
Manege de Pijnhorst ONTZETTEND BEDANKT
Op de woensdag 27 juli hebben we rond half 6 het terrein van manege de Pijnhorst weer verlaten 
na 2 zeer succesvolle en gezellige dagen Zevensprong. Het was weer fantastisch bij de manege: de 
gastvrijheid, de ruimte, het gemak, de hulp van de vrijwilligers enz. Er zijn een paar mensen van 
manege de Pijnhorst die elk jaar trouw voor ons klaar staan. Alles wordt geregeld en niets is voor 
hen te veel. Als we ze een bloemetje overhandigen als bedankje, krijgen we te horen dat dit echt 
niet nodig is. Nou, wij vinden van wel want het is echt fantastisch dat we elk jaar 2 dagen bij de 
manege terecht kunnen. Deze personen willen echt niet met naam genoemd worden maar zij weten 
zelf vast en zeker wie wij bedoelen. 

We hebben eens zitten rekenen en we waren afgelopen jaar voor de 21ste keer te gast bij de 
manege. En dat betekent dat er in de jaren ongeveer 5600 kinderen te gast zijn geweest bij de 
manege!! Dus namens alle kinderen van de afgelopen jaren, alle vrijwilligers en de hele kerngroep 
willen wij de manege en alle vrijwilligers heel erg hartelijk bedanken voor de gastvrijheid van al die 
jaren. En we hopen dat we nog vele jaren welkom zijn.

Geslaagde week
Als kerngroep kijken we terug op wederom een geweldig geslaagde 
Zevensprong week met meestal prachtig weer. Op dinsdag begon 
de Zevensprong met een kennismaking en het begin van het rode 
draad verhaal. De rest van de ochtend stond in het teken van sport, 
spelletjes en knutselen. Na de lunch speelden de kinderen levend 
ganzenbord waar ze tijdens het dobbelen telkens leuke spelletjes tegen 
kwamen.
 
Op woensdag was het wederom een stralende dag, we hebben enkel in de middag een paar druppels 
gevoeld. De kinderen hebben dit niet eens gevoeld omdat ze heel enthousiast bezig waren met 

Het is volop herfst en de kerngroep is al begonnen met de voorbereidingen 
voor komend jaar. In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op een 
geweldige week Zevensprong, stellen we een nieuw kerngroeplid voor en hebben 
we het over de uitslag van de Rabobank Hart voor Elkaar actie.
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het zeskamp of de spelletjes in park De Kienehoef. Want ook dit jaar stond de woensdag in het 
teken van een grootse zeskamp. De kinderen hebben flink geklommen, geklauterd en gesprongen. 
Deze editie was er een keer geen speurtocht uitgezet maar verschillende spelletjes en 
activiteiten in het park. De groepjes kregen een kaart waar ze zelf konden zien 
waar ze de spelletjes konden vinden.

Donderdag zijn we met bussen vertrokken naar De Bergen in 
Wanroij. Helaas was dit een zeer regenachtige dag. We bezoeken elk 
jaar een park waar we van tevoren langs gaan en afspraken maken. 
Daarom konden we met onze kinderen en al onze spullen naar een 
grote ruimte bij de binnenspeeltuin. In de middag werden 
de kinderen getrakteerd op friet en een snack omdat 
we ons 30 jarig jubileum hebben gevierd. 

Vrijdagochtend stond de vossenjacht op de planning. Helaas begon ook 
deze dag met een flinke plensbui waardoor we snel bij Mariëndael naar 
binnen moesten om te schuilen en hebben we hier het rode 
draad toneelstuk gedaan. Gelukkig was het daarna 
droog toen de groepjes het centrum in trokken 
om de 30 verstopte vossen te gaan zoeken.  
Bij de Albert Heijn werden ijsjes uitgedeeld en 
bij de EMTÉ stond wat drinken op ze te wachten. Na de 
vossenjacht was het einde van het rode draad verhaal en kwam gelukkig 
net op tijd alles goed waardoor het eindfeest kon beginnen met een 
fan tas t i s ch optreden van clown Lex Flex. Deze clown heeft de kinderen 
en zelfs alle vrijwilligers 2 keer geweldig vermaakt. Onvoorstelbaar 
hoeveel energie er die anderhalf uur door Mariëndael is gegaan! Helaas zat de 
Zevensprong er toen echt op en werden de kinderen buiten opgehaald door de ouders. 

