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Thema 2018
Op 10,11, 12 en 13 juli staat de Zevensprong helemaal in het thema 
‘Zingend en swingend de Zevensprong door!‘. De groepsnamen, al 
onze activiteiten, de vossen tijdens de vossenjacht, de aankleding 
en het rode draad verhaal zullen te maken hebben met muziek 
en alles wat je daaromheen kan bedenken. Bij een thema hoort 
natuurlijk ook een mooie thematekening. De tekening van dit jaar 
zie je hiernaast.

Inschrijving Zevensprong 2018
Op donderdag 12 april is de inschrijfavond bij Mariendael. We hebben plaats voor maximaal 300 
kinderen uit groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel. De inschrijfformulieren  
zullen een aantal weken voor de inschrijfavond worden uitgedeeld op alle scholen. Om kinderen van 
het speciaal onderwijs te kunnen bereiken, worden er 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, ongeveer 60 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  veel  
vrijwilligers aangemeld om de 24 groepjes met kinderen deze week te 

leiden. Maar we zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. 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.

Nieuwe kerngroep leden
Dit najaar hebben we afscheid genomen van Gerry en Kim als 
kerngroepleden en hebben we 2 nieuwe kerngroepleden mogen 

verwelkomen.  In deze nieuwsbrief stelt één van hen zich aan jullie voor. 

2018 is van start gegaan en de kerngroep is al een aantal maanden bezig met 
de organisatie van de komende Zevensprong. Het programma is al in grote 
lijnen bekend. In deze eerste nieuwsbrief van 2018 praten we jullie bij over 
onze ontwikkelingen.
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Mijn naam is Marloes van Erp, ik ben 19 jaar oud en ik ben woonachtig in Nijnsel. Ik studeer 
doktersassistent aan het Koning Willem 1 College in Den Bosch en hoop dit jaar mijn diploma in 
ontvangst te mogen nemen.

Ik ben 3 jaar actief geweest als groepsleidster bij de Zevensprong en 2 jaar 
als groepsleidster bij de Jeugdvakantieweek. Nu ben ik toe aan een nieuwe 
uitdaging.

Zelf heb ik ook altijd mee gedaan aan de Zevensprong en ik 
vond het geweldig! Door mijn eigen ervaringen met deze organisatie 
wil ik graag bijdragen aan dit mooie initiatief. Ik vind het leuk om te 

organiseren, dus daar wil ik graag mee aan de 
slag. Ook vind ik het leuk om deel uit te maken 

van een enthousiast team, de kerngroep van de 
Zevensprong sluit daar helemaal bij aan!

Als kerngroeplid wil ik me volledig inzetten om er een fantastische en 
onvergetelijke week van te maken voor de kinderen, 
maar ook voor de leiding.Ik heb er ontzettend 

veel zin in!
 

In de volgende nieuwbrief zal Hilde van den Enden 
zich voorstellen.

Sponsoracties
Om een Zevensprong te organiseren is veel geld nodig. Wij willen 
als organisatie het inschrijfgeld laag houden, zodat de 
Zevensprong voor iedereen toegankelijk is. Daarom 
zijn we ook enorm blij met onze sponsoren. Met 
hun sponsoring kunnen we veel activiteiten tijdens de Zevensprong 
financieren.  Onze sponsoren zijn voornamelijk bedrijven 
binnen de gemeente Sint-Oedenrode zoals hieronder in het 
overzicht is te zien. Naast deze sponsoren krijgen we als stichting 
ook soms giften zoals een aantal maanden geleden van de Kiwanis, 
of onlangs door het team “Bovenaan de Lijst” dat 3e werd bij de Rooise 
Kwis, en de Zevensprong als hun goede doel had doorgegeven. Verder 
doen we ieder jaar mee met de Clubkasactie van de Rabobank. Ook dit jaar 
mochten we vele stemmen ontvangen van de leden van de Rabobank en werden we derde. 

Door het ING Nederland fonds is de Zevensprong samen met 4 andere organisaties in de regio Den 
Bosch genomineerd voor een donatie. Door een stem uit te brengen via
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-de-zevensprong
kun je de Zevensprong helpen om een mooi bedrag te 
ontvangen. Stemmen kan nog tot en met 11 februari.
 
Als organisatie vinden we het fantastisch om te merken dat veel 
mensen onze organisatie een warm hart toedragen! Voor ons 
voelt dit als een erkenning en het zorgt ervoor dat we ieder jaar een 
geweldige vakantieweek kunnen blijven organiseren die voor iedereen 
(financieel) toegankelijk is.

http://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-de-zevensprong


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.


