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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

 

Aantekenen  
 
Aan: Rabobank Nederland  
Service Centrum Financiën, Bijzonder Beheer  
namens deze Mw. G.A.J. Wouters  
namens deze Mw. Nicole Musch 
Rabobank De Langstraat 
Postbus 1100, 5140 CC Waalwijk 

                                                                                                                     
                                                                                                          
                                                                                                             Sint-Oedenrode 14 juli 2015  
Ons kenmerk: HF/14072015/Som  
 

 
Sommatie om op grond van de in dit verzoekschrift genoemde feiten ervoor te zorgen:  
 

1. dat onze bij aangetekende brief d.d. 10 april 2015 (kenmerk: HF/10042015/Som) gedane 
sommatie aan de Rabobank Nederland, namens deze mw. G.A.J. Wouters, alsnog 
inhoudelijk wordt beantwoord; 
 

2. dat onze bij e-mail d.d. 30 mei 2015 (15:12 uur) gedane bekendmaking van het overlijden 
van H. Fitters aan de Rabobank Nederland, namens deze mw. G.A.J. Wouters, alsnog 
inhoudelijk wordt beantwoord;  
 

3. dat de na 30 mei 2015 gedane bankafschrijvingen van rekeningnummer:1126.63.435 van H. 
Fitters worden teruggeboekt; 
 

4. dat de rekening 1126.63.435 van H. Fitters wordt geblokkeerd tot het moment er een 
verklaring van erfrecht is, waartoe de Rabobank wettelijk verplicht is en dat alle schade als 
gevolg van het niet blokkeren ervan zal worden vergoed;  
 

5. dat onmiddellijk wordt gestopt met de al twee jaar lang voortdurende terreurtelefoontjes van 
mw. G.A.J. Wouters eerst aan H. Fitters en nu aan zijn moeder en zus; 
 

6. dat vanaf heden hierover enkel nog maar wordt gecommuniceerd met het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, per (aangetekende) brief op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is 
gevestigd en A.M.L. van Rooij zijn kantoor heeft.  

 
en dat op uiterlijk 23 juli 2015 schriftelijk te hebben bevestigd op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com, zo niet dan 
zal hiervan tegen de Rabobank Nederland, haar directeur en haar werknemers mw. G.A.J. Wouters 
en mw. Nicole Musch strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van 
Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België) met een afschrift van die 
strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie 
van deze sommatie worden overlegd.  
 

Deze sommatie bevat 7 pagina’s met de stukken 1 t/m 5 (53 blz.), totaal: 60 blz. 

 
 
Geachte Mevrouw Nicole Musch 
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van:  

- H. Fitters, wonende aan de Norbertynerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
(hierna: cliënt) heeft uw e-mailbericht d.d. 9 juli 2015 (10:59 uur) in goede orde ontvangen. Daarin 
bericht u ons letterlijk als volgt: 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juli-2015-ontvangstbewijs-sommatie-aan-rabobank-de-langstraat.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Van: <N.M.J.Musch@delangstraat.rabobank.nl> 
Datum: 9 juli 2015 10:59 
Onderwerp: FW: Documenten overlijden 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Geachte heer Van Rooij,  
 
Onlangs heb ik u gesproken inzake het overlijden van klant H. Fitters. U bent contactpersoon en 
gevolmachtigde van de heer H. Fitters. 
  
Voor u is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor de financiële afwikkeling. Graag 

ontvangen wij per mail onderstaande gegevens om het dossier af te wikkelen: 
 

- Verklaring dat u gevolmachtigd bent om het overlijdensdossier van klant H. Fitters af te 
wikkelen.   

- Akte van overlijden van dhr. H. Fitters 
- Verklaring van Erftecht 

  
Kunnen wij nog meer voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.  Wij zijn iedere werkdag 
tussen 08.00 uur en 20.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0416) 66 91 00. Uiteraard kunt u ook 
een e-mail sturen naar financieeladvies@delangstraat.rabobank.nl. 
  
