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Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
Date: za 25 dec. 2021 om 17:40 
Subject: HEILIGE SCHRIFT vanuit het HEILIGE LAND  
aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs inzake dossiernummer: B28444908 
To: teambelastingen@ccc.nl  Cc: Sociale Databank Nederland <sdn@planet.nl> 
 
Aan: belastingdeurwaarder Charles Jacobs 
Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066)    
Vestigingsadres: Van Heemstraweg 58, 6651 KH, Druten 
(e-mail: teambelastingen@ccc.nl)(uw dossiernummer: B28444908).   
 

Geachte belastingdeurwaarder Charles Jacobs,  

In overeenstemming met het door burgemeester en wethouders van Meierijstad, namens deze de 
heffings- en invorderings-ambtenaar Arno de Beer van de gemeente Meierijstad, genomen besluit  
d.d. 1 september 2021 (op 15 september 2021 gepubliceerd in het GEMEENTEBLAD van Meierijstad, 
Nr. 315829) heeft Mandaat B.V. (KvK-nummer: 10030766) met de publiekrechtelijke rechtspersoon 
gemeente Meierijstad (KvK nummer 66723019) een raamovereenkomst gesloten voor het verrichten 
van gerechtsdeurwaardersdiensten.  
 
Met deze met Mandaat B.V. ((is in werkelijkheid Charles Staats van DAS Holding NV (KvK-nummer: 
34157138)) ondertekende raamovereenkomst hebben heffings- en invorderings-ambtenaar Arno de 
Beer van de gemeente Meierijstad en Charles Staats van DAS Holding NV weten te bereiken dat 
daarmee tevens een voor iedereen onzichtbare overeenkomst is gesloten tussen DAS Nederlandse 
Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (KvK-nummer 33110754) en de gemeente Meierijstad. 
Dit betekent dat particulieren die bij DAS een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten via 
Mandaat B.V. ook zitten verbonden aan deze raamovereenkomst met de gemeente Meierijstad.                 
Dit betekent dat heffings- en invorderings-ambtenaar Arno de Beer van Meierijstad, namens 
burgemeester en wethouders van Meierijstad, daarmee een CHANTABELE dictatoriale macht heeft 
verkregen over alle particulieren in de gemeente Meierijstad die bij DAS een rechtsbijstandverzekering 
hebben afgesloten.  
 
Met deze met Mandaat B.V. ((is in werkelijkheid Charles Staats van DAS Holding NV (KvK-nummer: 
34157138)) ondertekende raamovereenkomst hebben heffings- en invorderings-ambtenaar Arno de 
Beer van de gemeente Meierijstad en Charles Staats van DAS Holding NV tevens weten te bereiken 
dat de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze 
secretaris/directeur Marijke Wilms van Meierijstad, betreffende raamovereenkomst hebben gesloten 
met de wetenschap dat dezelfde Marijke Wilms secretaris is van de het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad van Meierijstad. Daarmee heeft Mandaat B.V., handelend onder de 
naam van Cannock Chase Public, feitelijk een dictatoriale macht weten te verkrijgen over het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Meierijstad. Omdat juridisch adviseur                  
A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad de bedenker en schrijver van deze 
raamovereenkomst is, betekent dat hij daarmee (via secretaris/directeur Marijke Wilms) een 
dictatoriale macht heeft weten te verkrijgen over alle ambtenaren, het gehele college van 
burgemeester en wethouders en de gehele gemeenteraad van Meierijstad.  
  
Met deze met Mandaat B.V. ((is in werkelijkheid Charles Staats van DAS Holding NV (KvK-nummer: 
34157138)) ondertekende raamovereenkomst heeft juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller 
van de gemeente Meierijstad weten te bereiken dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente 
Meierijstad (KvK nummer 66723019) met werknemer Charles Jacobs van Mandaat B.V. (KvK-
nummer: 10030766) een “Arbeidsovereenkomst” kan sluiten, waarbij hij als “Onbezoldigd”  
belastingdeurwaarder, namens burgemeester en wethouders van Meierijstad, executoriaal beslag 
mag leggen op alle gelden, inkomens, roerende en onroerende goederen van alle inwoners binnen         
de gemeente Meierijstad.  
 
Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad heeft daarmee weten te 
bereiken dat werknemer Charles Jacobs van Mandaat B.V. (KvK-nummer: 10030766), vanuit zijn 
functie als gemandateerd “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder van de gemeente Meierijstad, 
gebruik moet maken van: 
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• de “valse dossiers” die heffings- en invorderings-ambtenaar Arno de Beer van de gemeente 
Meierijstad (dan wel zijn ondergemandateerde ambtenaren) via het toetsenbord van een 
computer in het BELASTING-registratiesysteem van de Gemeente Meierijstad heeft 
ingebracht.  

• de “valse BAG-gegevens” (Basisregistratie Adressen en Gebouwen gegevens) van de 
gemeente Meierijstad, die BAG/WOZ- gegevensbeheerder Arian Broeren (dan wel zijn 
ondergemandateerde ambtenaren) via het toetsenbord van een computer in het BAG/WOZ- 
registratiesysteem van de Gemeente Meierijstad heeft ingebracht.  

• de “valse BRP-gegevens” die hoofd Burgerzaken/KCC John Minnen (dan wel zijn 
ondergemandateerde ambtenaren) via het toetsenbord van een computer in het BRP- 
registratiesysteem van de Gemeente Meierijstad heeft ingebracht.  

 
Hiermee heeft Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad ook het 
volgende weten te bereiken:  
 

• dat onder zijn “dictatoriaal toezicht” werknemer Charles Jacobs van Mandaat B.V.                    
(KvK-nummer: 10030766), - vanuit zijn functie als gemandateerd “Onbezoldigd” 
heffingsbelastingdeurwaarder van de gemeente Meierijstad -, gebruik moet maken van de 
onder zijn toezicht ingebrachte “valse dossiers”, “valse BAG-gegevens” en “valse BRP-
gegevens” in het BELASTING-registratiesysteem, BAG/WOZ- registratiesysteem en BRP- 
registratiesysteem van de Gemeente Meierijstad; 

• dat werknemer Charles Jacobs van Mandaat B.V. (KvK-nummer: 10030766), - vanuit zijn 
functie als gemandateerd “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder van de gemeente 
Meierijstad -, geniet van dezelfde rechtsbescherming als een ambtenaar. Dit betekent dat hij 
voor het plegen van misdrijven STRAFRECHTELIJK IMMUUN is op grond van de door de 
Hoge Raad uitgesproken Pikmeerarresten en Arrest Vleigbasis Volkel. Dit omdat de Hoge 
Raad heeft geoordeeld dat MISDRIJVEN die zijn gepleegd namens een door het college van 
burgemeester en wethouders gemandateerde ambtenaar juridisch moeten worden beoordeeld 
als zijnde gepleegd onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad (van Meierijstad) (Video).              

 
Hiermee heeft Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad tevens 
het volgende weten te bereiken:  
 

• dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Meierijstad (KvK nummer 66723019)            
voor deze door “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder Charles Jacobs verrichte 
werkzaamheden in overeenkomstig met betreffende raamovereenkomst geld betaald aan 
Mandaat B.V. ((is in werkelijkheid Charles Staats van DAS Holding NV (KvK-nummer: 
34157138)) en dat vervolgens van dat van de gemeente Meierijstad verkregen geld Mandaat 
B.V. (KvK-nummer: 10030766) het salaris betaald aan hun werknemer Charles Jacobs. 

