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De §ecretaris.

ï;r-l -i à-1...rïrJ .rsrtaii U meCe, óat 'oas College Ín zijn
vergadering van 83 ï)ecember j,1. besloten
heeft, öe övereenkomst met ïÏw stlchting, be-
treffende verhuur yan het terrein aan öe lïazen-
kampseweg, kad. beke;rd. gemeente ffiatert, Sectie
C, no,- 708, niet ingang van 15 Septesbqr 1948
te o'eël:rdigeri.
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NEERBOSCH
Telefoon Nijmegen 20680
Postrekening No. 1200

Neerbosch, .

Dennenstraat 7

tS ía:ruari 4.8.

ilen }laer P.Àartsea
Secretaris r{azenkemB
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Seaeht:e :"eer Àartsoa,

Ziet hler een mind.er as.ngename
ue&ed.eetlng van de Gemeente l{iJmegen.Ïk treet, miet wat,
daar aen te doen is.

Zou het ï{azenkam'obeetuur niet
aaar d.e Gemeente 6aan
hetziJ geheelrhetzij
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en rragen of ziJ nu raag hurpu,
geöeelte]li Jk,

ïIoogac
Uw

R"v-



$*ry_ëu- "*-'$oYr"ï. {.§at* *r,S. }treiàseheh@Je
§astordsm fiJ)Far- a -4ffi _' -.-f

.'..{ÍJna ïiecron,

lmr:à*drss È*e:r*nH ut;1,

rïeacrdl,ezor *#._t,ft*lq€/,,,8 G*:r; r"*.;-;;-Ëï;';;i ïËSepteraffir 1T4*: w*x i[e, $*nw au*. c*Tr,or.*.è^ .._*;.r. ]

§iq\.lr+y*ÍJmia* na*r Srr sahrl$rrem tra,p eo

g-ï e1 *a*y auc ger*ïït*:irte-iarrarian een
g - 

* mf i§Sïl *i 3 :,yf- p1 :_ tr _ 
il ";; ; ; 

_ 
-iï 

;', ;; ; ; "ffi; ;i ï
l:" *.f i i *,3:* - 

* 
: :nTu " 

- 
* r n iË 

" 
ï iïiu"Ë,' " 

Ë 
j ï " À,, ï Jï ;i*:, :"ket utt,s*x*.* sohrÍlvsn .

hoa{W*ht.aa&,


