
Thema 2017
Op 18, 19, 20 en 21 juli staat de Zevensprong helemaal in het thema 
‘Superhelden in actie!‘.  De groepsnamen, al onze activiteiten, de vossen 
tijdens de vossenjacht, de aankleding en het rode draad verhaal zullen 
te maken hebben met superhelden en alles wat je daaromheen kan 
bedenken. Bij een thema hoort natuurlijk ook een mooie thema tekening. 
Deze kan je hiernaast vinden. 

Voor een spectaculaire opening zijn wij tevens nog op zoek naar bijzondere 
voertuigen en superhelden kleding. 

Inschrijving Zevensprong 2017
Op donderdag 20 april is de inschrijfavond bij Mariëndael. 
We hebben plaats voor maximaal 300 kinderen uit groep 3 
en 4 uit Sint-Oedenrode en de omliggende kerkdorpen. De 
inschrijfformulieren zijn ontworpen en gedrukt, deze zullen in dezer 
dagen uitgedeeld worden op alle scholen. Om kinderen van het 
speciaal onderwijs te kunnen bereiken hebben we brieven 

uitgedeeld in de busjes van het leerlingenvervoer.

Vrijwilligers
Om de groepjes kinderen tijdens de Zevensprong te begeleiden doen we 
elk jaar een beroep op vele vrijwilligers, zo een 50 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 
ruim voldoende vrijwilligers aangemeld om de 

24 groepjes met kinderen deze week te leiden. De 
nieuwe aanmeldingen komen dan ook op de wachtlijst. 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 jubileums. 

De klokken zijn verzet en de eerste mooie lentedagen van dit jaar zijn een 
feit.  Al vanaf de herfst is de kerngroep bezig met de organisatie van komende 
Zevensprong. Het programma is al in grote lijnen bekend. In deze eerste 
nieuwsbrief van 2017 praten we jullie bij over onze ontwikkelingen.
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Wij bedanken onze sponsors voor hun ondersteuning! Onze hoofdsponsors:

De Zevensprong 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

Nieuw kerngroep lid
Mijn naam is Laure Vorstenbosch, ik ben 6 jaar lang groepsleider geweest 
en nu sinds begin dit jaar lid van de kerngroep. Ik ben 25 jaar oud en 
studeer geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het 
dagelijks leven ben ik dan ook vooral in de ziekenhuizen te vinden voor 
mijn coschappen. Daarnaast hou ik ervan om creatief 
bezig te zijn, een boek te lezen, flink te sporten 
en  met vrienden af te spreken.  Mijn trots 
zijn mijn twee Noorse Boskatten, Nina 
en Toby.  Naast de Zevensprong ben ik 
lid van CV ’t Skrothupke en heb ik enkele jaren 
de sinterklaasintocht in Sint-Oedenrode mee georganiseerd. Kortom 
een bezige bij die graag dingen organiseert. Als klein meisje heb ik 
zelf mee gedaan met de Zevensprong en toen ik 16 was heb ik me dan 
ook direct aangemeld als groepsleider. Tijdens de week heb ik altijd veel 
plezier met de kinderen gehad en is het altijd enorm gezellig met alle leiding bij 
elkaar. Echter wilde ik graag meer voor de Zevensprong betekenen en toen ze afgelopen jaar 
opnieuw een advertentie voor kerngroepleden plaatste heb ik gereageerd. Dit jaar kijk ik vooral nog 
mee om alle zaken binnen de kerngroep te leren kennen. Waarschijnlijk wordt het een ongelofelijk 
drukke en zware week met vele uitdagingen, waarna we aan het einde van de week total loss zullen 
zijn, maar ik zou de gezelligheid en deze mooie week voor geen goud willen missen!


