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Van 't Hooft & Van 
Rosmalen       

Van Susante 

Clarissenstraat 22 Bosseweg 7 
5281 AZ Boxtel 5682 BA Best 
  
Postbus 80 Postbus 178 
5280 AB Boxtel 5680 AD Best 

 

 

 
T 0411 - 674 321 

T 0499 - 374 174 

F 0411 - 677 965 F 0499 - 390 021 
info@hooftrosmalen.nl  info@vansusante.nl  

 

 
Aan: Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen: 
betrokken notarissen : mr. Monique van 't Hooft  en mr. Martijn van Rosmalen en mr. Edwin van 
Luijn en mr. Guust van Susante 
namens deze: notaris mr. Monique van ’t Hooft.   
Clarissenstraat 22, 5281 AZ Boxtel.   

(e-mail: monique@hooftrosmalen.nl, info@hooftrosmalen.nl, info@vansusante.nl )  

 
Kopie aan:  De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie  

- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid en  
Onroerend Erfgoed;  

- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding;  

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn;  

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  

- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs;  

- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;  

- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  

- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie;  

- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 

- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)   

Betreft: 
Sommatie om geen medewerking te geven aan de op 1 oktober 2014 geplande executieverkoop 
van ons onroerend goed  op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) 
en dat vóór uiterlijk 21 augustus 2014 schriftelijk te hebben bevestigd bij aangetekende brieven aan 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België). 
 

 
 
 
Zonhoven: 19 augustus 2014  

 
Geachte notaris mr. Monique van ’t Hooft,     
 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch 
Kennis Centrum BV, Van Rooij Holding BV en de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, hebben gerechtsdeurwaarder Steph. M.J. Quaedvlieg bij e-mail d.d. 6 augustus 2014 
gemotiveerd gesommeerd om op grond van de inhoud van die sommatie de in opdracht van 
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen ‘niet’ aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) verstuurde nietige 
EXECUTIE exploten vóór uiterlijk 7 augustus 2014 te hebben ingetrokken. Reactie daarop is 
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uitgebleven. Betreffende sommatie d.d. 6 augustus 2014 aan gerechtsdeurwaarder Steph. M.J. 
Quaedvlieg vindt u bijgevoegd in de volgende link, met bijbehorende producties aan wettelijke 
onderbouwing en bewijsstukken in deeplinks: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2014-sommatie-aan-adactio-
gerechtsdeurwaarders-te-kerkrade.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze link, als ook de deeplinks, en die als 
herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Aanvullend daarop willen wij u berichten dat de volgende rechtspersonen,  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Verbeek, Erik Chris Mathieu, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 
4. No Cancer Foundation vzw, met ondernemingsnummer: 0826.979.240, gevestigd in België, 

Paul Bellefroidlaan16, 3500 te Hasselt met als penningmeester Verbeek Erik, vanaf 31 
oktober 2006 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië); 

5. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met vestigingsnummer: 000015269639 in 
Nederland, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

6. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. van 
Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België); 

7. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België);  

8. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

(met als gemachtigde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze haar directeur ing. A.M.L. van 
Rooij) op 13 augustus 2014 via burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren hun 
opmerkingen en bezwaren d.d. 12 augustus 2014 hebben laten toekomen op de op 9 mei 2014 door 
de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Closing the Circle”, ondertekend door de vorige Vlaamse regering, voor deze 
Minister-President Kris Peeters en Minister Philippe Muyters;  
 
Onze bij e-mail d.d. 6 augustus 2014 gedane sommatie aan gerechtsdeurwaarder Steph. M.J. 
Quaedvlieg van Adactio Gerechtsdeurwaarders te Heerlen maakt volledig onderdeel uit van ons 
namens gemachtigden ingeleverde bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014, welke u in de volgende link 
vindt bijgevoegd, met bijbehorende stukken, producties, wettelijke onderbouwing en bewijsstukken in 
deeplinks: 
   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-
circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze link, als ook de deeplinks, en die als 
herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
zich niet schuldig maken aan “Complottheorieën” zoals advocaat mr. Ralph Ubels namens de SNS 
Bank NV dat schrijft in zijn aangetekende brief d.d. 26 juni 2014 aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België (zie productie 2). Middels zijn 
eigen aangetekende brief d.d. 26 juni 2014 heeft hij immers schriftelijk bevestigd dat A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen hun hoofdverblijfplaats hebben in hun woning op hun woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
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Zijn collega advocaat mr. Frank Richel schrijft namens de SNS Bank NV in zijn verzoekschrift tot verlof 
van de hypotheekhouder tot inroepen van een huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 RV) aan de 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant letterlijk “dat querulant  A.M.L. 
van Rooij en querulant J.E.M. van Rooij van Nunen behoorlijk van het pad af zijn”.  Dit motiveert 
hij met de volgende tekst in zijn verzoekschrift d.d. 28 juli 2014 aan voorzieningenrechter mr. E. 
Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant, waarin hij op blz. 3 en 4 onder punt 1.8 het volgende heeft 
geschreven:  
   