 
Daarmee heeft Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad 
vervolgens weten te bereiken:  
 

• dat voor de door “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder Charles Jacobs gepleegde 
MISDRIJVEN de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Meierijstad (KvK nummer 
66723019) juridisch niet meer verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld en                
dat ook Mandaat B.V., handelend onder de naam van Cannock Chase Public, voor deze 
gepleegde MISDRIJVEN juridisch niet verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld. 
Dit omdat hun werknemer Charles Jacobs die MISDRIJVEN heeft gepleegd vanuit zijn 
functie als gemandateerd “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Meierijstad en daarmee op grond 
van de door de Hoge Raad uitgesproken Pikmeerarresten en Arrest Vleigbasis Volkel over 
een STRAFRECHTELIJKE IMMUNITEIT beschikt.         

 
Daarmee heeft Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad het 
juridisch voor elkaar weten te krijgen dat door “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder Charles 
Jacobs van Cannock Chase Public onder zijn toezicht en zijn opdracht geld stelende, inkomen 
stelende, roerende goederen stelende en onroerende goederen stelende MISDRIJVEN moeten 
worden gepleegd die moeten gebeuren op basis van de onder zijn toezicht ingebrachte “valse 
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dossiers”, “valse BAG-gegevens” en “valse BRP-gegevens” in de BELASTING-registratiesysteem, 
BAG/WOZ- registratiesysteem en BRP- registratiesysteem van de Gemeente Meierijstad.  
 
Daarmee zijn met name Juridisch adviseur A (Publiekrecht) André Muller van de gemeente Meierijstad 
en “Onbezoldigd” heffingsbelastingdeurwaarder Charles Jacobs in juridische zin mythische, 
bovennatuurlijke wezens geworden dat volgens diverse religies het midden houdt tussen mensen 
en goden. Dergelijke personen worden “Demonen” genoemd die veel machtiger zijn dan mensen, 
maar minder sterk dan goden. Ze leven heel lang, maar zijn niet altijd onsterfelijk zoals goden dat in 
principe wel zijn. Vaak zijn ze onzichtbaar en merkt men hen alleen op door de effecten van hun 
handelen. Zo zou een bries door hen kunnen worden veroorzaakt. In sommige religies worden 
demonen gezien als brengers van het kwaad. Daarmee staan ze tegenover wezens die het goede 
vertegenwoordigen. Dit geldt voor het christendom, het jodendom, de islam, het zoroastrisme en 
het hindoeïsme. Zo kregen de bewoners van de woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC  
Sint-Oedenrode, in opdracht van de gemeente Meierijstad op 01 december 2021 om 11.40 uur onder 
de naam van Charles Jacobs van Cannock Chase Public een betekend EXPLOOT, Hernieuwd bevel 
tot betaling van € 1.113,68 en aankondiging beslaglegging, in hun brievenbus, die is bestemd voor  
WJ van den Heuvel (BSN: 042314987) die al vanaf 17 januari 2007 woont op HEILIGE GROND op 
het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad), welke in het bezit is van 
Paus Franciscus en waarover de op 7 oktober 2018 benoemde kapelaan Bryan van de Mortel 24 uur 
per dag moet waken.  
 
Vanuit mijn functie als gewijd acoliet van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda, Mgr. 
Bekkersplein 1, 5491 EB, Sint-Oedenrode, waar vanaf 17 januari 2007 de woonplaats van WJ van 
den Heuvel (BSN: 042314987) staat geregistreerd in het “bewoningsregister”, - dat zorgvuldig wordt 
bijgehouden door haar secretaris Riny Tijssen onder toezicht van voorzitter Mgr. Rob Mutsaerts -, ben 
ik ((zijnde A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wonende op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats in zijn 
eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode) op 5 december 2021 naar de  
HEILIGE GROND op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) 
gegaan op de plaats waar WJ van den Heuvel (BSN: 042314987) woont. Op mijn vraag of ik “mentor” 
mocht worden vanwege zijn huidige geestelijke en lichamelijke toestand, kreeg ik ((in het bijzijn van 
drie getuigen (engelen)) om 15.01 uur van hem te horen “GRAAG DAARMEE BEN IK VAN DEZE AL 
MAAR LIEFST VANAF 17 JANUARI 2007 VOORTDURENDENDE LIJDENSWEG VERLOST”.                    
De heer W.J. (Wim) van den Heuvel heeft daarmee met behulp van drie Engelen beslist dat                     
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 5 december 2021 om 15.01 uur als mentor over hem  
beslist in onder meer de volgende zaken: verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en overige 
beslissingen   op het persoonlijke vlak, als ook over feitelijke zaken, zoals het inzien van dossiers en 
het geven van VOLMACHT aan het gerenommeerde bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.                    
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten ben ik als “mentor” van WJ van den Heuvel (BSN: 
042314987) samen met het gerenommeerde bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer 
16090111) waaraan “mentor” A.M.L. van Rooij de volmacht heeft gegeven op 20 december 2021   
naar de woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, gegaan waar Onbezoldigd” 
heffingsbelastingdeurwaarder Charles Jacobs namens burgemeester en wethouders van Meierijstad, 
vanuit Cannock Chase Public naar toe zou gaan om onder “Demonisch verkregen macht” met behulp 
van een “vals dossier”, “valse ingebrachte BAG-gegevens” en “valse ingebrachte BRP-gegevens”             
bij de bewoners op het adres Vresselseweg 16 en 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, alles te stelen, 
waaronder een loonwerkbedrijf met bedrijfswoning en grote bedrijfsloods met omgevingsvergunning 
met een economische waarde van meer dan een miljoen euro. Om dat te voorkomen heeft     
A.M.L. van Rooij (als mentor van WJ van den Heuvel) met de hulp van de van “armen” verkregen                  
€ 1.113,68 het HEILIGE LAND, welke in het bezit is van Paus Franciscus en onder toezicht staat              
van kapelaan Bryan van de Mortel, weten te redden uit de klauwen van de DIEF, zijnde burgemeester 
en wethouders van Meierijstad.   
 
Tot mijn grote verbazing is deze door “Demonen” aangestuurde dief Charles Jacobs van Cannock 
Chase Public op 20 december 2021 niet op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, 
komen opdagen, terwijl hij dat in zijn op 01 december 2021 om 11.40 uur betekende EXPLOOT, 
Hernieuwd bevel tot betaling van € 1.113,68 en aankondiging beslaglegging, heeft kenbaar gemaakt. 
Daarmee staat voor mij vast dat hij bang is voor de drie engelen die WJ van den Heuvel (BSN: 
042314987) op HEILIGE GROND vanuit zijn woonplaats op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 
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https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=CjwKCAiAn5uOBhADEiwA_pZwcBQdjFHaLykn9te9laoXWr9FhtyNdwk2FvhHtMsvGxGWIJQnULq-YBoCB3YQAvD_BwE
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=CjwKCAiAn5uOBhADEiwA_pZwcBQdjFHaLykn9te9laoXWr9FhtyNdwk2FvhHtMsvGxGWIJQnULq-YBoCB3YQAvD_BwE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engel
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
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HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) hebben geholpen om vanaf 5 december 2021 om 15.01 uur             
gewijd acoliet A.M.L. van Rooij te machtigen om als “mentor” voor hem te beslissen in onder meer             
de volgende zaken: verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en overige beslissingen op het 
persoonlijke vlak, als ook over feitelijke zaken, zoals het inzien van dossiers en het geven van 
VOLMACHT aan het gerenommeerde bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer 
16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten laat het gerenommeerde bedrijf Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als enig directeur gewijd acoliet A.M.L. van Rooij wonende (hoofdverblijfplaats 
hebbende) op het adres ’t Achterom 9, 5491 Sint-Oedenrode, aan belastingdeurwaarder Charles 
Jacobs hierbij haar HEILIGE SCHRIFT d.d. 20 december 2022 (kenmerk: EKC/20122021/WvdH-expl) 
in uw dossiernummer: B28444908 toekomen (Lees blz. 5 t/m 22). Wij verzoeken u hierbij kennis             
te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Op grond van de inhoud van deze HEILIGE SCHRIFT sommeren wij u, zijnde belastingdeurwaarder 
Charles Jacobs, om in het bijzijn van kapelaan Bryan van de Mortel, die 24 uur per dag moet waken 
over de zielen van de overledenen op het kerkhof van de Antonius van Paduakerk in Nijnsel op het 
adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel, in aanwezigheid van de bestuurder van de Stichting 
Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 41052377) die als auteur van het vastleggen van deze 
verschijning met drie engelen van mentor A.M.L. van Rooij met copyright de auteursrechten heeft 
verkregen, op een zo’n korst mogelijke termijn een afspraak met beheerder kapelaan Bryan van de 
Mortel te maken om executoriaal beslag te leggen op de enveloppe met daarin de van “armen” 
verkregen € 1.113,68. Het betreffen de volgende biljetten en munten: 