Bent u al bekend met onze online diensten? 
De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online. Kijk eens 
op www.rabobank.nl/klantenservice naar de mogelijkheden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Nicole Musch 
Financieel Assistent Particulieren       
  
Rabobank De Langstraat 
Financieel Advies 
Postadres: Postbus 1100, 5140 CC Waalwijk 
Telefoon: (0416) 66 91 00 
financieeladvies@delangstraat.rabobank.nl 
www.rabobank.nl/delangstraat 
www.twitter.com/Rabo langstraat  

 

 
In dit e-mail bericht heeft u onwaarheden geschreven, waarvoor wij u persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk houden. Zo schrijft u:  
 

Voor u is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor de financiële afwikkeling  
 
Dit is volstrekt onjuist. Dit heeft u er zelf van gemaakt. U heeft als zodanig gehandeld in nauwe 
afstemming met  mw. G.A.J. Wouters van Rabobank Nederland. Daags voor uw hierboven 
ingevoegde e-mail werd op 8 juli 2015 (19:00 uur) de moeder van de overleden H. Fitters (mevrouw W 
Fitters – Pieterse) door mw. G.A.J. Wouters gebeld met de volgende berichtgeving: 
 

  
08-07-2015 
  
Ik ben door mevrouw Wouters op 08-07-2015 om 19.00 uur gebeld. 

 
Over het afhandelen van de hypotheek en verzekeringen van Henk. 
Ze vroeg ook gelijk of de papieren van erfrecht al op waren gesteld. 
Ik vertelde haar dat ze wat betreft Henk en Rabobank zaken contact op moet nemen met Dhr. van 
Rooij. Daarop antwoordde ze dat ze contact had genomen per mail met de heer van Rooij maar 
daar nog niets van heeft gehoord. 

Het regelen van dit alles kan toch ook door je dochter en je schoonzoon voegde ze nog toe. 
Volgende week zal ze nog een keer terugbellen. 
  
Mevr. W Fitters - Pieterse 

 

mailto:financieeladvies@delangstraat.rabobank.nl
http://www.rabobank.nl/klantenservice
mailto:financieeladvies@delangstraat.rabobank.nl
http://www.rabobank.nl/delangstraat
http://www.twitter.com/Rabo
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Dat deze telefoonterreur vanuit mw. G.A.J. Wouters van Rabobank Nederland geen grenzen kent 
maken haar terreurtelefoontjes hierover op 14 juli 2015 tot tweemaal toe aan de moeder van H. Fitters 
en aan het bedrijf JVD Distribution, Looier 9, 5253 RA Nieuwkuijk, de werkgever van 

- P.M. van Dijk, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout; 
de echtgenoot van J.H. van Dijk- Fitters glashelder. Wij laten dan ook een kopie van deze 
sommatiebrief toekomen aan de directie van het bedrijf JVD Distribution.  
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat mw. G.A.J. Wouters buiten ondergetekende als 
gemachtigde om op 8 juli 2015 om 19.00 uur in de avond kort na het overlijden van haar zoon 
mevrouw W Fitters - Pieterse telefonisch heeft lastig gevallen, wat veel stress bij haar heeft 
veroorzaakt en daarna op 14 juli 2015 nog meer telefoonterreur heeft gepleegd richting haar en het 
bedrijf JVD Distribution, Looier 9, 5253 RA Nieuwkuijk waar de echtgenoot van J.H. van Dijk- Fitters 
werkzaam is. Kennelijk is er binnen de Rabobank Nederland geen enkel respect meer voor een 
moeder die haar zoon mede door de werkwijze van de Rabobank op veel te jonge leeftijd heeft 
moeten missen, ondanks de wetenschap dat haar zoon jegens de Rabobank zijn 
betalingsverplichtingen altijd keurig is nagekomen. Ook mw. G.A.J. Wouters heeft geen enkel 
probleem om jegens de moeder van H. Fitters over ondergetekende A.M.L. van Rooij onwaarheden te 
vertellen. Zo heeft zij tegen mw. W Fitters – Pieterse letterlijk het volgende verteld:  
 

Daarop antwoordde ze dat ze contact had genomen per mail met de heer van Rooij maar 
daar nog niets van heeft gehoord. 

