
Zevensprong 2021 
Ondanks de huidige lockdown zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de Zevensprong 
2021. Het is moeilijk om vooruit te kijken wat er deze zomer allemaal wel of niet mogelijk is, maar 
in de voorbereidingen wordt uit gegaan van een “normale” Zevensprong binnen de dan geldende 
regels en beperkingen. Het thema van dit jaar is “Heel de Zevensprong bakt!” De Zevensprong zal 
dit jaar plaats vinden van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 juli. 
De Zevensprong is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen 
die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, mogen deelnemen. Ouders 
kunnen hun kinderen dit jaar voor de Zevensprong inschrijven middels een 
inschrijfformulier dat eind maart via school wordt uitgedeeld, of via de 
website kan worden gedownload. Deze formulieren mogen voor 24 april 
ingeleverd worden bij enkele kerngroepleden thuis.

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 om leiding te zijn 
tijdens de Zevensprong. Laat deze dan contact met ons opnemen via 
info@zeven-sprong.nl.

Foto genomen vóór corona 

De lente is in aantocht, en de voorbereidingen voor de 35e Zevensprong zijn 
al in volle gang. De hoogste tijd om hiervan in deze eerste nieuwsbrief van 
2021 alvast een inkijkje te geven. We vertellen iets over de ideeën voor een 
coronaproof Zevensprong, over de laatste sponsoracties en zetten weer een 
sponsor in de spotlight. 
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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 

en doen we ieder jaar mee met de Rabo Clubsupport actie. Ook dit jaar 
mochten we vele stemmen ontvangen van de leden van de Rabobank.  We 

willen hierbij alle stemmers heel erg hartelijk bedanken voor de steun!

In de spotlight: Albert Heijn Sint-Oedenrode
Het interview is met Bennie Gevers, Supermarktmanager.

Bij de meeste mensen is supermarkt Albert Heijn wel bekend. Minder bekend is dat sinds 2 januari 
2017 Albert Heijn Sint-Oedenrode valt onder de Van Doormalen Retail Groep. Sindsdien is Bennie 
hier als supermarktmanager actief.

Van Doormalen Retail Groep is een zelfstandig bedrijf dat op franchisebasis 
gebruik maakt van de winkelformules Albert Heijn, Etos, en Gall&Gall. Het 
voordeel hiervan is dat de bevlogenheid bij een lokale ondernemer groter is 
dan op landelijk niveau, de klantgerichtheid staat op nummer één! Verder is bij 
franchise de mogelijkheid groter om lokale organisaties te ondersteunen en te 
sponsoren.

De klant staat centraal! Dat is waar Albert Heijn voor staat, service staat hoog in het vaandel. 
Voorbeeld hierin is: ben je je bonuskaart vergeten, dan kreeg je in het verleden geen korting, nu 
wordt het ter plekke opgelost zodat eenieder de voordelen en korting krijgt.

Bennie benadrukt dat hij zeer tevreden is hier in Rooi, een leuk dorp met 
gezellige inwoners en een veelvoud van activiteiten en initiatieven. Albert 
Heijn levert hier graag een bijdrage aan.

Sponsoring
Een bedrijf als Albert Heijn krijgt natuurlijk vele, vele verzoeken om 
ondersteuning en sponsoring. Het is soms moeilijk om hier een keuze 
in te maken en zoveel mogelijk mensen en verenigingen tevreden te 
houden. Leidraad is om te sponsoren binnen de bedrijfsfilosofie, te weten: 
met name gericht op gezinnen met kinderen. Hierdoor hebben bijvoorbeeld 
basisscholen, sportclubs, zoals Rhode, en uiteraard de Zevensprong een 
streepje voor bij ondersteuning.

In 2017 heeft Bennie de sponsoring van de Zevensprong overgenomen van 
de toenmalige supermarktmanager. Bennie wilde de samenwerking graag 

continueren aangezien hij de toegevoegde waarde van kindervakantieweken 
herkende vanuit zijn eigen jeugd. 

Al jarenlang sponsort Albert Heijn de ijsjes tijdens onze vossenjacht, 
daarnaast bekijken we jaarlijks waarin ze ons verder kunnen 
ondersteunen, denk daarbij aan bijvoorbeeld (gezonde) versnaperingen 

voor de kinderen en vrijwilligers. Vorig jaar hebben we ook onze 
levensgrote Blockposters op de ramen van de Albert Heijn mogen hangen.

Foto genomen vóór corona 



Coronatijd
Ook voor Albert Heijn is het een bewogen jaar geweest. Waar in het begin werd gedacht; het waait 
wel weer over, werd al snel duidelijk dat het zeer serieus was. Het was vreemd om te zien dat er op 
grote schaal Hamstergedrag plaatsvond, waarbij bijvoorbeeld toiletpapier, houdbare melk, eieren, 
en bakproducten massaal werden ingeslagen. Hierdoor was het vervelend om te constateren dat 
soms tijdelijk de voorraad op was en mensen teleurgesteld moesten worden.

Het voordeel van onderdeel zijn in een grotere organisatie komt in deze 
tijd ook boven drijven: zaken zijn vanuit het hoofdkantoor goed geregeld, 
maatregelen worden na de persconferenties direct opgepakt en 
uitgewerkt, etc. Voorbeelden hiervan zijn de spatschermen, mondkapjes, 
en afzettingslijnen op de vloer. Ook is er één lijn in de regels die gelden 
voor iedereen, zoals dat iedereen verplicht een winkelwagen moet 
gebruiken tijdens het boodschappen doen. Hierdoor is er automatisch 
meer afstand en makkelijk te overzien hoeveel mensen er binnen zijn.

Tevens is de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in personeel dat bij de 
ingang stond opgesteld om de winkelwagens schoon te maken en de klantenstroom in goede 
banen te leiden. Ook het testen van de medewerkers is hier onderdeel van, wat ook heftig is voor 
alle betrokkenen en consequenties heeft doordat de planning steeds moet worden veranderd als 
personeel niet mag werken en in quarantaine moet. De avondklok gaf weer nieuwe veranderingen, 
als werkgever ben je toch verantwoordelijk voor je werknemers zoals het afgeven van een 
werkgeversverklaring.

Als supermarkt heb je in deze tijd een bevoorrechte positie, wat goed is 
voor het resultaat. Maar ook Bennie vindt het vervelend dat dit ten koste 
gaat van andere ondernemers. Zonder alle evenementen op de Markt is 
de winkel beter bereikbaar, maar… je mist toch iets!

Ondanks alle maatregelen en beperkingen, komt er ook veel oprechte 
waardering vanuit de klanten, ze zien dat er alles aan wordt gedaan 

om zaken zo goed mogelijk geregeld te hebben. Hierdoor is er ook meer 
begrip naar het personeel toe en in zijn algemeenheid.

Toekomst
Momenteel wordt er gesproken over de mogelijke verplaatsing van de Albert Heijn, de toekomst zal 
uitwijzen wat er gaat gebeuren. Bennie en zijn team kijken in ieder geval erg uit naar de nieuwe 
winkel!

Wij bedanken Bennie voor het prettige gesprek en de sponsoring van Albert Heijn!!



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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