22 x 50 eurobiljet, de nummers: 
 

 

• U10246583282 

• X10826080985 

• P12641719249 

• P02842693444 

• VA2788812785 

• RC4151701903 

• WB1986098823 

• RC5035693846  
 

 

• UC9392318821 

• VB4783655422 

• X88320143297 

• X68815131293 

• E01350609789 

• X65430720443 

• V58319129236 

• P29970540631 

 

• X82237335824 

• V39052679746 

• V58192362265 

• P84339128193 

• WA8804414125 

• X91118072711 
 

 
1 x 10 eurobiljet, nummer en de munten:    
 

 

• TA0521485429  

• 1 x 2 Euromunt 

• 1 x 1 Euromunt  

• 1 x 50 Eurocent 
 

 

• 1 x 10 Eurocent 

• 1 x 5   Eurocent 

• 1 x 2   Eurocent 

• 1 x 1   Eurocent 

 
Dit met de sommatie om betreffende van de “armen” verkregen in executoriaal beslag genomen                   
€ 1.113,68 via kapelaan Bryan van de Mortel in bewaring te geven bij Paus Franciscus tot het  
moment de Heilige Stoel hierover heeft beslist. Gods wil zal geschieden.  
 
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 

• Kapelaan Bryan van de Mortel van de Antonius van Paduakerk in Nijnsel (BCC) 

• Stichting Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 41052377)(CC) 
 

 
In afwachting van uw beslissing hierop, vóór uiterlijk 1 januari 2022, verblijven wij, 
 
Met dank aan Maria, de moeder van God.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijding
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijding
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijnsel
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/index.html
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/5-december-2021-wonder-op-heilige-grond-oude-lieshoutseweg-9-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/5-december-2021-wonder-op-heilige-grond-oude-lieshoutseweg-9-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engel
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/5-december-2021-wonder-op-heilige-grond-oude-lieshoutseweg-9-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel
https://www.gemeente-van-christus.org/Preken/Davison/Roy/039-raadgods-gebed.html
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijnsel
http://www.sdnl.nl/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
wettelijk gevestigd op ’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze 
A.M.L. van Rooij, wettelijk wonende  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  Afgegeven met ontvangstbevestiging    
 
Aan: DAS Holding NV (KvK-nummer: 34157138) 
Namens deze haar directeur C.P. (Charles) Staats  
Voor deze Mandaat B.V. (KvK-nummer: 10030766)     
(handelend onder de naam Cannock Chase Public)   
Voor deze bestuurder Cannock Chase Holding B.V. 
(KvK-nummer: 59436697) met de bestuurders                                
C.P. Staats (directeur A) en P.A.J. van Diest (directeur B)  
(Vestigingsadres: De entree 222, 1101 EE Amsterdam) 
Namens deze belastingdeurwaarder Charles Jacobs 
Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066)    
(Vestigingsadres: Van Heemstraweg 58, 6651 KH, Druten)  
 

Ons kenmerk: EKC/20122021/WvdH-expl                                       Sint-Oedenrode 20 december 2022   
Uw dossiernummer: B28444908  
 
Betreft: EXPLOOT, Hernieuwd bevel tot betaling van € 1.113,68 en aankondiging beslaglegging aan 
WJ van den Heuvel (BSN: 042314987), geboortedatum 01-03-1924, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-
Oedenrode, welke u op 01 december 2021 om 11.40 uur heeft betekend op het foute woonadres.      
 
Geachte belastingdeurwaarder Charles Jacobs,  
 
De heer WJ (Wim) van den Heuvel (BSN: 042314987) aan wie u op 01 december 2021 om             
11.40 uur uw betekende EXPLOOT, Hernieuwd bevel tot betaling van € 1.113,68 en aankondiging 
beslaglegging, heeft laten uitgaan heeft vanwege zijn huidige geestelijke en lichamelijke toestand              
op 5 december 2021 om 15.01 uur (Sinterklaas) de heer A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
gemachtigd als mentor, welke machtiging u hieronder vindt ingelast.   
 

Ondergetekende: 

• W.J. (Wim) van den Heuvel (BSN: 042314987)(zie foto), wonende op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad); 

 
heeft op 5 december 2021 om 15.01 uur (in het bijzijn van drie getuigen) aan A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225), wonende op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats in zijn eigen woning op het adres 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, gevraagd om over hem mentor te worden vanwege zijn 
huidige geestelijke en lichamelijke toestand. Zijn antwoord daarop was “GRAAG DAARMEE BEN IK 
VAN DEZE AL MAAR LIEFST VANAF 17 JANUARI 2007 VOORTDURENDENDE LIJDENSWEG 
VERLOST” wat is gehoord in het bijzijn van drie onafhankelijke getuigen, wat op een foto is 
vastgelegd. De heer W.J. (Wim) van den Heuvel heeft daarmee beslist dat A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) vanaf 5 december 2021 om 15.01 uur als mentor over hem beslist in onder meer de 
volgende zaken: verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en overige beslissingen op het 
persoonlijke vlak, als ook over feitelijke zaken, zoals het inzien van dossiers en het geven van 
VOLMACHT aan gerenommeerde bedrijven zoals het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.         
            

https://www.dasholding.nl/governance/ons-directieteam
https://www.dasholding.nl/governance/ons-directieteam
https://www.dasholding.nl/governance/ons-directieteam
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Paduakerk_(Nijnsel)
https://rijksmonumenten.nl/monument/525688/complex-lieshoutseweg-bedevaartkapel/sint-oedenrode/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Padua


(25 december 2021) Openbaring WONDER op de bedevaartplaats  H. Antonius van Padua 
Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS te Nijnsel (totaal: 22 blz.) 

