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Aan:  
De OCMW-raad van de gemeente Zonhoven, zijnde: 

- Hendrikx Ria (voorzitter)(ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be)   

- André Rutten (secretaris)(andre.rutten@ocmwzonhoven.be) 

- Bammens Marc (marc.bammens@ocmwzonhoven.be ) 

- Claes Nathalie (nathalie.claes@ocmwzonhoven.be) 

- Knuts Kris (kris.knuts@ocmwzonhoven.be ) 

- Lucas Maarten (maarten.lucas@ocmwzonhoven.be)  

- Maris Paul ( paul.maris@ocmwzonhoven.be )  

- Reynders Steven (steven.reynders@ocmwzonhoven.be )  

- Roeffaers Koen (koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be)  

- Schellis Céderique (cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be)  

- Sterkmans Ellen (ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be)  

- Thijs Marleen ( marleen.thijs@ocmwzonhoven.be) 

 

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

 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als politiek 
vluchteling Nederland moeten verlaten om door toedoen 
van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in 
Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is Cees van 
Rossum.   
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede namens J.E.M. 
van Rooij van Nunen bij aangetekende brief d.d. 6 mei 
2010, aangevuld bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel 
aangevraagd bij Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie - en asielbeleid om in Sint-Oedenrode niet 
te worden vermoord. 

 

 

 

     
Zonhoven 16 juli 2013 

Betreft: 
Sommatie om in de OCMW-raadsvergadering van 18 juli 2013 het volgende te beslissen: 

- uw valselijk opgemaakte beslissing d.d. 1 juli 2013 (kenmerk: SD/BCSD/20130162/20130723 ) 

van de OCMW-raad te vernietigen; 
- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op de Hazendansweg 36A, 

3520 te Zonhoven, op grond van de in deze sommatie genoemde feiten zich vanaf 19 juli 
2013 kunnen laten inschrijven voor een zorgverzekering bij de Christelijke Mutualiteit (CM-
Limburg), Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt;  

Tevens verzoek om uitgenodigd te worden voor de OCMW-raadsvergadering van 18 juli 2013 om 
hierover te worden gehoord.   

 
Geachte 

- Voorzitter Ria Hendrikx en OCMW-raadsleden;  
 
De volgende personen: 

1. Van Rooij, Adrianus, Marius, Lambertus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A, 
en 

2. Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria, wonende te 3520 Zonhoven, 
Hazendansweg 36A,    

hebben op 13 juni 2013 aan de OCMW-raad van Zonhoven verzocht tot het bekomen van een recht 
op maatschappelijke dienstverlening in de vorm van aansluiting bij mutualiteit op grond van de 
volgende feiten (zie verzoekschrift):  
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mailto:andre.rutten@ocmwzonhoven.be
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mailto:kris.knuts@ocmwzonhoven.be
mailto:maarten.lucas@ocmwzonhoven.be
mailto:paul.maris@ocmwzonhoven.be
mailto:steven.reynders@ocmwzonhoven.be
mailto:koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be
mailto:cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be
mailto:ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be
mailto:marleen.thijs@ocmwzonhoven.be
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
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http://sociaalhuis.zwijndrecht.lcp.be/file_uploads/Cache/size_907_450_9948.jpg
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Bij brief d.d. 27 juni 2013 hebben wij aan voorzitter Ria Hendrikx en alle OCMW-raadsleden; onze 
nadere stukken c.q. pleitnotitie laten toekomen. Betreffende nadere stukken c.q. pleitnotitie kunt 
raadplegen op internet op de volgende webpagina’s:    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2013-nadere-stukken-hoorzitting-aansluiting-bij-
mutaliteit-ocmw-zonhoven.pdf  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-
zonhoven  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud  
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle OCMW-raadsleden en voorzitter Ria 
Hendrikx gericht. Ter onderbouwing daarvan verzoeken wij u de volgende twee video’s met toelichting 
te lezen, te bekijken en te beluisteren op internet op de volgende webpagina’s:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc  
 

http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY  
 

https://sites.google.com/site/universalfederationback/simons-ingrid-huberta-petrus-
clieent  

 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/14-11-11-misstanden-in-zonhoven-
openlijk-naar-buiten  

 
Naar aanleiding van een telefoontje van Stijn Ooms op 26 juni 2013 werden wij mondeling uitgenodigd 
voor de OCMW-raadsvergadering van 27 juni 2013 om 17.30 uur. Om die reden hebben wij u op 27 
juni 2013 in de voormiddag bovengenoemde nadere stukken c.q. pleitnotitie laten toekomen.  
 