 
1.8.  Eerder heeft op 12 april 2013 een bespreking plaatsgevonden tussen SNS Bank en Van 
Rooij. SNS Bank heeft tijdens deze bespreking vernomen dat Van Rooij (zowel de heer 
als mevrouw van Rooij) niet meer (feitelijk) woonachtig zijn aan ’t Achterom 9-9A te 
Sint-Oedenrode. Zij staan nog wel ingeschreven. Thans verblijft de zoon van Van Rooij 
in de woning aan ’t Achterom 9. Hij is (zo wordt SNS Bank medegedeeld) 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de Camping. Daarnaast verblijft de moeder van 
de heer Van Rooij in de woning aan ’t Achterom 9A. Een verslag van deze bespreking van 
12 april 2013 wordt overlegd als productie 8  

      

 
Daarmee heeft advocaat mr. Frank Richel namens de SNS Bank NV geschreven dat zowel A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij nog steeds wonen in hun woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 
5491XD Sint –Oedenrode (Nederland), doch tijdelijk in België verblijven. Hij schrijft dit met de 
voorkennis en wetenschap:  
 

1. dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011, samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen (voor 
de wet en de kerk aan elkaar verbonden) hun hoofdverblijfplaats hebben op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het met 
Davy Drillieux (verhuurder) overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 door 
inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 
3530 Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract (zie productie 4).  
 

2. dat A.M.L. van Rooij (veel te laat) vanaf 15 januari 2013 is uitgeschreven uit de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland), wat met een 
onherroepelijke uitspraak van rechter mr. B.A.J. Zijlstra in aanwezigheid van griffier mr. D.M. 
Manie van de rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer SHE 13/3985 is uitgesproken (zie 
productie 24). Dit doortrekkend betekent dat volgens de advocaten Ralph Ubels en Frank 
Richel van de SNS Bank NV rechter mr. B.A.J. Zijlstra en griffier mr. D.M. Manie van de 
rechtbank Oost-Brabant zich ook bezig houden met  “Complottheorieën”  en als querulant  
behoorlijk van het pad af zijn.  
 

3. dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (veel te laat) vanaf 14 januari 2013 
beiden staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en daarmee 
ook in het Belgische rijksregister. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het uittreksel van de 
“SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” afgeleverd door gemachtigd 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zonhoven (zie productie 7). Dit 
doortrekkend betekent dat volgens advocaat Ralph Ubels van de SNS Bank NV ook 
burgemeester Johny De Raeve en schepenen van Zonhoven (België) zich bezig houden met  
“Complottheorieën”  en als querulant  behoorlijk van het pad af zijn.  
 

4. dat gerechtsdeurwaarder mr. Erik van Der Ploeg in opdracht van advocaat mr. Ralph Ubels 
een valselijk opgemaakte dagvaarding in kort-geding d.d. 9 augustus 2013 overmaakt aan 
Belgisch Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, Thonissenlaan 35, 3500 Hasselt, waarin staat 
geschreven dat A.M.L. van Rooij woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, doch dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen daar niet woont maar 
verblijft, welke door de Belgisch Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen op 20 augustus 2013 is 
betekend aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij, beiden wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie productie 10 en 
productie 11). Dit doortrekkend betekent dat volgens advocaat Ralph Ubels van de SNS 
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Bank NV ook Belgisch Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen  zich bezig houdt met  
“Complottheorieën”  en als querulant  behoorlijk van het pad af is.    
 
