
Zevensprong 2022
De Zevensprong is dit jaar van dinsdag 26 juli tot en met vrijdag 29 juli.  
Het thema is dit jaar “Zomercarnaval met de Zevensprong!”. Er doen dit 
jaar bijna 250 kinderen mee. Op dinsdag zullen we voor het 26e jaar 
te gast zijn bij manege de Pijnhorst. Waarvoor opnieuw onze grote 
dank voor de gastvrijheid op deze fijne locatie! Na de opening staat 
de kinderen een twaalfkamp te wachten. Hiervoor hebben we 6 grote 
luchtkussens klaar staan en hebben we daarnaast nog 6 andere spellen. 
Op woensdag splitsen we de groep in tweeën. Zo zal de ene groep bij de 
manege een spellencircuit spelen en zal de andere groep een speurtocht 
lopen in de wijk de Kienehoef. In de middag draaien we dit programma om. 
Op donderdag gaan we met de bus op uitstapje naar een geheime bestemming. Tenslotte vindt 
er op vrijdagochtend een Vossenjacht plaats rondom het Kasteel en de wijk Vogelenzang. In de 

middag hebben we een optreden van een Clown en sluiten we daarna af met 
een carnavalsfeest in de Streepen. 

 
De Zevensprong in actie 
Het hele jaar door zijn de sponsorcommissie en de kerngroep in actie 
om op allerlei manieren sponsorgelden en materialen te verzamelen. 
Zo hebben we elk jaar een emballagebonnen actie bij 
de beide Jumbo’s en doen we jaarlijks mee aan 

de Rabo Clubsupport actie. In het najaar is het 
voor leden van de Rabobank mogelijk om een 

stem op ons uit te brengen. Via deze link kun je 
lid worden van de Rabobank en krijg je t.z.t. automatisch bericht om te 
mogen stemmen. 

De Zevensprong voor iedereen
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zetten we ons al een aantal jaren in 
om ALLE kinderen uit onze doelgroep te bereiken. Uit ervaring weten we dat 

De zomer is begonnen en de Zevensprong van 2022, de 36e 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 om middels deze nieuwsbrief een tipje van de sluier op te lichten wat betreft 
het programma van de Zevensprong. Ook praten we je bij over de verschillende 
acties die er lopen en stellen we de vrijwilligers van dit jaar voor. 
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er een aantal groepen wat moeilijker te bereiken zijn. Dat zijn onder andere 
kinderen van vluchtelingengezinnen, 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. Ook dit jaar hebben we hiervoor contact gehad met het 
vluchtelingenwerk en de taalwerkplaats om extra kinderen te bereiken. 
Tevens hebben we ons ingezet om vluchtelingenkinderen uit Oekraïne 
te bereiken zodat zij zich ook konden aanmelden. 

Om de kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken beter te bereiken 
hebben we afgelopen periode een interview gegeven aan de Mooirooikrant en 

heeft onze voorzitter Hilde van den Enden ingesproken bij een raadvergadering bij de gemeente. 
Daarop volgden nog een aantal gesprekken met de wethouder en politieke partijen.
We hebben hiermee het onderwerp inclusiviteit wat beter op de agenda van de politiek gekregen 

Leiding 2022
Elk jaar hebben we zo’n 60 vrijwilligers nodig om een 
groepje te begeleiden tijdens. Het was dit jaar wat 
lastiger dan anders, maar het is gelukt om voldoende 
vrijwilligers te vinden. Op dinsdag 12 juli vond er een 
vergadering plaats voor alle vrijwilligers die dit jaar tijdens 
de Zevensprong een groepje begeleiden. De vrijwilligers 
werden op de hoogte gebracht van het programma van 
dit jaar en kregen een T-shirt, gesponsord door Autogroep 
Markgraaff en van Acht Autoschade.



Albert Heijn, Autogroep Markgraaff, Van Acht autoschade, 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