 
Hiermee heeft mw. G.A.J. Wouters bewust valsheid in woord gepleegd welke door mw. W Fitters – 
Pieterse op schrift is gezet.  
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat u in nauwe samenwerking met mw. G.A.J. Wouters 
tweespalt wilt creëren tussen ondergetekende als gemachtigde van de overleden H. Fitters en zijn 
moeder die nog midden in het verwerkingsproces zit van het overlijden van zijn zoon. Om aan deze 
vorm van terreur een einde te maken hebben wij besloten om onze brieven enkel nog te richten aan:  

 
Rabobank Nederland 

Service Centrum Financiën, Bijzonder Beheer 
namens deze Mw. G.A.J. Wouters 
namens deze Mw. Nicole Musch 

Rabobank De Langstraat 
Postbus 1100, 5140 CC Waalwijk 

  
Wat betekent dat wij hierover enkel nog met Mw. Nicole Musch van de Rabobank De Langstraat, 
Postbus 1100, 5140 CC Waalwijk, zullen communiceren.  
 
Dit betekent ook dat wij enkel nog per (aangetekende) brieven hierover wensen te reageren vanuit het 
kantoor van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, 
Sint-Oedenrode, wat betekent dat u vanaf heden alle brieven daar naartoe zult moeten sturen. Het 
uittreksel KvK met ondernemingsnummer: 16090111 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vindt u 
bijgevoegd (Stuk 1);  
 
Dat mw. G.A.J. Wouters met haar telefoontje op 8 juli 2015 om 19.00 uur in zeer ernstige mate 
valsheid in woord heeft gepleegd jegens de moeder van H. Fitters over ondergetekende als 
gemachtigde maken de volgende bijgevoegde bewijsstukken glashelder:  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van onze aangetekende brief d.d. 10 april 2015 (kenmerk: 
HF/10042015/Som) met bewijs van aangetekende verzending en ontvangst op zaterdag 11 april 2015 
(Stuk 2 en Stuk 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen. Daarin hebben wij mw. G.A.J.Wouters onder meer letterlijk het volgende 
kenbaar gemaakt:  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-april-2015-sommatie-aan-g-wouters-rabobank-henk-fitters.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-april-2015-ontvangst-sommatie-aan-g-wouters-rabobank-henk-fitters.pdf
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In uw brief d.d. 31 maart 2015  (referentie: EOB075/47200/Mw.G.A.J.Wouters) dreigt u cliënt wederom 
(wat u al ruim twee jaar lang doet), buiten ondergetekende als gemachtigde om, met de executoriale 
verkoop van zijn woning op het adres Scheidingstraat 5, 5154 AE Elshout, terwijl cliënt altijd zijn 
betalingsverplichtingen is nagekomen. Deze vorm van criminaliteit heeft bij cliënt een directe 
schade veroorzaakt van duizenden euro’s en daarboven op ook nog grote gezondheidsschade 
waarvoor wij de Rabobank volledig voor verantwoordelijk houden en hierbij aansprakelijk 
stellen. In uw laatste brief krijgt cliënt, buiten ondergetekende als gemachtigde om, letterlijk de 

volgende bedreigende brief van de Rabobank, namens deze mw. G.A.J. Wouters.  

 

 
In onze aangetekende brief d.d. 10 april 2015 hebben wij aan mw. G.A.J.Wouters letterlijk de 
volgende sommatie laten uitgaan:  
 

 
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij de Rabobank Nederland, namens deze mw. 

G.A.J. Wouters, voor de zoveelste  maal om alle contacten hierover via ondergetekende als 
gemachtigde te laten verlopen en hierover geen enkel contact meer met cliënt rechtstreeks te 
onderhouden, de schade die de Rabobank daarmee tot op heden bij cliënt heeft veroorzaakt loopt 
heden in de  duizenden euro’s. Om als investeerder niet nog meer medeplichtig te worden aan de 
hierboven beschreven feitelijk bewezen zware georganiseerde partijpolitieke misdaad met rampzalige 
gevolgen voor 7 miljard wereldbewoners sommeren wij Rabobank Nederland, namens deze mw. 

