
Programma
We hebben weer een geweldig programma klaar, volledig volgens het thema van dit jaar ‘Trammelant 
in waterland!’. Na een feestelijke opening zal de Zevensprong op dinsdag beginnen met een sport- 
en knutselcircuit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vliegers kleuren, estafette race en trefbal. Na de 
lunch start het levend ganzenbord waar kinderen onderweg vele spelletjes en uitdagingen tegen 
komen.
Woensdag staat in het teken van een giga groot zeskamp met activiteiten 
als The Bootcamp, Ark van Noach, hindernisbaan en nog meer! Daarnaast 
is er een spellen circuit in park De Kienehoef. Na de middag wisselen 
de groepen van activiteiten. 
Op donderdag gaan we met z’n allen met grote bussen op reis, 
waarheen precies wordt geheim gehouden totdat we er zijn. De 
bussen zullen stoppen bij een mooi attractiepark dat gericht is op 
kinderen van onze doelgroep. 
Dan is het al weer tijd voor de laatste dag, de vrijdag. In de ochtend wordt 
er een vossenjacht gehouden waar 30 prachtig verklede vossen zich verstopt 
hebben in het centrum van Sint-Oedenrode. De groepjes gaan op zoek naar deze vossen en zullen 
hier en daar getrakteerd worden op ranja, ijsjes en drinken. Na de lunch volgt een leuke voorstelling 
en een heuse prijsuitreiking voordat de Zevensprong feestelijk wordt afgesloten. 

Vrijwilligers 
De Zevensprong wordt naast de kerngroep als organisatie door 50 
andere vrijwilligers mogelijk gemaakt. Zij begeleiden in groepjes van 2 
een groepje. Het is mogelijk om bij ons een maatschappelijke stage te 

doen. Als organisatie hebben we een maximum 
aangehouden van 4 stagiaires, vaak zijn 

dit 15 jarigen. Zij worden ingedeeld bij 
2 andere vrijwilligers van 16 jaar en 
ouder die vaker een groepje begeleid hebben. 
Naast het begeleiden van een groepje volbrengen de 
stagiaires ook een andere opdracht waarbij ze de kerngroep helpen bij 
voorbereidende activiteiten. Dit jaar hebben we twee maatschappelijke 

stagiaires.

Nog enkele weken wachten en de 30e editie van de Zevensprong barst los. In 
deze nieuwsbrief vertellen we jullie over het mooie programma dat we klaar 
hebben voor de kinderen en over de laatste ontwikkelingen rondom de stichting.
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Shirts gesponsord
Onze vrijwilligers zijn te herkennen aan een shirt met daarop de thematekening gedrukt. Deze 
shirts worden ook dit jaar weer gesponsord door de Rooyse autobedrijven. Herman Kraaijvanger en 
Gert Wehkamp waren aanwezig tijdens onze vrijwilligersvergadering om de shirtjes 
officieel te overhandigen aan onze stichting.
 
Emballage actie Jumbo
In de maand juli is het mogelijk om bij de Jumbo supermarkt in 
Sint-Oedenrode je emballage bon te doneren aan stichting De 
Zevensprong. Hiervoor is een donatie box aanwezig bij de 
emballage afdeling van de Jumbo supermarkt in wijk De Kienehoef. Als 
sponsor weten jullie hoe belangrijk donaties voor ons zijn, zegt het voort 
binnen je netwerk zodat we ook hier weer een geweldig bedrag kunnen 
verzamelen dat ten goede komt aan de kinderen. 

Sponsor
Ontstaan FrietFeest
Wie heeft de mobiele frietwagen van frietfeest niet rond zien rijden 
of bij een feest een frietje en een snack gegeten. De bedenker van 
het concept is Stefan de Vries.  Stefan werkte bij van Oers snacks 
in Boxtel. Tijdens een gesprek met 2 collega’s had Stefan het 
over de toekomst bij van Oers. Ze wilden graag voor zichzelf beginnen. Toen heeft 
Stefan een concept bedacht met de frietwagens. Nadat hij het plan had 
uitgedacht heeft hij het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, de 2 collega’s waren toen afgehaakt. Na overleg 
met zijn vrouw heeft hij het concept doorgezet. De eerste 
frietwagen werd gekocht en de boekingen kwamen al heel 
snel binnen. De zaken gingen zo voortvarend dat al snel de 
2e frietwagen aangeschaft werd. Het concept is zo succesvol 
dat hij na 8 jaar al vestingen heeft in Alphen aan de Rijn, Ooster-
hout/Breda, Hilva- renbeek/Breda, Ravenstein en Sint-Oedenrode.

Groei FrietFeest
De plannen om groter te worden zijn zeker nog aanwezig. Er is veel vraag vanuit de randstad en 
steeds meer van boven de rivieren. Klanten zijn voetbalstadions (vv Eindhoven, Top Oss, RKC), 
politie/justitie/luchtmachtbasis en grote bouw/weg bedrijven, bedrijfsleven en particulieren. 

Speerpunten 
FrietFeest vindt goede kwaliteit friet belang- rijk. Ze besteden 
veel tijd aan goede hygiëne en dat de friet wagens er goed 
verzorgd uit zien. Daarnaast is FrietFeest 365 dagen per 
jaar beschikbaar.

Sponsoring
We hebben ook een samenwerkingsverband met Villa Pardoes 
waar we één keer per maand te vinden zijn als ze een activiteit organiseren. 
Stichting de Zevensprong heeft mij in het verleden gevraagd om te komen bakken tijdens de Ze-
vensprong en als tegen prestatie ben ik gaan sponsoren. 

Wij willen Stefan bedanken voor het leuke en spontane interview en de sponsoring. 
Bedankt namens de Zevensprong.



Wij bedanken onze sponsors voor hun ondersteuning! Onze hoofdsponsors:

De Zevensprong 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Albert Heijn, Bouwmarkt Forum, De Rooyse autobedrijven, v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., Emvo Techniek, Erik Bongers, Meulengraaf Beton, 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel, Sanders Groente en Fruit, Stichting Mariëndael, Verbakel BV, Winkeliers de Markt, L. van den Biggelaar, 
Installatietechniek, Rian van Alebeek fotografie, De Borgmolen BV, Stapperz kinderschoenen, Progress, B&D Sfeerbeheer, Babydump, Bolsius, 

Café Vanouds, Cafetaria de Mert, Dommelfruit, Drankenhandel van Boxmeer, Keizerskroon Bloembinderij, Manege Pijnhorst, Mars Veghel, 
Masta aanhangwagens, Traiteur Verheijen, Trido IT-groep, van de Berk assurantien, Bongers auto’s, Jumbo, Lounge 8, Bakkerij van de Mortel, 
BNT-Biocoating, Bramax Automotive, Caravantechniek van Uden, FrietFeest.nl, Huwa, Krans Hoveniers, Marcel Zwaard, Sportcentrum van den 
Oever, Martina schoonmaakservice en glasbewassing, Brasserie de Beleving, IKAR Keukens, Willem van de Sande Interieur en Keukenmontage, 

Paardenrusthuis, Bikeshop Nijnsel, Mark van Dijk Schilderwerken, Van Acht Autoschade, Varkenshandel van de Berkmortel B.V.,
Paul van Gastel Metsel- en Bouwbedrijf, Houthandel Smetsers, Bouwbedrijf van Stiphout


