
A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
vanaf 1 januari 20í1 wonende doch niet
ingeschreven op hun hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven
(Belg ië)  e.a.

Verstuurd per fax 088 86 87 883

Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen.
CEO Koninkl i jke PostNL B.V.
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
(e-mai l :  herna.verhaqen@postnl .nl  en
post@abvakabo.nl  ) .

Zonhoven: 11 juni2O15
Ons kenmerk: AvR/JvN/1 4052015/5om
Uw ref: KL/U/VanRooii

Geachte bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen,

De volgende natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke
corrupt ie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en
voormal ig minister van Binnenlandse Zaken en Just i t ie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf
1 januari 2011 to| 1 4 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 201 3 tot op heden niet ingeschreven
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;\ * '

Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop u hebt gebaseerd:

1. dat A.M.L. van Rooii vanaf februari 2015 geen wettig eigenaar meer is van de woningen op het adres
het't Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode;

2. dat J.E.M. van Rooii van Nunen vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de GBA van Sint-
Oedenrode als wonende op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode;

3. dat het bedrijf Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijí met ondernemingsnummer:
57035032, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres't
Achterom 9-9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland) vanaf februari 20'1 5 niet meer staat in
geschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode;

4.  dat  het  bedr i j f  Ecoloqisch Kennis met  ondernemingsnummer:  16090111,  vanaf  5
maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
d i rec teu rA .M.L .vanRoo i j ,  vana f  f eb rua r i  20 l5n ie tmeers taa t i ngesch reven indekamervan
koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode;

5. dat het bedrijf Van Rooii Holdinq B.V.. met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder
A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van koophandel als
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

6. dat ., met ondernemingsnummer: 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met
als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van
koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; ;

7. dat de Polit ieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, met als
voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 14 januari 2010 niet meer is gevestigd op het adres 't Achterom 9,
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

vóór  u i ter l i ik  13 iuni  2015 op onze e-mai l  adressen:  ekc.avanrooi j@qmai l .com en a.vanrooi i4S@qmai l .com en
de.qroenen.belqie@gmail.com. Dit omdat anders PostNL B.V. namens deze voorzitter H.W.P.M.A. (Herna)
Verhagen, zich onmiskenbaar schuldig hebben gemaakt aan het niet meer bezorgen van enige post (waaronder
gerechteli jke stukken) op de adressen 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) bestemd voor
J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal", Ecologisch Kennis Centrum
8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Groepering
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode.

Behoudens een kopie van de hierboven verzochte stukken vóór uiterl i ik 13 iuni 2015 zal tegen PostNL B.V. ,
haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en haar klachtenbehandelaar Tiny Kónig strafaangifte
worden gedaan bij federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus '1 

, 1000 Brussel.
Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd,

Deze sommatiebrief bevat 7 blz. met 1 bi 1 blz.). totaal: 8 blz.
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2 . Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en
voormal ig minister van Binnenlandse Zaken en Just i t ie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf
1 januari  201 1 tot  13 januari  2013 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;
Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland) (voorheen: VOF), met als zaakvoerder Van Rooij, Adrianus Marius
Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en
wethouders van SintOedenrode, de huidige ministervan Binnenlandse Zaken Ronald
Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen Di jsselbloem (PvdA) en de
Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke
dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 8.V.,
postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en zijn de bedrijfswoningen 't Achterom 9-9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode, bijbehorende bedijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525,
P526, P 508, P 509, P 5í0 en P 516 en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de br ievenbussen,
gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;
Ecologisch Kennis Centrum B.V..  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen
Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch alle eigendommen
(waaronder vertrouwelijke dossiers)gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van
Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvest ing
( inclusief br ievenbussen) van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op' t  Achterom 94, 5491XD
te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;
Van Rooi i  Holdinq 8.V..  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen
Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch al le eigendommen
(waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van
Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvest ing
( inclusief br ievenbussen)van Van Rooi j  Holding B.V. op' t  Achterom 9A, 5491XD te Sint-
Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;
St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 549'1 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter Van Rooi j ,  Adrianus Marius Lambertus, z i jn
vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van
Sint-Oedenrode, de huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de
huidige minister van Financiën Jeroen Di jsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te
's-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob
van den Witteboer werkzaam bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-
Oedenrode en is de huisvest ing ( inclusief br ievenbussen) van St icht ing Administrat iekantoor
van Rooi j  Holding B.V. op' t  Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M.
Jansen, Ol landseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode;
De Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling SintOedenrode,
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als
gemachtigd voorzitter Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke
corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de
huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van
Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch

alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer
werkzaam bijVan Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de
huisvest ing ( inclusief br ievenbussen) van de Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door
B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;
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laten u hierbi j  nogmaals onze bi j  aangetekende br ief  d.d.14 mei 20i5 (kenmerk:
AvR/JvN/1405201S/Som) verstuurde sommatie toekomen, welke u kunt lezen op internet in de
volgende l ink:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-mei-2015-sommatie-aan-herna-verhaqen-voorzitter-
raad-van-bes u u r-postn l. pdf

Wij richten aan verantwoordelijk bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen nogmaals het
nadrukkel i jke verzoek om kennis te nemen van de inhoud en die inhoud wederom als herhaald en
ingelast te beschouwen.

Als antwoord daarop ontvangen wij op 1 1 juni 2015 van uw klachten coórdinator Tiny Kónig in uw
opdracht en onder uw verantwoordelijkheid bij brief d.d. 5 juni 2015 (uw Ref KL/U/VanRooij) letterlijk
de volgende beslissing op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zijnde Belgisch
grondgebied waarvoor federaal procureur Frederic Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brussel onder politieke verantwoordelijkheid van Minister van Justitie Koen Geens
verantwoordelijk is (zie biilaqe).

De heer A.M.L. van Rooij en
mevrouw J.E.M. van Rooi i  van Nunen e.a.
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven, België

5 jun i  2015

Onze referentie KL/U/Van Rooij

Onderwerp Postbezorging

Koninkl j ike PostNL B.V.
Directie
Postbus 30250
2500 GG's-Gravenhaqe

Uw referentie AvR/JvN/1 40520 1 56/SOM

Geachte heer/mevrouw Van Rooij en Van Rooij-Nunen,

ln uw brief van 14 mei 2015 aan mevrouw Verhagen geeft u aan dat een 4-tal brieven aftomstig van Hof
van beroep te Antwerpen en gericht aan het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met de
berichtgeving " adres onvolledig/onjuist" retour afzender zijn gestuurd.

Naar aanleiding van uw brief is er een ondeaoek ingesteld en wil ik namens de directie van PostNL als
volgt reageren.

Bii navraaq is qebleken dat op de adressen 't Achterom 9 en 9A. 5491XD in Sint Oedenrode sinds
februari 2015 een nieuwe eiqenaar woont. De huidiqe eiqenaar heeft aanqeqeven qeen priis meer
te stellen oo post qericht aan u of bestemd voor een van de door u qenoemde bedriiven en dat hii
alle post retour afzender stuurt.

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Daarmee heeft u onmiskenbaar op valseliik verkreqen informatie beslist:

1 . dat A.M.L. van Rooii vanaf februari 2015 geen wettig eigenaar meer is van de woningen op
het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrooe;

2. dat J.E.M. van Rooi i  van Nunen vanaf februari  2015 niet meer staat ingeschreven in de GBA
van Sint-Oedenrode als wonende op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

3. dat het bedri j f  Camping en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met
ondernemingsnummer: 57035032, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j  vanaf 1 januari
20'12 gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf
februari 2015 niet meer staat in geschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het
adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

4. dat het bedri j f  Ecoloqisch Kennis met ondernemingsnummer: 16090'1 I  1,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland), met als directeur A.M.L. van Rooij vanaf februari2015 niet meer staat
ingeschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491
XD Sint-Oedenrode;

5. dat het bedri j f  Van Rooi i  Holdinq B.V..  met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); met als
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer
van koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

6. dat St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart '1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer
staat ingeschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode:

7. dat de Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 14 januari  2010 niet meer is gevest igd
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te SintOedenrode (Nederland);

zonder voorafgaande daaraan bovengenoemde natuurlijke personen en rechtspersonen daarover te
hebben gehoord en zonder een kopie van die valselijk verkregen stukken te hebben meegestuurd met
uw valsel i jk genomen besl issing d.d. 5 juni  2015 (ref:  KL/U/Van Rooi j ) .

