
Terugblik zevensprong 2018
De Zevensprong startte op dinsdag 10 juli bij Manege de Pijnhorst, waar we dit jaar voor de 23e 
keer te gast waren. De kinderen maakten tijdens de opening kennis met de Zevensprong fanfare. 
Zij waren vastberaden om de talentenshow op vrijdag te gaan winnen.
Na de opening gingen de kinderen in groepjes met namen als Accordeons, Rappers en Trompetten, van 
start met een leuk sport- en knutselcircuit. Er werd decor gemaakt voor de talentenjacht, pannenkoeken 
versierd, geknutseld en gedanst. Aan het einde van de middag werden de muziekinstrumenten 
en bladmuziek van de fanfare gestolen. Daar moesten de kinderen op woensdag, naar op 
zoek tijdens een vossenjacht in de Kienehoef. Daarnaast werd die dag flink 
geklommen, geklauterd en gesprongen tijdens de zeskamp op spectaculaire 
springkussens. Gelukkig was aan het eind van de woensdagmiddag de 
bladmuziek en een instrument weer terecht.
Donderdag was de dag van het uitstapje. ’s Ochtends ruim voor half 
negen stonden de eerste kinderen al klaar om met de bus op stap te 
gaan. Voor veel kinderen (en ouders) is dit een spannende dag, want 
voor velen is het de eerste keer dat ze zonder ouders op pad gaan. Om 
9 uur vertrokken er vier bussen naar… ja, dat was een verrassing. Na een 
busrit van ruim een uur was de bestemming Tivoli in Berg en Dal bereikt. Hier 
hebben de kinderen zich prima vermaakt met alle attracties en in de speeltuin. 
De laatste dag, vrijdag, waren de kinderen te gast bij Mariëndael. In de 
ochtend stonden er drie workshops op het programma.  Phoenix 
cultuur verzorgde een zangworkshop, Beat-it een slagwerkworkshop 
en Sunrise een dansworkshop. Alle kinderen deden enthousiast 
mee. Vrijdagmiddag startte met een toneelstuk uitgevoerd door een 
aantal vrijwilligers van de Zevensprong die hier maanden op 
hadden geoefend. Aansluitend op dit toneelstuk was het tijd voor 
de talentenshow. Er waren diverse acts, door kerngroep en leiding 
uitgevoerd. Uiteindelijk ging de Zevensprong fanfare er met de eerste prijs 
vandoor, en mochten zij de wisselbeker houden.
Als afsluiting woonden vele  ouders en andere belangstellenden een optreden verzorgd 
door de kinderen bij. Na deze muzikale afsluiting ging iedereen moe maar voldaan naar huis.

De zomer loopt op zijn einde, en de Zevensprong 2018 ligt alweer 2 maanden 
achter ons. Inmiddels begint de kerngroep rustig aan weer met de voorbereidingen 
voor de Zevensprong 2019. In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we 
terug op de geslaagde en zonnige editie van afgelopen jaar. Ook vertellen we 
over de Rabo Clubkas Campagne en zetten we weer een sponsor in de spotlight. 
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T-shirts vrijwilligers
Ieder jaar steken we de vrijwilligers die 
een groepje begeleiden in het nieuw. Ze 
krijgen een T-shirt met daarop het thema 
van het jaar. Dit jaar zijn de T-shirts 
opnieuw gesponsord door Bouwbedrijf 
van Stiphout.

Rabobank Clubkas Campagne 
Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. 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. Door actief te zijn op Social Media en met flyers en spandoeken 
zullen we proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om op ons 
te gaan stemmen. Als lid van Rabobank kan je stemmen van 15 t/m 29 
november. Kunnen we ook op uw stem rekenen?

Sponsor in de spotlight
In deze nieuwsbrief staat De Borgmolen in de spotlights. De Borgmolen 
is (een) thuis in persoonlijke ontwikkeling en biedt begeleiding aan 
kinderen en volwassenen, in elke levensfase.
Voor dit interview hebben we  
afgesproken met Anneke van Berkel en Hanneke van 
Lankveld. Zij zijn beiden werkzaam bij de Borgmolen 
als kindertherapeut. De dames vertellen vol enthousiasme en 
passie hoe leuk het is om met de kinderen (en hun ouders) 
te werken en samen met de kinderen hun problemen de 
baas te worden.

Hanneke en Anneke stellen zich voor:
Hanneke van Lankveld
Binnen de Borgmolen werk ik als integratief kindertherapeut. Als integratief kindertherapeut begeleid 
ik kinderen zodat ze weer lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen worden zich met mijn hulp 
weer bewust van hun eigen kracht en kwaliteiten. In meer dan 15 jaar ervaring als leerkracht in het 
basisonderwijs heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat een kind lekker in zijn vel zit. Zo kan het kind 
zich immers optimaal ontwikkelen tot de persoon die het graag wil zijn. De opleidingen en 
cursussen die ik naast mijn baan in het onderwijs volgde, bevestigde dat alleen 
maar meer. Ik ben me meer gaan verdiepen in de innerlijke ontwikkeling van 
kinderen en kwam ik erachter dat ik niet alleen een klas met kinderen 
wilde begeleiden maar juist het individuele kind. Ik heb mijn rol 
als leerkracht heel bewust ingeruild om zo kinderen in mijn eigen 
praktijk te begeleiden. Mijn uitgangspunt is dat een kind bewust en 
onbewust weet welk probleem het heeft, het zelf kan oplossen en 
vaak ook nog weet met welke middelen. Kinderen beschikken namelijk 
zelf over het vermogen om kleine en grote obstakels op te lossen. 
Ik help ze om te vertrouwen op deze vaardigheid. Integratieve therapie 
bestaat uit verschillende werkvormen. Spel, knutselen, tekenen, fantasie en creativiteit. 
Afgestemd op het kind en de situatie. Ik stimuleer en begeleid het kind om tot een eigen oplossing 
te komen voor hun problemen. 

