
Terugblik zevensprong 2019
De Zevensprong startte op dinsdag 9 juli bij Manege de Pijnhorst, waar we dit jaar voor de 24e keer 
te gast waren. Tijdens de opening maakten we kennis met professor Barrie, die een tijdmachine had 
gebouwd en bezig was met een grote tijdreis. Ook zijn hulpje Leo kwam kennismaken. Hij wilde ook 
tijdreizen, maar maakte de tijdmachine stuk...

Na de opening gingen de kinderen in groepjes met namen als 
Holbewoners, Klokken en Stoommachines terug in de tijd, en namen ze 
deel aan Ridderspelen en het Helden van de Kienehoef-spel.

Op woensdag werd er opnieuw door de tijd gereisd, maar nu naar de 
toekomst, om daar superlijm te halen om de tijdmachine te repareren. 
De kinderen vermaakten zich prima op de grote luchtkussens van de 
twaalfkamp, met lasergamen en quizzen.
 
Donderdag was de dag van het uitstapje. ’s Ochtends ruim voor half negen stonden de eerste 
kinderen al klaar om met de bus op stap te gaan. Voor veel kinderen (en ouders) is dit een spannende 
dag, want voor velen is het de eerste keer dat ze zonder ouders op pad gaan. Om kwart voor 
negen vertrokken er vier bussen naar… ja, dat was een verrassing. Na een busrit van uur was de 
bestemming Kids Wonderland in Molenschot bereikt. Hier hebben de kinderen zich prima vermaakt 
in de mooie binnen- en buitenspeeltuin.
 
De laatste dag, vrijdag, waren de kinderen te gast bij de Streepen. 
In de ochtend was er een vossenjacht door de wijken Dommelrode 
en Vogelenzang, waarbij de kinderen mensen uit de verschillende 
tijden tegen kwamen. Vrijdagmiddag startte met een optreden 
van een clown, die uit de gemaakte tijdsmachine tevoorschijn 
kwam. Na het optreden werden de EHBO, helpende handen en 
sponsorcommissie bedankt. Ook werden er verschillende jubilarissen 
van de leiding en de kerngroep in het zonnetje gezet en kregen alle 
vrijwilligers een bedankje. Nadat alle kinderen een prijs mochten uitzoeken 

De zomervakantie is al even voorbij en de herfst is begonnen. De Zevensprong 
2019 ligt alweer 3 maanden achter ons. Inmiddels begint de kerngroep rustig 
aan weer met de voorbereidingen voor de Zevensprong 2020. In deze laatste 
nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op de geslaagde en Zevensprong  van 
deze zomer. Ook vertellen we over Rabo Clubsupport. 
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voor hun goede inzet deze week, kwamen ze naar buiten waar zij door vele 
ouders en andere belangstellenden werden opgewacht. Na een grote knal 

en veel confetti werd de week afgesloten en  ging iedereen moe maar 
voldaan naar huis.

Wij kijken terug op een perfecte Zevensprongweek!

T-shirts vrijwilligers 
Ieder jaar steken we de 

vrijwilligers die een groepje 
begeleiden in het nieuw. Ze krijgen 

een T-shirt met daarop het thema van het jaar. Dit jaar zijn 
de T-shirts gesponsord door VDZ Trading

Rabo Clubsupport
Rabo Clubsupport is de nieuwe naam voor de Rabobank 
Clubkascampagne. De afgelopen jaren hebben we hiermee een mooi 
bedrag gekregen, daarom doen we dit jaar opnieuw mee. Door 
de bijdrage vanuit deze actie kunnen we de activiteiten voor de 
kinderen financieren en het inschrijfgeld laag houden. We zijn al 
druk bezig met de voorbereiding van onze campagne om zoveel 
mogelijk stemmen te werven, elke stem levert ons immers geld op. 
Door actief te zijn op Social Media en met flyers en spandoeken zullen we 
proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om op ons te gaan stemmen. 
Als lid van Rabobank kan je stemmen van 27 september tot en met 11 oktober. Kunnen we ook op 
uw stem rekenen? 

Nieuwe voorzitter
Tijdens de afsluiting op vrijdag middag droeg Martin van Hastenberg 
na 28 jaar voorzitterschap het voorzittershamertje over aan Hilde van 
den Enden. Martin blijft het komende jaar nog wel betrokken bij de 
Zevensprong als kerngroeplid.

Save the date
De Zevensprong 2020 vindt plaats van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli.



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 

 

De Zevensprong 2019 werd mede mogelijk gemaakt door:


