
Leerlingen BS De Toverbal bakken taarten en bezoeken Provinciehuis...

De winnaars van de logo-
ontwerp wedstrijd worden 
door GIPS S&L getrakteerd 
op een leuke leerzame 
dag.

We beginnen ‘s morgens vroeg 
bij bakkerij Op de Beek in Pannin-
gen. Deze bakkerij is onderdeel 
van Dichterbij, een zorginstelling 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Deze bakkerij wordt 
gerund met 21 bakkers met een 
verstandelijke beperking. En wat ze 
maken is om te smullen. Een bij-
zonder geschikte lokatie om met de 
leerlingen van BS De Toverbal een 
bakworkshop te houden. Jos Coo-

len, de manager van de bakkerij, 
heet de kinderen welkom. Er volgt 
een rondleiding door de bakkerij 
waar druk gewerkt wordt aan 
brood en banket. Vervolgens gaan 
Eddy Wories en Monique Montforts 
met de kinderen aan de slag. Mo-
nique is een professional op het 

gebied van bakken. Zij wijdt de 
kinderen in het bakkersvak in om 
ze vervolgens zelf aan de slag te 
laten gaan. De gebakjes worden 
versierd met fondant. Deze moet 
daarvoor eerst nog ingekleurd 
worden. Eenmaal homogeen van  
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Aan de slag met fondant en taartbodem

Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met ge-
handicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.
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Je eigen gebakje maken!
kleur wordt het bolletje fondant 

uitgerold tot een mooi egaal 
vel.Vervolgens wordt het   taartje 
bedekt met een laagje fondant. 
Monique doet het voor. Het ziet 
simpel uit maar als de kinderen aan 
de slag gaan blijkt het toch wat 
lastiger te zijn om het allemaal 

goed voor elkaar te krijgen. De 
kinderen krijgen hulp van Monique, 
Eddy, juf Angelique en een paar 
moeders die mee zijn gekomen. 
En dan komt de afwerking. 

Sierrandjes, figuurtjes van: 
hartjes, vlinders, auto’s, bloeme-
tjes en alles wat je kunt bedenken. 
De kinderen laten hun fantasie de 
vrije loop. Ondertussen laat Mo-
nique zien hoe je een roosje en 
een strikje maakt van fondant. 
Monique heeft van alles aan ge-
reedschappen en mallen bij zich. 

De gebakjes worden ware kunst-
werken. Tussendoor worden we 
getrakteerd op koffie, ranja en iets 
lekkers. Tenslotte zijn we niet voor 
niets in een heuse bakkerij. Jos 
Coolen gaat rond met een schaal 
wafels. “Eigen product, uiteraard.” 
merkt Jos op terwijl iedereen het 
zich goed laat smaken. Vervolgens 
weer aan de slag.  Aan het einde 
van de ochtend hebben alle kinde-
ren hun taartje gemaakt, een kleu-
rig resultaat. 
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Jos Coolen van Bak-
kerij Op de Beek 
geeft een korte rond-
leiding.

Blijf op de hoogte 

van wat er maat-

schappelijk speelt 

in Limburg

Internet is een prachtig 
medium om op de 
hoogte te blijven

Bezoek: www.MN-Li.nl
Het maatschappelijk netwerk 
op internet geeft actuele in-
formatie over wat er op aller-
hande gebieden rondom 
maatschappelijke thema’s 
speelt. Zie ook wat maat-
schappelijke organisaties 
daaraan bijdragen. Misschien 
wel een bijeenkomst waar U 
iets aan heeft of een discussie 
waarin U zich wilt mengen. 
Wij nodigen u uit om een kijk-
je te komen en te blijven ne-
men.

SYMPOSIUM
GIPS S&L organiseert een 
symposium in het jubileumjaar 
2015. Noteer alvast in Uw 
agenda: 4 November 2015 
symposium GIPS S&L met als 
thema: 
Menswaarde. 



Een indruk van de activiteit tij-
dens het bakken van de taart-

jes. Iedereen is druk in de 
weer. Het beloofd een mooi 

resultaat te worden en 

vooral….lekker!
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Het resultaat mag er zijn! 
Monique krijgt aan het einde 

van de dag een attentie om 
haar te bedanken voor de ge-

weldige begeleiding.



Op bezoek bij de provincie Limburg
Na de lunch vertrekken de leerlingen van BS De Toverbal naar Maas-

tricht. Er staat een bezoek aan het Gouvernement op het programma. De 
kinderen worden welkom geheten door Ellyan van Duurling. Zij vertelt over 
de functie van het provinciaal bestuur. 
Heel bijzonder is het dat we met z’n 
allen even op bezoek mogen bij gou-
verneur Theo Bovens. Even genieten 
van het uitzicht op de Maas vanaf het 
balkon van zijn kantoor. Dhr. Bovens 
vertelt wat over zijn werk bij de pro-
vincie. Daarna maken we kennis met 
een van de gedeputeerden Patrick 
van den Broeck. Toen hem verteld 
werd dat BS  De Toverbal uit Venray op bezoek zou komen, wilde hij 
graag tijd vrijplannen in zijn agenda. Tenslotte woont hij ook in Venray en 
wil hij zijn stadsgenoten graag vertellen over zijn bezigheden bij de pro-
vincie. De kinderen bezoeken ook de Statenzaal. Een prachtige grote zaal 
met een geweldige kroonluchter. Zij krijgen uitleg over hoe het er in de 
Statenzaal bij vergaderingen aan toe gaat. De kinderen hebben allerlei 
vragen: “Wie zit waar, waarvoor is die microfoon vóór in de zaal.” De 
kinderen zitten op de plek waar de statenleden zitten. Ook daar is van 

alles te zien en te ontdekken. De micro-
foon mag niet gebruikt worden maar 
dat geheimzinnige klepje op de tafel, 
dat mogen de kids wel openmaken om 
vervolgens te ontdekken dat daar een 
stopcontact achter zit. Als afsluiting 
wordt er nog wat gedronken in het res-
taurant en krijgen de kinderen een 
sleutelhanger als leuk aandenken aan 
dit bezoek. 
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Provincie Limburg
GIPS S&L is een van de Maat-
schappelijk Erkende Organi-
saties in Limburg. Dat betekent 
dat het provinciebestuur het 
belang van de activiteiten van 
GIPS S&L onderschrijft en dat 
ondersteunt met een financiële 
bijdrage.

Gouverneur Theo Bovens ontvangt 
de kinderen in zijn kantoor



Gips op bezoek bij Bakkerij Op de Beek, Dichterbij 
Panningen. 

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun 
familie. Dat doen we met kennis en kunde en in samenwerking met andere 
partijen. Doel daarbij is dat kwetsbare burgers zoveel als mogelijk de re-
gie over hun eigen leven voeren en zelfredzaam zijn. Of samenredzaam, 
met de hulp van familie, buurtbewoners en vrijwilligers. In onze manier van 
werken zijn de kernwaarden uit onze Ode herkenbaar: professioneel, sa-
men, open en betrokken.
In de Ode hebben we vastgelegd dat wij streven naar een ongedeelde 
samenleving. Een
samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaar-
dige plaats hebben. 
Waar ze in de wijken wonen, leven en werken of een zinvolle dagbeste-
ding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en eigen 
keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen.
Van daaruit kunnen zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Aan de 
andere kant stimuleren
we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een 
verstandelijke
beperking te ontdekken en te benutten.

Bakkerij Op de Beek is een onderdeel van Dichterbij. Het is een van de 
arbeidsmatige dagbestedingslocaties. Bij de bakkerij worden dagelijks op 
een ambachtelijke manier brood- en banketproducten gemaakt door 20 
bakkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op de bakkerij werken ook 
bakkers via de GGZ en vanuit de gemeente via een re-integratietraject. De 
bakkerij is een erkend leerbedrijf. De producten die bij de bakkerij worden 
gemaakt, worden verkocht bij plaatselijke bakkers, bedrijven in de omge-
ving van de bakkerij, lunchrooms en het Grand Café van Dichterbij. Ook jij 
kan onze klant worden. Zie voor verder informatie: 
www.bakkerijopdebeek.nl
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Zorg voor mensen 

met een verstande-

lijke beperking

Op deze bladzijde 
presenteert de organi-
satie Dichterbij zich 
wat nader.

Er zijn veel zorgverleners 
in het land
Stichting GIPS S&L werkt met 
een aantal zorgverleners sa-
men. Wij zoeken naar moge-
lijkheden elkaar te kunnen 
versterken. Dichterbij is een 
van de partners in deze. 

Onze nieuwsbrief is een 
platform voor andere 
organisaties.
Het is zonder meer de moeite 
waard om eens kennis te ne-
men van wat onze partners 
allemaal doen. Op deze pa-
gina stelt Dichterbij zich voor.

Veel leesplezier!

In de kijker...
Voor meer informatie kijk ook 
eens op hun website: 
www.dichterbij.nl
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Deze dag werd georganiseerd door:
Bakkerij Op de Beek 

Onderdeel van zorgorganisatie 
Dichterbij. Bij de voorbereiding 
troffen wij Jos Coolen, manager 
van de bakkerij. Hij liet ons een 
geweldig mooie lokatie zien met 
alles er op en er aan. Hij was me-
teen enthousiast voor ons idee. 
Toen wij vertrokken na ons kennis-
makingsgesprek hebben we meteen 
wat brood en banket meegenomen. 
Het gebruik van natuurlijke ingre-
diënten proef je. Dus als je in de 
buurt van Panningen bent, stap ze-
ker even binnen. Website: 
www.dichterbij.nl 

Eddy Wories en Monique 
Montforts

Eddy is 
een professio-
nele kok in 
hart en nieren. 
Maar bij de 
vraag of hij een bakworkshop kon 
verzorgen moest hij even naden-
ken. Toch maar de hulp inroepen 
van Taart Fantasie: Monique Mont-
forts. Zij is een echte banketbakker. 
Deze workshops verzorgt zij voor 
bedrijven, vrijgezellenpartijen en 
iedereen die eens op een andere 
manier iets wil vieren. Het is niet 
alleen leuk, ook niet alleen lekker 
maar ook nog heel leerzaam! Een 

aanrader. Website: 
www.taartfantasie.nl 

Provincie Limburg
GIPS S&L heeft al een lange 

relatie met de provincie. Des te leu-
ker was het dat wij op bezoek 
mochten komen met de leerlingen 
van BS De Toverbal. Ellyan van 
Duurling heeft dit alles tot in de 
puntjes geregeld met Marcel en 
Daniëlle. Daarbij is het gewoon 
hartstikke interessant om wat ach-
tergrond te krijgen bij dat belang-
rijke en prachtige gebouw van 
waaruit toch van alles gebeurt dat 
ons als burger betreft. Website: 
www.limburg.nl 

Tritonus Coaching & Advies
Voor de coördinatie van alle 

activiteiten rondom ons jubileum-
jaar krijgen wij de hulp van Gerard 
Alofs. Zijn achtergrond is het on-
derwijsveld maar als zzp-er richt 
Gerard zich op het in de kracht 
zetten van mensen. Zijn slogan is 
dan ook: “Haal de maestro in je 
boven!!!” Website: 
www.tritonus-training.nl    
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Met dank aan:
Provincie Limburg

Bakkerij Op de Beek

Taart Fantasie

Tritonus

Goueverneur 
Theo Bovens

Deputé
Patrick van den Broeck

Ellyan van Duurling

Bakkerij Op de Beek
Jos Coolen

Begeleiding
Eddy Wories
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Monique Montforts

Tritonus
Gerard Alofs

GIPS S&L
Ton Pillch

GIPS S&L
Danielle Schreurs

GIPS S&L
Marcel Bartels

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Dichterbij
Ingezonden stukken.

Jan Nas, Hans Diede-
ren
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren, 
Mariëlle Smolders
Verspreiding en verzending
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