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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 19 mei 2013 22:13 
Onderwerp: Verzoek tot doorzending aan Staatssecretaris Maggie Deblock, klacht en uitnodiging. 
Aan: gwendolyn.rutten@aarschot.be  
Cc: info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@pensioenminister.be, 
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, schepen.declercq@gent.be, Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu, 
herman@decroo-desguin.be, patrick.dewael@stadtongeren.be, marino.keulen@lanaken.be, 
dsterckx1@telenet.be, burgemeester@mechelen.be, dirk.vanmechelen@kapellen.be, 
info@vanhengel.irisnet.be, patricia.ceysens@leuven.be, jjdegucht@gmail.com, 
bart.tommelein@oostende.be, vincent.van.quickenborne@kortrijk.be, annemie.neyts-
uyttebroeck@europarl.europa.eu, rik.daems@skynet.be, sas.van.rouveroij@gent.be, 
hilde.vautmans@telenet.be, meganck.julien@scarlet.be, yolande.avontroodt@telenet.be, 
georges.lenssen@skynet.be, hilde.bruggeman@skynet.be, geert.versnick@gent.be, 
ella.deneve@merchtem.be, ann.somers@haacht.be, elke.carette@west-vlaanderen.be, 
emmily@talpeconsult.be, a.vanrooij1@chello.nl, nocancerfoundation@gmail.com, 
 

 

 
 
Aan: Partijbestuur Open- VLD t.a.v. Voorzitter  Gwendolyn 
Rutten (zie foto) (gwendolyn.rutten@aarschot.be), 
Diestsesteenweg 320 - 3202 Rillaar (tel: 016 0317) met de 
volgende bestuursleden: 

- Maggie DE BLOCK (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be) 
- Alexander DE CROO (info@pensioenminister.be) 
- Annemie TURTELBOOM (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be) 
- Mathias DE CLERCQ (schepen.declercq@gent.be) 
- Karel DE GUCHT (Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu) 
- Herman DE CROO (herman@decroo-desguin.be) 
- Patrick DEWAEL (patrick.dewael@stadtongeren.be) 
- Marino KEULEN (marino.keulen@lanaken.be) 
- Dirk STERCKX (dsterckx1@telenet.be) 
- Bart SOMERS (burgemeester@mechelen.be) 
- Dirk VAN MECHELEN (dirk.vanmechelen@kapellen.be) 
- Guy VANHENGEL (info@vanhengel.irisnet.be) 
- Patricia CEYSENS (patricia.ceysens@leuven.be) 
- Jean-Jacques DE GUCHT (jjdegucht@gmail.com) 
- Bart TOMMELEIN (bart.tommelein@oostende.be) 
- Vincent VAN QUICKENBORNE 

(vincent.van.quickenborne@kortrijk.be) 
- Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (annemie.neyts-

uyttebroeck@europarl.europa.eu) 
- Rik DAEMS (rik.daems@skynet.be) 
- Sas van ROUVEROIJ (sas.van.rouveroij@gent.be) 
- Hilde VAUTMANS (hilde.vautmans@telenet.be) 
- Julien MEGANCK (meganck.julien@scarlet.be) 
- Yolande AVONTROODT (yolande.avontroodt@telenet.be) 
- Georges LENSSEN (georges.lenssen@skynet.be) 
- Hilde BRUGGEMAN (hilde.bruggeman@skynet.be) 
- Geert VERSNICK (geert.versnick@gent.be) 
- Ella DE NEVE (ella.deneve@merchtem.be) 
- Ann SOMERS (ann.somers@haacht.be) 
- Elke CARETTE (elke.carette@west-vlaanderen.be) 
- Emmily TALPE  (emmily@talpeconsult.be) 
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Van: A.M.L. van Rooij   
Hazendansweg 36A,  3520 te Zonhoven 
(e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com) 
Tel: +32 (0) 484749360 
 
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 19 mei 2013   
        
Geachte Voorzitter Gwendolyn Rutten, 
 
Het partijbestuur Open- VLD moet handelen in overeenstemming met haar eigen statuten, wat 
betekent dat met alle democratische middelen en zonder enige vorm van discriminatie de Vlaamse, 
liberale en democratische beginselen en doelstellingen, zoals verwoord in de Beginselverklaring, 
dienen te worden verwezenlijkt  
 