Gezien bovengenoemde fei ten, waarui t  voor J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en
Pensionstal  "Dommeldal",  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode, mi l joenen euro's aan schade zi jn ontstaan, sommeren wi j  u om vóór ui ter l i ik 13 iuni
2015 een kopie te laten toekomen van de aan u verstrekte gegevens waarop u bij brief d.d. 5 juni
2015 heeft  besl ist :

-  dat B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode vanaf februari  2015 de
wettige eigenaar is van de woningen 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

- dat J.E.M. van Rooii van Nunen vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de
GBA van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode (Nederland);

-  dat het bedri j f  Campins en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met
ondernemingsnummer: 57035032, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf februari
2015 niet meer is gevest igd op het adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland);

-  dat het bedri j f  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, met
als directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf februari2015 niet meer is gevest igd op het adres' t
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  dat het bedri j f  Van Rooi i  Holdinq 8.V..  met ondernemingsnummer:17102683, met als
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet is gevestigd op het adres 't Achterom
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  dat de St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer is gevestigd op
het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- dat de Politieke Groeperins De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer is gevestigd op
het adres't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
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Behoudens het versturen van de kopieën van de verkregen valselijke informatie aan ondergetekenden
A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen op onze e-mai l  adressen:
ekc.avanrooU@gmail .com en a.vanrooi j4S@qmail .com err de.qroenen.belqie@qmail .com vóór
ui ter l i ik 13 iuni  2015 gaan wi j  ervan ui t  dat u daarmee uw op 5 juni  201 5 (kenmerk: KL/U/VanRooi j)
valselijk verstuurde beslissing in stand wenst te houden ten gunste van een grote
grensoverschri jdende cr iminele organisat ie,  waarbi j  wi j  de Koninkl i jke PostNL 8.V.,  namens deze
bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhaoen als ook haar klachten coórdinator Tiny Kónig
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk houden voor de reeds al miljoenen euro's geleden
schade en al le nog te l i jden schade die A.M.L. van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven
Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing
Sint-Oedenrode, als ook cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  de vele rechtbanken,
(gerechts)hoven, de Raad van State in Nederland en België en het Hof van Cassat ie te België, als ook
de belast ingdiensten in Nederland en België, de Staat der Nederlanden en de Belgische Staat,  als ook
alle andere directe en indirecte betrokkenen daarvan vanaf februari2015 hebben qeleden en ook in
de toekomst nog zul len l i jden.

ln afwachting van een kopie van de hierboven verzochte informatie waarop u uw valselijke beslissing
van 5 juni2015 (ref:  KL/U/VanRooi j)  heeft  gebaseerd vóór ui ter l i ik 13 iuni  2015 zal tegen
Koninkl i jke PostNL B.V. ,  als ook tegen haar bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en
haar klachten coórdinator Tiny Kónig, hiervan onverwijld strafaangifte worden gedaan bij federaal
procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel. Ter onderbouwing
van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

In afwacht ing van een kopie van de hierboven verzochte informatie vóór ui ter l i ik 13 iuni2015 op
onze e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@qmail .com en a.vanrooi j48@gmail .com en
de.qroenen.belqie@qmail .com, verbl i jven wi j  :

Hoogachtend,
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A.M.L. ván Rooij
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven

( 1
Camping en  Pens ions ta l 'Dommelda l '
Voor deze A.M.L. van Rooi i
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J.E.M. van Rooi j  van Nunen
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi j

St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi j ,

)
j \ t  l '

í r
Van Rooij Holding
Voor deze A.M.L.
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Pol i t ieke Groepering De Groenen
Afdel ing Sint-Oedenrode,

B.V.
van Rooij
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Biibehorende Stukken:

Bi i laqe: Besl issing d.d. 5 juni  2015 (ref:  KL/U/VanRooi j)  van klachten coórdinator Tiny Kónig, namens
Koninkl i jke PostNL 8.V.,  namens haar bestuursvoorzi t ter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen.

