
1 
© 

 

 

Aan: Mark van Happen  
Directeur Van Happen Containers,  
Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven  

(verstuurd per fax 0499-470 501 en  

per e-mail: info@vanhappencontainers.nl en 
edwin.langerak@vanhappencontainers.nl)  
 

 
Eigenaar A.M.L. van Rooij sommeert verantwoordelijk directeur Mark van Happen om op 16 februari 
2015 vóór uiterlijk 12.00 uur de volgende informatie te hebben verstrekt: 
 

1. Het exacte aantal containers welke u op 29 januari 2015 heeft gestolen op ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 

2. Een overzicht van de gestolen eigendommen per container; 
3. De exacte locatie waar de containers van eigenaar A.M.L. van Rooij staan opgeslagen en hoe 

de bewaking van deze containers is geregeld;  
4. De exacte datum en tijdstip door te geven wanneer u de gestolen eigendommen weer gaat 

terugbrengen in de woningen, bijgebouwen en op de gronden van eigenaar A.M.L. van Rooij 
onbeschadigd op dezelfde plaats als waar ze zijn gestolen, zodat nadien door eigenaar A.M.L. 
van Rooij persoonlijk kan worden gecontroleerd of alle eigendommen onbeschadigd zijn 
teruggebracht, zo niet dan zal een in Nederland erkende schade-expert worden ingeschakeld 
voor het opmaken van een schaderapport. Dit des te meer als gevolg van het stelen van deze 
eigendommen u daarmee 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft 
platgelegd. Deze rechtspersonen, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
overige gerechtigden ondervinden daarvan een schade van zo’n € 100.000,- per dag, welke 
volledig aan uw bedrijf zijn toe te schrijven omdat u alle eigendommen heeft gestolen.  

 
  

Deze sommatie (5 blz.) bevat en bijlage (2 blz.), totaal: 7 blz.  

 
 
                     Zonhoven 15 februari 2015 
 Ons kenmerk: AvR/15022015/Som 
  
 
Geacht verantwoordelijk directeur Mark van Happen,  
 
Als vervolg op het telefoongesprek van 6 februari 2015 met uw logistiek manager Edwin Langerak, 
waarop is beloofd om op 9 februari 2015 terug te bellen, wat niet is gebeurd, volgt nu de volgende 
sommatie aan u als verantwoordelijk directeur.  
 
Bijgevoegd vindt u de kadastrale eigendomsakten van het kadaster op de toestandsdatum 9 februari 
2015 van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) 
met bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: 
www.dommeldal.eu), welke u ook hieronder vindt ingelast (zie bijlage)   
 
 
 

http://www.vanhappencontainers.nl/informatie/laatste-nieuws?start=18
http://www.vanhappencontainers.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-februari-2015-sommatie-per-fax-aan-mark-van-happen-over-gestolen-eigendommen-van-aml-van-rooij.pdf
mailto:info@vanhappencontainers.nl
mailto:edwin.langerak@vanhappencontainers.nl
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-eigendomsakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.vanhappencontainers.nl/
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Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

 

Betreft:                   SINT OEDENRODE P 525                                                           10-2-2015  
                               't Achterom 9 5491 XD SINT-OEDENRODE                                10:25:46    
Uw referentie: 2704706 

Toestandsdatum:       9-2-2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 525 
                          Grootte:                                             800 m2 
                          Omschrijving kadaster object            WONEN 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9  
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 5,28                                 Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  

 
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het 
rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                   SINT OEDENRODE P 526                                                           10-2-2015  
                               't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE                            10:25:41    
Uw referentie: 2704706 
Toestandsdatum:       9-2-2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 526 
                          Grootte:                                             7340 m2 
                          Omschrijving kadaster object            BEDRIJVIGHEID (AGRARICH) TERREIN (AKKERBOUW) 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9 A 
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 45,42                                   Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  

 
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerechtigde  
                     OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

                     Waterschap De Dommel 
                     Bosscheweg 56 
                     5283 WB BOXTEL  
                     Postadres:                                    Postbus: 10001 
                                                                          5280 DA BOXTEL 
                    Zetel:                                             BOXTEL     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het 
rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van Rooij op 9 februari 2015 de eigenaar was (en dus ook op 29 
januari 2015) van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode 
(Nederland) met bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 
(zie: www.dommeldal.eu) als ook van de perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516.     
   
Uw bedrijf Van Happen Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven heeft op 29 januari 2015 uit 
de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, te Sint-Oedenrode, bij die woningen bijbehorende opstallen 
en gebouwen vanaf de percelen P 525, P 526, P 508, P 509, P 510 en P 516 zo’n 50 containers vol 
eigendommen van eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen 
gestolen zonder daartoe gerechtigd te zijn.  
 
Dat u, zijnde Mark van Happen, betreffende 50 containers vol eigendommen heeft gestolen vanuit een 
grote grensoverschrijdende criminele organisatie in opdracht van Rudi Cornelia Marius Treffers, 
gerechtsdeurwaarder te Breda, met de door hem ingeroepen sterke arm van de politie, maakt dat niet 
anders. Het bedrijf van Van Happen Containers te Eindhoven heeft zo’n 50 containers eigendommen 
uit de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, te Sint-Oedenrode, bij die woningen bijbehorende 
opstallen en gebouwen vanaf de percelen P 525, P 526, P 508, P 509, P 510 en P 516 gestolen 
zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij, welke toebehoren aan eigenaar  

http://www.dommeldal.eu/
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A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode. Dit alles 
zonder daartoe gerechtigd te zijn. 