 

©6 
 

 

Plaats:   Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad); 

 

Tijd:       5 december 2021 om 15.01 uur (Sinterklaas)    
 
Handtekening van mentor        Handtekening van de drie getuigen   

      
               
 
 

A.M.L. van Rooij (mentor)   
 
 
 

 

 

 

Ⓒ Stichting Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 41052377)  

 

 

 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), als gemachtigd mentor, verkreeg de door 
belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 
1003066) aan de heer W.J. (Wim) van den Heuvel (BSN: 042314987)(zie foto)               
op 01 december 2021 om 11.40 uur betekend EXPLOOT, Hernieuwd bevel tot 
betaling van € 1.113,68 en aankondiging beslaglegging. Betreffend betekend  
EXPLOOT vindt u gemakshalve hieronder ingelast:   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Paduakerk_(Nijnsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijnsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.sdnl.nl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.sdnl.nl/index.html
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Omdat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), als gemachtigd mentor, over te weinig juridische 
deskundigheid beschikt om op eventuele gebreken in betreffend door belastingdeurwaarder Charles 
Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066) aan de heer W.J. (Wim) van den Heuvel 
(BSN: 042314987)(zie foto) betekende EXPLOOT adequaat te reageren heeft hij daarvoor het 
gerenommeerde bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer 16090111) ingeschakeld                 
en gemachtigd, welke machtiging u hieronder vindt ingelast.  

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 
5491 XD, Sint-Oedenrode (NL) 
 

       VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wonende op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats in             
zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als mentor van 
W.J. (Wim) van den Heuvel (BSN: 042314987)(zie foto), wonende op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad),  

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens hem zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens hem alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:         18 december 2021  

 
 
 

A.M.L. van Rooij  
mentor van W.J. (Wim) van den Heuvel   
 

https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
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De beoordeling van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), wettelijk 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode is als volgt:  
 

1e Beoordelingsfeit    
 

In dit door belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-
nummer: 1003066) aan de heer W.J. (Wim) van den Heuvel (BSN: 042314987)(zie foto) 
op 01 december 2021 om 11.40 uur betekend EXPLOOT staat in de aanhef letterlijk het 
volgende geschreven:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermee hebben wij het BEWIJS verkregen dat belastingdeurwaarder Charles Jacobs van             
Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066) betreffend aan de heer W.J. (Wim) van den Heuvel                     
(BSN: 042314987) op 01 december 2021 om 11.40 uur betekend EXPLOOT heeft uitgevaardigd              
in opdracht van het daarvoor bestuurlijk verantwoordelijke college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Meierijstad. Als WETTELIJK BEWIJSSTUK daarvoor vindt u hieronder ingelast  
het door burgemeester en wethouders van Meierijstad, namens deze de heffings- en invorderings-
ambtenaar Arno de Beer van de gemeente Meierijstad, genomen besluit d.d. 1 september 2021  
(op 15 september 2021 gepubliceerd in het GEMEENTEBLAD van Meierijstad, Nr. 315829), waarbij  
de invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public zijn aangewezen 
als invorderingsambtenaar respectievelijk belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 2, aanhef en 
onder b respectievelijk c, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.  
 

https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://nl.linkedin.com/in/arno-de-beer-b17a0a6
https://www.cannockchasepublic.nl/mijn-cannockchase/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/1-september-2021-aanwijzingsbesluit-onbzoldigde-invorderingsambtenaeren-gemeente-meierijstad-2021.pdf
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Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
 
In betreffend op 15 september 2021 onder Nr. 315829 in het GEMEENTEBLAD van Meierijstad 
gepubliceerd “Aanwijzingsbesluit onbezoldigde invorderingsambtenaren gemeente Meierijstad” 
hebben burgemeester en wethouders van Meierijstad (zie foto’s hierboven) onder “Punt 2”  
letterlijk het volgende geschreven:    
 
 

 
Hiermee hebben wij het WETTELIJK BEWIJS geleverd dat burgemeester  
en wethouders van Meierijstad (zie foto’s hierboven) met betreffende 
belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 
1003066) een ARBEIDSOVEREENKOMST heeft gesloten, van waaruit hij het 
hierboven ingelaste EXPLOOT, Hernieuwd bevel tot betaling van € 1.113,68  
en aankondiging beslaglegging aan WJ van den Heuvel (BSN: 042314987) op  

01 december 2021 om 11.40 uur heeft betekend. Dit met de voorkennis en wetenschap dat  
WJ van den Heuvel (zie foto) al vanaf 17 januari 2007 woont op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 
5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad). Als wettelijk bewijs daarvoor verwijzen wij u naar  
“Blz. 5 en 6” hierboven.  
 
Een dergelijk grote fout mag een gerenommeerde belastingdeurwaarder niet maken. Wij vroegen  
ons dan ook af of deze belastingdeurwaarder Charles Jacobs in werkelijkheid wel bestaat en zijn  
om die reden op internet gaan zoeken en hebben moeten constateren dat hij zichzelf “Karel” noemt. 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast datgene wat hij over zichzelf op Linkedin heeft 
geplaatst.          
 
 

https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.wijzijnhier.nu/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://schijndel-online.nl/vvd-meierijstad/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://meierijstad.pvda.nl/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/1-september-2021-aanwijzingsbesluit-onbzoldigde-invorderingsambtenaeren-gemeente-meierijstad-2021.pdf
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/5-december-2021-wonder-op-heilige-grond-oude-lieshoutseweg-9-nijnsel.pdf
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/1-september-2021-aanwijzingsbesluit-onbzoldigde-invorderingsambtenaeren-gemeente-meierijstad-2021.pdf
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
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Hiermee heeft u het wettelijke bewijs van Karel Jacobs dat Charles Jacobs, die sinds kort werkt met 
een ARBEIDSOVEREENKOMST van de gemeente Meierijstad, vanaf juli 2020 belastingdeurwaarder 
is bij Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066) en dat hij vanaf november 1998 tot juli 2020                  
(21 jaar en 6 maanden) in verschillende belangrijke functies heeft gewerkt voor Cannock Chase.          
Voor die tijd heeft hij een ruime ervaring opgedaan wat hem op dit niveau heeft gebracht en waarvan 
u het wettelijke bewijs hieronder vindt ingelast.          

 

https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.meierijstad.nl/
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
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Hiermee heeft u het wettelijke bewijs van Karel Jacobs zelf dat Charles 
Jacobs zijn “basiskennis”, om als belastingdeurwaarder voor de gemeente 
Meierijstad goed te kunnen functioneren, vanaf januari 1986 tot februari 
1992 in 6 jaar en 2 maanden heeft opgedaan bij het Ministerie van 
Financiën als Douanebeambte onder de voormalige ministers Onno 
Ruding (CDA) en Wim Kok (PvdA) (zie foto links) van Financiën in de 

Kabinetten Lubbers II en Lubbers III onder Minister-Minister President Ruud Lubbers (CDA)(zie foto 
rechts), waarmee CDA-Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad (CDA) een hoge deskundige in 
huis heeft gehaald. Dit geeft mogelijk een verklaring voor het feit dat belastingdeurwaarder Charles 
Jacobs niet weet dat WJ van den Heuvel al vanaf 17 januari 2007 op het adres Oude Lieshoutseweg 
9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) woont.  
 