Werken met kinderen die zichzelf ontdekken en erachter komen dat ze helemaal goed zijn, zoals ze 
zijn, dat is niet mijn werk… maar mijn passie!



Anneke van Berkel
Binnen de Borgmolen ben ik werkzaam als psychomotorisch kindertherapeut en – begeleider en 
gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Kinderen die, op wat voor manier dan ook, 
vastlopen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling, laten dit in hun gedrag zien. Ik bied 
deze kinderen en hun ouders het inzicht en de handvatten om deze ontwikkeling 
weer op gang te helpen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn, ook al 
zijn ze soms anders dan anderen. Het doel van de therapie is niet 
het veranderen van een kind. Ik leer kinderen juist wijzer te worden 
over henzelf en over hun eigen gedrag, om vervolgens in een veilige 
setting te experimenteren met ander gedrag. Wat gebeurt er dan 
met jezelf en met de ander? Wat levert het je op? En wat is er voor nodig om 
dit andere gedrag buiten de therapieruimte te kunnen laten zien? Ik help het kind 
mee om dit proces in gang te zetten, maar daarbij is ook de hulp van de 
ouders nodig, want zonder hen is deze groei niet mogelijk. Wanneer er een goede 
samenwerking is tussen thuis, school en therapie en eventuele andere 
partijen is de kans stukken groter dat de opgedane ervaringen in de 
therapie ook worden toegepast in de privé-omgeving. En dat is nou 
precies waar we naar toe willen!

Tijdens de therapie wordt er vooral gebruik gemaakt van verschillende 
spelvormen en het lichaam. Kinderen zijn meestal nog niet zo ver 
ontwikkeld dat ze zelf kunnen verwoorden waar ze problemen mee 
hebben. We proberen in de belevingswereld van een kind te komen en van 
daaruit op zoek te gaan naar de mogelijkheden tot groei en zelfvertrouwen van het 
kind. In hun spel en lichaamstaal geven kinderen vaak veel informatie over hoe het echt met ze gaat 
en dat is waar wij op in spelen. 

Naast Anneke en Hanneke zijn er nog meer professionals werkzaam bij de Borgmolen, ieder met 
zijn/haar eigen specialismen.  

Loes van der Heijden
Orthopedagoog

Amy van Kroonenburg
Ambulant begeleidster

Hanneke van Lankveld
Integratief kindertherapeut

Rutger van der Sandt
(Loopbaan-)coach

Marlou van der Vleuten
Orthopedagoog

Anneke van Berkel
Psychomotorisch Kindertherapeut en 

–begeleider

Inge Smits
Individueel-, gezins- en 

relatietherapeut



Stukje geschiedenis
De Borgmolen is ruim vier jaar geleden opgestart vanuit de visie om samen met verschillende 
hulpverleners, laagdrempelige zorg te bieden. Er is een huiskamersfeer gecreëerd waar mensen zich 
geborgen en veilig voelen. Er is kennis in huis is op verschillende gebieden. Zo kun je er terecht voor 
persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud.

Plan van aanpak
Wanneer mensen behoefte hebben aan ondersteuning voor zichzelf 
en/of voor hun kinderen kunnen zij zelf contact opnemen met de 
hulpverleners van De Borgmolen. Op de website de Borgmolen kun 
je daar uitgebreide informatie over vinden. Zij helpen je verder op 
weg om de juiste routing van aanmelding te doorlopen.  

De hulpverlening begint met een intake gesprek. Doordat de Borgmolen 
diverse disciplines onder één dak heeft, kunnen zij samen kijken welk 
hulptraject het beste aansluit bij de mensen. Zo kunnen zij direct schakelen en binnen het team 
zoeken naar passende hulp, begeleiding en ondersteuning. Tijdens een hulptraject denken  vanuit 
kansen en mogelijkheden en uiteraard vanuit innerlijke kracht en individuele kwaliteiten. 

Stichting de Zevensprong
Anneke en Hanneke van de Borgmolen hebben, op onze vraag, een 
informatieavond gegeven aan de kerngroep, waarin informatie is gedeeld 
over omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en het voorkomen van 
escalaties. Op deze manier kunnen we nog beter aansluiten bij de 
kinderen en wat zij nodig hebben om een leuke Zevensprong te 
hebben. De kennis is na de informatieavond ook gedeeld met alle 
vrijwilligers die een groepje begeleiden. 

Deze informatie was erg nuttig om de Zevensprong nog beter voor te 
bereiden, en zeker ook gedurende de week.  

Wij willen De Borgmolen bedanken voor de prettige ondersteuning en goede informatieavond!



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, 

Rabobank 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 

 