Deze Open VLD statuten met Beginselverklaring worden door Gert-Jan Sterckx, werkzaam voor 
Staatssecretaris Maggie De Block, in zeer ernstige mate overtreden waardoor de Open- VLD mij, mijn 
vrouw en mijn gezin in een levensbedreigende situatie hebben gebracht, waarvoor het partijbestuur 
van de Open- VLD verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
 
Gert-Jan Sterckx werkzaam voor Staatssecretaris Maggie De Block houdt de hieronder ingelaste e-
mail van mijn vrouw aan Staatssecretaris Maggie De Block voor haar tegen, waardoor mijn vrouw en 
ik in een levensbedreigende situatie zijn terechtgekomen. Ter onderbouwing daarvan vindt u in de 
volgende twee links mijn bezwaarschrift van 8 mei 2013 aan burgemeester en Schepenen van 
Zonhoven met onderbouwende toelichting:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-
door-het-schepencollege-zonhoven.pdf   
 
https://sites.google.com/site/ncfactueel/l-histoire-se-repete  
 
Toen ik Gert-Jan Sterckx daarop aansprak begon hij mij te bedreigen met de vermelding dat ik 
mensen zou bedreigen. Dit gaat voor mij te ver.  
 
Aan voorzitter Gwendolyn Rutten van het Partijbestuur Open- VLD richt ik dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om deze e-mail per direct door te sturen aan Staatssecretaris Maggie De Block en dat aan 
mij per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  
 
Zoals u in bovengenoemde links heeft kunnen lezen hangt dit handelen van Gert-Jan Sterckx samen 
met het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt vergiftigen en beproeven van mensen, dieren 
en planten en daarmee de (vanaf 1992) in gang gezette depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners. 
Daarin kunt u tevens lezen dat onze jeugd geen toekomst meer heeft, maar nog wel kan hebben maar 
dan moet het Partijbestuur van de Open-VLD snel anders handelen. Daarbij kan worden gerekend op 
onze hulp.  
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Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II. 

Daarmee ontstaat een nieuwe economie waarin nieuwe technologieën als de Nuloptie-
technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en 
hun wereld reddende werk doen. 

Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld, Nieuwe Economie geruisloos te laten 
verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen in 
elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken te komen tot een gezamenlijke aanpak. 
  
Voor het Partijbestuur Open- VLD is daarvoor een hoofdrol weggelegd. U kunt daarbij rekenen op 
onze bijdrage. 
  
Gezien de levensbedreigende situatie waarin Gert-Jan Sterckx ons heeft gebracht verzoek ik u 
hiernaar per direct een onderzoek in te stellen en voorafgaande daaraan ons uit te nodigen voor een 
toelichtend gesprek.  
 
Uw uitnodiging daarvoor zie ik (gezien de levensbedreigende situatie) graag vóór 23 mei 2013 
tegemoet.  
 
A.M.L. (Ad) van Rooij (mede namens familie)  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens cliënten)  
p/a. Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
+32 (0) 484749360 
 
 
Erik Verbeek (mede namens familie) 
No Cancer Foundation vzw (mede namens de 7000.000.000 vertegenwoordigde wereldbewoners)  
p/a. Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt  (België). 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com  
+32 (0) 488443073 
 
============================================================================ 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 mei 2013 16:10 
Onderwerp: "Verzoek om aan mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van Rooij per 
direct een electronische E+kaart te verstrekken op het adres Hazendansweg 36A te Zonhoven" 
Aan: info.maggiedeblock@ibz.fgov.be 
Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com> 
 
Aan Gertjan Sterckx 
Afdeling Communicatie van Staatssecretaris Maggie Deblock  
 
Bijgevoegd vindt u nogmaals bijgevoegd e-mail bericht d.d. 25 april 2013 ( 23.02 uur) aan 
Staatssecretaris Maggie Deblock  
 
Voor betreffend e-mailbericht zie ook de volgende link op No Cancer Foundation 
(www.nocancerfoundation.org)     
 
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie 
 
In hoopvolle afwachting van een bevrijdende beslissing van verantwoordelijk Staatssecretaris Maggie 
Deblock voor 18 mei 2013, verblijf ik, 
  