2e Beoordelingsfeit     
 

De oorzaak dat belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase 
Public (KvK-nummer: 1003066), - met een ARBEIDSOVEREENKOMST van 
de gemeente Meierijstad -, zijn betekend EXPLOOT, Hernieuwd bevel tot 
betaling van € 1.113,68 en aankondiging beslaglegging -, aan WJ van den 
Heuvel (zie foto links) heeft bezorgd op een adres waar hij al vanaf  
17 januari 2007 niet meer woont is gelegen in het feit dat burgemeester 

en wethouders, onder aansturing van CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto rechts) van 
Meierijstad, weigeren een besluit te nemen op onze bij brief d.d. 7 november 2021 (kenmerk: 
EKC/07112021/IG-WOZ) aan de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze burgemeester 
Kees van Rooij, gedane “Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling” tegen hun 
“weigering om te beslissen” op de daarin genoemde door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel  
en C.A. van den Heuvel van Hoof bij burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen:  
Sint-Oedenrode) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig ingediende achttien  

https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.meierijstad.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Douaneambtenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onno_Ruding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onno_Ruding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Lubbers_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Lubbers
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
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bezwaarschriften tegen de door hen vals opgemaakte WOZ-beschikkingen. Het zijn deze door 
burgemeester en wethouders van Meierijstad vals opgemaakte WOZ-beschikkingen, die door de 
Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734), namens deze het 
dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, zijnde watergraaf Erik de Ridder en de eerste t/m 

vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan Verhoeven en secretaris-

directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s hieronder) al 7 jaar lang zijn gebruikt als basis voor hun  
vals opgemaakte “aanslagbiljetten watersysteemheffing gebouwd” en hun vals opgemaakte 
“aanslagbiljetten zuiveringsheffing en systeemheffing” over de jaren 2015 tot en met heden.  
 

      
Watergraaf Erik 
de Ridder van 
het waterschap 
De Dommel 
(CDA) 

Loco-
Watergraaf  

Mado Ruijs van 

het waterschap 
De Dommel 
(Water 
Natuurlijk)  

Tweede Loco-
Watergraaf 
Martijn Tholen 
van het 
waterschap  
De Dommel 
(Ongebouwd) 
 

Derde Loco-
Watergraaf 
Vincent Lokin 
van het 
waterschap De 
Dommel 
(Natuurterreinen)  
 

Vierde Loco-
Watergraaf Jan 
Verhoeven van 
het waterschap 
De Dommel 
(VVD)  
  

Secretaris-
directeur Henk 
Kielenstijn van 
het waterschap 
De Dommel 
 
 

 
Als wettelijke bewijs daarvoor verwijzen wij u naar onze bij brief d.d. 20 november 2021 (kenmerk: 
EKC/20112021/IG-WSD) aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel, namens deze het 
Dagelijks Bestuur, voor deze watergraaf Erik de Ridder ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb 
gedane ingebrekestelling tegen de “weigering om te beslissen” op de volgende door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) bij het dagelijks bestuur van het Waterschap De 
Dommel over de periode van 25 maart 2020 tot op heden tijdig ingediende vijf bezwaarschriften 
inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, welke u hieronder  
vindt opgesomd:  
 

1. Ingebrekestelling inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof vanwege de              
“weigering om te beslissen” op de volgende twee bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 8 juli 2021 (kenmerk: EKC/08072021/ WS-
BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 mei 2021 onder aanslag-
biljetnummer: 01 21 01 46270711 over het belastingjaar 2021 aan C.A. van den Heuvel- 
van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2021”. 

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: 
EKC/04082020/WS-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het onder 
aanslagbiljetnummer: 01 20 01 46270711 over het belastingjaar 2020 aan C.A. van den 
Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2020”, 
 

2. Ingebrekestelling inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel vanwege de “weigering om             
te beslissen” op de volgende drie bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 10 maart 2021 (kenmerk: 
EKC/10032021/WDD-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het 
waterschap De Dommel bij brief met dagtekening 13 februari 2021 (aanslagnummer 
3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode 
(gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet “waterschapsbelasting 2021”. 

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 december 2020 (EKC/07122020/ WDD-
BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel bij brief 
met dagtekening 31 oktober  2020 (aanslagnummer 01 20 01 3605409 1) aan F.C.J.M. 
van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) 
verstuurde “Aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”. 

https://www.dommel.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/d41d660e-8dae-483f-a040-28f1a4d5dc3e?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/350f6623-bcd8-4736-ba1c-5c4065f286db?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/dedommel/d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/dedommel/d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/d41d660e-8dae-483f-a040-28f1a4d5dc3e?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/dedommel/d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/dedommel/d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/350f6623-bcd8-4736-ba1c-5c4065f286db?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/350f6623-bcd8-4736-ba1c-5c4065f286db?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://schijndel-online.nl/vvd-meierijstad/
https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
https://www.dommel.nl/watergraaf
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/d41d660e-8dae-483f-a040-28f1a4d5dc3e?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/350f6623-bcd8-4736-ba1c-5c4065f286db?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
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c. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2020 (kenmerk: 
EKC/25032020/WDD-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief met 
dagtekening 15 februari 2020 (aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde 
aanslagbiljet zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen 2020.  
  
Betreffende bij brief d.d. 20 november 2021 (kenmerk: EKC/20112021/IG-WSD) aan             
de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel,, namens deze het Dagelijks 
Bestuur, voor deze watergraaf Erik de Ridder, ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van  
de Awb gedane ingebrekestelling tegen hun “weigering om te beslissen” om binnen  
het maximaal wettelijke van 12 weken een besluit in de zin van de Awb te nemen  
vindt hieronder ingelast in een link op de Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 
41052377).  

 
 

 
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-

aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf 
 

 
Wij richten aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 
1003066) dan ook het nadrukkelijke verzoek om de volledige inhoud (144 blz.) hierbij als herhaald  
en ingelast te beschouwen.  
 
Als wettelijke bewijs daarvoor verwijzen wij u ook naar onze bij brief d.d. 7 november 2021 (kenmerk: 
EKC/07112021/IG-WOZ) aan de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019), namens deze Burgemeester en Wethouders van Meierijstad, voor deze Kees van Rooij 
van Meierijstad ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb gedane ingebrekestelling tegen de 
“weigering om te beslissen” op de volgende door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) bij burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) over de 
periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig ingediende achttien bezwaarschriften inzake de 
cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof,  
welke u hieronder vindt opgesomd:  
 
Inzake cliënt M.R.G.W. van den Heuvel betreffen het de volgende zeven door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 april 2021 (kenmerk: EKC/MvdH/04042021/BZ-
WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35931650) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                         
5491 PC Sint-Oedenrode.   

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 april 2020 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/BZ-
WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35596702) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                           
5491 PC Sint-Oedenrode.   

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 maart 2019 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/              
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief  d.d. 28 februari 2019 door                 
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35033008) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 mei 2018 (kenmerk: EKC/MvdH/05052018/            
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                   
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785782) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 22 mei 2017 (kenmerk: EKC/MvdH/22052017/                
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346790)             
aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/index.html
https://www.dommel.nl/watergraaf
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f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/01042016/BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 25 
februari 2016 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 397569) aan 
M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

g. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2015 (kenmerk: EKC/02042015/BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 26 februari 
2015 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 381161) aan M.R.G.W. van 
den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel betreffen het de volgende zes door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/ 05042021/                   
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door            
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35919742) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC 
Sint-Oedenrode. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 oktober 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/05102020/            
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 31 augustus 2020 door  
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35657958 met Subjectnummer: 908345) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/05042020/                  
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door               
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35606845) aan FCJM van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC                   
Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 maart 2019 (kenmerk: EKC/FvdH/24032019/               
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de het bij brief d.d. 28 februari 2019                
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017100) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 mei 2018 (kenmerk: EKC/FvdH/06052018/                    
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785785) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 mei 2017 (kenmerk: EKC/FvdH/23052017/                 
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346793)             
aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof betreffen het de volgende vijf door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2021 (kenmerk: EKC/Erven WJvdH/06042021/ 
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35905991) aan Erven van WJ van den Heuvel, Vresselseweg 16,                
5491 PC Sint-Oedenrode.  