G.A.J. Wouters, om alle communicatie hierover met ondergetekende als gemachtigde van cliënt op te 
schorten tot zes weken na het moment  

 

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de 
gemeenten Heusden (Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-
burgerschap weer terug heeft verkregen en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn 
uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) en zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van 
België en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart 
beschikken en met terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 
januari 2014 (voor J.E.M. van Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort 
beschikken.  
 

 de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder 
mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 
gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van 
Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Partij De Groenen, zijn teruggebracht op de plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze 
heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. 
van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden 
weggehaald.  
 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de 
hulp van het Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd  heeft overhandigd aan de 
wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België).  

 
omdat het reageren op brieven door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt aangestuurd door 
haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese Unie staat 
ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt 
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle 
eigendommen heeft gestolen en waarvan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel) als ook 
bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode, op onwettige wijze in 
beslag heeft genomen niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te verrichten tot 
het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd.      
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In afwachting van uw hierboven verzochte beslissing, verblijven wij; 
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode   
Voor deze 
 
Ing.  A.M.L. van Rooij  
Directeur 
 

 
Heden na maar liefst 2,5 maand hebben wij op bovengenoemde sommatie van mw. G.A.J. Wouters 
nog geen enkele reactie mogen ontvangen, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Dit alles is voor 
gemachtigde H. Fitters te veel geworden en is op 23 mei 2015 op 49 jarige leeftijd overleden aan een 
hartstilstand in het bijzijn van zijn moeder.  
Dit overlijden van H. Fitters hebben wij bij e-mail d.d. 30 mei 2015 (15:12 uur) kenbaar gemaakt aan 
de Rabobank Nederland, vergezeld met de rouwbrief, waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd (Stuk 4) 
en waarvan u de e-mail hieronder vindt ingelast. .  
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 30 mei 2015 15:12 
Onderwerp: Overlijdensbericht van dhr. H. Fitters, Elshout 
Aan: g.wouters@rn.rabobank.nl 
  

 

 Per e-mail verstuurd: 
 

Aan: Rabobank Nederland 
Service Centrum Financiën 
Bijzonder beheer 
t.a.v. Mw. G.A.J. Wouters, 

Tel: 040-2178213 
E-mail: g.wouters@rn.rabobank.nl 
 

 
 
Geachte Mevrouw G.A.J. Wouters,  
 
Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
aan u het overlijdensbericht van dhr. H. Fitters toekomen (zie bijlage) met de nadrukkelijke vermelding 

dat ondergetekende gemachtigde blijft.  
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij; 
Directeur;  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   
 

 
Ook op deze e-mail heeft de Rabobank Nederland, namens deze mw. G.A.J. Wouters, na maar liefst 
zes weken nog steeds niet gereageerd en is zij begonnen met haar twee jaar lang gevoerde 
telefoonterreur op H. Fitters (die dat met de dood heeft moeten bekopen) voort te zetten op zijn 
moeder. Dit alles buiten ondergetekende als gemachtigde om op basis van leugens en bedrog.   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2015-email-aan-gaj-wouters-rabobank.pdf
mailto:g.wouters@rn.rabobank.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.google.be/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Rabobank&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ArFpVfL2CoKMsgHy0YGYCQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFv7xfU0IcT90JLcmtx4Aa2hxzGow
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Met bovengenoemde e-mail is tevens het bewijs geleverd dat de Rabobank Nederland, namens deze  
mw. G.A.J. Wouters, al op 30 mei 2015 op de hoogte was dat H. Fitters is overleden. Ondanks die 
wetenschap doet u net of u daarvan niets wist, wat enkel het geval kan zijn als mw. G.A.J. Wouters 
ook u daarover onjuist heeft geïnformeerd. 
 
In de brochure “Een erfenis, wat nu?” van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie” staat letterlek 
het volgende geschreven:  
 

 
Hoe zit het met spaargeld en bankrekeningen?  
Worden rekeningen altijd geblokkeerd?  
 
 
Zodra een bank weet dat een rekeninghouder is overleden, zal de bank de rekening 
blokkeren. Logisch, want voor de bank is het pas zeker wie de erfgenamen zijn als er een 
verklaring van erfrecht is.  
 

 
 
Ook hieraan heeft de Rabobank Nederland vanaf 30 mei 2015 (het tijdstip dat het overlijden bekend 
was) geen uitvoering gegeven en daarmee bewust strafbare feiten gepleegd als achteraf dit niet 
allemaal wordt gecorrigeerd met terugboekingen, waarom wij hierbij verzoeken.  
 
Bijgevoegd vindt u de akte van overlijden van dhr. H. Fitters (Stuk 5).  
 
