
Zevensprong 2020
Onze teleurstelling  was groot toen bleek dat alle evenementen tot 1 september 
verboden werden.  Het complete programma lag al klaar en ook de 
vrijwilligers stonden te popelen om de Rooise kinderen uit groep 3 en 
4 een leuke vakantieweek te bezorgen.  Daags na de persconferentie 
waarin duidelijk werd dat de Zevensprong niet door kon gaan, hebben 
we de eerste plannen gemaakt voor een alternatief programma. We 
gingen in overleg de gemeente naar wat er wel mogelijk was en bekeken 
de geldende protocollen. Helaas bleken de mogelijkheden voor een 

kindervakantieweek, die niet grootschalig is, erg 
beperkt. Een Zevensprong, zoals deze al 33 keer 

eerder is georganiseerd, is dit jaar echt niet 
mogelijk en gaat daarom definitief niet door.
Voorzitter Hilde van den Enden licht toe:  “Het was een moeilijk besluit. 
Juist in deze tijd, waarin er al zoveel verandert voor kinderen, wilden 
we dolgraag de Zevensprong door laten gaan. Maar we willen geen 
risico lopen, veiligheid en gezondheid staan nu voorop. Daarom komen 

we dit jaar met een alternatief programma. Zo kunnen alle kinderen uit 
groep 3 en 4 van het regulier en speciaal onderwijs in Sint-Oedenrode de 

vakantie goed beginnen!”.
 
Niet alleen voor de kerngroep en de kinderen is het een tegenvaller dat de Zevensprong niet 
doorgaat. Er staan jaarlijks ook zo’n 50 jonge vrijwilligers te popelen om mee te doen als leiding. 
Lotte van de Bersselaar vertelt: “Ik wilde al heel lang meedoen als vrijwilliger bij de Zevensprong. Dit 

Juli 2020, de zomervakantie staat voor de deur. Nederland verblijft al een 
aantal maanden vooral in huis, tuin of balkon. En voor veel mensen lijkt de 
zomervakantie zich daar ook te gaan afspelen. Wat zou een activiteitenweek 
voor de kinderen van groep 3 en 4 een fijne afwisseling zijn…  Helaas strooit 
Corona roet in het eten en kan de Zevensprong, zoals we gewend zijn, dit jaar 
niet plaatsvinden. We hebben echter een leuk alternatief bedacht.  In deze 
nieuwsbrief zullen we vertellen hoe dit programma er uit zal gaan zien, vertellen 
we over de verschillende acties die er lopen en kun je een interview lezen met 
een sponsor.
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jaar was het eindelijk zover. Ik vind het dan ook jammer dat de Zevensprong 
niet door kan gaan. Hopelijk kan het volgend jaar doorgaan en komen we 

hier allemaal gezond uit.” 
Ondanks de teleurstelling, zijn we gaan kijken  wat er dan wel mogelijk is. 
Gelukkig zijn er in deze moderne tijd nog meer opties en daarom zijn we 
nu met veel energie aan de slag met het organiseren van “De Zevensprong 
blijft thuis”. Alle kinderen uit groep 3 en 4, van het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs, zullen aan het eind van het schooljaar een vakantie-

doeboek krijgen. De bijna 70 pagina’s tellende boeken worden op school 
en in de taxibusjes uitgedeeld. Inschrijven hiervoor is niet nodig. 

In het boek staan allerlei activiteiten om thuis te kunnen 
doen. Dit varieert van puzzels en knutselopdrachten, tot spellen om thuis 
een Zevensprong te houden. Ook zullen er links in staan naar activiteiten 
om digitaal aan deel te nemen van 13 tot 17 juli 2020. Elke dag zal er 
via YouTube een live programma zijn om te bekijken en om vervolgens 
thuis uit te voeren. Daarnaast zijn er inmiddels al veel filmpjes gemaakt 
met uitleg van allerlei spellen. En zullen er ook diverse prijzen te winnen 
zijn. Op deze manier hopen we te zorgen voor een leuke alternatieve 
Zevensprong en een leuke vakantieweek. 

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 zal er in de maand juli bij beide Jumbo’s in Sint-Oedenrode een 
emballagebonnen-inzameling actie plaats vinden.  In het najaar zullen 
we ook weer meedoen met de Rabo Clubsupport actie. 
Onlangs kregen we op gepaste afstand een cheque uitgereikt. De groep 

“Bovenaan de Lijst” werd 3e bij de Rooise Kwis en had ons als goed doel 
opgegeven.