Hoogachtend 
 
 J.E.M. van Rooij van Nunen 
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Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
tel: +32 (0) 11758676 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 25 april 2013 23:02 
Onderwerp: Verzoek om aan mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van Rooij per 
direct een electronische E+kaart te verstrekken op het adres Hazendansweg 36A te Zonhoven 
Aan: info.maggiedeblock@ibz.fgov.be 
 

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

 
 
  
Zonhoven:  24 april 2013 

 
Mijn kenmerk: JEM/240413/vz   

 

 
Aantekenen  met ontvangstbewijs  
 
Aan: De Belgische Staat  
t.a.v. Maggie De Block Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding. 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel  
 
Telefoonnummer 
+32-(0) 2 542 80 11  
E-mail info.maggiedeblock@ibz.fgov.be 
 

(Dit schrijven bestaat uit 22 pagina’s met de producties A t/m H ( 168 blz.) aan bijlagen )  

 
 
 
Geachte Staatssecretaris Maggie De Block 
 
Mijn man 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. Mijn man 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 uw voorganger Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie - en asielbeleid.  
 
In de eerste pagina van de door mijn man mede namens mij gedane politieke asielaanvraag d.d. 6 
mei 2010 vindt u bijgevoegd (zie productie A). Daarin staat in de aanhef letterlijk het volgende 
geschreven: 
 

Aan: Mevrouw Joëlle Milquet,  
Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie - en 
asielbeleid, Kunstlaan 7, 1210 Brussel.  

 
België 6 mei 2010 

 
Betreft: 
Asielaanvraag van A.M.L. van Rooij, als lijsttrekker van De Groenen in Nederland, als directeur 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als bestuurder van Van Rooij Holding B.V. en als 
vennoot van Camping en Pensionstal “Dommeldal” om samen met mijn vrouw Annelies en mijn 
92-jaar oude moeder in Belgie te gaan wonen en vestigen, omdat ons in Nederland alle 
grondrechten zijn afgenomen, als de bemiddeling met de Nederlandse regering om die 
grondrechten terug te geven niet tot positief resultaat leiden. 

 
 

Voor de gehele 60 pagina’s tellende aanvraag d.d. 6 mei 2010 om politiek asiel, om samen met mijn 
man en zijn moeder te gaan wonen en te vestigen in België, omdat in Nederland al onze grondrechten 
zijn afgenomen, vindt u op internet in de volgende link met deeplinks aan onderbouw:   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-
belgie.pdf  
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http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
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
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.dommeldal.eu/
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
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De bij u bekende feiten kunt u lezen in het door mijn man op 22 april 2013 ingeleverde verzoekschrift 
bij het schepencollege van de gemeente Zonhoven, welke u kunt raadplegen op internet in de 
volgende link (met deeplinks) met bijbehorende producties 1 t/m 13 aan feitelijke onderbouw: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-wob-verzoek-asiel-aan-college-zonhoven.pdf  
 
Bijbehorende producties:   

Productie 1. ( 1 blz.) 
Productie 2. ( 1 blz.) 
Productie 3. ( 2 blz.) 
Productie 4. ( 1 blz.) 
Productie 5. ( 1 blz.) 
 

Productie 6.  ( 1 blz.) 
Productie 7.  ( 1 blz.) 
Productie 8.  ( 10 blz.) 
Productie 9.  ( 9 blz.) 
Productie 10. ( 10 blz.) 
 

Productie 11. ( 3 blz.) 
Productie 12. ( 1 blz.) 
Productie 13. ( 2 blz.) 
 

 
Ondanks deze wetenschap heeft Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken, namens de 
Staatssecretaris Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding letterlijk het volgende beslist (zie productie C):  
 

Koninkrijk België                                                                                BIJLAGE 20 

Provincie:                                                                                           (bijgewerkt 14/05/2008) 
Arrondissement: 
Gemeente: 3520 Zonhoven 
Ref: 7599310  

 
(Voorzijde) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN (1) 

 
In uitvoering van artikel 51. § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
wordt de aanvraag voor een verklaring van inschrijving, die op 14.01.2013  werd ingediend door: 
van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, Nationaliteit: Nederland : Geboortedatum: 20.09.1955, 
Geboortepolaats: Boxtel, Identificatienummer in het Rijksregister : 055092051011, Verblijvende te 
Hazendansweg, 36A 3520 ZONHOVEN 

 
om de volgende reden geweigerd: 

1
     

                  
o Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie; Betrokkene deed op 14.01.2013 een aanvraag tot verklaring 
van inschrijving in functie van haar echtgenoot overeenkomstig art. 40bis, §2, 1

e
 van de wet 

van 15.12.1980. Gezien het verblijfsrecht aan de echtgenoot van betrokkene (de heer van 
Rooij Adrianus nr. 53.03.10 603-37) diende te worden geweigerd, kan uiteraard het 
verblijfsrecht aan betrokkene evenmin worden toegestaan. 