Brandweer Sint Oedenrode
De afsluiting werd afgelopen jaar verzorgd door de vrijwillige brandweer 
van Sint-Oedenrode. Met 4 man sterk stonden ze klaar om de kinderen 
een flinke regendouche te geven terwijl de groepjes vrijdagmiddag 
één voor één Mariëndael uit kwamen. We zijn deze brandweerlieden 
ontzettend dankbaar. We hoorde dat sommige van deze heren zelfs een 
vrije dag hadden genomen om onze kinderen een mooie afsluiting te 
bezorgen die ze niet snel zouden vergeten. 

Nieuwe polo’s van de Rooyse Autobedrijven
De kerngroep is afgelopen jaar voorzien van nieuwe polo’s, gesponsord 
door de Rooyse Autobedrijven. Op de woensdag tijdens de Zevensprong 
vond de officiële overhandiging plaats. Wij willen hierbij de Rooyse 
Autobedrijven nogmaals zeer hartelijk bedanken. We zijn erg blij met 
deze mooie nieuwe polo’s!

Rabobank Hart voor elkaar
Enkele weken geleden vond de Rabobank Hart voor Elkaar actie weer plaats. Door middel van 
stemmen konden de deelnemende verenigingen en stichtingen een donatie ontvangen uit de totale 
prijzenpot van €150.000,-. Hier mochten alle leden die Rabobank Hart van de Meierij telt in de 
gemeentes Sint-Oedenrode, Schijndel, Boxtel en Sint Michelsgestel over stemmen.
Nadat de stemperiode erop zat zijn we door de bank benaderd met het geweldige nieuws dat we 
wederom in de top 10 zijn gekomen! Op dinsdag 22 november werd aan deze top 10 bekend gemaakt 
hoeveel stemmen ze gekregen hebben en welk geldbedrag hier aan vast hangt. De 7.144 leden 
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hebben samen bijna 35.000 stemmen uitgebracht over de 386 deelnemende 
verenigingen en stichtingen. Wij zijn op de 10e plek beëindigd met 292 
stemmen en mogen maar liefst €1.255,- euro in ontvangst nemen!! Wij 
zijn natuurlijk heel erg blij met deze geweldige donatie en willen alle 
stemmers van harte bedanken voor de steun.

Nieuw kerngroep lid
Mijn naam is Pauline Verstraten en sinds afgelopen zomer, na een erg 
leuke week meedraaien bij de Zevensprong, kerngroeplid. Ik ben 29 jaar 
en woonachtig in Sint-Oedenrode. In het dagelijks leven ben ik leerkracht in het 
basisonderwijs. Ik werk met heel veel plezier in een groep 7/8 op OBS de Spelelier in 
Boxtel. Mijn grote hobby is theater, in mijn vrije tijd ben ik actief lid bij ’t Roois Theater. Hier speel ik 
bij de volwassenengroep en regisseer ik mede de kindergroep en de jongerengroep. 
Hiervoor schrijven wij de toneelstukken ook zelf. Daarnaast vind ik het leuk 
om me bezig te houden met film. 
Ik heb er veel zin in om me de komende jaren in te zetten voor Stichting 
de Zevensprong. Ik vind het mooi dat basisschoolkinderen in hun 
zomervakantie de kans krijgen om (bijna) een week lang aan allerlei 
sportieve, culturele en gezellige activiteiten deel te nemen. Graag 
draag ik mijn steentje bij aan de organisatie van deze week en wil ik 
er samen met een grote groep vrijwilligers voor zorgen dat de Zevensprong 
goed verloopt en een mooie ervaring is voor alle betrokkenen.


