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Sint-Oedenrode / Zonhoven: 19 mei 2015

Rolnummer: 2015/AR/865 (burqerliike oriffie) Hof van Beroep.te Antwerpen
ffiltienr.: nlZt.gg.Zgtlt+ (colrectionele oriffie)
Rechtbant< van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt'

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqinq

Aan: Hof van Beroep te Antwerpen, namens deze de volgende

- Mr. M. BLEYENBERGH (voorzi@rc*rl*;,;:l l*r,rrliip v
- Mr. B. CATTOIR (raadsheer) Hof van ber$sp tË
- Mr. R LYEN (raadsheer) oP

Betreft:

Nadere stukken op ons wrakingsverzoek d-d. 26 maar|2015 van mr. Ghristine Goopmens, Voorzitter

Raadkamer Re&tbank van de àorrectionele rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de

zaak met Notitienr. : HA21 .99'291 I 1 4 (Dossiernr. 808/1 a);
mái ae sommatie om op uiterliir zi mei z9ís te hebben b"'li:l"i="1L"Y9999!1ii!ïi+ti'3lj-'t1"Ï:;f:iiJji

en datrullelliiLZl
t igd aan de volgende natuurli jke personen en

rechtspersonen op de hieronder aangegeven juiste adressen:

uitgesproken.

ffi stukken A Um J (81blz.)' totaal: 277 blz'

. 
'Van 

Rooii. Adrianus Marius-Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats

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

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
. Campinq en Èensionstal "Dommeldà|" éenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032' vanaf 1

hterom9-9A,5491XDSint-oedenrode(Nededand),voorheen
KvK 17202675 vestigingsnummer: 00001 5269639;

. Ecoloqisch Kennis-CJntrum B.V.. met ondernemingsnummer: 160901 11 , vanaf 5 maart 1998 gevestigd

ophetadresÏAct ' terom9A,5491XDSint-oedenrode(Neder|and);
. Vàn Rooii Holdinq 8.V.. met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres l Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
. politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, vanaf 14 januari

rom 9,5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en daarvan, lezien óe tàrte termijn, op uiterliik 21 mei 2015 e_en kopie toe te sturen aan de volgende twee e-

mailadressen: ekc.avanroqlj@gm;il.c;6 en G.groenenJelgig@gmail.c-om' Dit om als behandelend raadsheren

van het Hof van Beroep te Anhr/erpenïèt persóntijt méCepticntig te worden aan de in deze nadere stukken

feitelijk onderbouwde grensouerschrijdende partijpoiitieke misdaad.die eerst bestuursrechtelijk moet worden

opgeíost alvorens er slrafrechtelijk eÁ/of civielreintetilf iets kan en/of mag worden behandeld, dan wel worden

\\e/
GCAChIE VOOrZittEr M. BLEYENBERGH CN TAAdShCTEN MT. B. CATTOIR EN MT' R LYEN'

De volgende (rechts)Personen:
1. 

- 
Van Èooii. Ádrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari 201 1 wonende op zijn

nooto"e,rot irrpta-ats Haze ndansweg 36A, 3520 Zon hoven (Bel g ië) ;
2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, vanaf I januari 2011 wonende op haar

hoofd,^rblijfpl""ts Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

/À


