
 
Philip Staal  

From: "Robby Israel" <r.israel@maror.nl>
To: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
Sent: 14:03 2004יוני 09רביעי  יום
Subject: FW: Bezwaren Kamer III
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Bettie Groen  
Verzonden: donderdag 27 mei 2004 10:09 
Aan: Robby Israel 
Onderwerp: FW: Bezwaren Kamer III 
  
Deze wil ik je niet onthouden!! Niet tegen hem gebruiken, svp, want anders kan ik nooit meer 
informatie van hem los krijgen. Als het nodig blijkt in een later stadium, kan dit mailtje altijd nog tegen 
hem worden gebruikt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bettie S. Groen 
Office manager 
  
tel.: 070 346 13 74 
fax: 070 346 73 09 
mob. 06 54 71 36 21 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: roet avraham [mailto:roeta@bezeqint.net]  
Verzonden: donderdag 27 mei 2004 10:10 
Aan: Bettie Groen 
Onderwerp: RE: Bezwaren Kamer III 
  
Beste Bettie, 
  
Allereerst, wil je zo vriendelijk zijn om mijn emailadres bij jou te veranderen. Het is nu 
roeta@bezeqint.net in plaats van roeta@isdn.et.il. 
Het komt wel aan, maar het zal wel een keer ophouden. 
Wat betreft de bezwaren: ik geloof ook dat de problemen snel opgelost moeten 
worden. Zorg maar dat het mandaat van Kamer III hersteld wordt en SPI haar geld 
krijgt en dan lost alles zich vanzelf op en kan jij vlug aan het werk met de 
bezwarencommissie. 
Leuk dat je hier komt en ik nodig je uit om met je man en vader bij mij thuis te komen 
lunchen en/of koffiedrinken.  
  
Tot spoedig weerziens, 
  
Avraham 
  

-----Original Message----- 
From: Bettie Groen [mailto:b.groen@maror.nl]  
Sent: Friday, May 21, 2004 12:13 PM 
To: yselburg@netvision.net.il; SCMI 
Cc: roeta@isdn.net.il; yosdotan@bezeqint.net 
Subject: Bezwaren Kamer III 

In verband met de behandeling van de bezwaren van organisaties die na beschikkingen 
door Kamer III bij ons zijn binnengekomen, verzocht ik Angelien om stukken. Helaas 
heb ik tot nu toe niets ontvangen, behalve twee beschikkingen in het Nederlands van 
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twee organisaties (die Barend mij stuurde, waarvoor dank).
  
Beste mensen, 
  
Voor de behandeling van de bezwaren binnen de gestelde termijnen is het nodig dat ik 
volledige dossiers in mijn bezit heb. Ik verzoek daarom nogmaals nadrukkelijk om 
toezending van volledige (kopie) dossiers van de volgende aanvraagnummers: 
  
Projectnummers:  03/079, 03/006, 03/033, 03/036, 03/052, 03/001, 03/019, 03/020, 03/041, 
03/060, 03/061, 03/071, 03/062 
  
Verder gaat het om de volledige dossiers van Beit Yaakov Batya en B.H. Ahawath Shalom 
(deze dossiers hebben volgens mij nooit een nummer gekregen)   
 
Als ik de stukken niet tijdig heb, zullen de bezwaren niet binnen de gestelde termijnen 
door mij behandeld kunnen worden. Ik zal dan de bezwaarden hierover moeten 
informeren. 
  
Zelf zal ik vanaf 28 mei a.s. in Israel zijn voor een paar dagen. Ik ben bereid de zaken 
op te komen halen op het kantoor van SPI. Mocht dit nodig zijn, hoor ik dat graag van 
jullie, 
  
  
Sjabbat sjalom, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bettie S. Groen 
Office manager 
  
tel.: 070 346 13 74 
fax: 070 346 73 09 
mob. 06 54 71 36 21 
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