Op vrijdag 6 februari 2015 heeft ondergetekende A.M.L. van Rooij als eigenaar daarover uw logistieke 
manager Edwin Langerak opgebeld en hem daarvan telefonisch op de hoogte gebracht. Hij heeft 
toegezegd om mij daarover op maandag 9 februari 2015 terug te bellen om door te geven hoeveel 
containers aan eigendommen er precies zijn gestolen, waar ze staan en wat er aan gestolen 
eigendommen in die containers zitten. Heden 6 dagen later heb ik daarop van uw logistieke manager 
Edwin Langerak nog niets mogen vernemen, waarmee feitelijk is komen vast te staan dat hij de 
eigendommen van eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, bewust heeft gestolen en op een voor eigenaar A.M.L. van Rooij verzwegen 
locatie ergens anders houdt opgeslagen. Dit ondanks het feit dat eigenaar A.M.L. van Rooij uw 
logistiek manager Edwin Langerak bij e-mail d.d. 8 februari 2015 (19:22 uur) letterlijk het volgende 
heeft gesommeerd:  

 
Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:  

- Edwin Langerak, logistiek manager bij Van Happen Containers te Son die zo’n 50 containers 

aan eigendommen heeft gestolen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, met de sommatie om op 9 
februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur te hebben beslist dat alle gestolen goederen 

onbeschadigd worden terugbezorgd op de weggehaalde plaats in mijn woningen en bijgebouwen 
op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 Sint-Oedenrode.   

  

Het bewijs van deze sommatie aan uw logistiek manager Edwin Langerak kunt u lezen in de volgende 
links met deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-
wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders  

Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens gericht aan verantwoordelijk directeur Mark van Happen,  

Met het bewust gestolen houden van de eigendommen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 
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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode ondervinden deze rechtspersonen, cliënten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en overige gerechtigden een schade van zo’n € 100.000,- 
per dag, welke volledig zijn toe te schrijven aan de dief van onze eigendommen, zijnde Mark van 
Happen, Van Happen Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven.  
 
Eigenaar A.M.L. van Rooij sommeert verantwoordelijk directeur Mark van Happen dan ook om op 16 
februari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur de volgende informatie te hebben verstrekt:  
 

1. Het exacte aantal containers welke u op 29 januari 2015 heeft gestolen op ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 

2. Een overzicht van de gestolen eigendommen per container; 

http://www.vanhappencontainers.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
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3. De exacte locatie waar de containers van eigenaar A.M.L. van Rooij staan opgeslagen en hoe 
de bewaking van deze containers is geregeld;  

4. De exacte datum en tijdstip door te geven wanneer u de gestolen eigendommen weer gaat 
terugbrengen in de woningen, bijgebouwen en op de gronden van eigenaar A.M.L. van Rooij 
onbeschadigd op dezelfde plaats als waar ze zijn gestolen, zodat nadien door eigenaar A.M.L. 
van Rooij persoonlijk kan worden gecontroleerd of alle eigendommen onbeschadigd zijn 
teruggebracht, zo niet dan zal een in Nederland erkende schade-expert worden ingeschakeld 
voor het opmaken van een schaderapport. Dit des te meer als gevolg van het stelen van deze 
eigendommen u daarmee 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft 
platgelegd. Deze rechtspersonen, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
overige gerechtigden ondervinden daarvan een schade van zo’n € 100.000,- per dag, welke 
volledig aan uw bedrijf zijn toe te schrijven omdat u alle eigendommen heeft gestolen.  

 
Een kopie van deze sommatie laten wij uitgaan naar alle rechtbanken, gerechtshoven, de Raad van 
State en de Hoge Raad in Nederland en alle rechtbanken, Hoven van Beroep, Grondwettelijk Hof en 
Hof van Cassatie in België met het verzoek om alle lopende rechtszaken, waarin het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. is gemachtigd voor onbeperkte tijd op te schorten. Dit omdat als gevolg van de 
door Van Happen Containers gestolen eigendommen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers te Breda, het kantoor van het Ecologisch kennis 
Centrum B.V. heeft gestolen door die van andere sloten te voorzien, waardoor haar directeur A.M.L. 
van Rooij als eigenaar zijn eigen kantoor, gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), niet meer binnen kan en ook geen post meer kan ontvangen, waardoor het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. zijn werkzaamheden voor cliënten niet meer kan uitoefenen.     
 
In geval u, zijnde verantwoordelijk directeur Mark van Happen, geen uitvoering heeft gegeven aan 
bovengenoemde sommatie van ondergetekende eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zal tegen u als 
verantwoordelijk directeur, uw logistiek manager Edwin Langerak en uw bedrijf Van Happen 
Containers B.V. zowel in Nederland als ook in België strafaangifte worden gedaan, met het 
nadrukkelijke verzoek om tot directe vervolging over te gaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte 
zal een kopie van deze sommatie aan u worden overlegd; 
 
In afwachting van uw beslissing op deze sommatie op 16 februari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur, 
verblijf ik: 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 

 
Ing. A.M.L. van Rooij  

- eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode 
(Nederland) met bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en 
P 526 en de percelen P 508, P 509, P 510 en P 516 (zie www.dommeldal.eu); 

- vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België); 

 
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. 

 
Bijbehorende bijlage: 

- kadastrale eigendomsakten van het kadaster op de toestandsdatum 9 februari 2015 van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met 
bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (2 blz.).  

http://www.dommeldal.eu/
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-eigendomsakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-eigendomsakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf