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2020 (kenmerk: EKC/ ErvenWJvdH/ 
06042020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 
2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/                 
WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35571383) aan Erven van WJ van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2019 (kenmerk: ErvenWJvdH /24032019/ 
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 28 februari 2019 door               
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017042) aan erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 
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d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 mei 2018 (kenmerk: EKC/ErvenWJvdH/07052018/ 
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het niet bij brief d.d. 31 maart 2018               
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (over het tijdvak                    
01-01-2018 t/m 31-12-2018) aan Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC             
te Sint-Oedenrode.  

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 mei   2017 (kenmerk: EKC/ ErvenWJvdH/ 
24052017/BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 
360167) aan Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  

 
Op bovengenoemde achttien bezwaarschriften had de Publieke Rechtspersoon Gemeente 
Meierijstad, namens deze het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde 
burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, 
Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal (zie foto’s hieronder), binnen 12 weken een 
besluit in de zin van de Awb moeten nemen die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- 
nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, 
namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn  
eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, vanuit zijn eigen woning 
(hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet  
kunnen worden ontvangen.   
 
 

      
Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
 
Betreffende bij brief d.d. 7 november 2021 (kenmerk: EKC/07112021/IG-WOZ) aan de 
Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens  
deze Burgemeester en Wethouders van Meierijstad, voor deze Kees van Rooij van 
Meierijstad ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb gedane ingebrekestelling 
tegen de “weigering om te beslissen” om binnen het maximaal wettelijke van 12 weken 
een besluit in de zin van de Awb te nemen vindt hieronder ingelast in een link op de 
Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 41052377).  

 
 

 
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-

aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf  

 
 
Wij richten aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 
1003066) dan ook het nadrukkelijke verzoek om de volledige inhoud (131 blz.) hierbij als herhaald  
en ingelast te beschouwen.  
 
 
 

https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.wijzijnhier.nu/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://schijndel-online.nl/vvd-meierijstad/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://meierijstad.pvda.nl/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/index.html
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
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Vraag aan mentor A.M.L. van Rooij 
 

Met inachtneming van bovengenoemde feiten stelde A.M.L. van Rooij (als mentor  
van WJ van den Heuvel) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- nummer: 
16090111) de vraag, wat in deze verstandig is om te doen. Naar aanleiding van die 
vraag zijn wij gaan onderzoeken wie de eigenaar is van de woning op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad), waar WJ (Wim) van den 
Heuvel (zie foto) al vanaf 17 januari 2007 woont.  

 
Uit onderzoek is gebleken dat betreffende woning op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS 
Nijnsel (gemeente Meierijstad) in eigendom is van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda,              
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB, Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het PAROCHIEBESTUUR, waarvan u de samenstelling (met achtergrond 
informatie) hieronder vindt ingelast:    
 

 

PAROCHIEBESTUUR 
 
Het parochiebestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Mgr. Rob Mutsaerts: voorzitter 

• Wim van Dijk: vice-voorzitter 

• Rien van Tilburg: penningmeester 

• Riny Tijssen: secretaris 

• Rinus Verhagen: onderhoud en bouwzaken 

• Rini Braat:  bestuurslid 
 
Even voorstellen 

https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/ 
 
Voorzitter: Mgr. Rob Mutsaerts    

 
Robertus (Rob) Gerardus Leonia Maria Mutsaerts (Tilburg, 22 

mei 1958)(zie foto links) is een Nederlands geestelijke van 

de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds 2010 is hij hulpbisschop van Den 

Bosch. Paus Benedictus XVI (zie foto rechts) benoemde Mutsaerts 

op 15 juli 2010 - tegelijk met Jan Liesen - tot hulpbisschop van Den 
Bosch;[1] hij werd tevens benoemd tot titulair bisschop van Uccula.  
Als wapenspreuk koos Mutsaerts de tekst uit het Evangelie van 

Johannes: Veritas vos liberabit (De waarheid zal jullie vrijmaken); hij keerde zich daarmee volgens 
eigen zeggen tegen "het subjectivisme in de religie"[bron?]. Bisschop Mutsaerts, afkomstig uit een 
geslacht van gegoede Tilburgers, is familie van Wilhelmus Mutsaerts, bisschop van Den Bosch 
tussen 1942 en 1960. Zijn vader was diens volle achterneef; beide bisschoppen Mutsaerts schelen 
ondanks het leeftijdsverschil van 69 jaar dus maar één generatie.[2] De wijding vond plaats op 18 
september 2010.[3] Bisschop Mutsaerts is voorzitter van de priesterraad en het kapittel. Hij is eerste 
vicaris-generaal en verving bisschop Hurkmans bij diens afwezigheid. In 2016 kwam hij niet in 
aanmerking voor de opvolging van bisschop Hurkmans. Het Vaticaan benoemde de bisschop van 
Groningen-Leeuwarden Gerard de Korte tot bisschop van Den Bosch. 
 
Vice-voorzitter: Wim van Dijk 
 

 
Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 
50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 
kleinkinderen.  Wij hebben het voorrecht te mogen wonen in het mooie Rooise 
buitengebied. Ik heb ruim 21 jaar gewerkt  in een middelgroot bedrijf dat 
machines voor de bouwwereld maakte.  Daar ben ik begonnen als hoofd 
administratie. Vanuit die functie ben ik doorgestroomd naar personeelszaken, 
waarbij ik alle aspecten van personeelszaken onder mijn hoede had. 
 

https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/schade-aansprakelijkheidstelling-gemeente-meierijstad.pdf
https://www.heiligeodaparochie.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1958
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hulpbisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Den_Bosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Den_Bosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Liesen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titulair_bisschop
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uccula&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus_Mutsaerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_de_Korte
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
https://www.heiligeodaparochie.nl/
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Van 1977 tot 1987 ben ik lid geweest van bestuur van de Parochie H. Rita in Boskant, eerst als 

secretaris en later als vicevoorzitter. Vanuit dit bestuur werd ik afgevaardigd naar het bestuur van 
de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO). Daarin heb ik zitting gehad van 
1980 tot 2007, ook hier eerst als secretaris en later als voorzitter. Kort na mijn pensionering, begin 
1998, werd ik gevraagd voor de functie van vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie H. 
Martinus (centrum).  Deze functie heb ik bekleed tot de fusie van de 5 Rooise parochies in 2010. 
Toen ben ik doorgestroomd naar het bestuur van de nieuwe Parochie H. Oda, eveneens als 
vicevoorzitter. Vervolgens kwam de aansluiting van Son en Breugel. Toen de fusie geformaliseerd 
werd (september 2012) was voor mij de tijd aangebroken om het bestuurs-stokje over te 
geven.  Wat niet wegneemt, dat ik op diverse andere gebieden intensief bij de parochie betrokken 
bleef. Ik vind het leuk en uitdagend om op diverse terreinen behulpzaam te zijn. En vooral: ik vind 
het fijn om met mensen samen te werken, samen de parochie ‘dragen’, ieder met zijn of haar eigen 
kwaliteiten en mogelijkheden. Toen ik de vraag kreeg of ik nog enige tijd het parochiebestuur wil 
ondersteunen in het vele werk dat er te doen staat, heb ik daar vanuit mijn betrokkenheid en zorg 
voor de parochie ‘ja’ op gezegd, in het besef dat het parochiebestuur dikwijls voor belangrijke en 
moeilijke beslissingen staat. Als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, wil ik dat graag doen. 
 
Secretaris: Riny Tijssen 
 

Mijn naam is Riny Tijssen. Mijn wieg stond in 1951 in Den Haag en mijn 
achternaam was bij geboorte Asselman. In 1971 ben ik in de kerk getrouwd met 
Fred Tijssen. Samen hebben we drie gehuwde dochters en inmiddels zijn we de 
trotse grootouders van zeven kleinkinderen. Ik heb ruim 31 jaar gewerkt bij het 
ministerie van Defensie, waar ik lange tijd de functie van directiesecretaresse 
vervulde. We hebben een lange periode in Badhoevedorp gewoond, waar we 
verbonden waren bij een kerk in Amsterdam. Daar ben ik  bijna 6 jaar lid geweest 
van het parochiebestuur tot we verhuisden naar Nootdorp, onze vorige 
woonplaats. Sinds augustus 2019 wonen we in Sint Oedenrode, waar we al enige 

tijd contact hadden met de St. Martinuskerk omdat we een overbruggingstijd hadden in Best. 
Vanwege onze koorzang en gelijktijdige binnenkomst met Pastoor Robert van Aken in de parochie 
raakte ik steeds meer betrokken bij het parochiële gebeuren en ben ik lectrice geworden. 
Ik heb als vrijwilliger ook veel ervaring op gedaan in bestuurlijke organisaties. Toen mij de vraag 
gesteld werd om deze ervaring te willen delen in het parochiebestuur van de Heilige Oda, moest ik 
wel even nadenken. Ik ben ook actief binnen het Rode Kruis als evenementen EHBO-er, eerst in 
mijn vorige woonplaats en nu in de Meierijstad. Ik heb toch ja gezegd, omdat ik dit zie als een 
nieuwe uitdaging. Als hobby toerfietsen Fred en ik graag op onze tandem door het Brabantse land 
en kun je ons vinden aan de bridgetafel. 
 
Lid: Rini Braat 
 

Mijn naam is Rini Braat. Geboren in 1952 in Bergeijk en sinds 1959 woonachtig  
in Sint Oedenrode. Ik ben getrouw met Ellen. We hebben heb een dochter, 
schoonzoon en twee prachtige kleindochters. Tot 2017 was ik directeur-
bestuurder van een grote onderwijsorganisatie in Nijmegen. Met mijn 
pensionering kwam er tijd voor andere dingen zoals vrijwilligerswerk.  
Met vrijwilligerswerk wil ik mijn bijdrage leveren aan sociale verbinding in mijn 
omgeving. Het werk in ‘Hospice Dommelrode’ geeft mij als vrijwilliger heel veel 
voldoening: er zijn voor mensen in hun laatste levensfase waar het gaat over 

afscheid nemen maar ook over het vieren van het leven. Hiernaast ben ik sinds  januari 2021 
voorzitter van de Stichting Behoud Martinuskerk. Deze stichting organiseert ieder jaar de grote 
boekenbeurs die ook ver buiten onze parochiegrenzen zijn bekendheid heeft gekregen.  
In Heilige Odaparochie ben ik op allerlei manieren actief: collectant, lector, lid van de werkgroep 
‘avond van het licht’ en sinds augustus 2020 als lid van het parochiebestuur. Mijn motivatie om lid  
te worden van het parochiebestuur wordt ingegeven door een aantal thema’s: de toekomst en de 
opbouw van onze parochiegemeenschap en de toekomstbestendigheid van onze kerkgebouwen. 
Deze thema’s vat ik samen in het motto “groeien in geloof en geloven in groei”. Samen met alle 
vrijwilligers, het pastoraal team en collega-bestuursleden wil ik onze mooie parochie verder laten 
groeien tot een plaats waar ieder zich thuis en geborgen voelt. 
 

https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
https://www.heiligeodaparochie.nl/algemeen/bestuur/
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Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs verkregen dat de woning van 
WJ (Wim) van den Heuvel (zie foto links) is gelegen op het HEILIGE 
LAND waarvoor voorzitter Mgr. Rob Mutsaerts als wapenspreuk koos 
de tekst uit het Evangelie van Johannes: Veritas vos liberabit (De 
waarheid zal jullie vrijmaken). Het is de huidige Paus Franciscus (zie 
foto rechts) die dit HEILIGE LAND nooit uit handen zal geven aan  
de gemeente Meierijstad, middels executoriale beslaglegging door 

belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 1003066) in 
opdracht van CDA burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad.     
 
De door de gemeente Meierijstad van alle inkomen en eigendommen bestolen A.M.L. van Rooij            
(als mentor van WJ van den Heuvel) heeft met de hulp van door burgemeester en wethouders van 
Meierijstad, - op basis van vals aangelegde dossiers-, gecreëerde “armen” toch nog € 1.113,68  
bij elkaar weten te sprokkelen om het HEILIGE LAND te redden uit de klauwen van deze DIEF,  
zijnde burgmeester en wethouders van Meierijstad, waarvan u enkele foto’s hieronder vindt ingelast.         

 

 
Deze van “armen” verkregen € 1.113,68 betreffen de volgende biljetten en munten: 
 
22 x 50 eurobiljet, de nummers: 
 

 

• U10246583282 

• X10826080985 

• P12641719249 

• P02842693444 

• VA2788812785 

• RC4151701903 

• WB1986098823 

• RC5035693846  
 

 

• UC9392318821 

• VB4783655422 

• X88320143297 

• X68815131293 

• E01350609789 

• X65430720443 

• V58319129236 

• P29970540631 

 

• X82237335824 

• V39052679746 

• V58192362265 

• P84339128193 

• WA8804414125 

• X91118072711 
 

 
1 x 10 eurobiljet, nummer en de munten:    
 

 

• TA0521485429  

• 1 x 2 Euromunt 

• 1 x 1 Euromunt  

• 1 x 50 Eurocent 
 

 

• 1 x 10 Eurocent 

• 1 x 5   Eurocent 

• 1 x 2   Eurocent 

• 1 x 1   Eurocent 

 
 
De van “armen” verkregen € 1.113,68 hebben wij in een “enveloppe” gedaan welke onlosmakelijk zit 
verbonden aan deze HEILIGE SCHRIFT om daarmee het HEILIGE LAND op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel in Meierij te behouden.   
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-philips.htm
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diefstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/17-januari-2007-woonadres-wim-van-den-heuvel-oude-lieshoutseweg-nijnsel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Paduakerk_(Nijnsel)
https://rijksmonumenten.nl/monument/525688/complex-lieshoutseweg-bedevaartkapel/sint-oedenrode/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Padua
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Bij de komst van belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock 
Chase Public (KvK-nummer: 1003066), die zichzelf “Karel Jacobs” noemt, 
die op 20 december 2021 naar de woning op het adres Vresselseweg 16, 
5492 PC Sint-Oedenrode gaat, waar WJ (Wim) van den Heuvel al              
vanaf 17 januari 2007 niet meer woont, zullen wij dan ook deze HEILIGE 
SCHRIFT met de daaraan onlosmakelijk verbonden “enveloppe” met 
daarin € 1.113,68 in het bijzijn van getuigen overhandigen. Dit met de 

opdracht om met een PROCES-VERBAAL VAN EXECUTORIAAL BESLAG OP ROERENDE ZAKEN 
DIE GEEN REGISTERGOEDEREN ZIJN op deze € 1.113,68 executoriaal beslag te laten leggen en 
deze € 1.113,68 in bewaring neer te leggen bij de op 7 oktober 2018 benoemde kapelaan Bryan van 
de Mortel, die in naam van Paus Franciscus (zie foto) over dit HEILIGE LAND op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) moet waken. Als wettelijk bewijs daarvoor 
vindt u hieronder ingelast betreffende op 7 oktober 2018 door Mgr. De Korte (zie foto) van het bisdom 
Den Bosch ten uitvoer gebrachte reeks van overplaatsingen en nieuwe benoemingen.       
 
