Schooljaar 2018 - 2020

LANG ZULLEN
WE (VOOR)
LEZEN!
Projecten vol leesplezier voor
voorschoolse instellingen (0-4 jaar)

Vergroot je
wereld met
de bieb

Het begint
met voorlezen!
Voorlezen zorgt ervoor dat kinderen meer en
beter gaan lezen. Het prikkelt de fantasie,
versterkt het taalgevoel en vergroot de
woordenschat.
In de eerste levensjaren leg je de basis voor
lezen en leesplezier op latere leeftijd. Samen een
boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes
vertellen – versterkt de band tussen ouders en
hun baby of peuter. Kinderen die al jong worden
voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt er
dus niet vroeg genoeg mee beginnen!

hebben we mooie projecten en programma’s. In
deze brochure leest u er alles over.
Veel leesplezier en tot ziens!
Hartelijke groet,
Wouter van Balveren
Manager educatie,
de Bibliotheek Gelderland Zuid

Colofon

De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt voorschoolse instellingen en hun medewerkers bij het stimuleren van leesplezier en voorlezen. Daarvoor
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BoekStart
in de kinderopvang

en lezen in aanraking te laten komen.
De bibliotheek helpt pedagogisch medewerkers om
deskundiger te worden op het gebied van voorlezen
en taalontwikkeling van baby’s en peuters. We

BoekStart in de kinderopvang is een

trainen hen bijvoorbeeld in interactief voorlezen,

leesbevorderingsprogramma voor de

we verzorgen een mooie boekencollectie en helpen

kinderopvang. Het is een vervolg op het bekende

hen om op de opvang een aantrekkelijke leesplek in

project BoekStart, bedoeld voor jonge ouders

te richten. Ook heeft de bibliotheek activiteiten voor

en hun baby. Gemeenten sturen ouders van

kinderen en ouders. Tot slot houden we een landelijk

pasgeborenen een waardebon. Daarmee kunnen

monitoronderzoek bij, waarmee u als instelling kunt

ze een BoekStart-koffertje ophalen en hun kind

zien hoe u zich ontwikkelt tijdens de deelname aan

gratis lid maken van de bibliotheek.

dit project.

Binnen BoekStart in de kinderopvang werken

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer

bibliotheken samen met kinderopvangorganisaties

weten over BoekStart in de kinderopvang?

om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en

Neem contact op met Lonneke Bisschop

pedagogisch medewerkers intensief met boeken

via Lbisschop@obgz.nl.

Groepsbezoeken leesbeleving
Peuterbezoek in de bibliotheek
De peutergroep op een speelse manier laten
kennismaken met de bibliotheek? Maak dan een
afspraak voor een bezoek met de groep aan de
bibliotheek.
Tijdens dit bezoek staan kennismaken met de
bibliotheek en voorlezen centraal. Met een leuke
activiteit rondom een prentenboek maken we er
een feestje van. Peuters kunnen ook meteen een
boek uitzoeken voor hun speelzaal of kinderdagverblijf. Daar is wel een groepsabonnement voor
nodig. Ouders zijn ook van harte welkom.
LOCATIE | in al onze bibliotheken
DUUR | max. 45 minuten
KOSTEN | € 25 per groep
Kijk voor beschikbare periodes en reserveren

“De bibliotheek speelt erg
goed in op de wensen van
de kinderen en het gaat er
gemoedelijk aan toe.
Helemaal top!”

op www.obgz.nl/voorschools.

		

Anita, pedagogisch medewerker
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Peuterbezoek op uw locatie

Uitstapje voor peuters én
ouders naar de bibliotheek

Een medewerker van onze bibliotheek komt
voorlezen bij u in de kinderopvang. Rondom het

Wilt u de peutergroep op een speelse manier

verhaal verzorgen we een leuke activiteit. Tijdens

laten kennismaken met de bibliotheek, en

de Nationale Voorleesdagen lezen we voor uit het

tegelijkertijd ouders informeren over

prentenboek van het jaar. Ouders zijn ook van

voorlezen? Maak dan een uitstapje naar de

harte welkom.

bibliotheek met peuters en hun ouders.

