
Zevensprong 2018
Zoals al te lezen was in de vorige nieuwsbrief, heeft de Zevensprong dit jaar het thema “zingend 
en swingend de Zevensprong door”. Elk jaar hebben we een rode draad verhaal waar het thema in 
terug komt. En zijn de activiteiten in dit thema bedacht. Op dinsdag gaan de kinderen bij manege 
de Pijnhorst een knutsel-, sport- en spelcircuit doen. Op woensdag hebben we een zeskamp 
met 6 grote luchtkussens klaar staan, en doen we ook een vossenjacht in de 
wijk de Kienehoef en het park. Op donderdag gaan we met de bus op uitstapje 
naar een geheime bestemming. En tenslotte vinden er op vrijdagochtend 
muzikale workshops plaats in en rondom Mariendael. In de middag 
hebben we een toneelstuk en talentenjacht, en sluiten we de 
Zevenspong om half 4 af met een muzikaal optreden van de kinderen.

Achter de schermen
Als organisatie vinden we het erg belangrijk dat we mee gaan met de 
tijd en maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit die gedachte zijn we vorig jaar 
begonnen met het aanvragen van VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag) voor alle 
kerngroepleden. En vanaf dit jaar ook voor onze vrijwilligers vanaf 18 jaar. Ook hebben 
we omgangsregels met elkaar afgesproken om machtsmisbruik op wat voor 
manier dan ook, te voorkomen. Deze regels spreken we door met alle 
vrijwilligers. Ook zijn we dit jaar begonnen met het opstellen van 
afspraken voor kinderen. En zijn we als kerngroep geschoold door 
de Borgmolen in het omgaan met en voorkomen van moeilijker gedrag.  
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) ingegaan. Als stichting hebben we alle persoonsgegevens 
die we verzamelen om de Zevensprong te kunnen organiseren 
geïnventariseerd, en hebben we een register aangelegd hiervan. Ook 

De zomer is begonnen, en de Zevensprong 2018, de 32e editie alweer, staat voor 
de deur. De Kerngroep heeft het programma helemaal rond, de groepjes zijn 
ingedeeld, de activiteiten bedacht en de vrijwilligers geïnstrueerd. De hoogste 
tijd voor deze nieuwsbrief. 
In deze nieuwsbrief zullen we een tipje van de sluier oplichten wat betreft het 
programma van de Zevensprong. Daarnaast zal een nieuw kerngroeplid zich 
voorstellen, vertellen we over waar we achter de schermen aan werken zoals 
VOG en AVG, en kun je een interview lezen met een sponsor.
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hebben we de de processen beschreven, een privacy statement opgesteld 
en een aandachtsfunctionaris aangesteld. Kortom, we zijn druk doende 
geweest om de Zevensprong AVG-proof te krijgen.

Nieuw kerngroeplid
Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was, is de kenrgroep dit jaar 
uitgebreid met 2 nieuwe leden. Marloes van Erp heeft zich in de vorige 
nieuwsbrief voorgesteld. Dit keer is het de beurt aan Hilde van den 
Enden.

Mijn naam is Hilde van den Enden, ik ben afgelopen jaar getrouwd dus sommige ouders 
en kinderen kennen mij beter als Hilde Santegoeds :-). Ik heb elf jaar meegedaan 
als vrijwilliger en met heel veel plezier samen met Martijn Bax vele kinderen 
begeleid. 

Als kind deed ik zelf al mee met de Zevensprong, maar sinds mijn 
eerste jaar als vrijwilliger heeft het Zevensprong-virus me echt te 
pakken! En nu vond ik het dan ook tijd om me als kerngroeplid in 
te gaan zetten voor deze leuke week! Als vrijwilliger vond ik het 
ontzettend leuk om kinderen te motiveren en te zien genieten van de 
leuke week, en als vrijwilliger voelde ik me altijd ontzettend welkom en 
gewaardeerd door de andere vrijwilligers, ouders en de kerngroep. Ik hoop 
dat ik als kerngroeplid ook kan bijdrage aan de positieve sfeer onder de vrijwilligers en binnen de 
organisatie. En tijdens de week hoop ik natuurlijk weer heel veel blije gezichtjes en tevreden ouders 
te zien!

