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DAS voor iedereen: een betaalbare rechtsbijstandverzekering 

 

Tegenwoordig eindigt u met een geschil al gauw voor de rechter. Met een rechtsbijstandverzekering 
van DAS verzekert u zich van juridische ondersteuning én advies bij conflicten. Maar niet alleen voor 
uzelf ook uw partner en de inwonende kinderen van u en/of uw partner zijn standaard meeverzekerd.  

Aan: DAS Rechtsbijstand, 
Kantoor ’s-Hertogenbosch  
Postbus: 338, 
5201 AH ’s-Hertogenbosch 
t.a.v. Mw. Mr. G.J.M. Duijvestijn, 
 

 
Geachte Mevrouw Duijvestijn 
 
Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, met hun Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” gevestigd aan het adres ’t Achterom 9 – 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, hierna te 
noemen: cliënten berichten wij u dat cliënten uw sommatiebrief d.d. 29 september 2011 
(DFB.7.11.75584) (zie bijlage) op bevel van “Van Aarle Houtbedrijf B.V.” in goede orde hebben 
ontvangen.  
 
Uit de inhoud van uw sommatiebrief is feitelijk komen vast te staan dat “Van Aarle Houtbedrijf B.V.” 
voor u heel veel informatie heeft achtergehouden, hetgeen moet worden beschouwd als een genocide 
plegende misdrijf. Voor de feitelijke inhoud van dat misdrijf verwijzen wij u naar ons op 21 september 
2011 (10.25 uur) verzonden verzoekschrift aan:  

- Van Swaay Hout B.V., t.a.v. de nieuwe directie Tessa en Sanne van Swaay 
- Koningin Beatrix, die in 1993 bij beschikking onder nummer: 30909 Van Swaay Hout B.V. tot 

Hofleverancier heeft uitgeroepen   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-september-2011-verzoek-aan-van-swaaij-hout-ekc.pdf     
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud met links en deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Om niet medeplichtig te worden aan dit door “Van Aarle Houtbedrijf B.V.” al maar liefst 24 jaar lang 
voortdurende genocide plegende misdrijf, waardoor als gevolg daarvan (honderd)duizenden mensen 
eerder zullen sterven aan kanker, sommeren wij DAS Rechtsbijstand om binnen 24 uur na heden uw 
sommatiebrief d.d. 29 september 2011 aan cliënten in te trekken en van bovengenoemde door “Van 
Aarle Houtbedrijf B.V” gepleegde genocide misdrijf strafaangifte te doen bij de politie in Sint-
Oedenrode en ondergetekende dat binnen 24 uur na heden schriftelijk te bevestigen.        
     
Een afschrift hiervan is verstuurd aan: 

- Van Aarle Houtbedrijf B.V. (info@vanaarlehoutbedrijf.nl)  
- Van Swaay Hout B.V. (info@vanswaay.nl) 
- Koningin Beatrix (voorlichting@raadvanstate.nl) 
- Julius Vischjager, The Daily Invisible  (julius601@hotmail.com) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl) 
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl) 
- Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org)  
- Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl)  
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- No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com) 
- Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Klokkenluideronline (drsmkat@yahoo.com)  
- Ine Veen (ine.veen@quicknet.nl) 
- Wieteke van Dort (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Wim Eijk Nederlandse Aartsbisschop (rkk@kro.nl, pers@aartsbisdom.nl)  
- Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk (F.Bovenkerk@uu.nl)                           

     
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 4 oktober 2011 verblijven wij;   
  
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum BV 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij  
Europees erkend safety manager 
 
From: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Date: 2011/10/2 
Subject: Sommatie aan DAS Rechtsbijstand naar aanleiding van Sommatie van DAS Rechtsbijstand 
inzake Van Aarle Houtbedrijf B.V. 
To: gjm.duijvestijn@das.nl, info@das.nl 
Cc: info@vanaarlehoutbedrijf.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, info@vanswaay.nl, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, SDN <sdn@planet.nl>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, nieuws hetechtenieuws <nieuws@hetechtenieuws.org>, kleintje 
stelling <kleintje@stelling.nl>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, 
arend@argusoog.org, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, 
bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, rkk@kro.nl, pers@aartsbisdom.nl, 
F.Bovenkerk@uu.nl 
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