Kopiehouders:

-  Corswarem NV t.a.v.  Marie Butenaers (e-mai l :  an.c@corswarem.eu);
- Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen

(srt .park.qen.antwerpen@iust. fqov. be);
-  Geert  Bourqeois,  minister-president van Vlaanderen (qeert .bourqeois@vlaanderen.be. crr

kabinet.bouroeois@vlaanderen. be):
-  Charles Michel,  Eerste Minister ( info@premier. fed.be);
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast

met Grote Steden en de Regie der gebouwen kabinet. jambon@ibz.fgov.be);
-  Koen Geens, minister van Just i t ie ( info.kabinet@just. íqov.be);
-  Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese

Zaken (contact. revnders @d i p I obel.fed. be ) ;
- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast

met Buitenlandse Handel ( info@peeters.fed.be);
-  Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkel ingssamenwerking,

Digitale Agenda, Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);
-  Johan Van Overveldt,  Minister van Financiën ( info@kcfin.be);
- Maqqie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

( lnfo.magqiedeblock@m insoc.fed.be);
-  Jacquel ine Galant,  Minister van Mobi l i te i t ,  belast met Belgocontrol  en de Nat ionale

Maatschappi j  der Belgische spoorwegen (Jacquel ine.Galant@galant. fed.be);
-  Wil lv Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en

Maatschappel i jke Integrat ie ( info@borsus.fgov.be);
-  Hervé Jamar, Minister van Begrot ing, belast met de Nat ionale Loter i j  ( info@jamar.fed.be);
-  Marie Christ ine Marqhem, Minister van Energie, Leefmil ieu en Duurzame Ontwikkel ing

( i  nfo@marqhem.fed. be);
-  Daniel  Bacquelaine, Ministervan Pensioenen ( info@bacquelaine.fed.be):
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

(kabinet@mod.m i l .be):
- Sieqfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

(sieqfr ied.bracke@dekamer.be);
- Christine Defraiqne, Voorzitter senaat (cdefraiqne@presidium.senate.be);
-  Phi l ip Pirard, Korpschef van pol i t iezone HAZODI (korpschef@hazodi.be);
-  Guido Vermeiren, Procureur des Konings van Limburg te Hasselt

(hasselt .  parket@just. fgov.be en quido.vermeiren@just. fqov. be);
-  Alqemene lnspect ie,  die onder rechtstreeks gezag staan van de Minister van Binnenlandse

Zaken Jan Jambon en de minister van Just i t ie Koen Geens ( info@aiqool.be);
- Frédéric Van Leeuw, Federaal Procureur des Konings (federaal.parket@just.fqov.be),
-  Lieve Pel lens, Federaal Magistraat { l ieve.pel lens@just. fqov.be};
-  No Cancer Foundat ion vzw, Paul Bel lefroidlaan í6, 3500 Hasselt

(nocancerfoundat ion@gmail .com );
-  De Europese De Groenen, afdel ing België (de.qroenen.belqie@qmail .com);
-  P.M. van Di ik,  wonende aan de Scheidingstraat 5,  5154 AE te Elshout;
-  J.H. van Di ik- Fi t ters,  wonende aan de Scheidingstraat 5,  5154 AE te Elshout;
-  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  201í wonende op haar

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven en voormalig minister
van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 'l januari 201'l tot
13 januari  2013 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschrven in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

-  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);
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-  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V..  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V..  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
vanaf 14januari  2010 gevest igd op het adres' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
(Nederland);

- Alle overig direct of indirect betrokken personen. instanties. orqanisatie en instellinqen
die hiervan het slachtoffer zijn, wat feitelijk alle 7 miljard wereldbewoners zijn.

Bi i  De Groenen op internet.

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht
(www.deqroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.deqroenen.eu), op
internet laten plaatsen.
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De heer A.M.L. van Rooi j  en
mevrouw J.E.M. van Rooi j  van Nunen e.a.
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven
Belgie
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5  j u n i  2 0 1 5

Onze referentie KL/U/VanRooij

Onderwerp Postbezorging

Uw referent ie  AvR/JvN/140520156/SOM

Koninkl i jke PostNL B.V.

DiÍect ie

Postbus 30250

2500 GG 's-Gravenhage

postn l .n l

Geachte heer/mevrouw Van Rooi j  en Van Rooi j -Nunen,

In uw brief van 14 mei 2015 aan mevrouw Verhagen geeft u aan dat een 4-tal brieven afkomstig van
Hof van beroep te Antwerpen en gericht aan het adres' t  Achterom 9 en 9A, 5491 xD
Sint-Oedenroden, met de berichtgeving " adres onvolledig/onjuist" retour aÍzender zijn gestuurd.

Naar aanleiding van uw br ief  is er een onderzoek ingesteld en wi l  ik namens de direct ie van PostNL
als volgt reageren.

Bi j  navraag is gebleken dat op de adressen ' t  Achterom 9 en 9A, 5491XD in Sint Oedenrode sinds
februari  20L5 een nieuwe eigenaar woont,  De huidige eigenaar heeft  aangegeven geen pr i js meer te
stel len op post ger icht aan u of bestemd voor een van de door u genoemde bedri jven en dat hi j  a l le
post retour afzender stuurt .

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Koninkl i jke PostNL B.V
's-Gravenhage
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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
vanaf  1 januar i  2011 wonende doch n iet
in geschreven op h un hoofdverbl ijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven
(Belg ië)e.a.

Verstuurd perfax 088 86 87 883

Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhaqen.
CEO Koninklijke PostNL B.V.
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
(e-mai l :  herna.verhaqen@postnl .nl  en
post@abvakabo.nl ).

Z o n h o v e n : 1 1 j u n i 2 0 1 5
Ons kenm erk: AvFVJvN/ 1 40520 15/Som
Uw ref: KL/U/VanRooij

Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop u hebt gebaseerd:

1. dat A.M.L. van Rooii vanaÍ februari 2015 geen wettig eigenaar meer is van de woningen op het adres
het't Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode;

Z. dat J.E.M. van Rooii van Nunen vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de GBA van Sint-
oedenrode als wonende op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

3. dat het bedrijÍ Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer:
57035032, met als zaakvoerder A.M.L. van Roo'rj, vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres 't

Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf februari 2015 niet meer staat in
geschreven in de kamer van koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode:
4. dat het bedrijf Ecoloqisch Kennis met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , vanaf 5

maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als

directeur A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van
koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

S. dat'het bedrijf Ván Rooii Holdinq B.V.. metondememingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder

Á,tr,t.t-. van Rooij, vanaf Íebruari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van koophandel als
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;

6. áat Stiàhtino Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met

als voozitter A.M.L. van Rooij, vanaf februari 2015 niet meer staat ingeschreven in de kamer van
koophandel als gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; ;

7. dat de Polit iekJGroepèrinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, met als

voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaÍ 14 januari 2010 niet meer is gevestigd op het adres 't Achterom 9,

5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

vóór uiterl i ik 13 iuni 2015 op onze e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@qmail 'com en

de-groenen.belgie@gmail.com. Dit omdat anders PostNL B.V. namens deze voorzitter H.W.P.M.A. (Herna)

Vernagen, zicnbnmiskenbaar schuldig hebben gemaakt aan het niet meer bezorgen van enige post (waaronder
gerecÀtelilt<e stukken) op de adressen 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) bestemd voor

J.f .fr l. uaÁ Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal", Ecologisch Kennis Centrum
8.V., Van RooijHolding B.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Groepering
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode.


