
Zevensprong 2022
Vol energie zijn we begonnen met de voorbereidingen van de Zevensprong 2022.  We nemen onze 
ervaringen van afgelopen jaar mee, zodat we indien nodig snel kunnen schakelen naar een 
coronaproof editie. Vooralsnog gaan we uit van een “normale” Zevensprong. 
Het thema van dit jaar is “Zomercarnaval met de Zevensprong!” De 
Zevensprong zal dit jaar plaats vinden van dinsdag 26 tot en met vrijdag 
29 juli.

De Zevensprong is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-
Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, 
zijn uiteraard van harte welkom! De inschrijfavond zal op 14 april plaats 
vinden. Ouders kunnen hun kinderen voor de Zevensprong inschrijven 
middels een inschrijfformulier dat eind maart via school wordt uitgedeeld, 
of via de website kan worden gedownload.

Leiding gezocht
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 
jubilarissen. Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt om leiding te zijn 
tijdens de Zevensprong? Laat deze dan contact met ons opnemen via 
info@zeven-sprong.nl.

De kerngroep is druk bezig met de voorbereidingen voor de 36e Zevensprong. 
De hoogste tijd om hiervan in deze eerste nieuwsbrief van 2022 een inkijk 
te geven. In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de eerste ideeën voor de 
Zevensprong, over de laatste sponsoracties en vertellen we over onze aanpak 
om de leerlingen van het speciaal onderwijs beter te bereiken. 

@ZevensprongROOI

www.facebook.com/stichtingdezevensprongwww.instagram.com/zevensprongrooi

www.youtube.com/stichtingdezevensprong
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De Zevensprong voor iedereen
Als organisatie zetten we onszelf de laatste jaren extra in om ALLE kinderen 

uit onze doelgroep te bereiken. Uit ervaring weten we dat er een aantal 
groepen wat moeilijker te bereiken zijn. Dat zijn onder andere kinderen 
van vluchtelingengezinnen en kinderen die niet in Sint-Oedenrode naar 
school gaan en bijvoorbeeld het speciaal (basis)onderwijs bezoeken. 
We vinden het belangrijk dat ook deze kinderen mee kunnen doen aan 
de Zevensprong. We hebben daarom contact met het vluchtelingenwerk 

en de taalwerkplaats. En voor het bereiken van de kinderen van het 
speciaal onderwijs hebben we een plan gemaakt om ook de kinderen van 

het speciaal onderwijs beter te kunnen bereiken. Omdat we niet weten wie de 
kinderen van deze doelgroep zijn, zijn ze voor ons moeilijk te bereiken. Door middel van contact 
met de scholen en artikelen in de krant willen we wat zichtbaarder worden bij de ouders van deze 
kinderen. Daarbij willen we hen overtuigen dat hun kind ook bij ons heel welkom is. We denken 
namelijk dat ondanks dat we een groot evenement zijn, we heel goed bij 
de individuele behoeften van de kinderen kunnen aansluiten. Zo hebben 
we als kerngroep geïnvesteerd in trainingen om beter om te gaan met 
kinderen die wat stiller, drukker of banger zijn dan gemiddeld. (denk 
aan duidelijke regels en voorspelbaarheid). Ook hebben we bij kinderen 
die dat nodig hebben vooraf individueel contact met de ouders om te 
informeren naar de behoefte van hun kind. Een deel van de kerngroep 
heeft een achtergrond in (medische) zorg of onderwijs, daarmee hebben 
we  veel expertise in huis. We denken dat het voor kinderen uit het speciaal 
onderwijs heel waardevol kan zijn om deel te nemen aan de Zevensprong 
om bijvoorbeeld meer kinderen te leren kennen die in de buurt wonen. Mocht 
je ideeën hebben zodat wij nog beter deze doelgroep kunnen bereiken, dan horen we dat graag. 
Ken je een kind waarvoor de Zevensprong een leuke activiteit is?  Stuur deze nieuwsbrief dan vooral 
door.
 

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 Sint-
Oedenrode zoals hieronder in het overzicht is te zien. Naast deze 
sponsoren krijgen we als stichting ook soms giften en doen we ieder 
jaar mee met de Rabo Clubsupport actie. Ook dit jaar mochten we vele 

stemmen ontvangen van de leden van de Rabobank en haalden we (heel 
toepasselijk voor ons thema) 1111 euro op. We willen hierbij alle stemmers 

heel erg hartelijk bedanken voor de steun!



Albert Heijn, Autogroep Markgraaff, B&D Sfeerbeheer, Bakkerij Bekkers, Bart van der Aa fotografie, Betonfabriek van de 
Meulengraaf, Bouwmarkt Forum, Boxsons Autolease, Bramax Automotive, BS Beton B.V., Dommelfruit, Drankenhandel van Boxmeer, 

Elbeco houtbewerking, Emvo Techniek, Etos Schijndel, Fysiotherapie de Meierij, Gemeente Meierijstad, Hanenberg autoservice, 
Helden van Kien, Hellings Machinebouw BV, Houthandel Smetsers, Hubo Sint-Oedenrode, Huwa international pipeline products 

BV, J & A Kraayvanger BV, Jumbo centrum, Jumbo Kienehoef, Keizerskroon Bloembinderij, Krans Hoveniers, Kunststof Lastechniek 
Verbakel BV,Leenderts glaszettersbedrijf en glashandel, Manege de Pijnhorst, Marcel Zwaard meubel en interieurbouw, Mark van 
Dijk Schilderwerken, Martina schoonmaakservice en glasbewassing, Marvu machine en apparatenbouw, Masta aanhangwagens, 
Merks Montage, MooiRooi, Paul van Gastel Metsel- en Bouwbedrijf, Puur Brabant, Raaijmakers Transport, Rabobank Clubsupport, 
Solisplan, Stapperz en Kiddooz, Stichting Mariëndael, Tegeloutlet, Traiteur Verheijen, TriNed BV, TTS Taxi Touringcar Autoverhuur, 

v/d Vleuten Elektrotechniek BV, Van Acht Autoschade, Van de Berk assurantien, van Uden Caravans, Verbakel BV, Vinitex 
Laboratoriuminrichtingen BV.
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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 

 

De Zevensprong 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

L A B O R AT O R I U M I N R I C H T I N G E N

Eerschotsestraat 44 Sint-Oedenrode


