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) b Diana en Kano,

kdorgeu hebben ue geen DI, kunnen ue Ik Voel orctlgcus rmc nel dc IcacIL I au
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Datum :
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Beste wensen voor allen, helemaal met ~eens,~
Vent (ZN) Orwjbnf&
Verzonden: maandag 6 januan 2020 10 47
Aanr Kerkhof, May van de (ZN)
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Hoi,

Ook namens mij de allerbeste wensen voor het nieuwe jaari

En naar aanleiding van de vraag van May~ik vind dit
g

maar ik rou het fijn vinden e.e.a.
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Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden:zondag Slanuafir2020 13 02
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Hi allemaal,

Ten eerste een heel gelukkig en gezond nieuwjaar&!

Op 24 december hebben we van ~een ge-update nota rondom dit dossier ontvangen. Ik denk dat we~ Graag jullie reactie, hartelijke groet,

May 11.1
Vanr (WVL)
Verzonden: donderdag 19 december 2019 13 23

Aanr Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: RE. Update

rws. nl &
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Hol May,

aakaa~
Ad I la, na analyseresultaat polyaaylamide'de balans opmaken'.

Ad 2) ~ndpunt Min tenW is
I
Ad 3)

Ook goede feestdagen en bovenal gezond 2020 toegewenst.Gros~ 11.1
Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden:donderdag19december20191330
Aanr (WVE) &

Onderwerp: Update

I.ni&
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De weken I(ogen Iumbg en we hebben ajuvcr enge tgd geen contact gelud otm bet gmmrgct dossur.



Verast onze trait ltnctmn no oatoorlalc mtg op de hatste mnhg 1 alt potyactyhntsh en zal da

Verast togo trant ben rtr erg benormst oftotbe al ets geleord bebben

In te hatste nnd noeg je oog naar

Als dc je aet tteer persoontttjr zon spreken snor de kerstdagen tmns gc jon en de jomten hele Igne gesrdatpn en age tgreds snor het memee gaar, hartehjke groet,
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