Zowel Erik Verbeek van No Cancer Foundation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org) als wel 
A.M.L. van Rooij (http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php) zijn op 27 juni 2013 om 17.30 uur 
naar deze OCMW-raadsvergadering gegaan. Bij binnenkomst constateerden wij echter dat het geen 
OCMW-raadsvergadering was. In deze vergadering bleken vanuit de OCMW-Zonhoven aanwezig te 
zijn: 

- Ria Hendrikx, voorzitter OCMW-raad 
- Stijn Ooms, werknemer bij de OCMW. Deze werknemer wordt door Ria Hendrikx betaald en is 

niet onafhankelijk; 
- Een vrouw, wiens naam door Ria Hendrikx niet aan ons werd doorgegeven. Deze 

werkneemster bij de OCMW of ingehuurde deskundige wordt door Ria Hendrikx betaald en is 
niet onafhankelijk;  

- Een man, wiens naam door Ria Hendrikx niet aan ons werd doorgegeven. Deze werknemer 
bij de OCMW of ingehuurde deskundige wordt door Ria Hendrikx betaald en is niet 
onafhankelijk;  

 
Dit betreft derhalve geen OCMW-raad maar een bijeenkomst onder dictatoriale aansturing van 
OCMW-voorzitter Ria Hendrikx zonder dat er ook maar één OCMW raadslid aanwezig was.   
 
Tijdens deze bijeenkomst kreeg A.M.L. van Rooij te maken met opmerkingen van betreffende 
onbekende vrouw van een zodanige aard dat het haar plezierde dat A.M.L. van Rooij onder deze 
omstandigheden zonder enig inkomen al zo’n 3,3 jaar lang in België moet verblijven om in Nederland 
niet te worden vermoord door toedoen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in 
Nederland, waaronder haar liberale partijgenoot verantwoordelijk wethouder René Dekkers 
(VVD/Open-VLD/ ELDR). Toen ik daarop reageerde begon zij uitbundig te lachen. Daarmee staat voor 
ons vast dat deze onbekende vrouw (met toestemming van voorzitter Ria Hendrikx) schaterend plezier 
heeft in wat A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en zijn gezin allemaal hebben 
moeten meemaken. Wat dat allemaal is kunt u lezen in onze in de volgende link bijgevoegde nadere 
motivering d.d. 6 juli 2013 van ons beroepschrift d.d. 5 juni 2013 tegen het besluit van 26 april 2013 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2013-nadere-stukken-hoorzitting-aansluiting-bij-mutaliteit-ocmw-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2013-nadere-stukken-hoorzitting-aansluiting-bij-mutaliteit-ocmw-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc
http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY
https://sites.google.com/site/universalfederationback/simons-ingrid-huberta-petrus-clieent
https://sites.google.com/site/universalfederationback/simons-ingrid-huberta-petrus-clieent
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/14-11-11-misstanden-in-zonhoven-openlijk-naar-buiten
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/14-11-11-misstanden-in-zonhoven-openlijk-naar-buiten
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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(kenmerk: Z19841/U20710) van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel aan de 
rechtbank Oost-Brabant t.a.v. President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2013-nadere-motivering-beroepschrift-tegen-het-
waterschap-de-dommel.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud  
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle OCMW-raadsleden en voorzitter Ria 
Hendrikx gericht. 
 
Het is deze malafide organisatie binnen de OCMW-Zonhoven die op 1 juli 2013 namens alle OCMW-
raadsleden van Zonhoven (zonder dat er ook maar één raadslid aanwezig was) de volgende 
hieronder ingelaste beslissing heeft genomen op onze aanvraag:   
 

Aangetekend: 
 

Van Rooij Adrianus Marius 
Hazendansweg 36 busnr A000 
3520 Zonhoven 

 
Ons kenmerk:                                     vragen naar                                        Datum  
SD/BCSD/20130162/20130723         Ooms Stijn – 011/81.05.70                 01-07-2013  

 
Beslissing(en) genomen in de vergadering van Bijzonder Comité Sociale Dienst op 27 juni 2013 

 
Geachte Mijnheer, 

 
Betreft weigering ADMINITRATIEVE STEUN VARIA 

 
Verdere bepaling van de steun; 
- Uit contactname met zowel de Christelijke Mutualiteit (CM) als met De Voorzorg blijkt het voor 
hen onmogelijk om- rekening houdend met het huidig verblijfstatuut van zowel uzelf als uw 
echtgenoot – u beiden in hun respectievelijke mutualiteit in te schrijven. Zij brachten U hiervan 
eerder reeds op de hoogte.  

