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[06-02-2020 08:17:06] Michele Blom:
Wat is er aan de hand? Kun je mij evt artikelen even app'en? Grt

michele
[06-02-2020 08:48:20] Michele Blom: Heb jaap inmidddls gesproken. Dus weet nu wat er speelt.
Grg ook evt artikelen. En vwb woordvoering:

[06-02-2020 08 : 45 : 51] Hi Michele begrijp net dat )aap je heeft geinformeerd. Hoop
dat je een fijne vakantie hebt en tot gauw!
[06-02-2020 08:59:38] Michele Blom: Thx. Grg wel artikelen doorsturen
[06-02-2020 08:59:41] Michele Blom: Via de app
[06-02-2020 10:43:48] Ha Michele ik geef je een korte samenvatting met daaronder
de belangrijkste linkjes naar de artikelen. Zoals bekend is Zembla in dit onderwerp gedoken. Het
eerste linkje leidt naar de aankondiging van hun item (vanavond op tv, voor jou zal dat denk ik
midden in de nacht zijn). Obv Zembla verhaal hebben we zelf gisteren al een dossier online (en op
intranet) gezet met de feiten en de antwoorden op alle Zembla vragen (tweede linkje). De
Volkskrant is op basis van info Zembla ook gaan schrijven. Dat lees je in het derde linkje. Tot slot
was de Zembla journalist te horen bij de NOS op radio1. Het vierde linkje leidt naar het NOS
artikeltje.
[06-02-2020 10:44.'56] https://www.bnnvara.nl/zernbla/artikelen/top-rijkswaterstaat-
betrokken-bij-afvaldump
[06-02-2020 10 : 46 : 03]
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/achtergrondinformatie-bij-zembla-item-over-
granuliet.aspx
[06-02-2020 10 : 46 : 34] : https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/rijkswaterstaat-stond-storten-afvalstof-in-natuurplas-toe-na-bemoeienis-ex-minister-
halbe-zijlstra-b216e58a/
[06-02-2020 10:47.'03] https://nos.nl/artikel/2321814-zembla-top-rijkswaterstaat-
betrokken-bij-afvaldumping.html
[06-02-2020 10:48:13]$
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[07-02-2020 06:34:50] Ha michele de uitzending is achter de rug. Nu de volgende
ochtend lees ik een artikel in de Gelderlander (voorpagina) en Brabants Dagblad. Geen nieuwe info.
In NRC next (economie katern) zelfde stuk als gisteren nrc. Verder geen artikelen meer in de
kranten. Ook online zie ik geen nieuwe artikelen meer. 11.1
[07-02-2020 07:15:59] Michele Blom: Mooi! Dank voor update
[08-02-2020 06 : 00 : 07] Ha Michele ik lees nog stukjes in de Gelderlander en het
Parool. Gisteren (vrijdag) keerde de rust publicitair weer terug. Geen nieuwe inzichten en
publicaties meer. Ik stuur je de 2 stukken uit de Gelderlander en het Parool en we spreken elkaar
vast volgende week weer. HG
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[08-02-2020 08:10:28] Michele Blom: Thx en een fijn weekend ~Z!e je volgende week!

[06-02-2020 10:53:59] Michele Blom: Okidoki. Thx!
[06-02-2020 10:54:41] En geniet van je vakantie nog even!
[06-02-2020 10:55:06] Michele Blom: 11.1
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[06-02-2020 14:03:36] Michele Blom: Ok thx. Fijn om te weten wAt er gepubliceerd wordt. H


