
Zevensprong 2020
De Zevensprong vindt in 2020 plaats van dinsdag 14 
tot en met vrijdag 17 juli, en heeft het thema “Heel de 
Zevensprong bakt!”. De kerngroep is enthousiast aan de slag 
met het samenstellen van het programma en het bedenken 
van activiteiten die in dit thema passen. Natuurlijk zullen 
daarbij de vaste onderdelen als een twaalfkamp met grote 
stormbanen, een uitstapje en een vossenjacht niet ontbreken.

Inschrijving en informatieavond
Ook dit jaar zal er voorafgaand aan de inschrijfavond een informatieavond 
voor ouders plaats vinden. Beide avonden vinden plaats in april. Op 
donderdag 16 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.  De datum van 

de informatieavond zal in het inschrijfformulier worden gecommuniceerd.

Leiding gezocht
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 jubilarissen. Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt 

Het nieuwe jaar is begonnen. De voorbereidingen voor de 34e Zevensprong zijn 
al in volle gang. De hoogste tijd om hiervan in deze eerste nieuwsbrief van 2020  
alvast een inkijkje te geven. Verder stellen we 2 nieuwe kerngroepleden voor, en 
vertellen we iets over de laatste sponsoracties. 
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om leiding te zijn tijdens de Zevensprong. Laat deze dan contact met ons 
opnemen via  info@zeven-sprong.nl. 

Nieuwe samenstelling Kerngroep
Dit najaar hebben we helaas afscheid genomen van Pauline als 
kerngroeplid. Gelukkig hebben we twee nieuwe kerngroepleden mogen 
verwelkomen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.
 

Ik ben Elke Jansen, 32 jaar, en voor verschillende misschien al wel een 
bekend gezicht bij de Zevensprong. Toen ik 16 jaar was ben ik begonnen als 

vrijwilliger om een groepje kinderen te begeleiden. Dat vond ik zó ontzettend 
leuk! Die blije gezichtjes, sportief bezig zijn, het programma wat gedraaid werd, het enthousiasme 
bij iedereen en de gezellige sfeer. Dit heeft er voor gezorgd dat ik vele jaren (10+) terug ben 
gekomen als vrijwilliger. Ondertussen ben ik moeder geworden (Seth (febr. ‘16) en 
Lenn (juli ’19)) en heb ik de Zevensprong nog geholpen als hulpouder, maar 
ben ik gestopt met het begeleiden van groepjes. Een vacature waarin 
gezocht werd naar een Kerngroeplid heeft me wakker geschud. 
Direct kwam het enthousiaste gevoel weer naar boven. Ik hoop via 
deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan een ontzettend leuke 
vakantieweek voor de basisschoolkinderen uit Sint-Oedenrode. Naast 
het moederschap ben ik werkzaam in het vmbo. Ik geef les in het vak 
Zorg&Welzijn. Hierin kan ik mijn creativiteit, zorgzame karakter en mijn 
behoefte aan het werken met mensen kwijt. In mijn vrije tijd sta ik met veel 
plezier in de danszaal van BasicFit, maak ik graag een wandeling, ben ik vaak 
met vriendinnen en familie, luister ik muziek en kijk ik graag tv.
 
Hallo lezers, mijn naam is Wouter Pennings. Ik ben 22 jaar oud en een 
hard werkende student op de Fontys in Eindhoven waar ik ICT studeer. 
Ook heb ik een part-time baan bij Prodrive Technologies op Ekkersrijt in 
Son. Natuurlijk ben ik ontzettend blij toegelaten te zijn tot de kerngroep 
van de Zevensprong. Zelf deed ik de afgelopen 7 jaar al mee als 
groepsleider, maar na al die jaren bedacht ik me toch dat ik meer voor 
de Zevensprong wilde betekenen dan alleen een groepje begeleiden. 
Naast de Zevensprong ben ik ook 4 jaar groepsleider geweest bij de 
Jeugdvakantieweek. Ik heb altijd genoten van de kinderen en de gezelligheid 
die de week mij bracht. Ik heb nu ook ontzettend veel zin in de 
week en zal velen van jullie daar zien. Ik in mijn nieuwe kleur shirtje!

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 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 Rabo 
Clubsupport actie. Ook dit jaar mochten we vele stemmen ontvangen van de leden van de Rabobank 
en eindigden we op de derde plaats. Voorzitter Hilde van den Enden is enorm trots: “Dat je als 
organisatie zoveel steun krijgt uit de samenleving is gewoon fantastisch. Het voelt als een grote 
steun voor de organisatie van ons evenement!” De Zevensprong wil hierbij alle stemmers heel erg 
hartelijk bedanken voor de steun!
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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, Boxsons Autolease
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:


