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Zonhoven: 19 mei 2015

Rolnummer: 2015/AR/864 (burqerliike qriffie) Hof van Beroep te Antwerpen;
Rolnummer: 141364/A (burqerliike qriffie) Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling
Hasselt.

Geachte Voorzitter M. BLEYENBERGH en raadsheren Mr. B. CATTOIR en Mr. R LYEN,

De volgende natuurlijke personen:
1. Van Rooi i .  Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

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);
laten u hierbij de volqende nadere stukken toekomen op ons wrakingsverzoek d.d. 30 maart 2015
van mr. P. Wollens, Rechter voor de burqerliike rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling
Hasselt, in de zaak met Rolnummer:141364/A met de sommatie om op uiterliik 21 mei 2015 te
hebben beslist niet bevoeqd te ziin dit wrakinqsverzoek in behandelinq te nemen op de feiten
zoals die staan venvoord in deze nadere stukken en dat op uiterliik 21 mei 2015 bij aangetekende
brieven schriftelijk te hebben bevestigd aan bovengenoemde natuurlijke personen en rechtspersonen
op de juiste adressen en daarvan, gezien de korte termijn, op uiterliik 21 mei 2015 een kopie toe te
sturen aan de volgende twee e-mailadressen: ekc.avanrooii@qmail.com en
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Afoeqeven met ontvanqstbeVestiqino

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

- Mr. M. BLEYENBERGH (voorzitter)
- Mr. B, CATTOIR (raadsheer)
- Mr. R LYEN (raadsheer)

Betreft:

Nadere stukken op ons wrakingsverzoek d.d. 30 maart 2015 van mr. P. Wollens, Rechter voor de burqerli ike
rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de zaak met Rolnummer:1413641A;
met de sommatie om op uiterl i ik 2í mei 2015 te hebben beslist niet bevoeqd te ziin dit wrakinqsverzoek in
behandelinq te nemen op de feiten zoals die staan verwoord in deze nadere stukken en dat oo uiterliik 21
mei 2015 bij aangetekende brieven schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende natuurlijke personen op de
hieronder aangegeven juiste adressen:

o Van Rooii. Adrianus Marius LambeÉus, vanaf I januari 201 I wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

. , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o n e n d e o p h a a r h o o f d v e r b | i j f p | a a t s
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

en daarvan, gezien de korte termijn, op uiterliik 21 mei 2015 een kopie toe te sturen aan de volgende twee e-
mailadressen: gkc.avanrooij@qmail.cqm en de.groenen.beloig@qmail.com. Dit om als behandelend raadsheren
van het Hof van Beroep te Antwerpen niet persoonlijk medeplichtig te worden aan de ín deze nadere stukken
feitelijk onderbouwde grensoverschrijdende partijpolitieke misdaad die eerst bestuursrechtelijk moet worden
opgelost alvorens er strafrechtelijk en/of civielrechtelijk iets kan en/of mag worden behandeld, dan wel worden
uitgesproken.

Bevat í95 blz. met de stukken At/m J (81blz.), totaal: 276blz.