 
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) houdt haar antwoord nog in beraad en 
is de vraag nader aan het onderzoeken. Van zodra zij ons hierover berichten, zullen wij het niet 
nalaten u spoedig te verwittigen. 

 
Ondanks herhaalde pogingen in het dus vooralsnog onmogelijk om in te gaan op Uw vraag om U 
aan te sluiten bij een mutualiteit. 

 
Een ADMINISTRATIEVE STEUN VARIA wordt u geweigerd met ingang van 27 juni 2013. 

 
Waar kan u terecht indien u vragen heeft? 

 
Indien u vragen hebt omtrent de genomen beslissingen, kan u altijd contact opnemen met uw 
contactpersoon zoals bovenaan  vermeld  op deze brief. 

 
Wat kan u doen indien u niet akkoord gaat? 

 
Indien u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u hiertegen beroep instellen bij de 
Arbeidsrechtbank van Hasselt, Havenmarkt 8, 3500 Hasselt. U dient dit, op straffe van verval, te 
doen door een verzoekschrift te richten aan deze Arbeidsrechtbank binnen de drie maanden na 
het vaststellen van de ontstentenis van een beslissing van het OCMW, te rekenen vanaf de datum 
van kennisgeving van de beslissing of de datum van het ontvangstbewijs. In afwachting van het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank blijft de beslissing van het OCMW geldig en kan ze worden 
uitgevoerd. 

 
Andere belangrijke mededelingen 

 
Wij wijzen u nog op de volgende wetsbepalingen: 

 
o De aanvrager kan, in toepassing van de artikelen 30 en 31 van de Wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie, administratieve en strafrechtelijke 
sancties oplopen in geval van onvolledige verklaring of van het indienen, met bedrieglijk 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2013-nadere-motivering-beroepschrift-tegen-het-waterschap-de-dommel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2013-nadere-motivering-beroepschrift-tegen-het-waterschap-de-dommel.pdf
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opzet, van meer dan een aanvraag. Er zijn ook straffen bepaald ten opzichte van 
personen, die wetens en willens valse verklaringen afleggen of valse attesten opmaken 
betreffende de gezondheid of toestand van betrokkene. 

 
o Op het ogenblik van de rechtsingang en later dienen de partijen in persoon of bij 

advocaat te verschijnen. De partijen mogen ook vertegenwoordigd worden door hun 
echtgenoot of een bloed- of aanverwant houder van schriftelijke volmacht en speciaal 
door de rechter toegelaten. De partijen mogen zich doen bijstaan of vertegenwoordigen 
door een afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie die zich over de groep van 
de in de desbetreffende wetgeving bedoelde personen ontfermd. (art. 728 Ger.W.). Tenzij 
het geding tergend en roekeloos is, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, het 
OCMW in de kosten van het geding. (art. 1017 Ger.W.). 

 
Onze diensten kunnen u behulpzaam zijn bij het vervullen van de formaliteiten nodig voor het 
indienen van het beroep. 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
    Namens het OCMW 
 

Secretaris a.i.                                                                      Voorzitter  
Getekend Stijn Ooms                                                         Getekend Ria Hendrikx 

 
Voor eensluidend afschrift 

 
Secretaris                                                                      Voorzitter  
André Rutten                                                                 Getekend Ria Hendrikx 

 

De ondertekende beslissing kunt u lezen op internet op de volgende webpagina:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2013-besluit-bijzonder-comite-ocmw-zonhoven.pdf   
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud  hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan alle OCMW-raadsleden en voorzitter Ria Hendrikx gericht. 
 
