
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(ZN) namens Kerkhof, May van de (ZN)
maandag 17 februari 2020 14;04

(ZN)
FW: vragenuurtje

87.

m.vr

088—

Van: (ZN) rws.nl&
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:35
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: RE: vragenuurtje

rws.nl&

~ belde me hier vanmiddag al over. Hij verwacht volgende week weer present te zijn, gaan we het hier over hebben. Ook over
mijn voorstel om als VV en HH in gesprek te gaan met jou, Karin en Diana over m.n. de BBK.

Groet en nog een 'gezelbge'4 uursl

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 15:58
Aant (ZN)
CC: r (ZN)
Onderwerp: RE: vragenuurtje

Laten we er in ieder geval even over doorpraten; ik heb de mat)s vardaag niet rmer gevolgd, naar wel goed om sarren met ~(vandaar cc) hier even naar te
kijken wat we bier uit raseten opp&)cken ofaanpakken. Hartelijke groet,

May

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbenv.com)

Van: (ZN) (o nvs.nl&
Datum: dmsdsg 01 okt 2019 1 32 PM
Asn: Kerkhof, May vau de (ZN)
Ondcmwtp: FW: tzsgeuuurtle

&vrsvs nl&

Hallo May, ik begin toch

En dan als klap op de vuurpij I we raseten maar eens

Waarom
bedenken om Ik kom bier volgende week op terug,~ . Ik ben rm echt aan bet

Verzonden net BlackBerry Work
(wsvw.blackbenv.com)

Vsn: (Bg) 'atws ut&

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 11:19 AM
Aan: i,, & i (ON) &srcvs nt&

&2Ni e . &2Ni . &osW ~ . ~ ~&&si
cg~fdrws nl&, (ZN) )B&wa nl&, (ON) c o .nt&, (ON) atws.nt&,~

(ON) o,rws.nl&, (ON) ~tarwe.nt&, (ON) &gzws nt&

Onderwerpt FW: tzsgenumtle

Ztc bijgaand

—Dors pro ukchjk bcncht——

Vsn: - DGRW [ma&ho~zdnmtmw nll
Vermogen: dmsdsg 1 oktober 2019 10.55

Aan :

(BS 1LT

Onderwerp. tssgcnuunjc

Besteg cn~
tbcrba tcr mfo hct dos s er voorbot tvsgenuuntc Tot vanochtend un t DBO ssn gesleuteld Nu sfuschtm ofhet doorgast t ik heb hct nu sim crdcrc kcrca voorbereid, uog mct ccn keer
doorgegaan. Als &k cru scmtjc krijg dsu laat ik het neten.



Efet trteodelijke groet,

tel
e-toog.


