
Sponsoractie “Wij Fietsen voor een Bus” loopt als een trein!

Tweede etappe van 
Christel en Leon werd 
begeleid door chauffeurs 
van GIPS

...en wel op de fiets met z’n 
allen. Voor deze tour hadden zich 
11 chauffeurs opgegeven. De 
fietstocht die Christel en Leon Pillich 
ondernemen van Malden naar 
Rome, staat in het teken van 
sponsoring voor een (nieuwe) bus 
voor GIPS. Via facebook, de 
website www.geef.nl, twitter en 
reclame via mail is er flink op de 
trom geslagen voor deze actie. 
Voordat de eerste kilometers 
afgelegd waren was al ruim 

€3.500,-- gesponsord. Daarbij komt 
nog een toezegging van €1.000,-- 
van Lionsclub Heinsberg. 

Op 18 mei was het dan zo ver. 
In Roosteren verzamelen zich 11 
stoere mannen die op de fiets de 
twee initiatiefnemers van deze 
tocht, uitgeleide gaan doen. Zij 
fietsen mee van Roosteren naar 
Maastricht alwaar een ontvangst in 
het gouvernement is door deputé 
Marleen van Rijnsbergen. 

Tijdens de eerste kilometers 
blijkt dat de voorbereiding van de 
GIPS-ers nogal uiteenlopend is 
geweest. Van helemaal niet tot een 
aantal trainingsuurtjes in de 
voorafgaande weken. Hoe dan ook 

de vastberadenheid is van de 
gezichten af te lezen. Regen, wind, 
het maakt niet uit wij fietsen voor 
een bus. Onder aanvoering van 
Leon, hij heeft de route 
uitgestippeld, en met Christel 
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Een etappe van 45 Km van Roosteren naar 
Maastricht met 13 fietsers.

Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met 
gehandicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.
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als hekkensluiter vertrekt het gezelschap. De route loopt langs de 
Maas en het Julianakanaal. Voor Maastricht steken we door naar Rothem 
om vervolgens richting het Gouvernement te rijden. Op de fiets kom je op 
plekken waar je anders niet komt. Wat is Limburg toch mooi! Je waant je 
meteen op vakantie. Toch is het zweten geblazen want de wind is straf en 

natuurlijk tegen. Onderweg wordt een 
paar keer gepauzeerd. De fourage auto, 
waarin Jan en Miranda zitten en een 
heuse bezemwagen met Chris als 
chauffeur, volgen het peloton en staan op 
strategische plekken met fris en 
versnaperingen. 
Eenmaal in Maastricht bij het 
Gouvernement aangekomen is de missie 

geslaagd. De fietsers en de rest van de 
crew worden toegesproken door 
deputé Marleen van Rijnsbergen. Net 
op dat moment begint het te regenen 
maar dan zitten wij al lekker binnen. 
Zelfs de fietsen mogen in de hal van 
het gouvernement even gestald 
worden. Dat maak je als fiets maar één 
keer in je leven mee
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Voor onderweg...
Namens het GIPS kregen Christel en 
Leon een handzaam boekje over: 
Fietsers. De voorspelling is dat je 

waarschijnlijk 
je gaat 
ergeren aan 
alle fietsers 
onderweg. Dit 
boekje biedt 
de oplossing, 
onontbeerlijke 
literatuur voor 
onderweg

De fietsers, gereed 
voor vertrek. 

vlnr: Miranda Nas, Peter Thomassen, Al Houppermans, Fer Soeters, Christel Pillich, Hans Diederen, Leon Pillich, Jo Schulteis, 
Geert van Lumig, Ton Pillich en Hans Peter Broicher



Pietershof wordt wijkpunt, GIPS helpt mee.
Na de zomervakantie wordt in de Pietershof (alwaar GIPS kantoor 

heeft) een wijkpunt ingericht. GIPS medewerker Suzanne Stevens zal met 
collega Henk Stubbe en met ondersteuning van een van de cliënten van 
Radar de receptie gaan bemensen. Zij worden het eerste aanspreekpunt 
voor informatie aan burgers. In het wijkpunt zal regelmatig het sociaal 
wijkteam zitten. Tevens is er een spreekuur van raadsleden voorzien en kan 
op een laagdrempelige manier contact gelegd worden met zorg- en 
welzijnsinstellingen. 