 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 
dagen. 

 
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationalitietsbewijs.     

 
        Te Brussel, op 23.01.213 
  Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Intgratie 
 
        Ellen De Wolf 

attache   
STEMPEL  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op grond van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat met 
bovengenoemd besluit Ellen De Wolf, namens de Staatssecretaris Maggie De Block Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, valsheid in geschrift heeft 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-wob-verzoek-asiel-aan-college-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2013-factuur-wooncentrale-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-december-1993-diploma-hts-en-kiho-en-europese-erkenning.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.maggiedeblock.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-beslissing-staatssecretaris-de-block-asielaanvraag-fam-van-rooij.pdf
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gepleegd. Mijn man heeft u daarover al eerder bij e-mail van op de hoogte gebracht, waarop u op 28 
februari 2013 (11:25 uur) letterlijk als volgt heeft gereageerd:  
 

Van: info maggiedeblock <info.maggiedeblock@ibz.fgov.be> 
Datum: 28 februari 2013 11:25 
Onderwerp: Uw mail 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 

Geachte, 
  

Ik heb uw mail met veel aandacht gelezen. 
  

Gelet op het feit dat het gaat over een individueel dossier, heb ik uw schrijven overgemaakt aan 
mijn administratie, de Dienst Vreemdelingenzaken, met de vraag uw verzoek te willen 
onderzoeken en u op de hoogte te houden van het gevolg dat eraan wordt verleend. 

  
Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest, teken ik, 

  
met de meeste hoogachting, 

  
------------------------------------- 
Maggie DE BLOCK 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 
Boulevard de Waterloo laan 115 
1000 Brussel – 1000 Bruxelles 
Tel  02/542.80.11 

 

Daarmee heeft u aan mijn man kenbaar gemaakt dat u deze zaak intern in onderzoek heeft en mijn 
man van de voortgang op de hoogte zult houden. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ik verzoek u dan 
ook om deze e-mail met links en deeplinks aan onderliggende feitelijke informatie volledig in uw 
onderzoek te betrekken en aan mij dat schriftelijk te bevestigen.  
 
Aan aanvullende feitelijke informatie vindt u in de volgende twee links bijgevoegd mijn gisteren aan u 
per aangetekende brief d.d. 24 april 2013 (kenmerk: kenmerk: JEM/240413/vz ) toegezonden 
verzoekschrift, met bijbehorende producties A t/m H, met bewijs van aangetekende verzending:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-
staatssecretaris-maggie-de-block.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-bewijs-aangetekende-verzending-staatsecretaris-
de-block.pdf  
 
Bijbehorende producties.   

Productie A. ( 1 blz.) 
Productie B. ( 52 blz.) 
Productie C. ( 1 blz.) 
 

Productie D. ( 1 blz.) 
Productie E. ( 3 blz.) 
Productie F. ( 99 blz.) 
 

Productie G.  ( 4 blz.) 
Productie H.  ( 7 blz.) 
 

 

