
Terugblik op de Zevensprong 2020 
Zoals te lezen was in de vorige nieuwsbrief hebben we dit jaar een alternatief programma bedacht 
voor de Zevensprong. Alle kinderen uit groep 3 en 4 hebben voorafgaand aan de Zevensprong 
een vakantie-doeboek gekregen.  In dit doeboek staan allerlei spelletjes en puzzels, maar ook een 
weekprogramma met dagelijks verschillende opdrachten.  Tijdens de Zevensprongweek kwamen 
elke ochtend nieuwe video’s online waarin de opdrachten werden uitgelegd.  Deze opdrachten 
konden de kinderen thuis doen en hiervan foto’s en filmpjes insturen naar de kerngroep. Onder de 
inzenders werden mooie prijzen verdeeld.

Tijdens de week waren er twee live events op YouTube.  Zo was er 
op dinsdag een live quiz die de kinderen mee konden spelen. Zo’n 50 
kinderen deden hieraan mee. Verder werd op vrijdag de Zevensprong 
afgesloten met een live bingo event. Ongeveer 100 kinderen deden 
mee met de online bingo en er werden vele mooie prijzen verdeeld.
Verder konden de kinderen op vrijdag een ijsje komen 

halen op de kiosk tijdens de omgekeerde 
vossenjacht. Ook konden de kinderen een 
kleurplaat inleveren waarvan 4 reuzeposters zijn 
gemaakt die in diverse etalages te bewonderen zijn geweest. Ook was 
er een etalagespeurtocht die de hele week kon worden gedaan. Op 
zaterdag werden alle prijswinnaars thuis opgezocht om de 
gewonnen prijs uit te rijken.

Benieuwd naar alle video’s en filmpjes? 
Kijk dan eens op ons YouTube kanaal:
youtube.zeven-sprong.nl 

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn begonnen, en de Zevensprong 2020 
ligt alweer 2 maanden achter ons. Een bijzondere alternatieve Zevensprong, 
waar we in deze laatste nieuwsbrief van het jaar op terug blikken. Verder kun je 
in deze nieuwsbrief een interview met de voorzitter lezen, zullen we de nieuwe 
shirts voor de kerngroep showen, en  vertellen we over Rabo Clubsupport.  

@ZevensprongROOI

www.facebook.com/stichtingdezevensprongwww.instagram.com/zevensprongrooi

www.youtube.com/stichtingdezevensprong
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Nieuwe ereleden
Tijdens de live bingo op vrijdag werden er  2 kerngroepleden verrast. Jeroen 

Dekker en Rob Dekker zijn beide 25 jaar vrijwilliger bij de Zevensprong en 
werden hiervoor tot erelid benoemd en flink in het zonnetje gezet.

Interview met voorzitter Hilde van den Enden
Hoe was je eerste jaar als voorzitter?
Totaal anders dan verwacht! Corona bracht een hoop onzekerheid met 

zich mee. Opeens moesten we online vergaderen en een alternatief 
programma verzinnen. Het was lang onduidelijk of en in welke vorm de 

Zevensprong door kon gaan. Toen we eenmaal de knoop 
doorgehakt hadden om een vakantie doe-boek te maken zijn we in rap 
tempo aan het werk gegaan. Voor mij als voorzitter was het even zoeken, 
want ik had geen idee wat er allemaal bij zo’n boek kwam kijken. Gelukkig 
hebben we er als team de schouders onder gezet en hebben we iets 
fantastisch neer kunnen zetten!

Geen Zevensprong, maar wel een doe-boek dus. Trots op het resultaat?
Mega trots! Dit was iets wat we nog nooit gedaan hadden. We hadden 

geen draaiboek of ervaring waarop we verder konden 
bouwen. We hebben echt alles weer opnieuw uit 

moeten vinden. Met alle talenten die we in onze kerngroep hebben, 
hebben we fantastisch werk geleverd: een doe-boek, twee live events 
en nog tientallen video’s op ons YouTube-kanaal.

En volgend jaar, dan weer een ‘echte’ Zevensprong?
Ja, daar gaan we wel van uit! We pakken de voorbereidingen weer op en 

hopen dat we volgend jaar weer gewoon heel veel kinderen een week lang 
mogen vermaken met ons programma. Mocht de situatie niet veranderen 

dan hebben we nu genoeg tijd om ons aan te passen aan de maatregelen. We 
hebben het enorm gemist om al die blije gezichten van de kinderen én de vrijwilligers te zien. Dus 
hopelijk tot volgend jaar!

Nieuwe polo’s voor de Kerngroep
Op de laatste dag van de Zevensprong werd de kerngroep in het 
nieuw gestoken. Mark Wijgergangs van Drie-O automatisering kwam 
de nieuwe poloshirts overhandigen, waardoor de kerngroep voortaan 
aan de groene shirts te herkennen is. Deze samenwerking kwam tot 
stand na een match op Beursvloer Meijerijstad in het najaar van 2019. 
De kerngroep is erg blij met deze mooie polo’s en wil Mark van Drio-O 
automatisering nogmaals hartelijk bedanken voor de ondersteuning!

Rabo Clubsupport
De afgelopen jaren hebben we met Rabo Clubsupport mooie bedragen 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 onze campagne om zoveel 
mogelijk stemmen te werven, elke stem levert ons immers geld op. Door actief te zijn op Social 
Media, met vlogs 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 5 tot en met 25 oktober. Kunnen 
we ook op uw stem rekenen? 

Save the date
De Zevensprong 2021 vindt plaats van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 juli 2021



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 werd 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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