Als gevolg van deze door advocaat mr. Ralph Ubels valselijk opgemaakte dagvaarding in kort-
geding d.d. 9 augustus 2013 heeft voorzieningenrechter mr. T. Zuidema van de rechtbank 
Oost-Brabant op 12 september 2013 het volgende valselijke verstekvonnis in kort geding met 
rolnummer: C/01/266459/KGZA 13-520 uitgesproken (zie productie 6):  

 

 
In naam des Konings  
 
VONNIS  
 
RECHTBANK OOST-BRABANT 
 
Handelsrecht 
Zittingsplaats ’s-Hertogenbosch  
 
Zaaknummer / rolnummer C/01/266459 / KG ZA 13-520  
  
Vonnis in kort geding van 12 september 2013  
 
In de zaak van 
 
Naamloze vennootschap 
SNS BANK N.V.  
Gevestigd te Utrecht, 
Eiseres, 
advocaat mr. R.L. Ubels te Utrecht, 
 
tegen 
 

1. ADRIANUS MARIUS LAMBERTUS VAN ROOIJ 
wonende te Zonhoven (België), 

2. JOHANNA ELISABETH MARIA VAN ROOIJ-VAN NUNEN 
wonende te Sint-Oedenrode (feitelijk verblijvende te Zonhoven (Belgie), 
gedaagden, niet verschenen  
 
Dit vonnis is gewezen door mr. T. Zuidema en in het openbaar uitgesproken op 12 
september 2013  
 

 
Daarmee heeft voorzieningenrechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant bij 
verstekvonnis in kort geding op 12 september 2013 beslist dat A.M.L. van Rooij in Zonhoven 
(België) woont en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in Sint-Oedenrode (Nederland) 
woont. Daarmee heeft voorzieningenrechter mr. T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant 
(in naam van Koning Willem Alexander) onherroepelijk beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, na maar liefst 35 jaar lang te zijn getrouwd voor de 
wet en de kerk, zijn gescheiden van woonplaats en land tegen hun wil in, in strijd met het 
Burgerlijk Wetboek. Volgens ons is querulant mr. Ralph Ubels als gevolg van 
“Complottheorieën”  daarmee totaal van het pad af en heeft daarmee ook 
voorzieningenrechter T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant van het pad gebracht.  
 

5. dat gerechtsdeurwaarder mr. Erik van Der Ploeg in opdracht van advocaat mr. Ralph Ubels 
bovengenoemd valselijk verkregen scheidingsvonnis d.d. 12 september 2013 rolnummer: 
C/01/266459/KGZA 13-520 op 11 oktober 2013 valselijk heeft betekend op A.M.L. van Rooij, 
wonende Zonhoven (Nederland) en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende te Sint-Oedenrode 
(Nederland) doch verblijvende te Zonhoven. Deze valse betekening is bevestigd door de 
Belgische Gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt die op 15 oktober 2013 betreffend 
vonnis heeft betekend aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij, beiden wonende op hun 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-vonnis-in-kortgeding-sns-bank-van-rooij-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/gerechtsdeurwaarder-erik-van-der-ploeg


5 
© 

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie productie 8 en 
productie 9). Dit doortrekkend betekent dat volgens advocaat Ralph Ubels van de SNS Bank 
NV ook Belgisch Gerechtsdeurwaarder Daniel Palet zich bezig houdt met  “Complottheorieën”  
en als querulant  behoorlijk van het pad af is.  
 
Dit door mr. Ralph Ubels valselijk betekende scheidingsvonnis van A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen is door mr. Ralph Ubels gebruikt om op 29 oktober 2013 vanaf 10.30 uur 
de ontruiming van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode te 
laten plaatsvinden zonder dat de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
er bij konden zijn en zonder de namen van de taxateurs, als ook het bureau waarvoor ze 
werken, kenbaar te hebben gemaakt. Dit heeft een valselijk opgemaakt taxatierapport tot 
gevolg gehad, wat is opgesteld in opdracht van mr. Ralph Ubels (SNS Bank) door MVGM 
Vastgoedtaxatie B.V. onder aansturing van directeur G.P.Felix door J Dijkmans en I.F.W. 
Hulsen. In opdracht van mr. Ralph Ubels (SNS Bank) is dit taxatierapport d.d. 1 december 
2013 van MVGM Vastgoedtaxatie BV van ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) maar liefst  tot 30 juli 2014 (de dag waarop de executoriale uitverkoop  moet worden 
geregeld) voor de eigenaar A.M.L. van Rooij achtergehouden. Volgens ons is querulant mr. 
Ralph Ubels als gevolg van “Complottheorieën”  daarmee totaal van het pad af en heeft daarmee 
ook voorzieningenrechter T. Zuidema van de rechtbank Oost-Brabant van het pad gebracht.           
 

