
Programma
Dit jaar staat de Zevensprong volledig in het thema ‘Superhelden in actie’. Alle activiteiten, aankleding 
en het rode draad toneelstuk hebben hiermee te maken. Op dinsdag start de Zevensprong na 
de kennismaking tussen de kinderen en hun ouders met de groepsleiding met een prachtige 
parade waarin alle superhelden voorbij komen. Daarna beginnen de 24 
groepjes met de sport, spel en knutsel activiteiten waar ze de hele dag 
mee bezig zullen zijn. Denk aan het bommenspel, ‘red je leiding’, 
het beschilderen van een canvasdoek en het maken van een 
groepsfoto.

Op woensdag staat er een grootse zeskamp voor de kinderen 
te wachten. Daar starten de kinderen uit de groepen 1 t/m 12 ’s 
ochtends mee. De kinderen van de groepjes 13 t/m 24 gaan naar park 
De Kienehoef waar verschillende spellen en activiteiten klaar staan. Daar 
moeten de kinderen laten zien dat ze zelf ook over superhelden eigenschappen 
beschikken: samenwerken, moed, behendigheid, strategie, kracht en kennis. Na de middagpauze 
wisselen de groepjes om.

Donderdags gaan we met z’n allen met de bus naar een pretpark. 
We verklappen niet waarheen, dat maken we bekend via Twitter en 
Facebook als we gearriveerd zijn. We kiezen elk jaar een Nederlands 
park uit dat volledig gericht is op onze doelgroep. Het zijn kleinere 
parken/speeltuinen waar de kinderen ook zelfstandig in kleine groepjes 

kunnen spelen zonder leiding. Van tevoren 
nemen we altijd een kijkje om het park, de 

accommodaties en veiligheid te bekijken.

Vrijdag is alweer de laatste dag van de Zevensprong. In de ochtend 
trekken we met z’n allen het centrum van Sint-Oedenrode in, op zoek 
naar vossen. In deze vossenjacht staan er 34 vossen klaar om gevonden 
te worden door de kinderen. Na de lunch spelen we met alle kinderen 

een grote bingo bij Mariëndael, gevolgd door een grootse afsluiting. 

Volgende week vindt de 31e editie van de Zevensprong plaats. In deze nieuwsbrief 
vertellen we over onze vrijwilligers en hun prachtige shirts, het programma 
wat we voor de kinderen in petto hebben en lichten we weer één van onze 
sponsoren uit.
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Onze vrijwilligers
De 24 groepjes met kinderen worden elk begeleid door 2 
of 3 vrijwilligers. Gelukkig waren er ook dit jaar weer ruim 
voldoende enthousiaste vrijwilligers, we hebben helaas 
zelfs een wachtlijst waardoor we enkele vrijwilligers teleur 
moesten stellen.

De shirts van onze vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn dit jaar in een 

prachtig rood shirt gehuld. De kleur van een superheld want zij zijn onze 
échte superhelden. De shirts worden gesponsord door bouwbedrijf Van 
Stiphout uit Sint-Oedenrode. Tijdens onze vrijwilligersvergadering vond 
de officiële overhandiging plaats. 

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. We proberen het inschrijfgeld elk jaar zo laag 
mogelijk te houden, de rest van de kosten dekken we met sponsoring, donaties 
en subsidie. Daarom is het zo belangrijk dat je het voort zegt binnen je 
familie-, vrienden- en kennissenkring zodat we ook hier weer een 
geweldig bedrag kunnen verzamelen dat ten goede komt aan de 
kinderen.

In the spotlights: Lounge 8
Deze keer zitten we aan tafel met
Roy van de Braak van Lounge 8.

Het ontstaan van Lounge 8
Heerlijk genieten, terwijl alles voor je verzorgd wordt…
Hoe kan dit beter dan door de hele avond allerlei gerechtjes, bereid uit de m e e s t 
gevarieerde ingrediënten, te proeven terwijl je zelf niks hoeft te doen. En da t 
onder het genot van drankjes en een bijpassend decor.
Met de uitwerking van deze gedachten is Tony Zhao tot Lounge 8 

gekomen. Na het openen van twee vestigingen 
in Eindhoven was ’t Leeuwke in Nijnsel het 

derde succesvolle punt waar Lounge 8 
zich vestigde en ook in Roosendaal is het 
inmiddels dagelijks genieten.
                                                                             
Concept Lounge 8
De 8 van Lounge 8 staat in de Aziatische taal v o o r 

oneindig geluk , liefde , gezelligheid en genieten. De 
sfeer ademt Lounge; relax, chique en huiselijk 

warm. Oneindig genieten is dan ook waar Lounge 
8 voor staat. Ze leggen hun gasten graag in de watten. Lounge 8 
serveert de gerechten aan tafel omdat ze het contact met gasten 
belangrijk vinden. Ze hebben naast sushi nog veel meer gerechten 
op de menukaart staan, in totaal meer dan 100! Lounge 8 wil 
verschillend en veelzijdige eten aanbieden. Mochten er andere 
wensen zijn, dan kijken ze graag naar de mogelijkheden.  Lounge 
8 in Nijnsel wordt in goede banen geleid door Tay, de manager, Sonny, de 



Wij bedanken onze sponsors voor hun ondersteuning! Onze hoofdsponsors:

De Zevensprong wordt mede mogelijk gemaakt door:

Albert Heijn, B&D Sfeerbeheer, Bakkerij Bekkers, Bart van der Aa fotografie, Bikeshop Nijnsel, Bouwbedrijf van Stiphout, Bouwmarkt Forum, 
Bramax Automotive, Café het Kerkpleintje, Cafetaria de Mert, De Rooyse autobedrijven, Dommelfruit, Drankenhandel van Boxmeer, v/d Vleuten 

Elektrotechniek B.V., EMTÉ, Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, Huwa, IKAR Keukens, Keizerskroon Bloembinderij, Krans Hoveniers, Manege De 
Pijnhorst, Mark van Dijk Schilderwerken, Mars Veghel, Masta aanhangwagens, Van de Meulengraaf Beton, MooiRooi, Rabobank Hart van De Meierij, 

Sanders Groente en Fruit, Stichting Mariëndael, Traiteur Verheijen, Trido IT-groep, Van Acht Autoschade, Varkenshandel van de Berkmortel B.V., 
Verbakel BV, Willem van de Sande Interieur en Keukenmontage, Winkeliers de Markt, Marcel Zwaard, Sportcentrum van den Oever, 

Paul van Gastel Metsel- en Bouwbedrijf, van de Berk assurantiën, Esso Bongers tankstation, Jumbo supermarkt, Lounge 8, Stapperz en Kiddooz, 
Martina schoonmaakservice en glasbewassing, Marvu machine en apparatenbouw, Tegeloutlet, BS Beton B.V., Marinus Merks montage, Zwembad de 

Neul, Fysiotherapie de Meierij, Emile Kalmann, Helden van Kien.

chefkok, en een enthousiast team. Zij verzorgen een top avond voor eenieder die 
binnenkomt.

Sponsoring de Zevensprong
Gezond en lekker eten is erg belangrijk. Het is goed als kinderen 
al jong hiermee in aanraking komen. Dit lukt het beste op speelse 
wijze. De Zevensprong is een begrip in de regio en al jaren 
succesvol in het verzorgen van een fantastisch meerdaags 
kinderevenement. Lounge 8 wil hier graag bij ondersteunen en na een 
geslaagde samenwerking in 2016 doen we dit graag weer!

Wij willen Lounge 8 bedanken voor het leuke en spontane interview en de sponsoring.


