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Aan:  
President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,  
Van de rechtbank Oost-Brabant   
Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
(e-mail: klachten.rechtbankoost-brabant.nl@rechtspraak.nl en 
a.van.schijndel@rechtspraak.nl en cib@rechtspraak.nl en 
cvrb@rechtspraak.nl en w.dijkstra@rechtspraak.nl en p.weerman-
husson@rechtspraak.nl) 
 

 
Klacht tegen één of meer meest ernstige criminelen werkzaam binnen rechtbank Oost-Brabant: 
 

- Onder aansturing en voorzitterschap van President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek is de 
rechtbank Oost-Brabant een grote grensoverschrijdende criminele organisatie geworden 
welke door de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het 
Arrondissementsparket Oost-Brabant (die in hetzelfde gebouw is gevestigd als de rechtbank 
Oost-Brabant) tot op de dag van vandaag wordt afgedekt, waardoor de gemeente Sint-
Oedenrode en de gemeente Heusden een volledige dictatoriale misdaadmacht hebben 
weten te verkrijgen over de gehele rechtbank Oost-Brabant onder aansturing van huidig 
president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto hierboven) die onder meer met name 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg in hun volledige misdaadmacht hebben. Hoe meest 
crimineel daarmee te werk wordt gegaan hebben wij heden voor de volledige 100% 
ontmanteld, voorzien van 100% bewijs. Onderzoek naar de bewijzen van deze meest ernstige 
misdaad behoeft dan ook niet meer te worden onderzocht door de hoofdofficier van justitie 
mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen die dit al die jaren heeft afgedekt. Een onafhankelijke buiten 
het gebouw rechtbank Oost-Brabant werkende hoofdofficier van justitie behoort hiernaar dan 
ook strafrechtelijk onderzoek te verrichten, de dader(s) op te sporen en op te sluiten achter de 
tralies. Omdat dit meest crimineel handelen heeft plaatsgevonden onder volledige 
verantwoordelijkheid van President  mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek eisen wij van haar dan ook 
dat zij hiervan strafaangifte doet bij een andere hoofdofficier van Justitie dan mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen, waartoe u op grond van artikel 162 Wetboek van Strafvordering wettelijk 
verplicht bent. 

 
 
 
Zonhoven: 14 januari 2015  

 
Ons kenmerk: Schreu/07122014/B 
Uw kenmerk: zaaknummer SHE 14 / 4345 WET V35 
 
Geachte President van de Rechtbank Oost-Brabant mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,  
 
Het volgende voor volledige voor 100% feitelijk bewezen en ontmantelde meest  ernstige 
grensoverschrijdende misdrijf heeft er heden binnen uw rechtbank afgespeeld. De feiten zijn als volgt: 
 
Bijgevoegd vindt u onze op 5 januari 2015 om 9.30 uur bij griffie van de rechtbank Oost-Brabant 
ingeleverde nadere motivering, met machtiging, van ons beroepschrift d.d. 7 december 2014 tegen 
het op 29 oktober 2014 verzonden besluit d.d. 28 oktober 2014, kenmerk: 00404330, van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden in opgemelde zaak in de volgende link met 
deeplinks aan bewijsstukken.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-
heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
met daarin de volgende conclusie:     .  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
mailto:klachten.rechtbankoost-brabant.nl@rechtspraak.nl
mailto:a.van.schijndel@rechtspraak.nl
mailto:cib@rechtspraak.nl
mailto:cvrb@rechtspraak.nl
mailto:w.dijkstra@rechtspraak.nl
mailto:p.weerman-husson@rechtspraak.nl
mailto:p.weerman-husson@rechtspraak.nl
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/rechtbank-oost-brabant
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-januari-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-en-beroep-weigering-om-te-beschikken-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-januari-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-en-beroep-weigering-om-te-beschikken-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2014-sommatie-aan-president-mr-cm-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelI/Vierdeafdeeling/Artikel162/geldigheidsdatum_28-11-2014
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/kantonrechter-p-m-knaapen-1/christa-wiertz-wezenbeek.jpg?attredirects=0
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Conclusie  
 
Zolang A.M.L. van Rooij niet beschikt over een Belgische identiteitskaart op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), bestaat hij juridisch niet meer. Dit omdat hij dan geen 
enkele hoofdverblijfplaats meer heeft in Europa en ook niet in de rest van de wereld. Ook beschikt 
A.M.L. van Rooij al 1,5 jaar lang niet meer over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, waardoor hij 
niet meer de grens over mag naar Nederland en in België zit gevangen. Hiermee is feitelijk komen 
vast te staan dat A.M.L. van Rooij als gemachtigde van cliënt zich niet meer kan legitimeren.  
 