Hoe ernstig deze vanuit Nederland grensoverschrijdende misdaad door toedoen van DE BELGISCHE 
STAAT al maar liefst drie jaar lang op mij en mijn man te keer heeft kunnen gaan kunt u lezen in de 
hieronder door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN, Thonissenlaan 55, 3500 Te Hasselt op 15 maart 
2013 en 19 april 2013 gedane BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE in opdracht van F.M. van de 
Hoek en A.M.E. Kneepkens, wonende te Vught op verzoek van Meester  MESUT Tasci, 
Gerechtsdeurwaarder in de associatie GROENEWEGEN & PARTNERS, met standplaat te Arnhem, 
Nieuwe Oeverstraat, 33-1, overhandigd aan mijn man A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven als natuurlijk persoon en als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. Betreffende twee betekende exploten van Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN vindt u bijgevoegd. 
(zie productie G en zie productie H ), waarvan u de rechtstreekse links ook hieronder vindt ingelast  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-betekening-jan-belen-van-hoek.pdf  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2009-pleidooi-voor-pm-knaapen-kanton-eindhoven.pdf
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.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-mei-2009-reactie-op-conclusie-pm-knaapen-kanton-eindhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-bewijs-aangetekende-verzending-staatsecretaris-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-bewijs-aangetekende-verzending-staatsecretaris-de-block.pdf
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/22-april-2013-wob-verzoek-asiel-aan-college-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-beslissing-staatssecretaris-de-block-asielaanvraag-fam-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-bijzonder-verblijfsdocument-aml-van-rooij-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-april-2013-nota-met-opmerkingen-belgische-staat-asiel-beroep.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-betekening-jan-belen-van-hoek.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.gdwhasselt.be/gerechtsdeurwaarders.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juli-2012-verweer-kort-geding-van-hoek-wening-rechtbank-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juli-2012-verweer-kort-geding-van-hoek-wening-rechtbank-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-betekening-jan-belen-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-betekening-jan-belen-van-hoek.pdf
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Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen en 
tevens aan u als verantwoordelijk Staatsecretaris gericht.  

 
Deze door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN uitgereikte twee BETEKENINGEN - AKTE VAN 
AFGIFTE waren niet voorzien van een rechtsgeldige uitspraak, beschikking, vonnis of arrest, die is 
gebaseerd op een rechtsgeldige dagvaarding van A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon en als 
zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., welk er onmogelijk kan zijn omdat mijn man als 
politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 al maar liefst meer dan drie jaar onafgebroken in België 
verblijft.  
 
Dit alles heeft kunnen gebeuren omdat DE BELGISCHE STAAT, ondanks het maar liefst meer dan 
drie jaar lang onafgebroken verblijf van mijn man op Belgisch grondgebied, aan hem nog steeds geen 
geldig Belgisch identiteitsbewijs heeft verstrekt. Als gevolg daarvan is gerechtsdeurwaarder Jan 
BEELEN enkel een postbode die op grond van valselijk opgemaakte beschikkingen, vonnissen of 
arresten vanuit Nederland dienst doet als doorgeefluik voor de grensoverschrijdende afvalmaffia om 
bij mijn man, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” al zijn geld, eigendommen en (toekomstige) inkomsten te stelen en daarmee 
ook al mijn eigendommen af te nemen omdat ik in gemeenschap van goederen met mijn man ben 
getrouwd.  
 
Als DE BELGISCHE STAAT binnen uiterlijk zes maanden na 21 april 2010 (op 21 oktober 2010) het 
Belgische identiteitsbewijs aan mijn man A.M.L. van Rooij had verstrekt , waartoe DE BELGISCHE 
STAAT wettelijk verplicht was, dan had gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN nooit zo’n doorgeefluik 
voor de grensoverschrijdende afvalmaffia vanuit Nederland kunnen zijn. Dit omdat hij dan had moeten 
handelen in overeenstemming met art. 509 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betekent dat aan zijn 
bovengenoemde op 15 maart 2013 en 19 april 2013 gedane BETEKENINGEN – AKTE VAN 
AFGIFTEN  een rechtsgeldige uitspraak van de rechtbank had moeten zitten, waarop die exploten 
gebaseerd zijn. Daarmee is DE BELGISCHE STAAT onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor het stelen van al mijn geld, inkomen, roerende en onroerende eigendommen, als ook die van 
mijn man A.M.L. van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Camping 
en Pensionstal ‘Dommeldal’.  
 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT, onder verantwoordelijkheid van Staatssecretaris Maggie De 
Block, feitelijk aan het hoofd komen te staan van ’s-werelds grootste criminele organisatie die zich met 
behulp van de door Koning Albert II benoemde gerechtsdeurwaarders door Nederland laat gebruiken 
om sluipmoordende chemische genocide te plegen op 7000.000.000 wereldbewoners.  De oorzaak 
daarvan zit hem in de volgende feitelijke gegevens:  
 