Bij notaris mr. J.L.L. Vugts, Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen Burchtplein 7, 5256 EA Heusden is 
contact gelegd voor het opstellen van een verklaring van erfrecht voor de erven. Deze verklaring kan 
vanwege de complexiteit en de vakantieperiode nog een paar maanden op zich laten wachten.   
 
De erven van H. Fitters hebben ondergetekende te kennen gegeven dat ondergetekende, na het 
verkrijgen van de verklaring van erfrecht, als gemachtigde dit alles jegens de Rabobank kan blijven 
voortzetten. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijk verzoek om zich daaraan te houden en de 
moeder en de zus van H. Fitters niet meer lastig te vallen. 
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij aan de Rabobank Nederland, namens deze mw. 
Nicole Musch, ervoor te zorgen:  
 

1. dat onze bij aangetekende brief d.d. 10 april 2015 (kenmerk: HF/10042015/Som) gedane 
sommatie aan de Rabobank Nederland, namens deze mw. G.A.J. Wouters, alsnog inhoudelijk 
wordt beantwoord; 
 

2. dat onze bij e-mail d.d. 30 mei 2015 (15:12 uur) gedane bekendmaking van het overlijden van 
H. Fitters aan de Rabobank Nederland, namens deze mw. G.A.J. Wouters, alsnog inhoudelijk 
wordt beantwoord;  
 

3. dat de na 30 mei 2015 gedane bankafschrijvingen van rekeningnummer:1126.63.435 van H. 
Fitters worden teruggeboekt; 
 

4. dat de rekening 1126.63.435 van H. Fitters wordt geblokkeerd tot het moment er een 
verklaring van erfrecht is, waartoe de Rabobank wettelijk verplicht is en dat alle schade als 
gevolg van het niet blokkeren ervan zal worden vergoed;  
 

5. dat onmiddellijk wordt gestopt met de al twee jaar lang voortdurende terreurtelefoontjes van 
mw. G.A.J. Wouters eerst aan H. Fitters en nu aan zijn moeder en zus; 
 

6. dat vanaf heden hierover enkel nog maar wordt gecommuniceerd met het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, per (aangetekende) brief op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is 
gevestigd en A.M.L. van Rooij zijn kantoor heeft.  

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2015-akte-overlijden-h-fitters.pdf
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en dat op uiterlijk 23 juli 2015 schriftelijk te hebben bevestigd op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com, zo niet dan 
zal hiervan tegen de Rabobank Nederland, haar directeur en haar werknemers Mw. G.A.J. Wouters 
en mw. Nicole Musch strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van 
Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die 
strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van 
deze sommatie worden overlegd.  
  
In afwachting van de hierboven gesommeerde beslissing van de Rabobank Nederland, namens deze  
mw. Nicole Musch op uiterlijk 23 juli 2015 te versturen per brief aan het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij en per 
e-mail op de volgende adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com verblijven wij;    

Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
‘t-Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode   
Voor deze 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
 
Bijbehorende stukken:  

- (Stuk 1): Uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met ondernemingsnummer: 16090111 (2 blz.); 

- (Stuk 2): Aangetekende brief d.d. 10 april 2015 (kenmerk: HF/10042015/Som) van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan Rabobank Nederland, Service Centrum Financiën, 
Bijzonder Beheer, namens deze Mw. G.A.J. Wouters (41 blz.); 

- (Stuk 3): Ontvangstbewijs aangetekende brief d.d. 10 april 2015 (kenmerk: HF/10042015/Som) 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan Rabobank Nederland, Service Centrum 
Financiën, Bijzonder Beheer, namens deze Mw. G.A.J. Wouters (2 blz,);  

- (Stuk 4): E-mail d.d. 30 mei 2015 (15:12 uur) aan Mw. G.A.J. Wouters van de Rabobank 
Nederland met rouwkaart i.v.m. overlijden H. Fitters (2 blz,); 

- (Stuk 5): Akte van overlijden d.d. 27 mei 2015 van overlijden H. Fitters (1 blz.); 
 
 
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 nadere stukken 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. Ook uw beslissing daarop als ook de vervolgcommunicatie hierover zal bij 
de Europese De Groenen (www.degroenen.eu) op internet worden geplaatst. 
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