President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant (of een andere behandelend 
rechter) is wettelijk verplicht om voorafgaande aan de behandeling ter zitting aan gemachtigde A.M.L. 
van Rooij te vragen of hij zich kan legitimeren met een Belgische identiteitskaart op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) of met een rechtsgeldig Nederlands 
paspoort. Het antwoord daarop is:  

NEE 
Dit betekent dat als gevolg van de hierboven beschreven partijpolitieke grensoverschrijdende 
criminaliteit onder aansturing van de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden door de rechtbank 
Oost-Brabant deze zaak pas in behandeling kan worden genomen, nadat president C.M. Wiertz-
Wezenbeek, als voorzitter, ervoor heeft gezorgd  dat de door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden valselijke registratie in de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij zonder bekende 
woon- of verblijfplaats in Nederland of elders verblijft en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
woont op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode) is hersteld en in overeenstemming is 
gebracht met ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de 
Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het 
registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren,  waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als hoofdverblijfplaats. 
Daarna kan de gemeente Zonhoven (België) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 aan 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen een Belgische identiteitskaart verstrekken, waarna 
pas een nieuw Nederlands paspoort kan worden aangevraagd. . 
 
Wij richten aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant dan ook het 
nadrukkelijk verzoek om hiervan strafaangifte te doen tegen burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden en daarbij het goede voorbeeld te volgen van mr. A.R. van 
der Winkel, President van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, zoals u kunt lezen in zijn hieronder 
ingelaste aangifte d.d.11 november 2014 aan het Arrondissementsparket Oost-Nederland t.a.v. de 
hoofdofficier van Justitie, mw. mr. N.G. Zandee, postbus 30200, 6803 AE Arnhem. 

 
http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm  

 
Wij richten aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant als voorzitter 

van de rechtbank Oost-Brabant dan ook het nadrukkelijk verzoek om op grond van artikel 162 Sv 

tegen burgemeester en wethouders van de gemeenten Sint-Oedenrode en  Heusden hiervan 

strafaangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het 

Arrondissementsparket Oost-Brabant die in hetzelfde gebouw is gevestigd als de rechtbank Oost-

Brabant.   

Met inachtneming van bovengenoemde feiten richten wij aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek 
van de rechtbank Oost-Brabant als voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant het nadrukkelijke 
verzoek om als volgt te beslissen:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2014-sommatie-aan-president-mr-cm-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2014-sommatie-aan-president-mr-cm-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2014-sommatie-aan-president-mr-cm-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-januari-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-en-beroep-weigering-om-te-beschikken-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-juni-2014-sommatie-aan-president-mr-cm-wiertz-wezenbeek-rechtbank-oost-brabant.pdf
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I. De behandeling van dit beroepschrift voor onbepaalde tijd op te schorten; 

II. Hiervan strafaangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
Arrondissementsparket Oost-Brabant Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch en 
ter onderbouwing van die strafaangifte een kopie van deze nadere motivering te 
overleggen en aan ondergetekende een kopie van die strafaangifte te laten toekomen; 

Nadat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de al vanaf 1 januari 2011 in stand 
gehouden valselijke registratie in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders 
verblijft en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen woont op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode) hebben hersteld en in overeenstemming hebben gebracht met ons met Davy 
Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 
2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren,  waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 
januari 2011 gebruiken als hoofdverblijfplaats en door de gemeente Zonhoven (België) met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen een 
Belgische identiteitskaart is verstrekt, kan de rechtbank Oost-Brabant  deze zaak pas in behandeling 
nemen. Nadat dit is gebeurd verzoeken wij u de zaak voort te zetten en op grond van de inhoud van 
deze nadere motivering alsvolgt te beslissen:  
 

1. Het in geding zijnde besluit te vernietigen;  
 

2. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de 
restanten van “Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders 
is ontstaan; 
 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het op eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering 
waarop een zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. 
Dit om instortings-, omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk 
van binnenuit te voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  
 

4. De gemeente Heusden te veroordelen in alle schade die de gemeente Heusden bij cliënten 
heeft aangericht vanaf het moment (in de nacht van 29 op 30 september 1998) de woning 
“Wijksestraat 3” in Heusden is uitgebrand.   

