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1. Voorwoord

Geachte lLezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van onze Stichting GIPS Noord-Limburg, een verslag van een jaar
waarop we met voldoening mogen terugkijken.
Onze medewerkers hebben met veel inzet en enthousiasme weer met de kinderen mogen
samenwerken. Ze zijn er ook dit jaar weer in geslaagd hun ervaringen en hun levensplezier,
ondanks hun beperkingen, aan de deelnemende leerlingen over te brengen.
Dit is ons des te meer gebleken uit de positieve reacties van zowel leerkrachten als leerlingen, na
afloop van de ochtenden.
Ik hoop dat u deze bezieling ook zult ervaren tijdens het lezen van dit verslag. Het is zeer de
moeite waard! Mocht u ook echt onder de indruk zijn gekomen na het lezen, eens meer willen
weten over Stichting GIPS Noord-Limburg, neem dan met ons contact op via telefoon of email.
Ook als u mensen in uw omgeving kent, die zich zouden willen inzetten met ons, meldt dit dan.
Wij kunnen dan samen bekijken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Bezoek ook onze
website of facebook, wij verheugen ons altijd op reacties.
Tot slot:
Een woord van oprechte dank aan alle mensen die ons afgelopen jaar weer ondersteund hebben
via een geldelijke donatie, door te stemmen op Specsavers Steunt, door sponsorzegels van PLUS
Benders bij ons in te leveren, of door mond op mond reclame te verzorgen.
Maar vooral veel dank aan alle leergierige leerlingen en aan al onze medewerkers, die zich geheel
belangeloos weer hebben ingezet onder ons motto:
Meedoen is winnen.

Met vriendelijke groet,
februari 2017
Ton Paulussen
voorzitter GIPS Noord-Limburg
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2. De Organisatie
Vooraf
Sinds januari 2000 is in Noord Limburg het Gehandicapten Informatie Project Scholen actief.
Met zo’n 25 vrijwilligers bezoeken wij op 2 opeenvolgende woensdagen basisscholen van Venlo,
Blerick, Tegelen, Steijl of Belfeld .
We bereiken elk jaar 17 á 18 scholen: ca 600 kinderen, schoolverlaters uit groep 8 (soms 7)
a) Waarom het GIPS project
De meeste mensen weten te weinig over verschillende lichamelijke en geestelijke beperkingen,
om er goed mee om te kunnen gaan. Die onwetendheid leidt nogal eens tot vreemde situaties, tot
vervelende pesterijen of tot onnodige angsten.
b) Doelstelling
Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving en het
werken aan een positieve beeldvorming, vooral bij de jongeren, over mensen met een handicap,
c) Hoe en voor wie
Dit gebeurt door leerlingen te laten ervaren hoe het is om een “handicap” te hebben en het
daarna bespreekbaar te maken tijdens het groepsgesprek. Door leerlingen vertrouwd te maken
met veel functiebeperkingen hopen we meer begrip te kweken bij hen en hun omgeving.
d) Werkwijze
Het project bestaat uit 3 delen.
1. Allereerst vindt er een oriënterend gesprek plaats door de
scholenplanner, een medewerker van GIPS, met de
leerkracht van de basisschool, waarin doel en werkvorm
besproken wordt. De leerkracht krijgt op een nader te
bepalen tijdstip informatiemateriaal over het project, enkele
DvD’s, een smoelenboekje van de medewerkers en een
informatieboekje. Hij/zij kan dit dan de kinderen aanbieden
op een tijdstip dat het schikt en zo de leerlingen
voorbereiden op onze komst.
2. Het tweede deel is een bezoek van de GIPS medewerkers op
de school aan groep 8 (tegenwoordig vaak combinatieklas
met 7). In spelvorm wordt informatie overgedragen over
allerlei aspecten van het omgaan met een handicap. Bij elk
spel zit één van onze medewerkers. Kinderen ervaren via het GIPS spel zelf hoe het is om blind,
doof, spastisch of verlamd te zijn. Dit sluit aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen. (er zijn
denk- en doe-opdrachten)
3. Het derde deel volgt meestal na één week: het GIPS kringgesprek. De kinderen kunnen dan
door vragen te stellen verder kennismaken met onze medewerkers, hoe zij LEVEN en SAMEN
LEVEN met een functiebeperking. Onze medewerkers laten hulpmiddelen zien en vertellen
over het ontstaan van de handicap en hun leven daarmee. Soms is er een presentatie of een
filmpje over het leven met hulpmiddelen.
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e) Functiebeperkingen:
Wij hebben medewerkers met uiteenlopende functiebeperkingen, zoals:
- NAH : Niet aangeboren hersenletsel als gevolg van een ongeluk of een ziekte
- Gevolgen van brandwonden.
- Blindheid – Slechtziendheid
- Spasticiteit, slappe of stijve spasme
- Gehoorstoornissen – Slechthorendheid
- Spierziekten
- Diabetes
- Spraakstoornissen
- Hart- en vaatproblemen
- COPD – benauwdheid, kortademig
- Andere functiebeperkingen kunnen ook aan de orde komen, zoals:
o Afasie – Astma – Epilepsie – Reuma –
f) Voorbeeldformulier bij kennismaking
Van onze scholenplanner:
Om in een informatiegesprek het een en ander helder te maken is dit schema ontworpen.
Daarop is te zien dat we werken met een soort ganzenbord. Wanneer je met je pion (rolstoel) op
een vakje komt ga je naar dat spel waar dat symbooltje voor staat: bv: met een rolstoel rijden of
met taststokken lopen. Je kunt ook op een denkvraag komen en dan kies je een vraag uit de
aangeleverde lijst.
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3. Bestuur en medewerkers
Bestuur:
Ton Paulussen
Anke Panhorst
Beppy Paulussen
Dorothé Cuijpers
Frans Smets
Mariet van Enckevort
Aytac Celebi

voorzitter
penningmeester
secretaris en postadres
contactpersoon medewerkers
scholenplanner
bestuurslid
bestuurslid

Medewerkers met een functiebeperking op de scholen:
Jan Wanten
Jannie Aerts
Peter van der Velden
Aytac Celebi
Leon Evers
Renée Remmers
Sjaak Thiesen
Anne Iedema
Eric van de Varst
Frans Smets
Petra Hendrickx
Jolanda Backus
Overige medewerkers op de woensdagen voor begeleiding:
Dorothé Cuijpers
Heidy Jacobs
Marian Kerkhofs
Ton Paulussen
José van Leipsig
Jenni Iedema
Mariet van Enckevort
Simoon, Janine, Jolanda: begeleider voor Eric

Smoelenboekje
Het smoelenboekje is een lijst van alle medewerkers met foto en een korte beschrijving. (bijlage)
Leerlingen kunnen zo bij de voorbereiding makkelijker vragen voor de juiste persoon bedenken.
Vacatures:
Wij zijn altijd op zoek naar medewerkers met en zonder een functiebeperking
Belangstellenden kunnen contact opnemen met ons, kom gewoon een keer kijken!!
Je bent altijd WELKOM
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4. Scholenbezoek in 2016
Op 36 woensdagen en 2 maandagen bezochten wij de groepen 8 (en soms 7) van de volgende scholen:

6 januari 2016 – 2e keer
OBS Harlekijn – Ganzerikstraat 1 – 5925 BJ - BLERICK
13 en 20 januari 2016
BS Kom-Mijn – Pr.Frederikstraat 67A -5951 BR – BELFELD
27 januari en 3 februari 2016
BS Cocon – Galgenvenstraat 250 – 5932 SW - TEGELEN
17 en 24 februari 2016
BS De Regenboog – Albert Verweystraat 4 – 5921 AZ BLERICK
2 en 9 maart 2016
BS School met de Bijbel – Vijverhofstraat 2 – 5913 TV - VENLO
Maandag 7 maart 2016 3e keer
Venlose Montessorischool
Cranenveldstraat 187 – 5914 SH - VENLO
16 en 23 maart 2016 - 2e keer
BS Kom-Mijn – Pr.Frederikstraat 67A – 5951 BR - BELFELD
30 maart en 6 april 2016 – 3e keer
OBS Harlekijn – Ganzerikstraat 1 – 5925 BJ - BLERICK
13 en 20 april 2016
SBO De Schans – Albert Verweystraat 4 – 5921 AZ - BLERICK
11 en 18 mei 2016
BS De Springbeek – Hoverhofweg 35 – 5926 RC – HOUT-BLERICK
25 mei en 1 juni 2016 2015
BS St.Martinus – Pr.Beatrixstraat 2 – 5911 BM – VENLO
8 en 15 juni 2016
BS Gemmaschool – Noordervaartlaan 45 – 5916SR VENLO
22 en 29 juni 2016
BS De Zuidstroom – Past.Opheijstraat 26 – 5912 BT – VENLO
6 en 13 juli 2016
Bs Rudolf Steiner Educatie – Zusterstraat 25 – 5914 XX - VENLO
14 en 21 september 1e keer
BS Passe Partout – van Wevelickhovenstraat 5 – 5931 KS TEGELEN
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28 september 2016
BS Titus Brandsma – 1e Maasveldstraat 2 – 5921 JM - BLERICK
12 en 19 oktober 2016
BS Extralent – Vossenerlaan 57 – 5924 AC – BLERICK
2 en 9 november 2016 2e keer
BS Passe Partout – van Wevelickhovenstraat 5 – 5931 KS TEGELEN
16 en 23 november 2016
BS ’t Palet – Alexander van Parmastraat 22 – 5923 CJ BLERICK
30 november en 7 december 2016
BS Talentencampus – Rijnbeekstraat 8 – 5913 GB - VENLO
14 en 21 december 2016 –1e keer
OJBS Maasveld – Beekpunge 57 – TEGELEN

-

Veel scholen hebben tegenwoordig combinatieklassen 7 / 8.
Vaak ook nog 2 of 3 van dergelijke groepen.
Daarom kan het zijn dat we in één schooljaar een school 2 of 3 keer bezoeken, dus 4 of 6
woensdagen
Omdat elke school eens in de 2 jaar door ons wordt bezocht, hopen wij alle schoolkinderen
te bereiken met ons Project.
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5. Reacties van kinderen – van scholen – in de pers
Alle medewerkers van GIPS genoten ervan om elke woensdagmorgen op een school met kinderen
om te gaan. Steeds kregen zij het gevoel echt welkom te zijn. Meestalwaren de kinderen goed
voorbereid en heel nieuwsgierig.
Soms stuurden of gaven ze ook een bedankje waar de medewerkers erg trots opwaren.

BS Extralent
Deze leerlingen hadden een grote poster met namen en foto’s van de leerlingen als verrassing.

OJBS het Maasveld
Groep 8a - de Torenvalken - heeft deze dag kilo’s plastic doppen overhandigd aan Aytac en de
overige deelnemers aan het GIPS-project. De doppen zijn in de voorafgaande week ingezameld.
Met de opbrengst hiervan kan het KNGF extra geleidehonden opleiden. SUPER GEDAAN!
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Basisschool Titus Brandsma
Op de website schreef deze school naast een filmpje: Groep 8 ervoer vandaag met het GIPS
project hoe het is om verschillende lichamelijke handicaps te hebben. Van het lopen met
taststokken tot het schrijven met de voeten. Deze ochtend heeft indruk gemaakt!

Supermarkt PLUS Benders
begon in het najaar van 2016 een sponsoractie. Er werd meteen
enthousiast gereageerd door de GIPS medewerkers om sponsorzegels te
gaan sparen: voor een extra potje om bestaand materiaal te kunnen
vervangen of voor een uitje van de medewerkers.
Op zaterdag 4 maart 2017 zullen de medewerkers van GIPS bij Plus
Benders Blerick staan met enkele demonstraties. Mogelijk krijgen zij dan van het kopend
winkelbezoek veel sponsorzegels.

Stichting Specsavers Steunt
Van 14 november tot 12 december kon je met medewerkers en belangstellenden stemmen op je
vereniging op hun website: Keus uit 10 verenigingen waaronder ons eigen GIPS Noord-Limburg.
De bedoeling was elke dag zoveel mogelijk stemmen te verzamelen!
Voor degene met uiteindelijk de meeste stemmen zou een jaar lang in de betreffende Specsavers
winkel gespaard worden.

Uiteindelijk werden we 2e:
HELAAS
Geen winnaar, maar wel bekendheid.
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6. Ontwikkelingen in 2016
a. Bestuur
Het bestuur bestond uit 7 leden, Ieder lid had zijn eigen taak binnen de organisatie. Samen werd
getracht zo professioneel mogelijk bezig te blijven.
In 2016 vergaderde het bestuur 8 keer, waarvan één jaarvergadering. Daarin werd het
inhoudelijke en financiële jaarplan, de kascontrole en de volgorde van aftreden behandeld.
b. Medewerkers
Onze jaarlijkse evaluatiebijeenkomst voor alle medewerkers was dit jaar op dinsdag 29 maart.
Afspraken werden getoetst en bijgesteld. Nieuwe ideeën, aanschaf van nieuw materiaal zijn vaste
agendapunten. De inbreng van iedereen was erg belangrijk. Er blijft zo sprake van gedeelde
verantwoordelijkheid voor het welslagen van ons project.
Hieruit is bijvoorbeeld voortgekomen een aanpassing op de 2e woensdag:
 Voorheen konden kinderen om de beurt een vraag aan iemand stellen. Nu vertellen de
medewerkers in het kort hun situatie, waarna de kinderen aan die persoon vragen kunnen
stellen.
 Ook werden verschillende spellen en presentaties bijgesteld.

In juli 2016 sloten we traditiegetrouw het schooljaar samen af met het eten van een pannenkoek
bij Jagersrust, waar we hartelijk werden ontvangen.
Het kalenderjaar 2016 werd afgesloten met een kerstborrel en lekkere hapjes bij Feestzaal De
Waeg, waar we ook weer gastvrij werden ontvangen.
Al onze medewerkers zetten zich een jaar lang volop in, met passie en enthousiasme. Ze moesten
vaak vroeg uit de veren. Deze inzet was kosteloos, alleen werd voor het vervoer en gebruikte
materialen een vergoeding gegeven. Daarom blijven deze bijeenkomsten van belang :
HARTELIJK DANK JE WEL VOOR JULLIE ENTHOUSIASME
Ook een dankjewel aan onze begunstigers die dit weer mogelijk maakten.
c. Nieuwe of vertrekkende medewerkers
Dit jaar hebben we geen afscheid hoeven nemen van medewerkers en zijn er ook geen nieuwe
bijgekomen. We probeerden wel contact te leggen met jonge mensen met een handicap, die zich
bij ons aan zouden willen sluiten.
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d. Onze medewerker Petra Hendrickx krijgt een Koninklijke onderscheiding

Petra Hendrickx-Martens heeft op 2 april 2016 uit handen van
locoburgemeester Stephan Satijn een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Petra werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is sinds 1993
vrijwilligster bij de Diabetesvereniging. Ook is ze al vijftien jaar bestuurslid bij
de Oogvereniging regiogroep Noord- en Midden-Limburg.
Daarnaast zet ze zich in voor de Stichting GIPS, het Gehandicapten Informatie Project Scholen,
Noord-Limburg. Daar laat ze leerlingen van groep acht van de basisschool ervaren hoe het is om
met een visuele handicap te leven. En wat zijn wij allemaal trots op haar!

e. Website en Facebook
Onze website www.gips-noord-limburg.nl heeft in 2016 een nieuw jasje gekregen. Daarvoor onze
complimenten aan onze webmaster..
Op facebook: www.facebook.com/GIPSNoordLimburg werden de laatste nieuwtjes gedeeld. We
hoopten daar ook reacties op te ontvangen van kinderen, scholen of bewonderaars.
f. Vervoer
Alle medewerkers maakten gebruik van eigen vervoer, de Regiotaxi of Valys.
Dit vervoer werd vergoed door GIPS Noord-Limburg. De Gemeente Venlo zorgde voor voldoende
zones bij de desbetreffende personen. De Gemeente Horst heeft een puntbestemming geregeld
voor één van onze medewerkers. Wij zijn blij dat dit ook voor de toekomst goed is geregeld.
g. Deelname basisscholen in de Gemeente Venlo aan het GIPS project
De bedoeling is dat elke basisschool van de Gemeente Venlo: Venlo, Blerick, Tegelen, Steijl en
Belfeld eens in de 2 jaar aan de beurt komt voor een bezoek van GIPS aan de
schoolverlatersgroep.
Tegenwoordig hebben veel scholen echter combinatiegroepen 7 / 8. Dan nemen we dus ook
groep 7 kinderen mee. Daarom gaan we soms 2x naar één school in hetzelfde jaar.
We proberen geen kinderen buiten het schip te laten vallen.
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De Montessorischolen in de Molenstraat en de Craneveldstraat hadden in 2015-2016 drie groepen
6 7 8 bij elkaar. We hebben daarom de afspraak gemaakt eens in de 3 jaar te komen.
In Velden en Arcen komen we voorlopig nog niet in verband met onze capaciteit. Er zitten hooguit
38 woensdagen in een schooljaar. Bij aanvraag verwijzen wij hen door naar GIPS S&L.
h. Externe contacten
Stichting GIPS S&L
Er vindt jaarlijks overleg plaats met GIPS S&L= GIPS (Spelen en Leren) voorheen Gips Zuid , die
inmiddels is uitgegroeid tot een professionele organisatie. Hun medewerkers komen ook op
scholen in plaatsen rondom Venlo tot en met Venray. Hun opzet is iets anders dan die van ons:
minder medewerkers op een morgen en gesprekjes met een medewerker i.p.v. een totale kring.
Gemeente Venlo
Bezoek van wethouder Vera Tax in het najaar van 2016 heeft gezorgd voor haar oprechte
belangstelling en enthousiasme.
De nieuwe subsidieregeling van de Gemeente is ingevoerd. Er is een waarderingscommissie
ingesteld, die aan de hand van een tiental punten advies geeft aan de gemeente over hoogte van
de aangevraagde gelden. In een aanvullend gesprek met de gemeente zijn een aantal dingen
toegelicht op het gebied van werkwijze, toekomstvisie, wensen etc. Wij wachten met spanning af
of we weer voor subsidie in aanmerking komen.
de VCV vrijwilligerscentrale van de Gemeente
Wij onderhouden contact met een adviseur vanuit Venlo. Zij tipt ons als er Vrijwilligersdag is of als
er interessante ontwikkelingen zijn.
Gehandicaptenraad Venlo
Ook met hen hebben wij jaarlijks contact. Eén keer per jaar organiseren zij een voorlichtingsdag,
waarin vele verenigingen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling een eigen
informatiestand hebben om voorlichting te kunnen geven aan bezoekers via flyers, film op DvD en
anderszins. In 2016 was dat in het multifunctioneel centrum: het Gemeenschapscentrum
De Hamar in Belfeld . GIPS was daar uiteraard van de partij.
i. Promotie
We hebben een aantal jaren geleden 2 grote zeildoeken geschonken
gekregen van Graphic en Mail, die we gebruiken op scholen of bij andere
presentaties.

In 2016 hebben we een
banner aangeschaft die handzamer is om mee naar
scholen te nemen. Een tweede banner met wat
minder tekst is in de maak. Dan is de tekst op afstand
beter te lezen.
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7. Financieel jaarverslag 2016
Inkomsten 2016

In 2016 kregen we nog waarderingssubsidie van de Gemeente Venlo. Voor 2017 moeten we dat
afwachten.
Om meer geld te genereren hebben wij meegedaan aan Stichting Specsavers Steunt. Zoveel
mogelijk mensen moesten dan een maand lang elke dag op ons stemmen. Wie de meeste
stemmen had op het eind, was verzekerd van donaties van de Specsavers winkel in Venlo.
Wij werden 2e en vielen dus buiten de boot.
Ook hebben wij ons aangemeld als een van de vele verenigingen bij PLUS Benders om
sponsorzegels te sparen. Deze actie loopt tot april 2017. In verband hiermee geven we nog een
presentatie op de parkeerplaats bij de winkel in Blerick en hopen zo extra zegeltjes te krijgen.
In de laatste maand mochten we een fikse donatie ontvangen van de Weldadige Stichting van
Heutz , waardoor wij eindigen met een positief saldo. Hierdoor zijn we in staat onze medewerkers
extra te verrassen en ook kunnen een aantal wensen in vervulling gaan, zoals een promotiefilmpje,
een beamer of geluidsapparatuur.
I.v.m. de nieuwe subsidieregeling wachten wij met spanning af, of we nog in aanmerking komen.

Uitgaven 2016

Het vervoer is altijd een belangrijke grote uitgavenpost.
Er wordt gebruik gemaakt van de regiotaxi en van Valys en ook van eigen vervoer, dat soms wordt
ingezet om vrijwilligers te halen/ brengen. Met de Gemeenten Venlo en Horst zijn afspraken
gemaakt omtrent aantal zones, die medewerkers dan extra kunnen krijgen.
Reparaties van materiaal, administratieve en kopieerwerkzaamheden gebeuren in het algemeen
door eigen mensen of bij goede contacten. Hierdoor blijft de post Spelmateriaal beperkt.
Onder representatiekosten hebben wij o.a. gerekend een BHV-cursus voor 2 personen, drukken en
bezorgen van het jaarverslag, attenties naar begunstigers/relaties bij afscheid.
Wij prijzen ons gelukkig met verschillende ijverige medewerkers met rechterhanden.
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8. Werkpunten in 2017
Wij blijven de volgende werkpunten nastreven:
1. Professionaliteit in stand houden en bewaken:
a. Onze jaarlijkse bijeenkomst met alle medewerkers om elkaar scherp te houden.
b. Kritisch naar eigen gedrag te zijn om zo professioneel mogelijk te kunnen optreden.
c. Blijven wisselen van personen bij de verschillende spellen.
d. Medezeggenschap van vrijwilligers binnen onze organisatie bevorderen.
e. Verzekering voor vrijwilligers via de gemeente.
2. De bereikbaarheid van rolstoelers op alle scholen volgen:
a. bereikbaarheid activiteitenruimtes kritisch bezien.
b. aanwezigheid van een invalidentoilet
3. De financiën beheersbaar houden:
a. Door zoveel mogelijk in eigen beheer te doen.
b. Exploitatiereserve gebruiken om tegenslagen op te kunnen vangen
c. Begunstigers blijven benaderen en informeren met jaarverslag, website en facebook.
d. Externe contacten warm houden om GIPS goed op de kaart te houden.
4. De medewerkers van GIPS Noord-Limburg
a. Uitbreiden met liefst jonge medewerkers met een functiebeperking,
b. Zorgen voor een hecht team, met allen dezelfde passie
c. Kinderen op respectvolle wijze laten ervaren hoe het is om een handicap te hebben en
hen te informeren over de gevolgen van een functiebeperking.
d. Maar vooral een voorbeeld zijn voor de jeugd: het leven is de moeite waard te leven
ook met een handicap.
a. Jaarafsluitingen vieren met elkaar.

Exacte plannen voor 2017:
Dit jaar hopen we de volgende zaken te verwezenlijken, mede mogelijk gemaakt door onze gulle
gever: De weldadige Stichting van Heutz:
 Nieuwe promotiefilmpje laten maken
 Beamer of geluidsinstallatie met draadloze microfoons aanschaffen
 Nieuwe wat luxere certificaten die we aan de kinderen meegeven ontwerpen
 Nieuwe flyers bestellen
 Beter leesbare banner , lichtgewicht om mee naar
scholen en presentaties te nemen
 Een aantal sjaals met ons logo laten maken
 Inzicht krijgen of en hoeveel kinderen in de gemeente
Venlo ons project missen.
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9. Met dank aan alle begunstigers
die het HART van GIPS Noord-Limburg laten kloppen
in willekeurige volgorde:












Gemeente Venlo
Gemeente Horst
Bs deTaalbrug Venlo
Bs de Klingerberg Blerick
Novio Lumen Webdesign

Graphic & mail
Feestzaal De Waeg
Jagersrust Schandelo
De Weldadige Stichting van Heutz

Mogen wij u allen heel hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage in geld of natura!!
Als non-profit organisatie is Gips Noord Limburg financieel voor een groot gedeelte aangewezen
op sponsoring en goede giften.
Voor de gulle gever is het van belang te weten dat Gips Noord Limburg sinds 1 januari 2011 een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
Heeft u interesse tot sponsoring, neemt u dan s.v.p. contact op met ons secretariaat

Secretariaat:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening SNSBank:
KVK Limburg

Stichting GIPS Noord-Limburg - Wilderbeekstraat 14 - 5931 KW Tegelen
077-3732444
info@gips-noord-limburg.nl
http://www.gips-noord-limburg.nl
NL26 SNSB 0893 3199 29 o.v.v. GIPS Noord-Limburg
nummer 12047950

Deelt u onze passie?

Wilt u ons weer bijstaan ……. Alvast van harte bedankt
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