
Terugblik op de Zevensprong 2021
Zoals te lezen was in de vorige nieuwsbrief was het dit jaar lang spannend of de Zevensprong door 
kon gaan. Maar met de nodige Corona-aanpassingen hebben we dit jaar een hele fijne Zevensprong 
kunnen beleven. 

Dit jaar waren we op dinsdag en woensdag voor de 25ste keer te gast 
bij manege de Pijnhorst. Op dinsdag gingen de kinderen in groepjes 
met namen als Appelflappen, Koksmutsen en Vlaaien enthousiast van 
start met een twaalfkamp. Hiervoor stonden zes grote luchtkussens 
klaar. Verder speelden de kinderen diverse spellen in het bakthema, 
lasergame en een quiz.

Op woensdag waren er opnieuw spellen in het bakthema, zoals een 
escaperoom en donutvoetbal. Er was ook een speurtocht in park de Kienehoef 

waarbij ingrediënten werden verzameld en spellen werden gespeeld.

Donderdag was de dag van het uitstapje. ’s Ochtends stonden alle kinderen 
mooi op tijd 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 Kinderstad Heerlen. Hier hebben de 
kinderen zich prima vermaakt in de achtbanen, 

op de trampolines en speeltoestellen.

De laatste dag, vrijdag, waren we te gast bij 
de Streepen. In de ochtend was er een vossenjacht door de wijken 
Dommelrode en Vogelenzang, waarbij de kinderen allerlei bakkers, 
koks én zelfs een goochelaar tegen kwamen. Vrijdagmiddag was er een 
spectaculaire bingo, waarbij alle kinderen prijs hadden. Daarna gingen 
alle kinderen door een  levensgrote vaatwasser en werden ze schoon 
gewassen afgeleverd bij hun ouders.

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn begonnen en de Zevensprong 
2021 ligt alweer 2 maanden achter ons. Een bijzondere Zevensprong, waar 
we in deze laatste nieuwsbrief van het jaar op terug blikken. Verder kun je 
in deze nieuwsbrief wat lezen over de emballage-actie, een interview met de 
burgemeester en vertellen we over Rabo Clubsupport.    
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Tijdens de  afsluiting namen we afscheid van Rob Dekker die zich 26 jaar heeft 
ingezet voor de Zevensprong als leiding en kerngroeplid. We zullen zijn 

inzet gaan missen.

Interview met de burgemeester
Tijdens de Zevensprong zijn onze voorzitter Hilde van den Enden en 
onze vrijwilliger Lukas van Hastenberg door burgemeester van Rooij 
geïnterviewd. Het is een erg leuk interview geworden dat je kan 

terugkijken via deze link. 

Lege Flessenactie
In de maand juli liep er een emballage-actie bij Jumbo Pieter Christiaanstraat.  Hierbij zijn heel 
veel lege flessen in geleverd ten gunste van de Zevensprong en is het mooie bedrag van 288 euro 
opgehaald. We willen iedereen hartelijk bedanken hiervoor!

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 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 
middels spandoeken zullen we proberen om zoveel mogelijk mensen 
te mobiliseren om op ons te gaan stemmen. Als lid van Rabobank kan je 
stemmen van 4 tot en met 24 oktober. Kunnen we ook op uw stem rekenen? 

Save the date
De Zevensprong 2022 vindt plaats van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli 2022

https://youtu.be/01xj9Xo8t-M


Albert Heijn, Autogroep Markgraaff, B&D Sfeerbeheer, Bakkerij Bekkers, Bart van der Aa fotografie, Betonfabriek van de 
Meulengraaf, Bouwmarkt Forum, Boxsons Autolease, Bramax Automotive, BS Beton B.V., Dommelfruit, Drankenhandel van Boxmeer, 

Elbeco houtbewerking, Emvo Techniek, Etos Schijndel, Fysiotherapie de Meierij, Gemeente Meierijstad, Hanenberg autoservice, 
Helden van Kien, Hellings Machinebouw BV, Houthandel Smetsers, Hubo Sint-Oedenrode, Huwa international pipeline products 

BV, J & A Kraayvanger BV, Jumbo centrum, Jumbo Kienehoef, Keizerskroon Bloembinderij, Krans Hoveniers, Kunststof Lastechniek 
Verbakel BV,Leenderts glaszettersbedrijf en glashandel, Manege de Pijnhorst, Marcel Zwaard meubel en interieurbouw, Mark van 
Dijk Schilderwerken, Martina schoonmaakservice en glasbewassing, Marvu machine en apparatenbouw, Masta aanhangwagens, 
Merks Montage, MooiRooi, Paul van Gastel Metsel- en Bouwbedrijf, Puur Brabant, Raaijmakers Transport, Rabobank Clubsupport, 
Solisplan, Stapperz en Kiddooz, Stichting Mariëndael, Tegeloutlet, Traiteur Verheijen, TriNed BV, TTS Taxi Touringcar Autoverhuur, 

v/d Vleuten Elektrotechniek BV, Van Acht Autoschade, Van de Berk assurantien, van Uden Caravans, Verbakel BV, Vinitex 
Laboratoriuminrichtingen BV.
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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 2021 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