In the spotlight
We kennen ze allemaal de interieurverzorgers (sters) in 
bedrijven, scholen, kantoren en thuis. Martina heeft 20 jaar 
ervaring in de schoonmaakbranche. In het begin heeft ze 
werkervaring als interieurverzorgster opgedaan. Het werk beviel me goed en als snel had Martina dit 
goed onder de knie. Na jaren wilde Martina er een eigen draai aan geven hoe ze een goede service 
kon leveren met tevreden klanten. Op 9 januari 2014 is 
Martina een eigen schoonmaakbedrijf begonnen. Haar 
eerste klus was in Eindhoven en in Nijnsel de basisschool. 
Dit bleek een goede stap te zijn geweest. We hebben 
nu een tevreden klantenkring.

Klanten
Martina Schoonmaakservice zit in de regio Sint-Oedenrode , Veghel, Best, Mariahout, Eindhoven, 
Schijndel en Son en Breugel. Op vele vlakken van de schoonmaakbranche zijn ze actief zoals scholen, 
kantoren, bedrijven, gemeenschappelijke ruimtes, sport, gym en danszalen, praktijk ruimtes en 
kinderdag verblijven. En inmiddels maken ze interieurs van campers schoon.

Klanten werven
Dit gebeurt het meest door mond tot mond reclame. Martina schoonmaakservice staan ook in lokale 
weekbladen. Ze sponseren ook wel verenigingen en daar komt het logo van hun op de site te staan.

Personeel
Op het ogenblik heb heeft Martina Schoonmaakservice 6 
werknemers in dienst. Sinds kort is het bedrijf een erkend 
leerbedrijf en is de eerste stagiaire in het bedrijf die mee 
helpt op de werkvloer en de planning.



Wij bedanken onze sponsors voor hun ondersteuning! Onze hoofdsponsors:

De Zevensprong wordt mede mogelijk gemaakt door:

Albert Heijn, Bramax Automotive, IKAR Keukens, Krans Hoveniers, Mark van Dijk Schilderwerken, Van Acht Autoschade, Bouwgroep van Stiphout, 
Bouwmarkt Forum, v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, Betonfabriek van de Meulengraaf, Trido IT-groep, 
Verbakel BV, Winkeliers de Markt, De Helden van Kien, De Borgmolen, Lounge 8, Stapperz en Kiddooz, van de Berk assurantien, Café het , 

Kerkpleintje, Drankenhandel van Boxmeer, Bart van der Aa fotografie, Cafetaria de Mert, Mars Veghel, Keizerskroon Bloembinderij, Babydump, 
Traiteur Verheijen, Wooninitiatief Kamille, Bakkerij Bekkers, EMTÉ Supermarkten, Dommelfruit, B&D Sfeerbeheer, Jumbo Supermarkten, Manege de 
Pijnhorst, De Rooyse autobedrijven, Masta aanhangwagens, Stichting Mariëndael, Bongers tankstation, Tegel outlet, BS Beton BV., Marinus Merks 
montage, Fysiotherapie de Meierij, Emile Kalmann, van Uden caravans, de Bruin Installatie, Formido, Kiwanis Sint-Oedenrode, Boxsons autolease, 

Rabo Hart van de Meierij, ING, Gemeente Meierijstad, Omroep Meierij, Mooirooi, Beat It, Sunrise, Phoenix
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Kunststof  Lastechniek 
Verbakel 

Een begrip op het gebied van kunststof lassen 

www.kunststoflassen.com 
Gespecialiseerd in het produceren van duurzame  

kunststof producten op maat middels kunststof lassen 

 

Toekomst 
Martina Schoonmaakservice is blij wat ze nu al bereikt hebben. Het bedrijf is mooi zoals het nu is. 
De sociale contacten op de werkvloer zijn gezellig en het werk wordt niet beter door tijdsdruk.

Sponsoring Zevensprong
Martina Schoonmaakservice is benaderd of ze interesse hadden om de Zevensprong te sponsoren. 
De kinderen van Martina hebben allebei meegedaan met de Zevensprong toen ze nog klein waren. 
Daar hebben ze altijd veel plezier aan beleefd dus heeft Martina Schoonmaakservice de Zevensprong 
gesponsord.

De zevensprong wil Martina schoonmaakservice bedanken voor het leuke interview en de sponsoring!!