LOCATIE | kinderdagverblijf of peutergroep

Tijdens dit bezoek staat voorlezen centraal. Voor

DUUR | 30 minuten

de peuters is er een leuke activiteit rondom een

KOSTEN | € 20 per groep

prentenboek. Ouders informeren we over het
belang van voorlezen en maken we wegwijs

Kijk voor beschikbare periodes en reserveren

in de bibliotheek. Waarom is voorlezen zo

op www.obgz.nl/voorschools.

belangrijk? Hoe doe je dat dan? Kun je ook al
voorlezen aan baby’s?
LOCATIE | in al onze bibliotheken
DUUR | max. 1,5 uur

Mam, ik las jou voor,
van die pop
met die kop en twee keer
van die beer.
Mam, lees jij mij nu voor?
hier is mijn boek
en hier is mijn oor.
Fragment uit gedicht van Erik van Os en
Elle van Lieshout uit ‘Open Boek’ door Jos Walta
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KOSTEN | € 60 (peuters én ouder)
Reserveer via www.obgz.nl/voorschools.

Projectkisten

Boekenpret, óók voor thuis
ACCENTEN | Voorlezen, ontluikende geletterdheid,
leesplezier, reageren en vragen stellen, op school
en thuis.
Wilt u meer aandacht geven aan voorlezen in de
groep? Met de projectkisten Boekenpret leent u
meerdere exemplaren van een aansprekend prentenboek. Zie voor titels en thema’s de lijst hiernaast.
Tijdens de projectperiode leest u het boek voor in
de groep. In de handleiding voor de professional
vindt u verschillende werkvormen om het taal- en
verhaalbegrip van de kinderen te vergroten. De
kinderen kunnen het prentenboek ook mee naar
huis nemen en samen met hun ouders lezen. Ook
voor ouders is een handleiding bijgevoegd.
KOSTEN | € 25 per projectkist, voor een periode
van 6 weken.
Let op: u kunt reserveren via uw contactpersoon
van de bibliotheek of www.obgz.nl/voorschools.
Ophalen kan in al onze vestigingen.

Inhoud projectkist
•	11 exemplaren van één centraal prentenboek,
zie titels hiernaast
• Handleiding voor de professional
• Handleiding voor ouders
• Werkbladen met kleur- en knutselopdrachten

U kunt kiezen uit de titels:
Titel en auteur
Thema’s
Wij gaan op berenjacht,
Angsten
Helen Oxenbury
Dag, Jung Hee
Eerste schooldag,
verlatingsangst
De grote rode bus,
Vervoersmiddelen,
Judy Hindley
repeteerverhaal
De mooiste vis van de zee, Vriendschap,
Marcus Pfister
eenzaamheid
Dottie’s eieren, Julie Sykes Dieren, boerderij,
en Jane Chapman
gezinsuitbreiding
Een geweldig cadeau,
Zindelijkheid
Guido van Genechten
Eend op de fiets,
Dieren, fietsen,
David Shannon
boerderij
En nu lekker slapen, Sam!, Slapen,
Amy Hest
repeteerverhaal
Er was eens een muisje…,
Tellen, weer, kleuren,
Gitte Spee
rijm, ABC
Gekke buren,
Vriendschap
Ingrid en Dieter Schubert
Gruffalo,
Angsten,
Julia Donaldson
rijmvertellingen,
repeteerverhaal
Klein mannetje heeft geen Wonen
huis, Max Velthuis
Kleine muis zoekt een huis, Wonen
Petr Horáček
Klop, klop, wie is daar?,
Verdwalen, dieren
Tan Koide
Kinderboerderij,
Repeteerverhaal,
Betty Sluyzer
boerderij, dieren, rijm
Kom nou, Bommes!,
Verdwalen, kwijt
Jane Simmons
Kom uit het ei, kleintje,
Kippen, repeteer
Shen Roddie
verhaal, voelboek
Knoop het in je slurf!,
Verjaardag, dieren
Ken Brown
Kom uit die kraan!,
Vervoer, helden,
Tjibbe Veldkamp
stoere figuren
Nog even achter mijn
Slapen
oortjes kriebelen, Jörg
Mühle
Rupsje Nooitgenoeg,
Eten, dieren,
Eric Carle
verandering
Schattig, Lida Dijkstra
Verliefd, identiteit
Tim op de tegels, Tjibbe
Verkeer,
Veldkamp en Kees de Boer repeteerverhaal
Vos en haas, blauw is saai, Kleuren, dieren
Sylvia Vanden Heede
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We hebben er een geitje bij,
Marjet Huiberts
Waar is Dikkie Dik?,
Jet Boeke en Arthur van
Norden
Welterusten Kleine Beer,
Martin Waddell en
Barbara Firth
Zaza’s baby broertje,
Lucy Cousins
Bezoek voor beer,
Bonny Becker
De kleine walvis,
Benji Davies
En nu mijn bad uit!,
Britta Teckentrup
Klein geitje kan alles,
Yvonne Jagtenberg
Kleine blauwe truck,
Alice Schertle
Mmm… een taart!,
Susanne Strasser
Piep naar de dokter,
Fleur van der Weel

