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

  
 

Per fax 0413 491451   
Aan: J. (Hans) Barelds, Directievoorzitter 
Rabobank Hart van de Meierij  
Jan Tinbergenstraat 1,  
5491 DC Sint-Oedenrode  
Postbus 8 5490 AA Sint-Oedenrode 
(e-mail: directie@stos.rabobank.nl ) 

 
Sint-Oedenrode: 17 augustus 2015  

 
Ons kenmerk: AvR/17082015/Som.   
 
 

Sommatie om met inachtneming van in dit sommatieverzoek genoemde feiten bij aangetekende brief 
te versturen naar het vestigingsadres van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode (met een kopie van die aangetekende brief te versturen naar onze e-mail: 
ekc.avanrooij@gmail.com) op uiterlijk 21 augustus 2015 de volgende informatie te hebben 
verstrekt:  
   

1. De naam van de persoon (mevrouw) die de van J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënte)  
gestolen post heeft teruggebracht naar de Rabobank Hart van de Meierij, daar uit navraag  
bij de gemeente Sint-Oedenrode is komen vast te staan dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode betreffende persoon niet staat ingeschreven en 
derhalve daar illegaal woont en verblijft. Dit des te meer betreffende persoon ook al 
maandenlang de post van 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 (met haar hoofdzetel in Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, heeft gestolen waardoor er voor cliënten van het juridische adviesbureau 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. heden al een schade van miljoenen euro’s is ontstaan.      
       

2. Een kopie van het besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waaruit 
Marloes de Beer namens de Rabobank Hart van de Meierij heeft opgemaakt dat cliënte 
J.E.M. van Rooij van Nunen, niet meer als wonende staat ingeschreven op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, wat zou betekenen dat cliënte als EU-burger in geen 
enkel land binnen de Europese Unie als ook daarbuiten nog staat ingeschreven en daarmee 
er sprake zou zijn van feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad van wereldomvang. 

 
In geval op uiterlijk 21 augustus 2015 geen uitvoering is gegeven aan deze sommatie zal hiervan 
strafaangifte worden gedaan tegen de Rabobank Hart van de Meierij, haar directievoorzitter J. (Hans) 
Barelds en haar werknemer Marloes de Beer bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België). Ter onderbouwing van die 
strafaangifte zal een kopie van dit sommatieverzoek worden overlegd.  
 

Deze sommatie bevat 4 pagina’s met 1 bijlage, totaal: 5 pagina’s 

 
 
Geachte directievoorzitter J. (Hans) Barelds, 
 
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, bericht als gemachtigde van:  

- J.E.M. van Rooij van Nunen, die als wonende staat ingeschreven op het adres ’t Achterom 

9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 
(hierna: cliënte) U als verantwoordelijk directievoorzitter van de Rabobank Hart van de Meierij als 
volgt:  
 
Cliënte werd begin augustus 2015 opgebeld door een medewerkster van de Rabobank Hart van de 
Meierij omdat zij de bezorgde dagafschriften terugkreeg, daar het adres volgens haar onjuist was.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-augustus-2015-fax-aan-rabobank-hart-van-de-meijerij.pdf
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/hvdm/nieuws/items/hans_barelds_treedt_terug_als_directievoorzitter_rabobank_hart_van_de_meierij
mailto:directie@stos.rabobank.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8L9PVa7tEeT4yQPh6ICQCw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF-pE_vIgbau5rzYDSY7ij2mmJrdQ
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Zij vroeg aan cliënte om het goede adres door te geven. Cliënte heeft haar toen uitgelegd dat ’t 
Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode nog steeds het juiste adres is, maar dat er iemand anders in 
haar huis zit die pretendeert de eigenaar te zijn terwijl dat juridisch niet is, wat door de gemeente Sint-
Oedenrode mondeling is bevestigd daar niemand anders op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode staat ingeschreven, wat onmogelijk is omdat daarin ook 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 (met haar hoofdzetel in 
Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Hierop lopen meerdere internationale 
strafrechtelijke onderzoeken.  
 