Op 10 september 1944 nam de ministerraad kennis van het politiek testament van Leopold III, door 
de koning als een publiek manifest opgesteld in januari –maart 1944. Leopold gaf hierin een 
verantwoording van zijn optreden naast politieke krachtlijnen voor de naoorlog en vroeg van zijn 
ministers een publiek mea culpa, een knieval voor hun gedrag en “vergissingen” in de eerste 
oorlogsmaanden. Pierlot las waarschijnlijk enkel het hoofdstuk 7 voor, waarin Leopold zijn ministers de 
schuldbekentenis en voor zichzelf eerherstel en de “noodzakelijke genoegdoening” eiste.  
Dit testament waarin de vorst zijn ervaringen uit de jaren 1930 en het begin van de oorlog staande 
hield sloeg in als een bom. Zij bezorgden het document terug aan zijn dragers en gedroegen zich 
alsof er niets was. (Bron: Het boek “August-Edmond De Schrijver, 1898- 1991 politieke biografie van 
een gentleman-staatsman ISBN 9058671518). Dit betekent dat Premier Hubert Pierlot de hoofstukken 
1 t/m 6 en 8 uit het “politiek testament” van Leopold III niet heeft voorgelezen aan de ministerraad en 
ook niet aan het Belgische publiek ter kennis heeft gebracht, terwijl het een publiek manifest betrof. 
Omdat dit “politiek testament” onlosmakelijk zit verbonden aan koning Leopold III en op 10 september 
1944 op Belgisch Grondgebied was, betekent dat ingevolge de Belgische Grondwet vanaf die datum 
alle in Londen gesloten verdragen zijn verworpen.   
 
Op 21 oktober 1943 heeft Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg de Monetaire Overeenkomst gesloten. Deze ondertekening heeft Paul- 
Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van Koning Leopold III in strijd met zijn latere  
“politiek testament” van 25 januari 1944, waarin alle in Londen gesloten verdragen zijn verworpen.  

http://www.gdwhasselt.be/gerechtsdeurwaarders.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-oktober-2012-sommatiebrief-hans-dijkman-philips.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-verzoekschrift-ncf-aan-procureur-des-konings-hasselt.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2012-milieucommisie-tweede-kamer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-verzoekschrift-ncf-aan-procureur-des-konings-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://books.google.be/books?id=Dseo-rUTHakC&pg=PA270&lpg=PA270&dq=overhandiging+politiek+testament+leopold+9+september+1944+spaak&source=bl&ots=1LFmKQiYs5&sig=bxwLbm4wKVr95BEktTJTROFWnds&hl=en&sa=X&ei=d61uUcr_HYmr0QX764HYDw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=overhandiging%20politiek%20testament%20leopold%209%20september%201944%20spaak&f=false
http://books.google.be/books?id=Dseo-rUTHakC&pg=PA270&lpg=PA270&dq=overhandiging+politiek+testament+leopold+9+september+1944+spaak&source=bl&ots=1LFmKQiYs5&sig=bxwLbm4wKVr95BEktTJTROFWnds&hl=en&sa=X&ei=d61uUcr_HYmr0QX764HYDw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=overhandiging%20politiek%20testament%20leopold%209%20september%201944%20spaak&f=false
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Pierlot
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
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Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze 
ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de koning in 
strijd met het “politiek testament” van 25 januari 1944 van koning Leopold III, waarin hij alle in Londen 
gesloten verdragen heeft verworpen. 
  
Ondanks deze voorkennis bij alle Belgische federale regeringen vanaf 10 september 1944 tot op 
heden, heeft geen enkele regering uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van 25 januari 
1944 van koning Leopold III en is men verder gegaan op bovengenoemde in Londen in strijd met de 
Belgische Grondwet  gesloten Verdragen (overeenkomsten) van 21 oktober 1943 en 5 september 
1944 met Nederland en Luxemburg. Dat heeft tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-
Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om 
onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt. In april 1956 heeft het Comité twee 
voorstellen gedaan over “de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt” en “de 
oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie”. Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen 
van “het EEG-verdrag” of “het Verdrag van Rome” de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, 
Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens 
België werd dit “ EEG-verdrag” ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et 
d'Oppuers. Kort voor het verdrag werd ondertekend stond Robert Rothschild naast Paul-Henri Spaak 
te staren op het Forum Romanum in Rome, toen Spaak zei:  ik denk dat we het Romeinse Rijk 
hebben hersteld zonder een enkel schot te hebben afgevuurd.  
 
Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden “Verdrag van 
Rome” volgde het “Verdrag van Maastricht” welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het 
Verdrag van Maastricht  werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie 
(EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou 
worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline 
afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm".  
 
Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het 
verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 
gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het 
Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de 
gevolgen daarvan  rampzalig zijn voor België, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel de 
Belgische Federale Overheid is in de mogelijkheid om samen met het Belgische Grondwettelijke Hof 
en de Verenigde Naties een ramp van een omvang, waarin zo’n 90% van 7000.000.000 
wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door per direct  uitvoering te geven aan het 
“politiek testament” van koning Leopold III, waartoe België al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk 
verplicht is.   
 
Daarmee zal direct een einde komen aan het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt 
vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten waarmee de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners kan worden voorkomen. 
 
Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II. Dit als waardering 
voor Koning Albert I die zijn leven voor het behoud van de soevereiniteit van België heeft opgeofferd 
(voor zie foto’s in volgende link):  
 
Daarmee ontstaat vanuit België een nieuwe wereldeconomie waarin nieuwe technologieën als de 
Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden 
geboycot en hun wereld reddende werk doen.  
 
Daaruit zal een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  
 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_nationale_regeringen
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_(1957)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_(1957)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Snoy_et_d%27Oppuers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Snoy_et_d%27Oppuers
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rothschild
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rothschild
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_(1957)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_(1957)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Maastricht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_en_Monetaire_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_begrotingsdiscipline
http://www.express.be/articles/nl/Maastrichtnorm.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Nice
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.eqgen.nl/gezondheid_depopulatie.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Belgi%C3%AB
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
https://sites.google.com/site/ncfactueel/


 
© 9 

Met bovengenoemde bewijsstukken is feitelijk komen vast te staan dat mijn man A.M.L. van Rooij (zie 
foto) op 21 april 2010 nooit als politiek vluchteling naar België had behoeven te vluchten als de 
Belgische federale regering op 10 september 1944 uitvoering had gegeven aan het “politiek 
testament” van koning Leopold III. Dit betekent dat De BELGISCHE STAAT daarmee alles had 
kunnen voorkomen wat ik met mijn gezin al maar liefst 26 jaar lang hebben moeten meemaken.  
 
De Belgische Staat kan alle schade verhalen op de veroorzaker, zijnde de Nederlandse gemeente 
Sint-Oedenrode, omdat die mijn man A.M.L. van Rooij niet heeft uitgeschreven uit haar Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) waartoe zij wettelijk verplicht waren.  
 
Aan namens de BELGISCHE STAAT verantwoordelijke Staatsecretaris Maggie De Block voor Asiel 
en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding wil ik dan ook vragen om aan onze al 
maar liefst 26 jaar lang voortdurende lijdensweg voor het behoud van het leven op aarde abrupt een 
einde te maken en op grond van bovengenoemde feiten het volgende te beslissen:  
 

I. Dat het door Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken, namens de Staatssecretaris Maggie 
De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding valselijk opgemaakt besluit d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) per direct wordt 
ingetrokken als ook de daarmee samenhangende lopende rechtszaak onder rolnummer: 
121.746 die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in behandeling is genomen.  
 

II. Dat de BELGISCHE STAAT aan mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van 
Rooij per direct een electronische E+kaart verstrekt op het adres Hazendansweg 36A te 
Zonhoven waar wij al vanaf 1 januari 2011 onze hoofdverblijfplaats hebben en mijn man als 
Unieburger vanaf 21 april 2010 duurzaam in België verblijft en daarmee heden meer dan drie 
jaar ononderbroken legaal verblijft in België.    
 

III. Dat de BELGISCHE STAAT alle bij mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van 
Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en onze Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” aangerichte schade vergoedt die het gevolg is van het feit dat de 
BELGISCHE STAAT aan ons niet binnen zes maanden na onze aanvraag van politiek asiel 
d.d. 6 mei 2010 een electronische E+kaart heeft verstrekt voor verblijf van onbepaalde duur in 
België. De BELGISCHE STAAT kan vervolgens al die schade op de veroorzaker verhalen, 
zijnde de Publiekelijke rechtspersoon Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze burgemeester 
en wethouders, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  

 
In hoopvolle afwachting van een spoedige bevrijdende beslissing, verblijf ik, 
 
Hoogachtend  

 
J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: +32 (0) 11758676  
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