Kinderboerderij,
dieren, rijm
Katten,
verstoppertje
Slapen, angsten

Gezin, geboorte
Vriendschap,
repeteerverhaal
Eenzaamheid,
emoties, vriendschap
Baden,
stapelverhaal
Gedrag,
zindelijkheid
Vriendschap, rijm
Eten, tellen,
stapelverhaal
Lichaam,
doktersbezoeken

Vertelplaten

Inhoud projectkist
•	Prentenboek
•	Vertelplaten
•	Handleiding voor de professional
•	Gedigitaliseerde versie van het boek
(eventueel)

ACCENTEN | Voorlezen, prentenboeken in de
groepen, voorleesplezier.

U kunt kiezen uit de titels:
Anton kan toveren, Ole Könnecke

Illustraties zijn belangrijk als je aan een groep

Boer Boris gaat naar zee, Ted van Lieshout

voorleest. Onze vertelplaten zijn daarom erg geliefd.

Dat ben jij, Kiki!, Amy van Hest

Vertelplaten zijn gelamineerde platen van een

De kleine walvis, Benji Davies

prentenboek op A3-formaat. Ze vertellen het verhaal

Fiet wil rennen, Bibi Dumon Tak

uit het boek. De tekst staat op de achterkant van de

Ik wil de maan, Jonathan Emmett

platen. Zo kunnen de kinderen naar de prachtige

Kikker vindt een vriendje, Max Velthuijs

prenten kijken, terwijl de voorlezer het verhaal

Kleine Ezel en jarige Jakkie, Rindert Kromhout

vertelt. Kinderen blijven betrokken bij het verhaal

Kleine Kangoeroe, Guido Van Genechten

en u zorgt voor interactie. Bij de vertelplaten leveren

Kleine muis zoekt een huis, Petr Horáček

we een handleiding voor de professional met

Krrrr...okodil!, Catherine Rayner

vertelsuggesties en verwerkingsmateriaal.

Mama kwijt, Chris Haughton
Nog 100 nachtjes slapen, Milja Praagman

Reserveren

Tellen met muis Jelle, Betty Sluyzer

De vertelplaten zijn gratis voor instellingen met een

Wat nu, Olivier?, Phyllis Root

groepsabonnement (zie blz. 7). U kunt ze bestellen

De Wiebelbillenboogie, Guido Van Genechten

via de online catalogus van de bibliotheek op

We hebben er een geitje bij, Marjet Huiberts

www.obgz.nl.

Ssst! De tijger slaapt, Britta Teckentrup
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Groepsabonnementen
Met een groepsabonnement van de Bibliotheek Gelderland Zuid heeft u altijd een mooie
collectie nieuwe (prenten)boeken in uw groep. Bijvoorbeeld rond een actueel thema zoals
‘lente’. U reserveert de boeken via onze online catalogus op www.obgz.nl en kunt ze daarna
ophalen bij elke vestiging van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Reserveren is gratis. Per e-mail
krijgt u een herinnering voor het terugbrengen van de materialen.

Groot
groepsabonnement
Klein
groepsabonnement

Tarieven

Aantal
materialen

Aantal
weken lenen

€ 58,50 per jaar*

40**

Boeken 8 weken
Cd’s en dvd’s 2 weken
Gratis 1 x verlengen

15**

Boeken 8 weken
Cd’s en dvd’s 2 weken
Gratis 1 x verlengen

€ 38 per jaar*

* Dit bedrag is inclusief btw. Voor alle abonnementen geldt eenmalig een inschrijftarief van € 5,** Het maximum aantal materialen dat u tegelijk kunt lenen

Deskundigheidsbevordering
Ouders

Wilt u de lees-mediacultuur bij gezinnen thuis
verbeteren? Met deskundigheidsbevordering van
ouders leveren wij hier graag een bijdrage aan.
Meer informatie?
Neem contact op met uw contactpersoon van de
bibliotheek of mail naar educatie@obgz.nl.
Laaggeletterdheid bij ouders
Laaggeletterdheid komt nog vaak voor, gemiddeld
bij 1 op de 9 volwassenen. Ook ouders kunnen
Bijeenkomsten en cursussen voor ouders

moeite hebben met lezen en schrijven. Ruim twee

Hoe betrekt u ouders bij het ontwikkelen van lees-

derde van de laaggeletterden is autochtoon en de

plezier en digitale geletterdheid van hun kinderen?

helft heeft gewoon een baan. Er is veel schaamte

De bibliotheek organiseert voorleescursussen

rondom laaggeletterdheid. Veel mensen weten

voor ouders. En we komen graag vertellen over het

laaggeletterdheid goed te verbergen.

belang van (voor)lezen tijdens een ouderavond,
kijkmiddag of koffiemoment op uw locatie. Ook op

Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde ouders,

het gebied van digitale geletterdheid bieden wij

hebben meer kans om zelf ook laaggeletterd te

informatieve bijeenkomsten voor ouders.

worden. Samen met onze partners GGD Gelderland >
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> Zuid, ROC Nijmegen en Stichting Lezen en Schrijven

Training interactief voorlezen

hebben we de menukaart laaggeletterdheid gemaakt. Dit is een stappenplan voor het bestrijden

Doelgroep

van laaggeletterdheid bij ouders en het vergroten

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang,

van een gezonde lees-mediacultuur bij gezinnen

peuterspeelzaal of voorschools, die werken met

thuis. Graag gaan wij hierover met u in gesprek.

kinderen van 0-4 jaar.

Neem hiervoor contact op met onze collega’s
Volwasseneneducatie via educatie@obgz.nl.

Inhoud van de training
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van

Pedagogisch medewerkers

2,5 uur. De eerste bijeenkomst gaat over voorlezen
aan kinderen van 0-2 jaar, de tweede bijeenkomst
over kinderen van 2-4 jaar.

Hoe geeft u voorlezen en leesplezier een vaste
plek binnen uw organisatie? De bibliotheek ver-

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers

zorgt verschillende bijeenkomsten en trainingen

inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4

voor pedagogisch medewerkers, zoals de training

jarigen. U leert:

'interactief voorlezen' en 'voorleescoördinator'.

•	alert te zijn op initiatieven die kinderen nemen

Doet uw organisatie mee aan BoekStart in de

in de omgang met boekjes;

kinderopvang, dan bieden we deze trainingen

• goed op die interesse te reageren;

gratis aan.

•	van voorlezen een rijke en plezierige activiteit te
maken;
• voorlezen goed te organiseren.

VoorleesExpress
In steeds meer gemeenten verzorgen we de

(en ouders) spelenderwijs hun woordenschat. De

VoorleesExpress. De VoorleesExpress brengt

ouders doen mee en krijgen tips en advies om

voorleessessies en taalspelletjes bij gezinnen thuis,

het stokje na twintig weken over te nemen. De

om de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren.

VoorleesExpress staat klaar voor gezinnen met

Twintig weken lang krijgen gezinnen wekelijks een

kinderen tussen de 2 en 8 jaar, die moeite hebben

voorlezer thuis op bezoek. Zo vergroten kinderen

met taal.
Vrijwilligers
De VoorleesExpress draait op vrijwilligers. Met elke
voorlezer is weer een extra gezin geholpen. Wilt u
zelf voorlezer worden of kent u een gezin dat extra
hulp bij taalontwikkeling kan gebruiken?
Elk halfjaar start een nieuw voorleesseizoen.
Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl/voorleesexpress
om te zien in welke gemeenten
het project loopt.
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LOCATIE | Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
DUUR | twee bijeenkomsten van 2,5 uur
KOSTEN | € 100 per persoon of € 400 per team
(Maximaal aantal deelnemers is 18)

Kijk voor data en inschrijven op www.obgz.nl/
voorschools.

“Goed om te horen dat voorlezen zo'n positieve invloed
heeft. De tips zijn waardevol.”

•	collega’s enthousiasmeren en voorlezen levend
houden binnen de organisatie;
• ouders informeren en enthousiasmeren;
•	een samenwerkingsverband met de bibliotheek

Renate, pedagogisch medewerker

Training voorleescoördinator

en andere cultureel-educatieve instellingen
opzetten.
LOCATIE | Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
DUUR | twee dagdelen en terugkombijeenkomst

Doelgroep

KOSTEN | € 150 per persoon

Pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben

(Maximaal aantal deelnemers is 15)

met voorlezen en daarin een centrale rol willen
vervullen in hun eigen organisatie.

Kijk voor data en inschrijven op www.obgz.nl/
voorschools.

Inhoud van de training
Deze training leidt op tot voorleescoördinator.
Een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf
of peutergroep zorgt ervoor dat voorlezen een
structurele plek krijgt binnen het beleid en de

Inspiratiebijeenkomsten voor
voorleescoördinatoren en andere
belangstellenden

uitvoering van de organisatie. Tijdens de training
wordt aandacht besteed aan voorlezen aan jonge

Kennis opfrissen, nieuwe (prenten)boeken

kinderen, interactief voorlezen, ouderbetrokken-

ontdekken en ervaringen uitwisselen? Twee keer

heid en de taken van een voorleescoördinator.

per jaar organiseert de bibliotheek inspiratie-

Onderdeel van de training is het schrijven van

bijeenkomsten voor voorleescoördinatoren en

een voorleesplan voor de eigen werkomgeving.

andere belangstellenden.

Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.
LOCATIE | Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Na de training kunnen deelnemers:

DUUR | 2,5 uur in de ochtend

•	samen met hun leidinggevende en binnen

KOSTEN | € 35 per persoon

het kader van de eigen organisatie het (voor)
leesbeleid opzetten;
• praktisch uitvoering geven aan dit beleid;

Kijk voor data en inschrijven op www.obgz.nl/
voorschools.
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Overige voorleesactiviteiten
Voorleesgroep Kinderopvang

Heeft uw organisatie interesse of wilt u zelf
vrijwilliger worden? Kijk dan op www.obgz.nl/

Voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling

voorschools.

van kinderen, het is ook een leuke en zinvolle
tijdsbesteding voor ouderen. Met de Voorleesgroep Kinderopvang gaan beiden hand in hand.

Nationale Voorleesdagen

Ouderen vinden het vaak erg leuk om (voor) te le-

In het begin van het jaar vieren we de Nationale

zen en een groeiende groep is bereid als vrijwilliger

Voorleesdagen (www.nationalevoorleesdagen.nl).

voor te lezen aan kinderen. Boeken en verhalen

In deze periode is landelijk aandacht voor het belang

zijn een goede aanleiding voor leuk contact tussen

van voorlezen en vertellen. De Bibliotheek Gelderland

verschillende generaties.

Zuid verzorgt in deze periode voorleesactiviteiten in

In dit project wordt minimaal een keer per week

de bibliotheek en op locatie. Meer informatie hierover

voorgelezen in een peutergroep of kinderop-

vindt u op onze website www.obgz.nl/voorschools.

vanglocatie. De bibliotheek begeleidt de groep

Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuws-

vrijwilligers en brengt uw organisatie met hen in

brief.

contact.

Bibliotheek
op school

collectie en professionele uitleenapparatuur. Een
voorschoolse instelling kan hierop aansluiten. In
dat geval verzorgen we ook een speciale collectie
voor 0-4 jaar. U krijgt toegang tot een eigen portaal

Is er binnen uw brede school, kindcentrum of

binnen SchoolWise, een gebruiksvriendelijke

multifunctionele locatie al een Bibliotheek op

online omgeving waar pedagogisch medewerkers

school? Dan is het zeker de moeite waard om in

(thema)boeken kunnen reserveren. Wij leveren

gesprek te gaan over deelname van uw voor

deze boeken af bij uw eigen Bibliotheek op school.

schoolse instelling aan de Bibliotheek op school.
We starten de samenwerking met een traject
Aansluiten bij een Bibliotheek op school

van deskundigheidsbevordering. Pedagogisch

De Bibliotheek op school is een landelijk en beproefd

medewerkers worden opgeleid tot voorlees

concept om leerlingen taalvaardiger te maken, door

coördinator en het team krijgt een training

leesplezier te stimuleren en een rijke leescultuur

interactief voorlezen (zie blz. 8). Doordat u jaarlijks

te creëren op school. Steeds vaker worden ook

een digitale monitor invult, worden de effecten

voorschoolse instellingen binnen een brede school

zichtbaar.

deelnemer van de Bibliotheek op school.
Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op
De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende

school (0-12 jaar) op www.obgz.nl/voorschools.

bouwstenen. Om te beginnen een bibliotheek in

Of neem contact op met uw contactpersoon van

jouw school zelf, met een aantrekkelijke jeugd-

de bibliotheek of mail naar educatie@obgz.nl.
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Prijslijst 2018-2020
Prijzen voor instellingen die meedoen
aan de Bibliotheek op school

Groepsbezoeken leesbeleving
Peuterbezoek in de bibliotheek

€ 25 (per groep)

50% korting

Peuterbezoek op uw locatie

€ 20 (per groep)

50% korting

Uitstapje naar de bibliotheek
(peuterbezoek met ouderactiviteit)

€ 60 (per groep)

50% korting

Boekenpret, ook voor thuis

€ 25 per kist (6 weken)

50% korting

Vertelplaten

gratis voor instellingen
gratis
met een groepsabonnement

Projectkisten

Deskundigheidsbevordering voor ouders en pedagogisch medewerkers
Training voorleescoördinator

€ 150 (per persoon)

gratis

Training interactief voorlezen

€ 100 (voor 1 persoon)
€ 400 (voor het hele team)

gratis

Inspiratiebijeenkomsten

€ 35 (per persoon)

gratis

Ouder- of teambijeenkomst

€ 150

gratis

Ouderbijeenkomst tijdens koffieochtend

€ 75

gratis

Groot groepsabonnement
(40 items tegelijk lenen)

€ 58,50 per jaar (incl. btw)

n.v.t.

Klein groepsabonnement
(15 items tegelijk lenen)

€ 38,00 per jaar (incl. btw)

n.v.t.

Groepsabonnementen

Kijk voor de voorwaarden op www.obgz.nl/voorschools. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.
(Alleen groepsabonnementen zijn inclusief btw en exclusief eenmalig € 5 voor de bibliotheekpas.)
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Meer informatie
en advies
www.obgz.nl/voorschools
Lonneke Bisschop (Nijmegen, Heumen,
Lingewaard, Beuningen, Overbetuwe)
T: 024-3274949 / 06-86854876
E: lbisschop@obgz.nl
Willeke Buijssen (Nijmegen, Berg en Dal)
T: 024-3274953
E: wbuijssen@obgz.nl

Bibliotheek Gelderland Zuid
heeft 26 vestigingen
• De Mariënburg (Nijmegen)
• Angeren • Beek-Ubbergen
• Bemmel • Beuningen
• De Biezantijn • Doornenburg
• Elst • Ewijk • Gendt • Groesbeek
• Haalderen • Hatert (Nijmegen)
• Heteren • Huissen • Kekerdom
• Lent - de Ster • Leuth • Malden
• Millingen aan de Rijn
• Muntweg (Nijmegen) • Ooij
• Oosterhout - de Klif • Overasselt
• Zetten • Zwanenveld (Nijmegen)
Kijk voor meer informatie en onze
adresgegevens op www.obgz.nl.

