
Het schooljaar gaat weer beginnen, teams bereiden zich voor... 

In de afgelopen weken is 
achter de schermen hard 
gewerkt om een goede 
start van het nieuwe 
schooljaar te kunnen 
waarmaken. De voorberei-
dingen zijn in volle gang.

De vakantie is zo goed als 
voorbij en dus is het tijd om ons 
gereed te maken voor schooljaar 
2014-2015. De scholen zijn ge-
boekt, de spelmaterialen zijn ge-
poetst in de vakantie en nageke-
ken. Tijdens de medewerkersbij-
eenkomsten voor de vakantie is 
reeds aangekondigd dat we aan 

het spel wat elementen hebben 
toegevoegd. Een kwartet dat je 
doof speelt, voel-domino en een 
filmpje over NAH. Met de start van 
dit schooljaar gaan ze op school 
ingevoerd worden. Alle teams krij-
gen nog instructies hierover voor 
dat ze naar de scholen toegaan. 
Ook het spelbord krijgt een face-lift 
zodat het beter aansluit bij de 
nieuwe opzet. Teams blijven de 
mogelijkheid behouden om hun 
specifieke kennis in het project in te 
vlechten. Door de nieuwe opzet 
kunnen de kinderen effectiever aan 
de slag met de opdrachten en zijn 
ze actiever bezig. De nieuwe 
werkwijze is uitgeprobeerd tijdens 

een drietal pilots door het team 
Parkstad op donderdag. Daar zijn 
waardevolle aanbevelingen uit ge-
komen die in de nieuwe opzet 
meegenomen zijn. 
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Speluitleg bij het spelbord

Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met ge-
handicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.nl
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Team Echt schaft eigen 
spelkist aan
Laten we voorop stellen dat de le-
den van GIPS-team Echt alle res-
pect hebben voor de chauffeur van 
de GIPS-bus die ‘s morgens al heel 
vroeg punctueel vanuit Kerkrade 
vertrekt om onze teamleden  in Sit-
tard, Geleen, Susteren en Echt  
naar een van de scholen in midden-
limburg te brengen. Meestal is hij 
op tijd met zijn passagiers en spel-
kist aan school gearriveerd. Soms 
kan het echter wel eens gebeuren 
dat er vertraging is vanwege files 
of slechte weersomstandigheden. 
Denk maar eens aan de  winter van 
2013! 
Dan is het toch handig dat  Mia en 
Wim Tellers met hun bus vanuit Echt 
het  spelmateriaal al kunnen mee-
nemen naar school zodat alles al 
klaarstaat  wanneer de bus uit Ker-
krade eens vertraging heeft. In 
overleg met het GIPS-Stichtings-be-
stuur, dat eigen initiatief  van team-
leden waardeert, werd besloten 

dat team Echt zou proberen de 
middelen te verkrijgen voor een 
eigen spelkist. 
Nou, dat is dus gelukt dank zei de 
inzet en goede handelsgeest van 
Wim en Mia Tellers die  alle moeite 

gedaan hebben om  de benodigde 
materialen zo goedkoop mogelijk  
aan te schaffen en een aantal din-
gen zelf te maken.  Tevens  ontvin-
gen we een mooi bedrag van een 
sponsor en gaf de firma Kersten 
een rolstoel ter beschikking. Ten-
slotte  beloonde het Gips- stich-
tingsbestuur ons team met enkele 
specifieke attributen  ter aanvulling 
van het spelmateriaal  hetgeen we 
zeer waarderen en waardoor alle 
leden van GIPS-team Echt nog ex-
tra  gemotiveerd zich zullen inzet-
ten voor dit mooie project.

Namens  het GIPS-team Echt

Toos van Kempen
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Oprichtingsvergadering GIPS S&L e.V. 

GIPS S&L e.V. In 

Duitsland opge-

richt

Op 17 juli is het dan ein-
delijk zo ver. GIPS S&L is 
nu officieel ook in Duits-
land gevestigd.

Op 17 juli 2014 is het 
team uit Duitsland bij elkaar 
gekomen in Kekrade op kan-
toor. Doel was, naast elkaar 
bij te praten over de laatste 
ontwikkelingen, de officiële 
oprichting van een GIPS or-
ganisatie in Duitsland. We zijn 
al ruim 2 jaar actief in Duits-
land. Nu zijn we op een punt 
gekomen dat het handig en 
verstandig is om ook een Duit-
se organisatie op te richten. 
GIPS S&L e.V. is deze organi-
satie en start met twee teams. 
Eén team in Heinsberg en een 
team in Aken gaan komend 
jaar van start. We bezoeken 
reeds scholen in Heinsberg en 
Düren. De bedoeling is dat we 
31 scholen in Aken gaan be-
zoeken. Daarvoor is een sub-
sidie gegeven door de Stadt 
Aachen. Daarnaast heeft de 
gemeente Erkelenz een toe-
zegging gedaan voor de 
scholen in hun gemeente (21 
groepen) een subsidie te ver-
strekken. We gaan het dus 
nog erg druk krijgen over de 
grens!



Eindejaarsactiviteit ter afsluiting van schooljaar 2013-
2014 was gezellig! 

De traditionele afsluiting van het schooljaar werd op zaterdag 12 juli in 
Baarlo gehouden. Circa 50 medewerkers waren in het activiteitencentrum 
van Baarlo samengekomen om op een gezellige wijze het schooljaar 2013-
2014 af te sluiten. Van uit de hele provincie maar ook de collega’s van de 
teams Papendrecht en Duitsland waren van de partij. Ook dit jaar vonden 
velen het weer een leuke gelegenheid om collega’s vanuit andere teams te 
ontmoeten. 

De aanwezigen konden aan een aantal workshops meedoen. Zo wer-
den de fijne kneepjes van het rolstoeldansen door Miranda, Jan en Harry 
aan de deelnemers verteld en natuurlijk samen uitgevoerd. Dat bleek toch 
nog hard werken te zijn. Vervolgens doel-schieten in de sportzaal. Ieder-
een deed mee, blind, rolstoel of wat dan ook, die bal moest in het doel! 
Alles was geoorloofd, schoppen, gooien, rollen, het maakte niet uit. 
Scheidsrechter Martin en Ton hielden de scores bij. Als laatste was er een 
workshop djembé spelen gegeven door Hans en zijn zoon Bas. De deel-
nemers kregen de beginselen bijgebracht van het trommelen op deze West 
Afrikaanse instrumenten. Eerst werden enkele slagtechnieken geleerd. Ver-
volgens werden verschillende ritmes geoefend. Aan het einde van de 
workshop lukte het de deelnemers een prachtig samenspel te gehore te 
brengen. De Afrikaanse ritmes zongen door Baarlo. Tevens was er een 
fotograaf aanwezig die portretfoto’s nam van de aanwezigen. Deze foto 
krijgen alle aanwezigen toegestuurd. 

De barbeque was, zoals dat hoort,  om de vingers bij af te likken. En 
als toetje werd een lekker ijshoorntje geserveerd. De organisatie van dit 
alles werd door Mariëlle gedaan. Uiteraard met hulp van heel wat mensen 
die natuurlijk even in het zonnetje gezet werden door Miranda en een be-
dankje kregen. 

Al met al een hele actieve maar vooral héél gezellige afsluiting van 
een zeer succesvol schooljaar!
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En wie mag er weer 
niet meedansen...

Djembé workshop



Help de papieren van de 
bus zijn weg...

Vrijdag 11 juli, het klamme 
zweet staat op haar voorhoofd. Ze 
heeft de tas al vijfentwintig keer 
omgekeerd en doorzocht. Niets, 
niets en nog eens niets! Dan maar 
in het handschoenenkastje kijken. 
Behalve een ruitenkrabber, spuit-
busje slotontdooier en een ver-
droogde korst van wat eens een 
broodje gezond had moeten zijn is 
ook hier niets te vinden. De hele 
bus wordt minitieus doorzocht. 
Sherlock Homes zou er een puntje 
aan kunnen zuigen. Maar….weer 
niets! Met lood in de schoenen te-
rug naar binnen. Dan maar kantoor 
bellen. Waar zijn de papieren van 
de bus gebleven?

Niets vermoedend neemt Su-
zanne de telefoon op. Het bericht 
komt knalhard binnen: de papieren 
van de Bus zijn weg. Van de aard-
bodem verdwenen, verdampt, 
meegenomen door buitenaardse 
wezens, we weten het niet maar ze 
zijn foetsie. Alarm, alle chauffeurs 
worden gebeld, wanneer heeft wie 
gereden? De planning wordt nage-
plozen. Er wordt een amber-alert 
rondgestuurd met een foto van de 
papieren. Er wordt haastig een cri-
sisteam geformeerd. Tijdens het 

crisisoverleg worden allerhande 
scenario’s besproken. De bus moet 
morgen rijden maar ja als je geen 
papieren hebt, wat dan. Jan stelt 
burgelijke ongehoorzaamheid 
voor: “Dan maar rijden zonder 
papieren.” Suzanne stelt voor de 
papieren van een andere bus in 
kleur te kopiëren. “Dat zien die 
dienders toch niet bij een controle.”  
Dan spreekt de verstandigste van 
de vergadering wiens naam wij niet 
zullen noemen: “We doen hele-
maal niets, die papieren komen wel 
weer tevoorschijn, wat ik je brom.” 
De vergadering valt stil, ontredde-
ring bij de deelnemers. Zou dit echt 
werkelijk waar, kunnen gebeuren?

Na enkele minuten stilte gaat 
de telefoon. Het geluid snijdt door 
de stilte op kantoor heen. Het crisis-
team schrikt en iedereen kijkt naar 
Suzanne. Na een lichte aarzeling 
neemt ze de telefoon aan. Aan de 
andere kant horen wij een vrolijke 
stem: Hé, hallo met Mariëlle, ik heb 
de papieren gevonden hoor, dat 
wil zeggen mijn moeder. Ze zaten 
gewoon in het mapje bij de ANWB 
lidmaatschapskaart. Dat had ik niet 
gezien. Doei, je hoeft 
niet meer te zoeken 
hoor!”

Zucht, hoe krijg 
je een heel dorp gek
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Nog enkele foto’s van de 
eindejaarsactiviteit...



Maatschappelijk Netwerk 
Limburg

De 33 maatschappelijke erken-
de organisaties in Limburg maken 
deel uit van een netwerk op inter-
net. Webadres is: www.MN-Li.nl. 

Dit digitale netwerk heeft als 
doel kennis en informatie te delen 
en uit te wisselen. Het is een vind-
plaats van ideeën, nieuwtjes en 
dergelijke waar maatschappelijke 
organisaties mee bezig zijn. Door 
vragen of ideeën kenbaar te maken 
kunnen andere organisaties hier op 
inspelen. Samenwerkingsverbanden 
kunnen op een eenvoudige wijze 
tot stand komen. Het is mogelijk om 
berichten te plaatsen, met gebrui-
kers te chatten, data bekend te ma-
ken van evenementen en bijeen-
komsten. Bovendien is een korte 
informatie per maatschappelijke 
organisatie makkelijk op te vragen. 
Klik op het logo aan de linkerzijde 
of ga naar ‘organisaties’. 

Vind je de informatie 
interessant...deel deze dan via je 
Social Media. Op deze manier 
krijgen wij als maatschappelijke 

organisaties bekendheid. Dat is 
belangrijk want tenslotte willen we 
laten zien wat we doen en wat we 
waard zijn. 

Het platform is nog volop in 
ontwikkeling. In de toekomst zal de 
mogelijkheid bestaan dat ook an-
dere organisaties die een maat-
schappelijke betrokkenheid heb-
ben, zich hierbij kunnen gaan aan-
sluiten. 
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AG
EN
DA

Augustus September Oktober

18
We starten met het klaarma-
ken van de spullen, poetsen 
van de bussen, verzenden 
van de roosters, etc.

1
Start van het schooljaar. Het 
eerste team gaat weer begin-
nen in Valkenburg.

15
De workshop voor de win-
nende groep van BS De To-
verbal van de logo ontwerp-
wedstrijd.

25 
Vanaf deze datum worden 
alle teams ingepland voor 
een bijeenkomst op kantoor. 
Het nieuwe spel wordt be-
sproken.

16 
Prinsjesdag, wat heeft deze 
regering weer in petto voor 
ons???

27 
Tot en met 31 
oktober...Herfstvakantie

Het leven van een hulphond is 
vermoeiend, dat kun je wel 
zien aan Ugo. Hier op de foto 
steunt hij met zijn kop op een 
betonnen zitbank. Zo kon hij 
makkelijk naar het muziek-
spektakel in het openlucht 
theater in Brunssum kijken. 

http://www.MN-Li.nl
http://www.MN-Li.nl


Jubilarissen gehuldigd...

Ook dit jaar hebben we weer enkele jubilarissen.
John Houben team Parkstad
John is 10 jaar medewerker bij stichting GIPS S&L. Iedere keer weer met 
veel elan vertelt hij de kinderen hoe het is om een dubbele beperking te 
hebben. Slechtziend (waag het niet om hem blind te noemen) en geheu-
genverlies. 

Elly Meyers team Echt
Vorig jaar kreeg team Echt op 2 perso-
nen na het speldje uitgereikt ter ere van 
het 10-jarig jubileum. Dit jaar viel Elly de 
eer te beurt. Elly is een graag geziene 
gast op de scholen. Samen met haar 
blindengeleidehond Senna leert ze kin-
deren alle ins en outs van het blind zijn 
en het braille schrift. 

