
Terugblik Zevensprong 2017
De week startte op dinsdagochtend met de kennismaking tussen kinderen, ouders en de vrijwilligers 
die de 24 groepjes deze week begeleidden. Hierna werd er direct gestart met het drukke programma. 
Op het grasveld begon het rode draad toneelstuk met een parade van mooie en bijzondere auto’s 
die vol zaten met superhelden! Buzz Lightyear, Superman en Wonderwoman kwamen 
de kinderen vertellen dat ze die week een superhelden bijeenkomst hebben, 
maar werden onderbroken door Vladimir de Verschrikkelijke. Snel gingen 
ze er achteraan, de kinderen achterlatend. Die starten vervolgens 
met het sport- en spelcircuit, knutselen en het maken van een 
groepsfoto waar ze de rest van de dag druk mee geweest zijn.

Op woensdag stonden er zes hele grote luchtkussens op de kinderen 
te wachten, deze konden op hun beurt niet wachten om te beginnen. In 
park De Kienehoef was een spellen circuit klaargezet met verschillende spellen 
waarbij de kinderen aan konden tonen dat ze ook superhelden vaardigheden 
hadden. Gewapend met een plattegrond en scoreformulier ging de helft van de groepjes naar het 
park terwijl de andere helft zich ging uitleven op de enorme zeskamp luchtkussens, 
waaronder de Bouncing Balls, de Stormbaan en de meters hoge Cowboy Run. 
Na de middag wisselden de groepen van programma.

Donderdag gingen we met z’n allen in 4 enorme dubbeldekker bussen op 
weg naar attractiepark PeeWee in Posterholt. Daar hebben de kinderen 
zich de hele dag uit kunnen leven in de grote binnenspeeltuin met enorm 
klimrek of buiten bij alle speeltoestellen of bij de dieren die als een 
soort kinderboerderij bij het park aanwezig waren. Door 

het prachtige weer konden de kinderen zelfs even 
afkoelen onder de sproeiers of even later met een 
lekker waterijsje. Helaas kwam ook aan deze dag een 
eind, dus moesten we op een gegeven moment weer terug de bussen in 
om op tijd bij de wachtende ouders aan te komen.
 
Vrijdagochtend stond wederom in het teken van de vossenjacht. De 

kinderen zochten in het centrum van Sint-Oedenrode naar de 30 locaties waar 
verschillende vossen, verkleed als superhelden, verstopt zaten. Enkele vossen 

De kerngroep is zachtjes aan weer begonnen met de voorbereidingen van de 
Zevensprong 2018. In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug 
op de geslaagde en zonnige editie van afgelopen jaar. Ook vertellen we over 
verschillende acties waarmee we geld inzamelen voor de kinderen.
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hadden een prachtig toneelstuk voorbereid, of op andere wijze groots uitgepakt. Op diverse plekken konden 
de kinderen wat drinken of een waterijsje halen, waaronder bij de EMTÉ en Albert 
Heijn. Na de lunch speelden de kinderen bij Mariëndael een reuzebingo met 
een enorm bingo rad, er was voor iedereen prijs! De hoofdprijs was zelfs 
een vlucht met een ultra light vliegtuig! De gelukkige winnaar heeft deze 
prijs inmiddels geïncasseerd en een geweldige vlucht gehad. 

Kiwanis schenken opbrengst Klumpkesrace
Net voordat de Zevensprong week 
los barstte werd bekend gemaakt 
dat Kiwanis Sint-Oedenrode dit 
jaar onze stichting gekozen heeft als 
goede doel naast de eigen stichting Kinderhand voor de 
Klumpkesrace.

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet 
voor het verbeteren van de wereld. Het motto van Kiwanis is 

“Serving the children of the world”.  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het 
welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De organisatie heeft verschillende lokale clubs, waaronder in 
Sint-Oedenrode. 

Elk jaar wordt in Rooi de Klumpkesrace georganiseerd. De Kiwanis 
werven hiervoor, sponsoren en verkopen en bij veel Rooise evenementen 
loten. Alle opbrengsten hiervan worden verdeeld over de twee 
goede doelen. Op woensdag 1 november werd een delegatie van 
de kerngroep uitgenodigd om de cheque in ontvangst te nemen. 
Daar werd duidelijk dat we een donatie van maar liefst €2.000,- 
ontvangen van Kiwanis Sint-Oedenrode! Wij zijn ongelofelijk blij met dit 
enorme bedrag, hiermee kunnen we ontzettend veel leuke activiteiten voor 
de kinderen organiseren en komend jaar zelfs extra groot uitpakken. 

Kerngroep uitbereiding
Wellicht heb je in de krant of op Social Media onze oproep naar kerngroep versterking gezien. Inmiddels 
hebben we verschillende gesprekken gehad en hebben we twee nieuwe leden verwelkomt binnen de 
organisatie van onze stichting. In de volgende nieuwsbrieven zullen zij zichzelf nog voorstellen.

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabobank Clubkas Campagne, voorheen de Hart voor Elkaar actie. 
Hiermee willen we geld inzamelen om al onze activiteiten voor de kinderen te 
financieren en het inschrijfgeld laag te houden. We zijn al druk bezig met de 
voorbereiding van onze campagne om zoveel mogelijk stemmen te 
werven, elke stem levert ons immers geld op. Zo zijn we weer 
heel actief op Social Media en met flyeren, maar je kunt ook een 
spandoek van ons tegenkomen in Sint-Oedenrode. Op deze manier 
willen we zo veel mogelijk mensen mobiliseren om op ons te gaan 
stemmen.



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.