6. In de zaak van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen tegen de SNS-Bank NV, voor deze 
advocaat mr. Ralph Ubels, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen onder rolnummer: 
2014/RK/16 op 28 juni 2014 het volgende arrest gewezen (zie productie 25):   
 

 

 
Rolnummer: 2014/RK/16 
 

Hof van Beroep Antwerpen 
 

Arrest, achtste kamer burgerlijke zaken 
 

1. De heer VAN ROOIJ Adrianus, en  
2. Mevrouw Van Nunen Johanna  
beiden samenwonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A,  
 
tegen;  
 
NV SNS BANK  
met maatschappelijke zetel te 3521 Utrecht (Nederland), Croeselaan 1, ingeschreven bij 
de Nederlandse Kamer van koophandel met ondernemingsnummer 16062338, 
- vertegenwoordigd door meester Van Herpen S.W. loco meester Ubels Ralph 

Louis, advocaat te 3584 BA Utrecht (Nederland), Archimedeslaan 61, Kantorenpark 
Rijnsweerd Noord, Postbus 85005, 2508 AA Utrecht. 

 
Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 2014 door: 
 
E. LEMMENS, Voorzitter;   D. DEMEESTER, Raadsheer,  
K. VAN EECKHOORN, Raadsheer;   R. VAN GOETHEM, Griffier,    
 

 
Ondanks kennis te hebben van bovengenoemd onherroepelijk arrest van het Hof van Beroep 
van Antwerpen, waarin is beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
samenwonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven België, 
schrijft advocaat mr. Frank Richel namens de SNS Bank NV dat A.M.L. van Rooij en J.E.M 
van Rooij van Nunen daar niet wonen maar slechts verblijven. Dit doortrekkend betekent dat 
volgens advocaat Ralph Ubels van de SNS Bank NV ook Belgische rechters E. LEMMENS, D. 
DEMEESTER, K. VAN EECKHOORN en griffier R. VAN GOETHEM zich bezig houden met  
“Complottheorieën”  en als querulant  behoorlijk van het pad af zijn.  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-betekening-bevel-gerechtelijke-ontruimning-sns-bank-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-oktober-2013-betekening-bevel-gerechtelijke-ontruimning-sns-bank-aan-jem-van-nunen.pdf
http://mvgmvastgoedtaxaties.nl/MenuID/2218/Content/Home.html
http://mvgmvastgoedtaxaties.nl/MenuID/2218/Content/Home.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
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De advocaten Ralph Ubels en Frank Richel plegen namens de SNS Bank NV bewust deze valsheden 
in geschrift om de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) te helpen met het stelen van de volgende 
bedragen geld en eigendommen bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op basis van de 
volgende corrupte valselijk betekende exploten van GGN gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij, 
J.E.M. van Rooij en Van Rooij Holding BV op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland): 

 € 18.350,95  met de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door GGN 
gerechtsdeurwaarder op 5 november 2013 valselijk betekende exploten aan A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland) (zie productie 15  en productie 16);  

 € 57.611,83  met de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode  door GGN 
gerechtsdeurwaarder op 19 november 2013 valselijk betekende exploten aan A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (Nederland)(zie productie 18 en productie 19); 

 5 hectare, 65 are en 3 centiare grondeigendom met daarop een milieuvergunning voor 
78 paarden en 59 varkens, een ingerichte minicamping voor 25 plaatsen en pension 
voor 10 personen met de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode  door GGN 
gerechtsdeurwaarder op 29 november 2013 valselijk betekende exploten aan A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (Nederland)(zie productie 20 en productie 21);  

 al het toekomstige inkomen van Van Rooij Holding B.V. en daarmee ook van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  met de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode  
door GGN gerechtsdeurwaarder op 11 november 2013 valselijk verstuurde brief aan Van 
Rooij Holding B.V. op het adres t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit met de 
wetenschap dat A.M.L. van Rooij enig bestuurder is en zijn hoofdverblijfplaats heeft op zijn 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie productie 17)  

 
Om de gemeente Sint-Oedenrode te helpen met het stelen van al het geld, al het toekomstig inkomen, 
alle eigendommen en alle daarop rustende vergunningen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van 
Nunen, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en het liquideren van Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft mr. 
Frank Richel in zijn verzoekschrift op blz. 4 onder punt 1.11 en blz. 9 onder punt 5.1 letterlijk het 
volgende heeft geschreven:  
   

 
1.11. SNS Bank is op grond van artikel 3:268 BW bevoegd het Onderpand in het openbaar 
ten overstaan van een bevoegde notaris te verkopen. De executie van het Onderpand staat 
gepland op 1 oktober 2014, SNS Bank wenst hiervoor het huurbeding dat in de Algemene 
Voorwaarden en de Hypotheekakte is opgenomen in te roepen. Daartoe strekt het 
onderhavige verzoek.  
 
5.1. Bij exploten van 25 juni 2014 van deurwaarder Adactio Gerechtsdeurwaarders 
heeft SNS Bank aan Gerekestreerden de executie aangezegd van de bij Hypotheekakte 
door Van Rooij aan SNS Bank verstrekte hypotheek op het onderpand, rechtgevende op 
het uitsluitende gebruik van het Onderpand.  
      

 
Ook hiermee heeft advocaat Frank Richel namens de SNS Bank NV bewust valsheid in geschrift 
gepleegd. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben nooit een Executie exploot van de SNS Bank 
NV ontvangen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520  Zonhoven (België), wat door Adactio 
Gerechtsdeurwaarders aan ons mondeling is bevestigd. Daarbij heeft Adactio Gerechtsdeurwaarders 
ons kenbaar gemaakt dat Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen hun opdrachtgever is en dat 
dat zij in hun opdracht de Executie exploten voor de op 1 oktober 2014 geplande veiling niet 
mochten betekenen aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op onze woonplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).   
 
Daarmee hebben de gerechtsdeurwaarders mr. W.V.J.M Bonne en mr. Steph. M.J. Quaedvlieg in 
opdracht van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen bewust in zeer ernstige mate 
gehandeld in strijd met art. 45 lid 3 onder d Rv, art. 54 lid 1 Rv en art. 56 Rv. en in strijd met de EG-

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2013-exploot-ggn-gerechtsdeurwaarders-aan-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/info/bw_3103/
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verordening nr. 1393/2007 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 
november 2007 (EU betekeningsverordening).  
 
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen, namens deze mr. J.L.G. (Jos) Fleuren, heeft dit 
grensoverschrijdende misdrijf gepleegd in opdracht van de SNS Bank NV., waarvoor hij geld 
heeft ontvangen. 
 
De SNS-Bank NV is de Staat der Nederlanden, want 100% van de aandelen zijn in handen van deze 

Nederlandse Staatsbank. Dit betekent dat Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen, 

namens deze mr. J.L.G. (Jos) Fleuren, in opdracht van de Staat der Nederlanden op kosten van de 

belasting betalende Nederlanders, dit grensoverschrijdende misdrijf heeft gepleegd.    

De Staat der Nederlanden wordt geregeerd door Kabinet -Rutte II is VVD en PvdA. Dit betekent dat 

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen, namens deze mr. J.L.G. (Jos) Fleuren, in 

opdracht van de Nederlandse politieke partijen VVD en PvdA, op kosten van de belasting betalende 

Nederlanders, dit grensoverschrijdende misdrijf heeft gepleegd.  

Hiermee is het bewijs geleverd dat Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen, namens deze mr. 
J.L.G. (Jos) Fleuren, dit grensoverschrijdende misdrijf heeft gepleegd in opdracht van een grote 
criminele organisatie zijnde de SNS Bank NV, de Staat der Nederlanden en de Nederlandse 
politieke partijen VVD en PvdA, die op het niveau van de Europese Unie verbonden zitten aan de 
Vlaamse politieke partijen OpenVLD en sp.a en daarmee aan burgemeester Johny De Raeve 
(OpenVld) van Zonhoven (België).  
 
De Adactio Gerechtsdeurwaarders mr. W.V.J.M Bonne en mr. Steph. M.J. Quaedvlieg hebben in 
opdracht van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen, namens deze mr. J.L.G. (Jos) 
Fleuren, als zodanig gehandeld in opdracht van ’s-werelds grootste criminele organisatie, zijnde de 
Staat der Nederlanden, waarvan de SNS Bank NV onderdeel uitmaakt, en die de  Nederlandse 
houtimpregneerbedrijven, waaronder onze voormalig buurman Gebr. van Aarle B.V. te Sint-
Oedenrode, al die jaren hebben gebruikt en nog steeds gebruiken als dekmantelbedrijf om onder de 
‘Agenda 21’ dekmantels van innovatie, ecologisch, duurzaamheid, hergebruik, groene 
stroom, milieubeton, green bricks, biomassa, CO2-reductie, "Rio de Janeiro protocol", "Kyoto 
protocol", “cleantech”, “Closing the Circle” de gehele wereld te vergiftigen met miljarden kilogrammen 
levensgevaarlijk arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en andere zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen tijdelijk verpakt in bestrijdingsmiddelen, hout, spaanplaat, energiepellets, cement, beton, 
stenen, asfalt, compost, grondverbeteraar, etc, etc, via Belgische dekmantelbedrijven als de Machiels 
Group, waaronder de Remo-stort te Houthalen-Helchteren. Dit alles in strijd met de Belgische 
Grondwet, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten om daarmee enkele families met 
honderden miljarden euro’s te verrijken ten koste van het toekomstig leven van 11.000.000 Belgen, 
506.000.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners.  
 
