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e-mailverkeer

Hee laiverd,

s had niks door; ik heb gewoon gezegd dat we
We kunnen de krokusvakantie gewoon boeken hoor! Ouwe zak Streutjen
verlofdagen dit keer. Leve de bureaucratie!
beleidsdagen van de bond hadden, dus het kost me opnieuw geen
van het jaar voor de vakbond op stap, dus die
Ook thuis is alles geregeld: Ina weet toch niet beter of ik ben de helft
ruikt geen onraad.
vrij is, bij die gezellige Oostenrijkse nazi. Heb ontzetIk probeer straks even of hetzelfde pensionnetje als vorig jaar nog
kruipen…
tend zin om met je onder dat loodzware donsdekbed te
Kus, je weet wel waar,
XXX Harry

Zo meneer Kammenga!
nieuwe mailvoorziening: krijg ik zomaar parDat is dan weer een voordeel van die opnieuw volledig in de soep gelopen
kracht toch wel een mooi licht werpt op wat
does een twee jaar oud mailtje van jou ge-CC’d, dat met terugwerkende
jik die niet alleen zijn werkgever, maar ook nog
ik altijd al had vermoed: Harry Kammenga is een klaplopende apparats
Onderwijsbureau. Een sneue single doos die snakt
eens zijn vrouw zit te bedonderen! En nog wel met Adriana van het
naar aandacht: nou, complimenten hoor, Kammenga!
je vrouw; ik kan het op personeelsuitjes altijd
Ik heb er even over gedacht je mailtje gewoon maar te forwarden naar
nooit waar zo’n mailtje per ongeluk terecht
goed vinden met Ina. Maar met die nieuwe mailomgeving weet je maar
kan komen, wat jij, Harry?
ik je gewoon mondeling wat er nu staat te
Ik laat mijn secretaresse even een afspraak met je plannen; dan vertel
rondkijken.
gebeuren. Tipje van de sluier: ga maar vast eens op wat vacaturesites
S.

Geachte Professor, beste Simon,
van het mailtje dat u per ongeluk kreeg, in het
Ik heb net met het CIT gebeld, en die konden me vertellen dat de tekst
er en het overzetten van oude bestanden zijn op
geheel niet door mij is geschreven. Door het updaten van de mailserv
bled met de content van de mail van anderen.
sommige plekken de mailaccounts van de ene medewerker gescram
terug te zetten: ga naar options, klik dan op
Het schijnt dat er een simpel trucje bestaat om een en ander weer
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