Sven Joosten penningmeester
Sven Joosten is voor veel medewerkers wat onzichtbaar. Dat komt omdat 
hij lid is of eigenlijk was, van het bestuur. Sven kent het GIPS al heel lang. 
Zijn moeder, Leida, is lange tijd secretaris geweest van het bestuur van 
GIPS. Helaas is Leida in 2001 overleden. Sven heeft echter een paar jaar 
later het stokje overgenomen en is als penningmeester het bestuur komen 
versterken. Dat heeft hij 10 jaar gedaan 
naast een drukke baan in het bedrijfsle-
ven. Nu is de tijd gekomen om weer an-
dere dingen te doen en dus doet Sven 
een stapje terug. Helemaal uit het vizier 
is hij niet. Als vraagbaak en adviseur 
blijft hij voor GIPS beschikbaar.
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Wist u dat...
...Wij met 170 medewerkers 
zijn,

...Per jaar wij 237 groepen 
bezoeken,

...Daarmee gemiddeld 2 dag-
delen van 4 uur mee gemoeid 
zijn,

...In een team gemiddeld 6 
medewerkers zitten,

...Daarmee wij met z’n allen 
11.376 uur in het GIPS-project 
investeren,

...De maatschappelijke waar-
de van een uur vrijwilligers-
werk gelijk is aan €50,--

...Onze maatschappelijke 
waarde komt daarmee op: 
€568.800,-- per jaar komt!!!

Redactieleden gezocht
Wie wilt graag deel uitmaken 
van het redactieteam van de 
nieuwsbrief? Stukjes schrijven 
naar aanleiding van een ge-
beurtenis, verslagen van 
schoolbezoeken, interviews 
met medewerkers, kinderen, 
leerkrachten, etc. Meld je aan 
via nieuwsbrief@gips-sl.nl

John Houben 10 jaar actief 
als medewerker bij GIPS



Maandagmiddag was het 
GIPS-project...

Er kwamen mensen met een 
handicap naar onze school, om te 
vertellen over hun handicap. We 
hadden groepjes met 1 begelei-
der en met die groepjes deden 

allemaal leuke 

spellen, je moest 
met een dobbel-
steen gooien en 
je de rolstoel van 

je groepje op het bord vooruit 
zetten. Je had dan een denk-
vraag of een doe-vraag. Je kon 
ervaren hoe het is om een handi-
cap te hebben. Zoals rolstoel rij-
den. En met een speciale bril 
op (zodat je niets kon zien) 
en met een blindengeleide 
stok moest je een parcours 
afleggen en in de wc je han-
den wassen. Je moet volleerd 
zijn omdat te kunnen doen 
zonder ergens tegenaan te bot-
sen!!! Je kon ook braille leren 
schrijven en een meneer kon het 
dan lezen. Dat lijkt ons heel moei-
lijk! Je kon ook ervaren hoe het 
was om astma te hebben je moest 
je neus dichtknijpen en door een 
rietje ademen. Kort samen gevat  
het was super leuk!!!

Dit verslag is geschreven door 
Julia en Myrthe uit groep 7B

Team Baarlo heeft een 
spaarpotje
 
Wij, team Baarlo, zijn een aardi-
ge, gezellige groep. We nemen 
vaker iets lekkers mee voor bij de 
koffie, (niet zo goed voor de lijn 
maar…wel voor het teamgevoel ) 
Verjaardagen, Sint en Kerst, vie-
ren wij ook met een kleinigheid 
voor iedereen en voor de chauf-
feurs iets lekkers onder de kurk.
Verleden jaar zijn wij begonnen 
met een spaarpotje en een klein 
kasboekje, dat iedere maand bij-
geschreven wordt.
De groep heeft ondergetekende 
als penningmeester gekozen , ik 
verzorg dit projectje graag en 

neem dan ook elk , 1 ste 
schoolbezoek v.d. maand , 
spaarbusje en boekje mee 
en bezorg dan ook de 

spulletjes.
De bijdrage elke maand is 1 

Euro en daar wordt dan b.v. 
met verjaardag bosje bloemen 

voor gekocht. Geen grote bos-
sen, maar iets kleins – liefs met 
kaartje.
Het gaat om het gebaar, dat men 
aan elkaar denkt.
Heb hierdoor mogen ervaren, dat 
het ’t teamgevoel goed doet , men 
is meer één!! Misschien ook voor 
jullie een idee ??

MARIANNE UBACHS-------GROEP  
BAARLO   van de dinsdag.
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De teams starten 
weer….

5 Teams in Parkstad 2 Teams in Sittard/Stein Team Weert

Team Baarlo Team Echt Team Maastricht

Team Papendrecht Team Heinsberg Team Adelante (Valken-
burg)

Team Beek/Geleen Team Venray Team Aachen

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Hans, Miranda, Ma-
riëlle, Henk
Ideeën en ingezonden stukken

Marianne, Toos
Ingezonden stukken

Jan, Mariëlle, Hans, 
Rudi
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa, Mariëlle, 
Marcel
Verspreiding en verzending
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