Het is hierbij goed te weten dat directeur Erik van Aarle van Van Aarle Houtbedrijf B.V. te Sint-
Oedenrode  (Nederland)  bij het veranderen van het houtimpregneermiddel in 2006 tegenover de 
behandelend rechter van de Nederlandse Raad van State heeft verklaard dat het bedrijf zo’n 50.000 
liter 4% opgelost valselijk geëtiketteerd superwolmanzout-CO op een stortplaats in België niet ver over 
de grens (Remo-Stort) heeft mogen storten. Let wel op het etiket van Superwolmanzout-CO staat 
geschreven dat Superwolmanzout-CO (wat hoog problematisch afval is van Billiton/Shell/ Budelco) 
van Arch Timber Procection NV,  Louizalaan, 149/24 1050 Brussel afkomstig is en 304 g/l 
arseenpentoxide, 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI  zuur) en 188 g/l koperIIoxide bevat. Dit terwijl uit 
onderzoek van de keuringsdienst van waren is komen vast te staan dat het in werkelijkheid 374 g/l 
arseenzuur, 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI  zuur) en 188 g/l koperIIoxide bevat.  
 
Hiermee is het bewijs geleverd dat  Van Aarle Houtbedrijf B.V. te Sint-Oedenrode  (voormalige 
buurman van A.M.L. van Rooij) in 2006 maar liefst 50.000 liter hoog geconcentreerd volledig in water 
oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) heeft gestort in België (Remo-Stort) in strijd met 
de bij EG-Verordening nr. 142/97 rechtstreeks opgelegde verplichtingen aan alle lidstaten van de 
Europese Unie, waarin staat opgenomen dat arseenzuur zo extreem gevaarlijk is dat aan de 
Europese Commissie alle informatie moet worden overlegd over de blootstelling van menselijke 

http://nl.wikipedia.org/wiki/SNS_Bank
http://www.rtlnieuws.nl/economie/ook-staatsbanken-betalen-mee-aan-redding-sns
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
http://www.vvd.nl/mensen
http://www.pvda.nl/politici/partijbestuur
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.sdnl.nl/column.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/blokschema-van-hoog-problematisch-afval-tot-groene-stroom
http://www.sdnl.nl/quekel-35.htm
http://www.sdnl.nl/column20.htm
http://www.sdnl.nl/epon-3.htm
http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
http://www.youtube.com/watch?v=LFByILVZ8xc
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
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populaties of milieucompartimenten aan arseenzuur tijdens de verschillende fasen van de 
levenscyclus. Daarbij wordt verstaan:  

 onder menselijke populaties: werknemers, consumenten en via het milieu blootgestelde 
personen.  

 onder milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van arseenzuur in afvalwaterzuiveringsinstallaties en de accumulatie van 
arseenzuur in de voedselketen.  

 onder levenscyclus van arseenzuur: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering 
in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat het hier om zware grensoverschrijdende misdaad gaat 
vanuit  Van Aarle Houtbedrijf B.V. te Sint-Oedenrode (voormalig buurman van A.M.L. van Rooij), 
waarvoor A.M.L. van Rooij  op 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om in Nederland niet 
te worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar (familie van Van Aarle). 
 
Het is deze grensoverschrijdende misdaad die met de hulp van de “domiciliefraude” plegende 
gemeente Sint-Oedenrode in Nederland en Zonhoven in België ervoor hebben gezorgd:  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) geen enkele inkomsten meer hebben;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) te maken hebben met hoge kosten zonder dat 
daartegenover inkomsten staan;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) in en vanuit Nederland te maken hebben gekregen 
met zeer vele (mogelijk wel 100) onrechtmatige gerechtsdeurwaarders exploot van 
betekeningen, executoriale beslagleggingen e.d. op basis van valse vonnissen, arresten of 
uitspraken, waaronder het in opdracht van Ralph Ubels voor de SNS Bank N.V. verkregen 
valselijke nietige verstekvonnis d.d. 12 september 2013 rolnummer: C/01/266459/KG ZA 13-695 
van de rechtbank Oost-Brabant;  

- dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 januari 2011 zijn vele Nederlandse cliënten 
niet meer heeft kunnen bijstaan in de vele lopende rechtszaken en daardoor contractbreuk 
heeft moeten plegen met alle schadelijke gevolgen vandien;  

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen heel hun hebben en houden, waaronder 
hun paarden en klanten van camping en pensionstal “Dommeldal” hebben moeten achterlaten 
zonder enige controle te hebben op al hun eigendommen, woningen en bijgebouwen met alle 
schadelijke gevolgen vandien;  

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks hun onafgebroken verblijf in 
hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, al maar liefst 3,5 
jaar lang zich niet kunnen aansluiten bij een in Vlaanderen wettelijk verplichte 
zorgverzekering, waardoor aantoonbare gezondheidsschade is opgelopen; 

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks hun onafgebroken verblijf in 
hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, in België al maar 
liefst 3,5 jaar lang hebben rondgereden in een auto met Nederlands kenteken en daarmee 
strafbare feiten hebben moeten plegen; 

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. in zowel België als in Nederland maar liefst 3,5 jaar lang in zeer ernstige mate sociale en 
fiscale fraude hebben moeten plegen;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. in Nederland maar liefst 3,5 jaar lang hun contractuele verplichtingen jegens derden niet 
hebben kunnen nakomen;  

- dat bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij het kiesrecht is afgenomen;  
- dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), als ook de 
daaraan verbonden Politieke Groepering De Groenen, afdeling Heusden niet hebben kunnen 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-augustus-2014-sommatie-met-links-aan-advocaat-rl-ubels-inzake-sns-bank-nv.pdf
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- dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht) met hun Noord-Brabantse 
afdelingen in Sint-Oedenrode en Heusden op 14 oktober 2012 niet heeft kunnen meedoen aan 
de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant, waaruit ook de leden van de Nederlandse Eerste 
Kamer worden gekozen; 

- dat A.M.L. van Rooij bij de verkiezingen voor het Europese Parlement op 25 mei 2014 niet op de 
lijst heeft kunnen staan voor zijn Politieke Groepering De Groenen met haar zetel te Utrecht;  

    
Deze sommatie zal als aanvulling worden gestuurd op ons bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 aan 
de Vlaamse Regering op hun op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde 
voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Closing the Circle”, 
ondertekend door de vorige Vlaamse regering, voor deze Minister-President Kris Peeters en Minister  
Philippe Muyters, welke u nogmaals vindt bijgevoegd in de volgende link, met bijbehorende stukken, 
producties, wettelijke onderbouwing en bewijsstukken in deeplinks: 
   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-
circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf  

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud van deze link, als ook de deeplinks, en die 
als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
U, zijnde mr. Monique van 't Hooft , bent onze notaris. Zonder uw medewerking en zonder de 
medewerking van uw kantoorgenoten mr. Martijn van Rosmalen, mr. Edwin van Luijn en mr. Guust 
van Susante kan de op 1 oktober 2014 geplande executoriale uitverkoop van ons onroerend goed op 
het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) op grond van bovengenoemde 
feiten op basis van een valselijk opgemaakt taxatierapport (lees vanaf blz. 116) in opdracht van  

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen niet doorgaan.  

U, zijnde mr. Monique van 't Hooft , als ook uw kantoorgenoten mr. Martijn van Rosmalen, mr. Edwin 
van Luijn en mr. Guust van Susante zijn wettelijk verplicht om niet mee te werken aan deze op 1 
oktober 2014 geplande executoriale uitverkoop. Dit des te meer bij u bekend is dat A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en de EXECUTIE – exploten voor de op 1 oktober 2014 
geplande veiling op grond van art. 45 lid 3 onder d Rv, art. 54 lid 1 Rv en art. 56 Rv. en de EG-
verordening nr. 1393/2007 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 
november 2007 (EU betekeningsverordening) door gerechtsdeurwaarders mr. W.V.J.M Bonne en mr. 
Steph. M.J. Quaedvlieg in opdracht van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen door een 
Belgische gerechtsdeurwaarder betekend hadden moeten worden op de woonplaats van A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, wat niet is gebeurd. 