Het opzetten van dit wijkpunt gebeurt in samenwerking met de 
gemeente Kerkrade, welzijnsinstelling Alcander, Radar en GIPS S&L.
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Sponsoring is van 

groot belang:

Op deze bladzijde 
laten wij zien wie 
allemaal onze 
organisatie sponsort.

Er zijn veel organisaties die 
GIPS S&L een warm hart 
toedragen.
Onze organisatie wordt al 
vele jaren door verschillende 
bedrijven en organisaties 
gesponsord. Sommige doen 
dat eenmalig andere doen dat 
structureel.

Zonder sponsoren geen GIPS!
Doordat sponsoren GIPS S&L 
ondersteunen is het mogelijk 
om ons werk te kunnen doen. 
Zij zijn dus van levensbelang. 
Daarom dat wij in de 
nieuwsbrief de nieuwe 
sponsoren willen noemen. Kijk 
ook eens op onze website. 
Daar staan ze ook allemaal 
genoemd.

Zelf een sponsor aandragen 
mag natuurlijk altijd.

Algemeen Nut 
Beoogende Instelling
Stichting GIPS S&L is een zgn. 
ANBI (Algemeen Nut 
Beoogende Instelling). Dit 
betekent dat donateurs een 
belastingvoordeel hebben 
over gedane giften. En dat is 
goed voor ons allemaal!

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/parkstadlimburg

Steun onze
vereniging!

Rabobank
Clubkas

Campagne

GIPS heeft aan clubkas 
campagne meegedaan
Van 12 t/m 25 Mei 2016 hield de 
Rabobank Parkstad Limburg de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Ieder lid of iedere klant van 
Rabobank Parkstad Limburg mocht 
tijdens deze campagne stemmen 
op deelnemende verenigingen en 
stichtingen.

GIPS S&L was één van de 
stichtingen waarop gestemd kon 
worden. Van 14 t/m 24 Mei zijn 
flyers op de scholen in Parkstad 
uitgereikt met het verzoek op GIPS 
S&L te stemmen. Met een 
belrondje zijn alle medewerkers 
van GIPS die woonachtig zijn in 
Parkstad benaderd met dezelfde 
vraag. Degenen die niet bereikt 
zijn, zijn per email aangeschreven. 

 Helaas kunnen we op dit moment 
niet aangeven wat de actie 
opgeleverd heeft. Op 30 Juni 
geeft de Rabobank aan een eerst 
resultaat te kunnen verstrekken 
aan de deelnemende verenigingen 
c.q. stichtingen.

We duimen voor een goed 
resultaat. Dank aan iedereen die 
op ons gestemd heeft.

DELA Goededoelenfonds

Tijdens de supportbeurs geeft het 
goededoelenfonds van DELA 
sponsoring aan goede initiatieven die 
voor en met name door mensen met 
een beperking gedaan worden. De 
tip kwam van Al Houppermans. 
Miranda heeft een pitch gehouden 
van 2 minuten over GIPS S&L. Inzet 
was een bijdrage voor een nieuw 
LVG spel. Resultaat: €1.000,--. Super 
toch!



Vakantietijd = Puzzeltijd
	 	 Zoek de 10 verschillen
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6
Suikerfeest

20
Castle of Love outdoor 
festival kasteel Erenstein te 
Kerkrade

5
Deze week starten we weer 
op scholen. De planning 
wordt druk voorbereid op dit 
moment.

A
g
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n
d
a

11 t/m 22
Teambijeenkomsten, 
uitnodiging met exacte datum 
en lokatie volgt.

21 
einde zomervakantie regio 
Midden Nederland

7 
Eerste school in Papendrecht, 
het nieuwe schooljaar gaat 
daar van start.

A
g
e
n
d
a 9 & 23

Begin van de schoolvakanties 
in Midden & Zuid Nederland

Effe lachen...
Tijdens de ontruimingsoefening met de BHV-ers van een verpleeghuis spelen Miranda met hulphond Ugo en 

Jan de bewoners die gered moeten worden. Miranda en Jan beide in de rolstoel, de een in de kamer en Jan 
verstopt op de WC. De BHV-ers gaan aan de slag en halen Miranda uit de kamer. Ugo volgt trouw zijn 
bazinnetje. Buiten aangekomen vraagt Miranda: “Waar is Jan?” waarop de BHV-er naar de hond wijst en zegt: 
“Die is ook mee naar buiten gekomen.”



Bart’s Maatpakken (advertorial)
Maatpakken en maatkleding wordt vaak gezien al een duur en excentriek 
product – maar weet u dat maatpakken, overhemden, katoenenbroeken 
juist zeer geschikt zijn voor personen met een lichamelijke beperking. En 
dat de prijzen juist heel vriendelijk zijn? Uw lichaam bepaald in grote 
lijnen het kledingstuk. U kiest wat u wilt (uit meer dan 400 soorten stoffen) 
wordt opgemeten en het kledingstuk wordt voor u gemaakt. We passen het 
door en daarna kunt u hiervan genieten. Zo eenvoudig werkt het. U heeft 
al een maatpak voor € 385 euro of een maatoverhemd voor € 85,-!
 
Wie is Bartsmaatpakken nu eigenlijk…. 
https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc 

Maatpakken en maatschoenen - uw eigen unieke samenstelling.
Vanuit meer dan 400 stofstalen en ruim 40 leersoorten stelt u uw eigen 
unieke, perfect zittende maatpakken, overhemden en maatschoenen 
samen. Van hoogwaardige en exclusieve Italiaanse S150 of S180 
merinowol maken wij uw maatpak, van 100% Egyptisch katoen uw 
overhemden en van hoogwaardige leersoorten uw maatschoenen. 

Barts maatpakken maakt voor u het moderne maatpak, op ambachtelijke 
wijze en met liefde voor het vak. Voor zowel dames als heren. 
Sinds 2010 ben ik gelieerd aan een authentieke en ambachtelijke en klein 
atelier waarin vakmanschap en liefde voor het vak door een klein team 
omgezet wordt in hoogwaardige maatpakken. De mooiste stoffen 
(Super150 en Super180) worden handmatig 'getailleerd' tot uw unieke 
maatpak. Samen met u én deze mannen, zorg ik ervoor dat u een 
geweldig pak krijgt, waar u jarenlang van kunt genieten!

"Wij verkopen alleen hoogwaardige, op maat gemaakte kledingstukken 
die een uitstekend draagcomfort en hoge representativiteit bieden. Graag 
ontmoet ik u om u te begeleiden en te verleiden naar een mooi, 

representatief, 
hoogwaardig en bovenal 
betaalbaar maatpak. 
Neem gerust contact op 
voor een afspraak." - uw 
tailor Bart Sanders.
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Vraag van Elsje
Komt opeens Elsje uit groep 4 
naar Marcel en vraagt: 
“Meneer, eens sportrolstoel, is 
die extra snel gebouwd?”

https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc
https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc


Tot slot nog even dit...
Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag 2015 is gereed 
en staat op onze website. Naast 
een beschrijving van de behaalde 
resultaten en ontwikkelingen in het 

afgelopen jaar 
is tevens de 
financiële 
verantwoording 
hier in 
opgenomen. Het 
vermelden 
waard is het 
aantal kinderen 
dat wij bereikt 

hebben in 2015. Dat waren in 
totaal 7021. Een mijlpaal, dit is 
16% meer dan het jaar er voor. In 
totaal zijn we 289 groepen met ons 
project te gast geweest. 

Het jaarverslag is voor 
iedereen te downloaden. Diegene 
die geen internet hebben en een 
verslag willen ontvangen, kunnen 
dit aanvragen via Suzanne Stevens 
(045-5312058).

Trots op Annie
Dit jaar heeft het de Koning 

behaagd om Annie Eggen een 
lintje te geven. Annie is dit jaar 15 
jaar als schoolbezoeker actief bij 
GIPS. Zij zit in het team Beek en 
bezoekt op de woensdagen de 
scholen. Samen met haar hond 
leert zij de kinderen wat het 

betekent om een visuele beperking 
te hebben. Naast 

haar werk 
voor GIPS is 
Annie ook 
actief bij Visio 
als adviseur. 
Voor de KNGF 
treedt ze op 
als 
ambassadeur 
en geeft 

lezingen over het werk van de 
blindengeleidehond. 
Daarnaast is zij lid van het 
gehandicaptenplatform in Beek 
waar ze in de werkgroep Verkeer 
actief is.  Annie van harte 
gefeliciteerd!

Donateur worden?
Stichting GIPS S&L is voor haar 

werkzaamheden afhankelijk van 
sponsoring. Wij zijn dankbaar voor 
elke bijdrage. Sponsoren van onze 
organisatie kan op bankrekening: 
NL71RABO0123 164915 t.n.v. 
GIPS Spelen & Leren. Dank voor 
uw bijdrage
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Oplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzels

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Hans, Henk, Marcel
Ingezonden stukken.

Jan, Chris
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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