
Hart voor Elkaar
Laten we beginnen met geweldig nieuws. Eind 2015 heeft Stichting De 
Zevensprong wederom meegedaan aan de Rabobank Hart voor 

Elkaar actie. Social Media, de krant, 
spandoeken, flyers, posters…  álles werd 
uit de kast gehaald om maar zoveel 
mogelijk stemmen te werven. Nadat de 
stemperiode voorbij was werden we benaderd 
door Rabobank. Van de 318 deelnemende 
verenigingen en stichtingen uit de gemeentes Sint-
Oedenrode, Schijndel, Boxtel en Sint-Michelsgestel zaten wij in 
de top 10! We zijn uitgenodigd om op een speciale avond te komen voor het 
moment van de bekendmaking. Daar kregen we te horen dat we op de zesde 

plek zijn geëindigd en het geweldige bedrag van maar liefst €1.118,- hadden gewonnen! Het is 
echt fantastisch dat wij als relatief kleine stichting zo een enorm draagvlak hebben binnen de Rooise 
maatschappij. 

Thema
Komend jaar is het de 30e editie van de Zevensprong, met als 
thema ‘Trammelant in waterland!’. Een ontzettend leuk en speels 
thema dat de complete week centraal staat. Denk 
aan de groepsnamen, aankleding, het 
rode draad verhaal, de activiteiten, 
het uitstapje, de kleding van 
de vossen tijdens de vossenjacht, 
presentjes etc. De thematekening is ook al ontworpen, die kun 
je hier aan de rechterzijde bekijken. 

Vrijwilligers
De laatste jaren zien we dat het aantal kinderen in onze doelgroep terug 
loopt, daarom verwachten we dit jaar het maximum van 300 deelnemers niet te 

TRAMMELANT

IN WATERLAND!

Ondanks dat de zomervakantie in het zuiden dit jaar erg laat valt, is de kerngroep al 
enkele maanden bezig met de voorbereidingen voor de Zevensprong activiteiten 
van 2016. Het programma wordt al in detail uitgewerkt en vele enthousiaste 
vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Vanaf de zomer hebben wij zeker niet stil 
gezeten, we geven je hierbij een update over alle ontwikkelingen.
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bereiken. Toch houden we het aantal van 24 groepjes gelijk, maar zullen deze 
minder groot zijn. Om deze groepjes te begeleiden tijdens alle activiteiten 
hebben we een heleboel enthousiaste en gezellige vrijwilligers nodig. 
Gelukkig is dat eigenlijk nooit een probleem. Afgelopen jaar hadden we 
zelfs een wachtlijst met vrijwilligers. Tot dusver hebben 43 vrijwilligers 
zichzelf opgegeven en zoeken we er nog maar een aantal. Hierover zal je 
zo nu en dan een bericht op Facebook en/of in de krant lezen. Wij bieden 
de vrijwilligers een ontzettend gezellige en leuke week, waar ze ook veel 
tijd met leeftijdsgenoten hebben. Elk jaar zien we veel vriendschappen 
ontstaan en veel bekende gezichten terug van andere jaren.
 
In the spotlight
Ontstaan van der Vleuten
Van der Vleuten Elektrotechniek uit Sint-Oedenrode is al meer dan 55 jaar een professionele 

partner voor de levering, installatie, service en onderhoud 
van elektrische installaties in bedrijven en/of woningen. 
Broer van der Vleuten is in 1960 begonnen in de Hertog 
Hendriksstraat met het installatiewerk in combinatie met een 

winkel, welke Francien van der Vleuten runde. Het begon met het eenvoudige installatiewerk in 
huizen en bedrijven. Later groeide het bedrijf uit naar installaties in grotere projecten. Al vlug 
werd het pand te klein aan de Hertog Hendriksstraat en in 1971 verhuisde men naar de Markt. 
Daar werd een grotere winkel geopend met alle elektra benodigdheden en ging men witgoed en 
bruingoed verkopen. Henk, zoon van Broer, ging zijn vader helpen in het 
bedrijf. De opdrachten werden steeds groter en omvangrijker en de 
ontwikkeling in beveiliging, telefonie en internet ging zo snel dat in 
1988 werd besloten een bedrijfspand te gaan bouwen in Nijnsel 
op het industrieterrein. 

Ontwikkeling 
In de loop der jaren heeft het bedrijf zich steeds meer gespecialiseerd 
in elektro, telematica, domotica, automatiseringstrajecten, 
beveiliging, deskundig advies en van een compleet ontwerp tot en met de 
realisatie en het beheer van technische installaties. Storingen worden zeer snel en kundig opgelost 
door de continue beschikbare medewerkers in de storingsdiensten. Van der Vleuten Elektrotechniek 
heeft nu 20 man in dienst en is een erkend leerbedrijf. Er werken drie leerlingen in het bedrijf.

Contacten bedrijven/verenigingen
Van der Vleuten Elektrotechniek heeft goede contacten met andere installatiebedrijven waar 
onderling personeel wordt uitgewisseld. Henk vindt het belangrijk dat Rooise verenigingen kunnen 
blijven bestaan daarom sponsort hij verenigingen waarvoor wij hem dankbaar zijn.

Hierbij willen wij Van der Vleuten Elektrotechniek bedanken voor het interview!



Manege de Pijnhorst, Mariëndael, FrietFeest.nl, Bouwmarkt Forum, Bramax Automotive, HUWA, Bart van der Aa fotografie, Esso Bongers,
Traiteur-Slagerij Verheijen, Krans Hoveniers, De MooiRooiKrant, Verbakel BV, Café van Ouds, Cafetaria de Mert, BNT Biocoating, Baby-Dump,
IKAR Keukens, Brasserie de Beleving, Sanders groente en fruit, Boxsons Lease, van den Berk Assurantiën, Plukon, Sportschool van de Oever, 
Bikeshop Nijnsel, Van Acht autoschade, Emvo, Houthandel Smetsers, Gemeente Sint-Oedenrode, Rabobank Hart van de Meierij, De Rooyse 
Autobedrijven, Dommelfruit, Keizerskroon, Bakkerij Bekkers, Trido, Mars Veghel, Masta, Jumbo Sint-Oedenrode, Marcel Zwaard Meubel en 

Interieurbouw, Betonfabriek van de Meulengraaf, van den Biggelaar installatietechniek, Caravantechniek van Uden, Albert Heijn Sint-Oedenrode, 
Drankenhandel van Boxmeer, B&D sfeerbeheer, Bouwgroep van Stiphout, Emte Sint-Oedenrode, Boomkwekerij van den Berk, Gezamenlijke horeca 
Sint-Oedenrode, Winkeliers de Markt, Willem v/d Sande interieur en keukenmontage, Winkelstraat Hertog Hendrikstraat, van den Berkmortel BV 

varkenshandel, Mark van Dijk schilderwerken, v/d Vleuten Elektrotechniek B.V..
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