Zoals u in bovengenoemde beslissing d.d. 1 juli 2013 van de OCMW-raad (buiten alle OCMW 
raadsleden om) kunt lezen, staan daarin niet de namen van bovengenoemde man en vrouw 
opgenomen die dat mede hebben beslist. Ook staat daarin niet vermeld dat A.M.L. van Rooij en Erik 
Verbeek van No Cancer Foundation bij die bijeenkomst aanwezig waren en voorafgaande aan deze 
bijeenkomst aan voorzitter Ria Hendrikx, Stijn Ooms en deze geheime man en vrouw een kopie 
hebben verstrekt van onze bij brief d.d. 27 juni 2013 bij voorzitter Ria Hendrikx en alle OCMW-
raadsleden tijdig ingediende nadere stukken c.q. pleitnotitie. Ook wordt in die beslissing d.d. 1 juli 
2013 van de OCMW-raad (buiten alle OCMW raadleden om) niet gerefereerd naar onze bij brief d.d. 
27 juni 2013 bij voorzitter Ria Hendrikx en alle OCMW-raadsleden tijdig ingediende nadere stukken 
c.q. pleitnotitie.  
 
Hiermee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat bovengenoemde door voorzitter Ria 
Hendrikx en secretaris André Rutten ondertekende beslissing d.d. 1 juli 2013 (kenmerk: 
SD/BCSD/20130162/20130723 ) van de OCMW-raad (buiten alle OCMW raadleden om) een valselijk 
opgemaakte beslissing is met als doel daarmee bewerkstelligd te krijgen dat A.M.L. van Rooij (na 3,3 
jaar lang in België/Zonhoven onverzekerd te hebben rondgelopen) en J.E.M. van Rooij van Nunen (na 
0,5 jaar lang in Zonhoven onverzekerd te hebben rondgelopen) dat zo voor de rest van hun leven wil 
laten. Een dergelijk handelen is door Nederlands bekende criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk 
beoordeeld als “Corporate Crime”. Ter onderbouwing daarvan raadpleeg de volgende links op Het 
Echte Nieuws en No Cancer Foundation: 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 

https://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU&feature=player_embedded   
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/minister-schultz-van-haegen  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2013-besluit-bijzonder-comite-ocmw-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/minister-schultz-van-haegen
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
https://www.youtube.com/watch?v=A-poCoE6-XU&feature=player_embedded
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/minister-schultz-van-haegen
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Bovengenoemde malafide organisatie onder voorzitterschap van OCMW-voorzitter Ria Hendrikx heeft 
deze valselijk opgemaakte beslissing van de OCMW-Raad (buiten alle OCMW raadleden om) ook nog 
genomen met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij onder nummer 2520-reg-406/109 
met als Repertoriumnummer: 89077.81275 staat ingeschreven bij de federale Overheidsdienst  
 
Financiën en op 6 mei 2013 een aangifte in de personenbelasting heeft ontvangen over het jaar 2012. 
Betreffende aangifte in de personenbelasting aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven vindt u als link bijgevoegd, welke u ook kunt raadplegen op internet op de volgende 
webpagina: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2013-aangifte-van-aml-van-rooij-in-de-
personenbelasting-2012-in-belgie.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks), die inhoud  
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle OCMW-raadsleden en voorzitter Ria 
Hendrikx gericht. 
 
Gezien de ernst van dit handelen vanuit deze malafide organisatie onder voorzitterschap van OCMW-
voorzitter Ria Hendrikx hebben wij hiervan tevens een kopie verstuurd aan:  

- Annemie Turtelboom, als verantwoordelijk Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Maggie De Block, als verantwoordelijk Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be); 

- Joëlle Milquet, als verantwoordelijk Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken 
en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be, milquet@milquet.belgium.be) 

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van Belgie (info@premier.fed.be) 
met het verzoek om naar dit handelen vanuit  een malafide organisatie onder voorzitterschap van 
OCMW-voorzitter Ria Hendrikx een onderzoek in te stellen en dat aan ondergetekende schriftelijk te 
bevestigen.   
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij alle OCMW-raadleden, zijnde:  

- Bammens Marc (marc.bammens@ocmwzonhoven.be ) 
- Claes Nathalie (nathalie.claes@ocmwzonhoven.be) 
- Knuts Kris (kris.knuts@ocmwzonhoven.be ) 
- Lucas Maarten (maarten.lucas@ocmwzonhoven.be)  
- Maris Paul ( paul.maris@ocmwzonhoven.be )  
- Reynders Steven (steven.reynders@ocmwzonhoven.be )  
- Roeffaers Koen (koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be)  
- Schellis Céderique (cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be)  
- Sterkmans Ellen (ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be)  
- Thijs Marleen ( marleen.thijs@ocmwzonhoven.be) 

om bovengenoemde valselijk opgemaakte beslissing d.d. 1 juli 2013 (kenmerk: 
SD/BCSD/20130162/20130723 ) van de OCMW-raad (buiten alle OCMW-raadleden om) in de OCMW-
raadvergadering van 18 juli 2013 te vernietigen. 
 
Ook sommeren wij u op grond van bovengenoemde feiten in de OCMW-raadvergadering van 18 juli 
2013 te beslissen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zich vanaf 19 juli 2013 kunnen 
inschrijven bij de Christelijke Mutualiteit (CM-Limburg), Prins-Bisschopssingel 75 | 3500 Hasselt. 
Gezien onze goede behandeling binnen CM-Limburg laten wij aan deze Christelijke Mutualiteit, als 
ook aan haar consulent Isabelle Feys een kopie toekomen van deze sommatie (e-mail: 
limburg@cm.be, Isabelle.Feys@cm.be).   
       
Tevens staan wij erop om hierover in de raadsvergadering van 18 juli 2013 in het bijzijn van de 
OCMW-raadsleden persoonlijk te worden gehoord. Wij richten aan:  

- Hendrikx Ria (voorzitter)(ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be)   
- André Rutten (secretaris)(andre.rutten@ocmwzonhoven.be) 

dan ook het nadrukkelijke verzoek om ons per kerende e-mail uit te nodigen voor de OCMW-
raadsvergadering van 18 juli 2013.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2013-aangifte-van-aml-van-rooij-in-de-personenbelasting-2012-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2013-aangifte-van-aml-van-rooij-in-de-personenbelasting-2012-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/directie-vreemdelingenzaken
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:milquet@milquet.belgium.be
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_elio_di_rupo.jsp
mailto:info@premier.fed.be
mailto:marc.bammens@ocmwzonhoven.be
mailto:nathalie.claes@ocmwzonhoven.be
mailto:kris.knuts@ocmwzonhoven.be
mailto:maarten.lucas@ocmwzonhoven.be
mailto:paul.maris@ocmwzonhoven.be
mailto:steven.reynders@ocmwzonhoven.be
mailto:koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be
mailto:cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be
mailto:ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be
mailto:marleen.thijs@ocmwzonhoven.be
mailto:limburg@cm.be
mailto:Isabelle.Feys@cm.be
mailto:ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be
mailto:andre.rutten@ocmwzonhoven.be
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In afwachting van uw uitnodiging voor de OCMW-raadvergadering van 18 juli 2013, verblijven wij:  
  
Hoogachtend 
 

 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                          J.E.M. van Rooij van Nunen  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
 
CC: 

- Alle binnen de OCMW-Zonhoven werkzame medewerkers.   
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt (e-mail: nocancerfoundation@gmail.com ).    

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 juli 2013 12:15 
Onderwerp: Sommatieverzoek om in de OCMW-raadsvergadering van Zonhoven op 18 juli 2013 te 
behandelen en om te worden gehoord. 
Aan: ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, 
marc.bammens@ocmwzonhoven.be, nathalie.claes@ocmwzonhoven.be, 
kris.knuts@ocmwzonhoven.be, maarten.lucas@ocmwzonhoven.be, paul.maris@ocmwzonhoven.be, 
steven.reynders@ocmwzonhoven.be, koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be, 
cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be, ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be, 
marleen.thijs@ocmwzonhoven.be 
Cc: min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, 
info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, milquet@milquet.belgium.be, 
info@premier.fed.be, limburg@cm.be, Isabelle.Feys@cm.be, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, marc.nilis@ocmwzonhoven.be, 
bert.houbrechts@ocmwzonhoven.be, denise.bynens@ocmwzonhoven.be, 
evi.asnong@ocmwzonhoven.be, liesbeth.huber@ocmwzonhoven.be, stijn.ooms@ocmwzonhoven.be, 
karen.lambrecks@ocmwzonhoven.be, mia.timmermans@ocmwzonhoven.be, 
betty.hendrikx@ocmwzonhoven.be, sylvia.vandebroek@ocmwzonhoven.be, 
patrick.schreurs@ocmwzonhoven.be, vicky.jacobs@ocmwzonhoven.be, 
sabine.schraepen@ocmwzonhoven.be, hilde.smets@ocmwzonhoven.be 

mailto:nocancerfoundation@gmail.com

