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Onvs ntsVan: Beutmg, Dnna (ZN)
Datum: zondag 02 feb. 2020 3.01 Phl
Aan: (WkE) Onvs.nt&
(ZN) Janus nt&, Weustmk, Kerm (ZN)
Kopie : (ON) onvs.nts
Ondernerpr RE: Basisnrformahe/stukken dossm Over de Maas

o'nvs ut&

(oatws nt&, (BS) anus.nl&, Kerkhof, May van de

Beste agemaal,

Zouden jullie ervoor willen zorgen dat Oost in de persoon van Amo Valkhofgoed aanhaakt door bemin de CC op te narren? Het granulietdossier beperkt zich

jmumrs niet alleen tot ZN, BS en WVL.
Is zo atgestemd nmt Nelly Katje.

Verzonden nmt BlackBerry Work
(vnvsv.blackbemr.cam)

anvs.nt&Van: (Wkl.)
Datum: nijdag 31 jan. 2020 7 39 PM
Aan: (BS) arws n (ZN)
Kopie : (BS) onvs.nl&, ~
Dmua (ZN) o.rws nl&, Kerkhof, May vau de (ZN)

/o rws nt&, (ZN) fonvs ut&

Ondenmrpr RE Basisinfonnahe/stukken doener Over de Maas

nrsvs nt&

Q (ZN) ~ ~a,rws nl&,

@nvs ntu, Weustatk, Kerm (ZN) 4

(ZN)
hjnvs nt&,

nt&, Beutmg,
(ZN)

Hoi~ct al,

zoah je hieronder conchfdeett.

I
Groet~
Verzonden nut BlackBerry Work
(tvwsv.bjackbenv.comj

Van: (BS) anvs.nts
Datum: tv()dag 31)au. 2020 7:14 PM
Aan: (ZN) 'onvs nt&

Kopie : ~ ()VkE) Onvs nts, (BS) w orws ul&,

~(ZN) 4 (orws nuts, Beutiug, Dnna (ZN)~~orws nl&, Kerkhof, May van de (ZN)
(ZN) arws rrts, ZNj a.rw s nt&, (ZN) furws nts
Ondenmrpr RE: Basninfonnatie/stukken dossier Over de Maas

fngrws nts, Weustsdr, Karn

Dank je~
e op document 01a (verslag implementatieteam Bbk 20 juni jl). 3e schrijft:

Hoe zie jij dit?



Groeten en fijn weekend.

EN rws. nl &; (85)
rws.nl&; Beuting, Diana (ZN)

N) Larws.nl&; (ZN)

Van: ZN) rws.nl&
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 17 13

Aan: Ravestijn, Eric (85) s.nl&
CC: (WVL)

rws.nl&; (ZN)
s.nl&; Weustink, Karin (Z

rws.nl&

Onderwerp: Basisinformatie/stukken dossier Over de Maas

LN rws. nl &; (Z N)
rws.nl&; Kerkhof, May van de (ZN)

Earws.nl&; (ZN)

hallo ~
via deze mail wil ik je voorzien van een aantal stukken als basisinformaue incl. een korte samenvatting van de essenties van de stukken.
Ik hoop dat dit de goede ingredienten zijn voor jou om een feitenrelaas van het dossier granuliet te kunnen maken.
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