In de spotlights “ Traiteur – slagerij Verheijen “
Traiteur-Slagerij Verheijen, al meer dan vijftig jaar een begrip in Sint-Oedenrode en omstreken. Met 
liefde voor het vak en gevoel voor traditie zorgen zij dagelijks voor het lekkerste vlees en heerlijke 
verse gerechten uit eigen keuken. Ook voor een prima verzorgde barbecue, gourmet, buffet of tapas 
ben je bij hen aan het goede adres. 

Hoe het allemaal begon
Christian Verheijen werkte vroeger in een slagerij in Horst. Hij 
droomde ervan om een eigen slagerij te hebben. Hij kwam in contact 
met slagerij van Kasteren. Die wilde zijn slagerij in Eindhoven verkopen 
maar dat zag Christian niet zitten. Een paar jaar later belde van 
Kasteren op of hij interesse had om de slagerij in Sint-Oedenrode over 
te nemen. Dat zag Christian wel zitten. In de begin jaren ging hij 
verder met de naam slagerij van Kasteren, maar na 9 jaar was de 
winkel aan een grote renovatie toe. Toen heeft hij de naam van de 
slagerij veranderd in Traiteur-slagerij Verheijen. Traiteur staat voor maaltijden en 
kant- en klare- maaltijden. Je kunt er wel honderd verschillende maaltijden samen stellen. 
Ook diverse belegde broodjes kun je bestellen. Er is volop keuze. 

Christian heeft meegedaan aan de beste slagers van Nederland. Daar behaalde hij de 3e plek 
van Nederland. Ook was hij 8 jaar lang jurylid van ‘het lekkerste worstenbroodje van Nederland’ 
georganiseerd door Omroep Brabant. 



Uit het hele land komen slagers kijken naar de slagerij, een van de 
vooruitstrevendste slagerijen van Nederland. Christian gaat de boeren in 
de omgeving af om de beste producten in zijn slagerij te krijgen. En met 
20 werknemers maken ze de beste en lekkerste gerechten. 

Sponsoring
Christian sponsort graag lokale verenigingen en vrijwilligers die in hun 
vrijetijd dingen organiseren voor de lokale samenleving. 
De Zevensprong is Traiteur-slagerij Verheijen dankbaar voor de 
gesponsorde broodjes.  

Zoek je nog een leuke baan? Traiteur-Slagerij Verheijen staat altijd open voor jonge mensen die 
belangstelling hebben in het slagersvak. Zij kunnen altijd mee komen helpen of werken!



Albert Heijn, B&D Sfeerbeheer, Bakkerij Bekkers, Bart van der Aa fotografie, van den Berk Boomkwekerijen, Bouwmarkt Forum, 
Bramax Automotive, Café het Kerkpleintje, Cafetaria de Mert, van Uden Caravans, Dommelfruit, Drankenhandel van Boxmeer, 
v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, Keizerskroon Bloembinderij, Krans Hoveniers, Manege 
de Pijnhorst, Mark van Dijk Schilderwerken, Mars Veghel, Masta aanhangwagens, Betonfabriek van de Meulengraaf, MooiRooi, 

Rabobank Clubsupport, Stichting Mariëndael, Traiteur Verheijen, TriNed BV, Van Acht Autoschade, Verbakel BV, van de Berk 
assurantien, Jumbo Kienehoef, Helden van Kien, Stapperz en Kiddooz, Tegeloutlet, BS Beton B.V., Fysiotherapie de Meierij, Kalmann 

mediaproducties, Gemeente Meierijstad, Boxsons Autolease, de Bruin installatie, Jumbo centrum, Cafetaria Chicken en Burgers, 
VDZ Trading BV, Merks Montage, Hubo Sint-Oedenrode, Elbeco houtbewerking, J & A Kraayvanger BV, Hanenberg autoservice, 
Solisplan, Hellings Machinebouw BV, Raaijmakers Transport, Vinitex Laboratoriuminrichtingen BV, Huwa international pipeline 

products bv, Leenderts glaszettersbedrijf en glashandel, Marcel Zwaard meubel en interieurbouw, Martina schoonmaakservice en 
glasbewassing, Kunststof Lastechniek Verbakel bv, Paul van Gastel Metsel- en Bouwbedrijf, Rooise kwis team “Bovenaan de lijst”, 

Marvu machine en apparatenbouw
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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 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

L A B O R AT O R I U M I N R I C H T I N G E N

Eerschotsestraat 44 Sint-Oedenrode
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