
112 is uitsluitend bedoeld voor die gevallen waarbij met seconden-winst
@ levens gered en materiele schade voorkomen of beperkt kunnen worden.

* Politie (alarmnummer)

* Brandweer (alarmnummer)

* Ambulancedienst (alarmnummer) .

112

.... 112

...112

* Storingsdiensten. . .. . .. .. . . ....
dag en nacht voor gas, water electra
idem voor CAI/Castel

. ..... 0800-3366112
(gratis)

* Aangepast vervoer
(speciaal vervoer gehandicapten en bejaarden) .... 3312700

.4213131* SOS telefonische hulpdienst .
24 uur bereikbaar

* Kindermishandeling (bureau vertrouwensarts) 4220800

* Kindertelefoon . . ..06-0432

..4224499

.... 4227740

* Ouderenhulplijn

* Agrariers hulplijn .. . .. ..
(di,wo,vr 10-17 uur/ma,do 19-22.30 uur)

* Gemeentehuis . . ..3392999

........ 3392351

. .3392200

* Frans Walkate Archief

* SNS bank ..

HOE WERKT 112?
U belt 11 2;..

D
B

1 12 neemt op en meldt zich

Vertel waar en van wie u hulp moet hebben, dus van
poldie, brandweer of ambulance;

Blijf aan de lijn; 112 verbindt u direct door met
politie, brandweer of ambulance;iii



VERHUIZING OF VERANDERING VAN SECRETARIAAT OF CONTACTPERSOON:

Wilt U wijzingen van het secretariaat van uw instelling direct doorgeven aan de redactie van
de Kamper Almanak door middel van onderstaande strook?

naam van instelling/stichting/vereniging/persoon:

staat nu op bladzijde ......van de Kamper Almanak.

naam, adres, postcode en telefoon van het secretariaat wordt:

nb. verdere wijzigingen van bestuur e.d. niet tussentijds opgeven.
Daarvoor wordt U omstreeks augustus een formulier toegezonden.

OPGAAF VAN EEN NIEUWE INSTELLING VOOR EEN VERMELDING IN DE
KAMPER ALMANAK:

naam vereniging:

postadres van secretaris of contactpersoon:

telefoonnummer: .
nb. meer gegevens zijn niet nodig.
Omstreeks augustus ontvangt U een formulier voor de overige gegevens.

ADVERTEREN IN DE KAMPER ALMANAK:

Hierbij verzoeken wij u ons vrijblijvend inlichtingen te verstrekken over de advertentiemogelijk
heden in de Kamper Almanak 2000.
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats: .

Telefoonnummer: .


