Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Trudi Splinter-Verstegen trudisplinter@gmail.com
Fwd: Graag even duidelijkheid
9 september 2015 15:11
Elke Van Dommelen elkevandommelen@tekst-en-co.nl

DEZE BEDOEL IK:
"Zij kennen jou niet zoals Jan en ik jou kennen". Tja, daar deed ik 19 jaar over...
Dus wederom kreeg hij zijn zin.
Hartelijke groeten, best regards, mit freundlichen Grüsse, sincères salutations,
Trudi Splinter-Verstegen
0031-6-52428888
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: splinterned <splinterned@gmail.com>
Datum: 30 juli 2015 21:53:55 CEST
Aan: Helmahenraat@kompaanendebocht.nl
Onderwerp: Fw: RE: Graag even duidelijkheid

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: Ilona Brekelmans <IlonaBrekelmans@kompaanendebocht.nl>
Datum:24-07-2015 10:35 (GMT+01:00)
Aan: 'splinterned' <splinterned@gmail.com>
Cc:
Onderwerp: RE: Graag even duidelijkheid

Goed om te horen Ed. dat verdien je ook. Je hebt al heel hard gewerkt. Denk aan ‘de cirkel van
invloed’. Helma komt vandaag bij jullie langs.

Geniet met je mooie kids komende week en wens Trudi een ontspannen vakantie namens mij toe

Groetjes

Van: splinterned [mailto:splinterned@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 24 juli 2015 10:23
Aan: Ilona Brekelmans
Onderwerp: RE: Graag even duidelijkheid
Dank voor je mail. Ik voel me sinds ons gesprek erg goed..Nee heel goed zelfs.
Wat een bevrijding. .Dank. Ik hoop echt dat het financiële stuk echt vorm gaat krijgen. Dat is echt een strohalm waar ik me nu
met twee handen aan vast hou..

Dank voor alles.

Ed

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: Ilona Brekelmans <IlonaBrekelmans@kompaanendebocht.nl>
Datum:24-07-2015 08:33 (GMT+01:00)
Aan: 'splinterned' <splinterned@gmail.com>
Cc:
Onderwerp: RE: Graag even duidelijkheid

Dag Ed

Goed dat je mailt. Ik heb gisteren na jouw bezoek Bureau Jeugdzorg gebeld. Daar vertelde dat zij
deze veiligheidsmaatregel hebben genomen naar aanleiding van ene foto van een strop in het
bed van één van je kinderen. Ik ben hier zelf ook heel erg van geschrokken. Ik begreep nu wel
beter waarom zij zorgen hebben over jou. Zij kennen jou niet zoals Jan en ik je kennen en het
signaal dat je afgeeft is ernstig. Jij hebt verklaard geven ze aan dat je heel wanhopig was. Ja dat
moet wel. Maar toch ben ik erg geschokt. Zij wilden dus dat de situatie volgende week gemonitord
wordt. Ik heb aangegeven dat de moeder van Trudi naar alle waarschijnlijkheid alleen maar
onrust geeft. Ik heb jouw ouders voorgesteld. Zij vinden voorwaarde dat wij met hen af zouden
stemmen. Vandaar dat Helma hen gebeld heeft. Het was niet haar bedoeling om jou te passeren.
Ik had gemeld dat ik dit met jou besproken had. Ik begrijp nu dat het inderdaad veel netter was
geweest als we eerst jou gebeld hadden.
Excuses het was niet mijn bedoeling om jou hierin te passeren

Groetjes ilona

Van: splinterned [mailto:splinterned@gmail.com]
Verzonden: donderdag 23 juli 2015 18:25
Aan: Ilona Brekelmans
Onderwerp: Graag even duidelijkheid
Ik heb net begrepen dat Helma (zonder dat ik het wist maar met medeweten van trudi, daar gaan werken weer) mijn ouders
heeft gebeld.

Ik weet niet wat en hoe. Mijn ouders vonden het een beetje gekleurd.

Wat willen jullie nu hoe IK het regel. De vraag die Helma stelt aan mijn ouders kan en had ik ook prima zelf kunnen stellen.

Aan de andere kant verteld Trudi weer wat anders. Ik zwijg maar weer tot er duidelijkheid is. Ik baal wel dat ik weer gepasseerd
wordt.

Heb Helma al geprobeerd te bellen maar die neemt niet op.

Met vriendelijke groet,

Ed

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy smartphone.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.
Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender op de hoogte
te brengen en het bericht te vernietigen.
Kompaan en De Bocht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch
voor tijdige ontvangst daarvan.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.
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