Cliënte heeft toen met haar afgesproken dat zij hetzelfde afschrift nog een keer per aangetekende 
post zou versturen met de afspraak: dat als betreffende aangetekende post ook weer terug zou 
komen, de bewijsstukken daarvan per e-mail ekc.avanrooij@gmail.com zouden worden verstuurd aan 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., zodat wij deze bewijstukken als aanvullende stukken kunnen 
inbrengen in de meerdere hierop lopende internationale strafrechtelijke onderzoeken. Een prima 
afspraak. 
 
Op vrijdag 14 augustus 2015 werd cliënte door Marloes de Beer van Rabobank Hart van de Meierij 
opgebeld. Zij vertelde aan cliënte: er is hier een mevrouw aan de balie en die zegt dat ze allemaal 
post van cliënte ontvangt die niet voor haar bestemd is. Cliënte heeft haar toen verteld over de 
eerdere hierboven beschreven afspraken die er gemaakt waren. Zij zei tegen cliënte daar helemaal 
niets mee te maken te hebben en vertelde dat cliënte daar niet meer woont en de Rabobank ervoor 
moet zorgen dat de post goed bezorgd wordt. Mijn collega zal u niet goed begrepen hebben, zo 
vertelde zij. Cliënte vertelde toen dat die mevrouw die de post van cliënte heeft gestolen en naar de 
Rabobank kwam terugbrengen bij de gemeente Sint-Oedenrode niet staat ingeschreven als wonende 
op het adres ’t Achterom 9 of 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en derhalve daar illegaal woont en dat een 
in Sint-Oedenrode illegaal wonende persoon niet de brieven uit de brievenbussen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  mag stelen die zijn bestemd voor cliënte. Marloes de Beer 
vertelde aan cliënte ook dat betreffende mevrouw die de post kwam brengen daar maar tijdelijk 
verblijft, waarmee zij heeft bevestigd op de hoogte te zijn van haar illegale woonsituatie en de naam 
bewust voor cliënte achterhoudt, waarmee de Rabobank Hart van de Meierij onderdeel is gaan 
uitmaken van de daarachter zittende grensoverschrijdende criminele organisatie van wereldomvang. 
 
Marloes de Beer vertelde dat cliënte van de Rabobank Hart van de Meierij geen bewijzen zal krijgen 
dat haar post van de Rabobank wordt gestolen door een illegaal in haar woning verblijvende persoon 
die zij kent, waarmee zij heeft bevestigd onderdeel uit te maken van een grote grensoverschrijdende 
criminele organisatie, werkend onder volledige “anonimiteit” en “illegaliteit”. Met deze voorkennis blijft 
Marloes de Beer de post bestemt voor cliënte versturen naar het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode met wetenschap dat die post wordt gestolen door een bij de Rabobank Hart van de 
Meierij bekende persoon (mevrouw) die illegaal woont in de woning van cliënte, waarin ook 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 (met 
haar hoofdzetel in Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt 
u hieronder ingelast haar e-mail d.d. 13 augustus 2015 (2.53 uur) aan cliënte: 
 

 
From: Particulieren@hvdm.rabobank.nl 
To: a.vanrooij1@chello.nl  
Sent: Thursday, August 13, 2015 2:53 PM 
Subject: Adres 

 
Beste mevrouw Van Rooij, 
 
Zoals telefonisch besproken blijven wij de post naar het adres ’t Achterom 9a te Sint-Oedenrode 
verzenden. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rabobank Hart van De Meierij 

Telefoon (0413) 491 491 
 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
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particulieren@hvdm.rabobank.nl 
www.LinkedIn.com/company/rabobank-hart-van-de-meierij 
www.rabobank.nl/hvdm 
www.twitter.com/RaboHvDM 
www.facebook.com/rabobank 
Postbus 8, 5490 AA Sint-Oedenrode 
Bezoekadres: Jan Tinbergenstraat 1, 5491 DC Sint-Oedenrode 
Coöperatieve Rabobank Hart van De Meierij U.A. KvK nummer 16013549 
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer 

