullen we lasergamen, 
puzzelen en een escaperoom doen. Op donderdag gaan we met de bus 
op uitstapje naar een geheime bestemming. En tenslotte vindt er op 
vrijdagochtend  een Vossenjacht plaats rondom het Kasteel en de 
wijk Vogelenzang.  In de middag zal er een spectaculair 
optreden plaats vinden van een clown, en sluiten we de Zevenspong om 
4 uur af.

De Zevensprong in actie
Het hele jaar door zijn de sponsorcommissie en de kerngroep in 
actie om op allerlei manieren sponsorgelden en –materialen te 
verzamelen. Zo was er onlangs een emballagebonnen actie bij Jumbo 
Centrum dat het mooie bedrag van 230 euro heeft opgeleverd.

De zomer is begonnen, en de Zevensprong 2019, de 33e editie alweer, staat 
voor de deur. De Kerngroep heeft het programma helemaal rond, de groepjes 
zijn ingedeeld, de activiteiten bedacht, de vrijwilligers geïnstrueerd. De hoogste 
tijd voor deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief zullen we een tipje van de sluier oplichten wat betreft het 
programma van de Zevensprong. Vertellen we over de verschillende acties die 
er lopen en stellen we de vrijwilligers van dit jaar voor. Daarnaast kun je een 
interview lezen met de sponsor die in deze nieuwsbrief wordt geïntroduceerd: 
MARVU machine en apparatenbouw.
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In de maand juli zal deze zelfde actie worden gehouden bij de Jumbo Pieter 
Christiaanstraat. Hiermee hopen we opnieuw een mooi bedrag binnen te 
halen.
Verder zijn er veel bedrijven uit de omgeving benaderd met de vraag 
of zij prijsjes beschikbaar hebben voor de kinderen. Ook dit heeft weer 
mooie spulletjes opgeleverd, waaruit de kinderen mogen uitzoeken 
aan het einde van de Zevensprong.

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar gaan we weer  deelnemen aan de actie van de Rabobank, die dit 
jaar Rabo Clubsupport heet. Vanaf 27 september is het voor leden van de Rabobank 
mogelijk om een stem op ons uit te brengen.
Via deze link kun je lid worden van de Rabobank, en mag je stemmen.

Leiding 2019
Elk jaar hebben we zo’n 60 vrijwilligers nodig om een groepje te 
begeleiden tijdens. Het was dit jaar was lastiger dan anders, maar het 
is gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden. Op maandag 24 juni 
kregen alle vrijwilligers instructies over het programma en het leiding 
geven. Dit jaar worden hun shirts gesponsord door VDZ Trading. 
 
Sponsor In the spotlight “MARVU machine en apparatenbouw”
Veel mensen vinden het gewoon als ze voedingsmiddelen uitpakken en gebruiken. Maar er gaat heel 
wat vooraf voordat het geproduceerd en verpakt is. Marvu is een onderdeel uit de keten voor het maken 
van voedsel d.m.v. het ontwikkelen en bouwen van interne transportsystemen. 
Producten zoals onder andere stroopwafels, pannenkoeken en kippendijen 
passeren hun systemen. 

Met gedrevenheid verbinden ze de losse processtappen in productielijnen 
tot één soepel lopend geheel. Advies, ontwerp, p r o d u c t i e , 
assemblage, in bedrijfstelling, service en revisie: Marvu verzorgt het 
gehele traject en ontzorgt. Voor één specifieke machine of voor een 
complete productielijn op maat. Ze produceren alles in eigen huis 
en leveren maatwerk in hun oplossingen. Ze vragen zich continue af hoe 
zaken anders en vooral beter kunnen. Hierin gaan zij ver en zijn ze van toegevoegde 
waarde. Dankzij de klantgerichte aanpak ontstaan lange termijn relaties.

Het ontstaan van Marvu
Marc Vulders begon zijn bedrijf in januari 1993 in een pandje aan de 
Emmaustraat. Zijn eerste klant Bakkerij Roggy had grootse plannen, 
waardoor het pand aan de Emmaustraat al vlug te klein werd. Aan 
de Handelsweg in Nijnsel werd een nieuw bedrijfspand gevonden. 
Daar was voldoende ruimte om de projecten van Straatman 
en de koeltunnels voor Dealmans te monteren. Door grote 
opdrachten van Straatman en Daelmans werd het steeds complexer 
en specifieker en was er extra personeel nodig. In 2003 werd een kavel 
gekocht op bedrijventerrein “de Kampen” samen met zijn broer Wil. 
Het nieuwe pand werd gebouwd aan de Pearl S Buckstraat. In 2008 wist 
Marvu een belangrijke speler in de bakkerijmachines Rademaker aan zich te binden. 
Een paar jaar later werd de productieruimte verdubbeld door het gedeelte van Wil erbij te betrekken. 

In 2016 professionaliseerde Marvu haar computersysteem op de huidige tijd en werden twee 
hypermoderne machines aangeschaft om nog efficiënter te kunnen produceren. Het interieur werd 
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De Zevensprong wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bramax Automotive, IKAR Keukens, Krans Hoveniers, Mark van Dijk Schilderwerken, Van Acht Autoschade, Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, 
Betonfabriek van de Meulengraaf, Verbakel BV, Marcel Zwaard meubel en interieurbouw, Martina schoonmaakservice en glasbewassing, Formido,

Willem van de Sande Interieur en Keukenmontage, v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., MARVU machine en apparatenbouw, Tegel outlet, Albert Heijn,
Paul van Gastel Metsel en bouwbedrijf, BS Beton BV., Marinus Merks montage, Fysiotherapie de Meierij, Kunststof Lastechniek Verbakel bv,

van Uden caravans, de Bruin Installatie, Huwa international pipeline products bv, Bouwmarkt Forum Kluswijs, Helden van Kien, Mars Veghel,
Rodi Natuurlijk! Sint-Oedenrode, Stapperz en Kiddooz, Drankenhandel van Boxmeer, Traiteur Verheijen, Bakkerij Bekkers, Dommelfruit, TriNed BV, 

B&D Sfeerbeheer, Jumbo Kienehoef, Jumbo centrum, Masta aanhangwagens, Café het Kerkpleintje, Cafetaria de Mert, Bongers tankstation, 
vd Berk boomkwekerijen, Kalmann Mediaproducties, It’s pure lunch, De Borgmolen, van de Berk assurantien, Manege de Pijnhorst,

Bart van der Aa fotografie, Keizerskroon Bloembinderij, Stichting Mariëndael, Rabo Clubsupport, Gemeente Meierijstad, Mooirooi, Boxons
Omroep Meierij, Rooise kwisgroep “bovenaan de lijst”, Leenderts glaszettersbedrijf en glashandel, Cafetaria Chicken en Burgers, Rooi Fietst,

Sint Joris Gilde Sint-Oedenrode, Bouwbedrijf Van Stiphout
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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 

 

volledig gerenoveerd met een nieuwe ontvangstbalie, vergaderruimtes 
en kantine. In 2018 was er reden tot een groot feest: het 25-jarig 
bestaan van Marvu. Inmiddels werken er 40 medewerkers bij Marvu 
en zijn ze klaar voor een mooie toekomst.

De Zevensprong wil Marvu bedanken voor het interview en de 
sponsoring!!