Dit betekent dat in opdracht van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen geen domicilie kan 
worden gekozen op uw kantoor Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen, Clarissenstraat 22, 5281 AZ 
Boxtel, bij een binnen uw kantoor werkzame notaris en daarop niet kan en mag betekenen. Dit is ook 
niet gebeurd anders was betreffende binnen uw kantoor werkende notaris wettelijk verplicht om 
betreffende verkregen betekende EXECUTIE – exploten voor de geplande veiling op 1 oktober 2014 
onverwijld door te sturen aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Wij hebben van u en uw kantoorgenoten mr. Martijn 
van Rosmalen en mr. Edwin van Luijn en mr. Guust van Susante dergelijke betekende exploten nooit 
ontvangen, wat betekent dat u die niet heeft gehad of voor ons bewust heeft achtergehouden.    

Behoudens de verkregen schriftelijke bevestiging gericht aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) dat u en uw 
kantoorgenoten mr. Martijn van Rosmalen en mr. Edwin van Luijn en mr. Guust van Susante  op 
grond van bovengenoemde feiten geen medewerking geven aan de op 1 oktober 2014 geplande 
executieverkoop van ons onroerend goed  op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (Nederland) en dat vóór uiterlijk 21 augustus 2014 te hebben bevestigd, betekent dat u 
daarmee impliciet heeft beslist onderdeel uit te maken van bovengenoemde feitelijk bewezen grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie.     
 
Tevens maken wij u hierbij kenbaar dat als wij van u vóór uiterlijk 21 augustus 2014 de hierboven 
verzochte schriftelijke bevestiging niet hebben ontvangen op onze woonplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), wij tegen dit vanuit een criminele organisatie feitelijk bewezen ernstig 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.hooftrosmalen.nl/monique.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.hooftrosmalen.nl/monique.html
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crimineel handelen door u en uw collega notarissen mr. Martijn van Rosmalen, mr. Edwin van Luijn en 
mr. Guust van Susante na 21 augustus 2014 een strafklacht zullen indienen bij de HAZODI politie in 
Zonhoven, waarna met burgerlijke partijstelling ook de schade op u, uw collega notarissen mr. Martijn 
van Rosmalen, mr. Edwin van Luijn en mr. Guust van Susante en uw kantoor Van 't Hooft & Van 
Rosmalen Notarissen zal worden verhaald. Ter onderbouwing van die strafklacht zal een kopie van 
deze sommatie worden overlegd.  
 
Ook maken wij u hierbij kenbaar dat wij na 21 augustus 2014 dit ernstig crimineel handelen door u en 
uw collega notarissen mr. Martijn van Rosmalen, mr. Edwin van Luijn en mr. Guust van Susante,  
middels een persbericht wereldwijd kenbaar zullen maken. Dit om te voorkomen dat Van 't Hooft & 
Van Rosmalen Notarissen nog meer slachtoffers maakt ten gunste van wereldwijd opererende 
criminelen die op een meest misdadige wijze enkele families met honderden miljarden euro’s verrijkt 
ten koste van het toekomstig leven van 11.000.000 Belgen, 506.000.000 Europeanen en 
7.000.000.000 wereldbewoners. 
 
In afwachting van uw hierboven gesommeerde beslissing per aangetekende brief gericht aan A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) vóór uiterlijk 21 augustus 2014 verblijven wij;  
 
Hoogachtend;  

A.M.L. van Rooij                                                         J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,                                                  Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven                         3520 Zonhoven  
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                            Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                             Voor deze A.M.L. van Rooij    
 
Van Rooij Holding B.V.                                                 Politieke Groepering De Groenen,  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                            Afdeling Sint-Oedenrode,  
              Voor deze A.M.L. van Rooij  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 19 augustus 2014 16:30 
Onderwerp: Sommatie om geen medewerking te geven aan de op 1 oktober 2014 geplande 
executieverkoop van ons onroerend goed op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (Nederland) en dat vóór uiterlijk 21 augustus 2014 schriftelijk te hebben bevestigd 
bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun 
woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
Aan: monique@hooftrosmalen.nl, info@hooftrosmalen.nl, info@vansusante.nl 
Cc: "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
kabinet.homans@vlaanderen.be, kabinet.weyts@vlaanderen.be, Philippe Muyters 
<kabinet.muyters@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" 
<kabinet.crevits@vlaanderen.be>, kabinet.turtelboom@vlaanderen.be, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, 
kabinet.gatz@vlaanderen.be, politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, 
martijn@hooftrosmalen.nl, edwin@hooftrosmalen.nl, guust@hooftrosmalen.nl, NCF Whistleblowers 
<nocancerfoundation@gmail.com> 