 

 
Nu hierbij feitelijk is komen vast te staan dat betreffende persoon die bij de Rabobank Hart van de 
Meierij de post is gaan terugbrengen ook al maandenlang alle post heeft gestolen van 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 (met haar 
hoofdzetel in Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, die zijn gevestigd op de adressen ’t Achterom 9-9A 
5491 XD Sint-Oedenrode, betekent dat betreffende illegaal in de woning op ’t Achterom 9-9A 
wonende persoon ook al maandenlang de post van bovengenoemde bedrijven en politieke partij heeft 
gestolen, waardoor er voor cliënten van het juridische adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
heden al een schade van miljoenen euro’s is ontstaan, waarvoor de Rabobank  Hart van de Meierij  
mede verantwoordelijk en aansprakelijk is omdat door Marloes de Beer de naam van de persoon 
(mevrouw) die de van cliënte gestolen post bij de Rabobank Hart van de Meierij kwam terugbrengen 
niet wordt doorgegeven aan cliënte.    
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij hiervoor verantwoordelijk 
directievoorzitter J. (Hans) Barelds van de Rabobank Hart van de Meierij om bij aangetekende brief 
te versturen naar het vestigingsadres van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 5491 XD Sint-
Oedenrode (met een kopie van die aangetekende brief te versturen naar onze e-mail: 
ekc.avanrooij@gmail.com) op uiterlijk 21 augustus 2015 de volgende informatie te hebben verstrekt:  
   

1. De naam van de persoon (mevrouw) die de van J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënte)  
gestolen post heeft teruggebracht naar de Rabobank Hart van de Meierij, daar uit navraag  bij 
de gemeente Sint-Oedenrode is komen vast te staan dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode betreffende persoon niet staat ingeschreven en 
derhalve daar illegaal woont en verblijft. Dit des te meer betreffende persoon ook al 
maandenlang de post van 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 (met haar hoofdzetel in Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, heeft gestolen waardoor er voor cliënten van het juridische adviesbureau 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. heden al een schade van miljoenen euro’s is ontstaan.      
       

2. Een kopie van het besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waaruit 
Marloes de Beer namens de Rabobank Hart van de Meierij heeft opgemaakt dat cliënte J.E.M. 
van Rooij van Nunen, niet meer als wonende staat ingeschreven op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, wat zou betekenen dat cliënte als EU-burger in geen enkel land 
binnen de Europese Unie als ook daarbuiten nog staat ingeschreven en daarmee er sprake 
zou zijn van feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad van wereldomvang. 

 
In geval op uiterlijk 21 augustus 2015 geen uitvoering is gegeven aan deze sommatie zal hiervan 
strafaangifte worden gedaan tegen de Rabobank Hart van de Meierij, haar directievoorzitter J. (Hans) 
Barelds en haar werknemer Marloes de Beer bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België). Ter onderbouwing van die 
strafaangifte zal een kopie van dit sommatieverzoek worden overlegd. 
 
De volmacht van cliënte vindt u bijgevoegd (zie bijlage).  
 
 
 
 
 

mailto:particulieren@hvdm.rabobank.nl
http://www.linkedin.com/company/rabobank-hart-van-de-meierij
http://www.rabobank.nl/hvdm
http://www.twitter.com/RaboHvDM
http://www.facebook.com/rabobank
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-augustus-2015-machtiging-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
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In afwachting van uw beslissing op de hierboven verzocht sommatie op uiterlijk 21 augustus 2015 
verblijven wij; 
 
Hoogachtend 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze  
 

 
 
 
 

 
Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur.  
 
Bijlage: Machtiging van J.E.M. van Rooij van Nunen (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 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. Ook uw beslissing daarop als ook de vervolgcommunicatie hierover zal bij de 
Europese De Groenen (www.degroenen.eu) op internet worden geplaatst. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-augustus-2015-machtiging-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-augustus-2015-machtiging-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.degroenen.eu/