 
5. De gemeente Heusden te veroordelen in de proceskosten en tot terugbetaling van het 

betaalde griffierecht. 
 

In afwachting van uw beslissing overeenkomstig ons verzoek, verblijven wij; 

Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur 
 
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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
 
 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
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Bijbehorende producties: 
- Productie A: De geactualiseerde machtiging van cliënten (1 blz.); 

- Productie B: Brief d.d. 22 december 2014 (kenmerk: K14/0717) van het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (3 blz.);  

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
In de volgende link vindt u het wettelijke bewijs dat bovengenoemde nadere motivering, met 
machtiging, van ons beroepschrift d.d. 7 december 2014, in opgemelde zaak op 5 januari 2015 bij de 
griffie in de kelder van het gerechtsgebouw Oost-Brabant zijn ingeleverd met daarop een stempel en 
handtekening dat het op 5 januari 2015 om 9.30 uur is ontvangen.    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-
wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
Ondanks dit 100% wettelijke bewijs, ontvingen wij vandaag 14 januari 2015 omstreeks 9.30 uur op 
ons woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (dat volgens uw meest criminele 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg ONBEWOOND is) een aangetekende brief d.d. 9 januari 2015 
met daarin de volgende mededeling: 
 

 
Geachte heer, 
 
Hierbij breng ik u de brief van 9 december 2014 in herinnering. In deze brief bent u in de 
gelegenheid gesteld het daarin genoemde verzuim binnen 4 weken te herstellen. Tevens is 
vermeld dat wanneer dit verzuim niet tijding is hersteld de rechtbank het beroep niet-
ontvankelijk kan verklaren. Op deze brief is geen, binnen de daarvoor gestelde termijn, 
reactie ontvangen. 
 
Ik verzoek u binnen 1 week na dagtekening van dit schrijven de rechtbank schriftelijk mede 
te delen wat de reden is van het niet tijdig herstellen van het in bovengenoemde brief 
vermelde verzuim. 
 
Hoogachtend 
Griffier   
  

 
Het termijn binnen 1 week na dagtekening is 2 dagen omdat deze aangetekende brief met 
dagtekening van 9 januari 2015 pas op 14 januari 2015 is uitgereikt door de post. Als ik niet thuis was 
geweest en ik het later had moeten afhalen bij de post dan was ik te laat. Betreffende aangetekende 
brief d.d. 9 januari 2015 van de rechtbank Oost-Brabant vindt u ingelast in de volgende link.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2015-brief-van-rechtbank-oost-brabant-inzake-
wijksestraat-3-heusden.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Direct daarop (omstreeks 10.00 uur) heb ik op telefoonnummer 073-6202800 de rechtbank Oost-
Brabant gebeld. Ik kreeg daarbij een zekere mevrouw Den Hollander aan de telefoon, waaraan ik dit 
alles heb uitgelegd. Zij beloofde dit alles te gaan uitzoeken en daarover contact op te nemen met 
rechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant die beroepschrift (zaaknummer SHE 14 / 
4345 WET V35) in behandeling heeft. Zij beloofde mij daar snel over terug te bellen. Dat gebeurde 
echter niet.  
 
Dezelfde dag nog omstreeks 14.00 uur kwam de post met een grotere auto weer met een nieuw 
aangetekend pakket van de rechtbank Oost-Brabant, wat aan mij moest worden afgeleverd. Ik merkte 
op dat het die ordner betrof, waarin wij onze nadere motivering, met machtiging, van ons beroepschrift 
d.d. 7 december 2014, in opgemelde zaak op 5 januari 2015 bij de griffie in de kelder van het 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-december-2015-machtiging-schreuder-cs-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-beklag-wijksestraat-3-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2015-brief-van-rechtbank-oost-brabant-inzake-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2015-brief-van-rechtbank-oost-brabant-inzake-wijksestraat-3-heusden.pdf


5 
© 

gerechtsgebouw Oost-Brabant hebben ingeleverd. Als 100% bewijs daarvoor hebben wij van die 
enveloppe een kopie gemaakt, welke u hieronder in de volgende link vindt ingelast:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2015-niet-in-ontvangstgenomen-zending-van-
rechtbank-oost-brabant.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  Als wij niet thuis waren geweest in onze volgens uw meest criminele 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg ONBEWOONDE woning, dan waren wij overal te laat mee en 
had de daarachter binnen de rechtbank Oost-Brabant geïnfiltreerde immens grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie onder aansturing van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Sint-Oedenrode en  Heusden daardoor alles gewonnen. Betreffend pakket hebben wij 

dan ook geweigerd en gaat retour naar de rechtbank Oost-Brabant.  

Direct daarna heb ik wederom de rechtbank Oost-Brabant hierover opgebeld onder telefoonnummer: 
073-6202800 met de mededeling dat ze niet meer behoefden te zoeken, omdat ik de binnen de 
rechtbank Oost-Brabant geïnfiltreerde misdaad hiermee voor 100% heb ontmanteld. Ik kreeg daarop 
het antwoord dat zij intussen de zoekgeraakte nadere motivering, met machtiging, van ons 
beroepschrift d.d. 7 december 2014, in opgemelde zaak hebben gevonden, wat natuurlijk nooit het 
geval kan zijn. Het kan op zijn hoogst een kopie zijn die de rechtbank Oost-Brabant in geval van nood 
hebben achtergehouden als dit meest crimineel handelen zou mislukken.  

Naar de bewijzen van deze meest ernstige misdaad behoeft dan ook niet meer de worden onderzocht 
door de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen die dit al die jaren heeft afgedekt. Een 
onafhankelijke buiten het gebouw rechtbank Oost-Brabant werkende hoofdofficier van justitie behoort 
hiernaar dan ook strafrechtelijk onderzoek te verrichten, de dader(s) op te sporen en op te sluiten 
achter de tralies. Omdat dit meest crimineel handelen heeft plaatsgevonden onder volledige 
verantwoordelijkheid van President  mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek eisen wij van haar dan ook dat zij 
hiervan strafaangifte doet bij een andere hoofdofficier van Justitie dan mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
waartoe zij op grond van artikel 162 Wetboek van Strafvordering wettelijk verplicht is, en dat aan 
ondergetekende per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  
 
In afwachting van een kopie van de door President  mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank 
Oost-Brabant gedane strafaangifte op grond van artikel 162 Wetboek van Strafvordering bij een 
andere hoofdofficier van Justitie dan mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, verblijven wij; 

Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
Ing. A.M.L. van Rooij,  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com     
 
cc: 

- Familie Schreuder,  
 
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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 januari 2015 23:39 
Onderwerp: Klacht tegen één of meer meest ernstige criminelen werkzaam binnen rechtbank Oost-
Brabant: 
Aan: klachten.rechtbankoost-brabant.nl@rechtspraak.nl, a.van.schijndel@rechtspraak.nl, 
cib@rechtspraak.nl, cvrb@rechtspraak.nl, w.dijkstra@rechtspraak.nl, p.weerman-
husson@rechtspraak.nl 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2015-niet-in-ontvangstgenomen-zending-van-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2015-niet-in-ontvangstgenomen-zending-van-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-januari-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-en-beroep-weigering-om-te-beschikken-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelI/Vierdeafdeeling/Artikel162/geldigheidsdatum_28-11-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelI/Vierdeafdeeling/Artikel162/geldigheidsdatum_28-11-2014
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
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Cc: THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, "info@degroenen.nl" 
<info@degroenen.nl>, Arend Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Steven Brown 
<jestelesto@hotmail.com>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, rudolf rietveld 
<corusstaal15@hotmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, No Cancer 
Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, Gerard 
Kucharek <kucharek0@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, "j.fitters1" 
<J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, "Anton F. 
P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, bosgroep miep 
<miep@miepbos.nl>, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, "kareldewerd@kpnmail.nl" 
<kareldewerd@kpnmail.nl>, Kamercommissie Binnenlandse Zaken <cie.biza@tweedekamer.nl>, 
gerdinekeijzer@bprbzk.nl 

     

   