 

 

NIEUWE BENOEMINGEN 
7 oktober 2018 

 

Zondag 7 oktober kondigt onze bisschop, Mgr. De Korte, een reeks van overplaatsingen en nieuwe 
benoemingen af voor ons bisdom. Dit alles heeft ook zijn weerslag voor onze Odaparochie. 
De bisschop is voornemens Pater Pushpa op 1 februari 2019 te benoemen tot kapelaan van de 
parochie H. Bernardus van Clairvaux in Bergeijk en de omliggende dorpen. Hij zal gaan wonen  
op de pastorie te Weebosch. Per diezelfde datum zal de bisschop pastoor-deken Vincent Blom 
benoemen tot plebaan van de Sint-Jan in Den Bosch en daarnaast tot pastoor van de parochie  
Den Bosch – Rosmalen – Empel.  Pastoor Blom gaat wonen op de plebanie naast de kathedraal. 
 
pastoor Robert van Aken 
 

Gelijktijdig is de bisschop voornemens om twee nieuwe priesters te 
benoemen voor onze Odaparochie in Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel.  Als opvolger van Vincent Blom wordt de priester Robert van 
Aken benoemd tot pastoor. Hij is nu werkzaam in het parochieverband 
‘s-Hertogenbosch. Bryan van de Mortel, die op 26 mei jongstleden  
tot priester is gewijd, wordt als kapelaan de opvolger van pater 
Pushpa.  Pastoor Van Aken gaat wonen op de pastorie aan het Mgr. 
Bekkersplein in Eerschot. Kapelaan Van de Mortel op de pastorie naast 
de Nijnselse St. Antoniuskerk. Het vertrek van pastoor Vincent Blom naar 
’s-Hertogenbosch brengt met zich mee dat hij zijn taak als deken van het 

dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode moet neerleggen. Het bisdom hoopt op korte termijn één van de 
priesters uit het dekenaat tot nieuwe deken te benoemen. 
 

https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_de_Korte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Den_Bosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Den_Bosch
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/robert-van-aken-krijgt-als-nieuwe-pastoor-in-tilburg-en-goirle-twee-medepastores~a3a9f71a/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_de_Korte
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/robert-van-aken-krijgt-als-nieuwe-pastoor-in-tilburg-en-goirle-twee-medepastores~a3a9f71a/


(25 december 2021) Openbaring WONDER op de bedevaartplaats  H. Antonius van Padua 
Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS te Nijnsel (totaal: 22 blz.) 

 

©21 
 

 
kapelaan Bryan van de Mortel 
 

Het parochiebestuur kijkt in dankbaarheid terug op het vele werk  
en de grote inzet van zowel pater Pushpa als van pastoor Vincent  
Blom in de voorbije jaren. Samen met Manon van den Broek en de 
diakens Wilchard Cooijmans en Frank van der Geld was er een hecht 
en actief team. Samen met pastor Piet Bakermans, pastor Rens en 
enkele emeriti-diakens hebben zij mogen bouwen aan onze parochie. 
Het parochiebestuur en de huidige leden van het pastoraal team zullen 
pater Pushpa en pastoor Blom begeleiden naar hun nieuwe parochie. 

Tegelijk willen zij een hartelijk welkom uitspreken aan pastoor Van Aken en kapelaan Van de 
Mortel. In geloof en vertrouwen gaan wij verder met de opbouw van onze parochiegemeenschap. 
 
In zijn toelichting op de benoemingen zegt Mgr. De Korte: “Zes pastoors en drie kapelaans krijgen 
binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van 
het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en 
toe een nieuwe start kunnen maken. Bij mij leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies 
dynamiek en missionair elan zullen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op 
hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun 
taak inhoud zullen geven.” 
 
Verdere bijzonderheden rond de overplaatsing van pater Pushpa en pastoor Blom, almede over de 
benoeming van onze nieuwe pastoor en kapelaan zullen in de komende tijd volgen. 
 
Moge de heilige Oda een voorspraak zijn voor onze parochie en in het bijzonder voor de priesters 
die nu een nieuwe benoeming gaan aanvaarden. 
 
Parochiebestuur H. Oda 
 

  
Mocht u, zijnde belastingdeurwaarder Charles Jacobs van Cannock Chase Public (KvK-nummer: 
1003066), spijt krijgen van deze door u begane zonde dan kunt u dat opbiechten bij kapelaan  
Bryan van de Mortel (zie foto hierboven) in de Antonius van Paduakerk in Nijnsel op het adres Oude 
Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel, waar WJ (Wim) van den Heuvel al vanaf 17 januari 2007 woont, 
die betreffend door u gestolen bedrag van € 1.113,68 weer kan terugbezorgen bij mentor A.M.L.           
van Rooij (BSN: 093391225) op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats in zijn eigen woning op het adres            
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, nadat burgemeester en wethouders van Meierijstad                  
hun ambtshalve ingebrachte valse BRP-gegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en                
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) ambtshalve retroactief vanaf 15 januari 2013 hebben 
gecorrigeerd in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabel:    
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
20-12-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

https://sonnius.nl/priesterwijding-bryan-van-de-mortel/
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijnsel
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
https://sonnius.nl/priesterwijding-bryan-van-de-mortel/
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En nadat het wettelijke vestigingsadres van de onlosmakelijk aan het op 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (BSN: 128731886) verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 
57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 
16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, door de Kamer van Koophandel in 
opdracht van burgemeester en wethouders van Meierijstad in het register van de Kamer van 
Koophandel ambtshalve retroactief zijn gecorrigeerd in overeenstemming met de hieronder  
ingelaste tabel:    
 

Ingangsdatum  
  

Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”  
(eigenaar A.M.L. van 
Rooij)  
 
 
KvK: 57035032 

Van Rooij  
Holding B.V. 
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 17102683 

Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.  
(directeur A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 16090111 

Administratiekantoor 
van Rooij Holding 
B.V.  
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
KvK: 17154479 

 
5-03-1998   
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 

 
9-04-2003  
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
1-01-2007 
  

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(VOF) (Oprichting)   

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
1-01-2013   
 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Eenmansbedrijf)  
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Status per 
heden  
20-12-2021  

 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Gods wil zal geschieden.,  
 
Met dank aan Maria, de moeder van God.    

 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Kopie aan: 

• Kapelaan Bryan van de Mortel van de Antonius van Paduakerk in Nijnsel  

• Stichting Sociale Databank Nederland (KvK-nummer 41052377) 
 
Bijlage  

• Enveloppe met daarin het bedrag van € 1.113,68 waarop door belastingdeurwaarder Charles 
Jacobs van Cannock Chase Public met een Proces-Verbaal executoriaal beslag moet worden 
gelegd met daaraan onlosmakelijk verbonden deze HEILIGE SCHRIFT.  

https://www.gemeente-van-christus.org/Preken/Davison/Roy/039-raadgods-gebed.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://www.heiligeodaparochie.nl/8527/nieuwe-benoemingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijnsel
http://www.sdnl.nl/index.html
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://nl.linkedin.com/in/karel-jacobs-79090090
https://www.cannockchasepublic.nl/?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_AI-oOVK3U7l0eF5s7cXmf2Vko9YNPvMiIrQJM7vEX9sxtaJei6vgaAvsqEALw_wcB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift

