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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 3 oktober 2014 10:45 
Onderwerp: Nogmaals: Verzoek aan Procureur des Konings Annemie Gepts van Antwerpen om mijn 
feitelijk onderbouwde vraag in deze e-mail voor 25 september 2014 inhoudelijk te beantwoorden. 
Aan: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be 
 

 

 
Aan Annemie Gepts 
Procureur des Konings 
Rechtbank van eerste aanleg 
Gerechtsgebouw, 
Bolivarplaats 20 bus 1 
2000 Antwerpen 
(e-mail: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be) 

 

 
        Zonhoven 3 oktober 2014 
 
Geachte Procureur des konings Annemie Gepts, 
  
Heden 3 oktober 2014 heeft u nog steeds niet gereageerd op mijn gemotiveerde vraag in  mijn 
hieronder ingelaste e-mail van 23 september 2014, ondanks meerdere telefonische toezeggingen van 
onder u werkende  personen. Gisteren ben ik samen met Erik Verbeek bij u geweest. Ik heb daar al 
uw burelen gehad, werd door iedereen goed ontvangen maar van het kastje naar de muur gestuurd.  
  
Ik wil u hierbij melden dat procureur des konings Annemie Gepts (en daarmee ook de Belgische Staat) 
nu persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de meest corrupte uitverkoop van mijn 
onroerend goed op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 Sint-Oedenrode 
(Nederland)(zie: www.dommeldal.eu) ter waarde van miljoenen euro’s voor slechts 438.000,- Euro 
ten gunste van de sluipmoordende chemische genocide plegende maffia op 7.000.000.000 
wereldbewoners vanuit Nederland. 
  
Als bewijs daarvoor lees de volgende e-mail d.d. 2 oktober 2014 (09:18 uur) van notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets-van der Linden aan A.M.L. van Rooij.    
  

 
Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 

Datum: 2 oktober 2014 09:18 
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint Oedenrode 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Gisteren heeft de openbare verkoop van bovengemeld registergoed plaatsgevonden. 
Het pand is afgemijnd door M.M.P. Hol op een bedrag van € 438.000,00. 

Zodra de SNS Bank heeft besloten of zij tot gunning overgaan, zal ik u berichten. 
Met vriendelijke groet, 

 
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 

  

     

http://www.vandaag.be/binnenland/148480_annemie-gepts-wordt-nieuwe-antwerpse-procureur.html
mailto:a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be
http://www.dommeldal.eu/
mailto:c.smeets@zuydnotarissen.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.zuydnotarissen.nl/
http://i18.photobucket.com/albums/b126/lucgroosman/archiblog/richard rogers/antwerp.jpg
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in samenhang met haar op 22 september 2014 als gevolmachtigde van de SNS Bank NV samen met 
notaris mr. J.L.G. Fleuren op 22 september 2014 bewust valselijk opgemaakte notarisakte 
“vaststelling veilingvoorwaarden” waarin letterlijk het volgende staat geschreven: 
  

  
VASTSTELING VEILINGVOORWAARDEN 
  
Heden, tweeëntwintig september tweeduizend----------------------------------------------------------- 
verscheen voor mij, ---------------------------------------------------------------------------------------------  
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen------------------------------------------- 
hierna te noemen “Notaris” ----------------------------------------------------------------------------------- 
mevrouw Chantal Agnes Theodora Josephina van der Linden, geboren te Geleen op 
drieëntwintig september negentienhonderd zeventig, werkzaam op het kantoor van mij, 
notaris, te Heerlen, Akerstraat 138, te dezen handelend als gevolmachtigde van de 
naamloze vennootschap SNS Bank NV, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te 3521 
BJ Utrecht, Croeselaan 1 (correspondentieadres: afdeling bijzonder beheer Zakelijk, 
Postbus 8466, 3520 RL Utrecht) en als zodanig deze vennootschap, hierna te noemen 
“Verkoper” rechtsgeldig vertegenwoordigend. 
         
C. EIGENDOM EN VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
  
  
1.     Het registergoed behoort toe aan: ---------------------------------------------------------------- 
de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren te Sint-Oedenrode op tien maart 
negentienhonderd drieëntwintig, volgens zijn eigen opgave thans verblijvende te 3520 
Zonhoven (België), Hazendansweg 36A, gehuwd met na te noemen mevrouw Van Nunen, 
en----------------------------------------------------------------- 
mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren te Boxtel op twintig september 
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 5491 XD Sint-Oedenrode, ’t Achterom 
9a, gehuwd met de heer Van Rooij voornoemd.           
  

  
Dit met de voorkennis en wetenschap dat in de zaak tegen SNS Bank NV bij onherroepelijk Arrest, 
Rolnummer 2014/RK/16, de Raadsheren E. LEMMENS (voorzitter), D. DEMEESTER (Raadsheer), 
K. VAN EECKHOORN (Raadsheer) en R. VAN GOETHEM (griffier) van het Hof van Beroep te 
Antwerpen op 18 juni 2014 letterlijk het volgende beslist. 
  

  
1.     De heer VAN ROOIJ Adrianus en 
2.     Mevrouw VAN NUNEN Johanna 
beiden samenwonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A, 
-           Appellanten 
-           Ter terechtzitting van 28.05.2914 beiden in persoon verschenen;  
  

     
Hoe extreem groot deze geld stelende wereldvernietigende maffia is, die met uw hulp al mijn 
eigendommen in Nederland heeft gestolen om door te kunnen gaan met de vernietiging van 
7.000.000.000 wereldbewoners en al het andere leven op onze aarde, kunt u lezen bij de Europese 
Groenen op de volgende website: 
  

www.degroenen.eu 
 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.   
  
Met klem verzoek ik u vandaag 3 oktober 2014 te reageren op mijn vraag in mijn e-mail d.d. 23 
september (16:26 uur) aan u persoonlijk, welke luidt: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
http://www.degroenen.eu/
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Vraag 
Heeft u bovengenoemde aangetekende brief d.d. 15 september 2014 (kenmerk: 
2014/RP/115) van Griffier-Hoofd dienst K. MOREL bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
ontvangen: Ja of Nee? 
  
Zo Nee: bent u bereid daarnaar een onderzoek te verrichten en Van Rooij Adrianus Marius 
Lambertus van de voortgang van dat onderzoek op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 35020 op de hoogte te houden? 
  
Zo Ja: bent u bereid om betreffende brief d.d. 15 september 2014 (kenmerk: 2014/RP/115) 
van Griffier-Hoofd dienst K. MOREL bij het Hof van Beroep te Antwerpen bij aangetekende 
brief door te sturen aan de hoofdverblijfplaats van Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven waar hij samen met zijn echtgenote J.E. M. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 
woont? 
  

  
In afwachting van uw antwoord op deze vraag vandaag 3 oktober 2014, verblijf ik; 
  
Hoogachtend, 
  
Van Rooij Adrianus 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
  

Ad Van Rooij: Europees erkend safety manager 

 
 
Is van oorsprong elektrotechnisch ingenieur en is vanaf 1978 werkzaam geweest in 
de service en productie van de CT scanners bij Philips Healtcare die vroegtijdig 
kanker bij patiënten kunnen opsporen. 
  
Is vanaf 1990 bij Philips Healtcare werkzaam geweest als safety manager en 
environmental manager en heeft binnen dat bedrijf de arbo en milieu managment 
systemen opgezet (OHSAS18001 en ISO14001). 
  

Heeft in 2006 meegedaan bij de landelijke verkiezingen voor lijst 14. 
  
Heeft in 2010 meegedaan bij de verkiezingen in de gemeente Sint-Oederode als lijstrekker voor de De 
Groenen. 
  
Heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor de SOPN, voor toelichting zie de 
volgende twee video's video1 / video2 
  
Is vanaf 1998 Directeur Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft op het gebied van Arbo, 
Milieu en Ecologie in samenhang met het voeren van juridische geschillen. Voor meer info ARCHIEF. 
  
Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" 
en "chroom VI" via geimpregneerd hout, groene stroom, spaanplaat, green bricks, vliegas cement, 
milieubeton e.d. onder de noemer van "duurzaamheid" heeft Wieteke van Dort bij de opening van zijn 
minicamping bij de paardenhouderij "Camping en Pensionstal Dommeldal" in 2007 een schilderij 
opgedragen aan Ad van Rooij. Openingstoespraak 
  
E- mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
Geboren: 10/03/1953 
  
Erkenning Belgie. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Nederland. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Europa. Weergeven Downloaden 

http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sopn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.wietekevandort.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjNiY2Y5ZTEwZjNiZDUwYmY
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijBelgie001.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjUxN2I2YTJlNDk2ZDk0ODI
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijNederland.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjM3MzA5Y2U5ZDM0MzVhMw
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijEuropa.tif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Meer informatie over Ad van Rooij 
  
Ad van Rooij solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State  
  

Ine Veen heeft een boek over Ad Van Rooij geschreven “Alarm u wordt 
vergiftigd. 
  
  
Ine Veen:  
ISBN: 9789059117396 
Prijs: € 24,95 
ABN-Amro 41 11 70 643 
t.n.v: C. Veen 
te Heiloo 
o.v.v. GIF-boek 
kosten zijn incl. verzending. 
  

 Cc: NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 

Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, Ruud Rietveld 

<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Marjo v d Heuvel 

<marjovdheuvel@gmail.com>, Lisette van Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, De Groenen België 

<de.groenen.belgie@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, bosgroep miep 

<miep@miepbos.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Wim 

Muller <mullers@hotelzurems.de>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 

"f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Parquet fédéral 

<federaal.parket@just.fgov.be>, griffie@const-court.be, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>    

====================================================================== 

 

 
Aan Annemie Gepts  
Procureur des Konings 
Rechtbank van eerste aanleg 
Gerechtsgebouw, 
Bolivarplaats 20 bus 1 
2000 Antwerpen  
(e-mail: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be) 

 
 
Geachte Procureur des konings Annemie Gepts,  
 
Overeenkomstig telefonische afspraak met een werkneemster van u laten wij u hierbij een kopie  
toekomen van de aangetekende brief d.d. 15 september 2014 (kenmerk: 2014/RP/115) van Griffier-
Hoofd dienst K. MOREL bij het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele griffie, Kamer van 
inbeschuldigingstelling (zie bijlage), In betreffende brief staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
Hof van beroep te Antwerpen 
Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling 
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen 
Algemeen +32 3 247 97 11 
www.juridat.be/beroep/antwerpen 
 
uw kenmerk                                   ons kenmerk                                    Antwerpen 
GRUYTERS 13/568 (notitienr.)     2014/RP/115 (parketnummer          15 september 2014 
                                                      /(rep.nr.) – (datum arrest) – KI 2(kamer) 
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.ineveen.nl/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.gva.be/cnt/aid1562718/annemie-gepts-wordt-nieuwe-antwerpse-procureur
mailto:a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
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Bijlage(n)                                       rechtstreeks                                     fax 
1                                                    +32 3 247 97 97                               + 32 3 247 97 81 
 
Kennisgeving overeenkomstig art. 40 lid 2 Ger.W. voor mijnheer VAN ROOIJ Adrianus 
Marius Lambertus. 
 
Dossier: BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs/VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus 
 
In uitvoering van de wet, wordt de postontvanger verzocht hierbij gevoegde aangetekende 
zendingen aan betrokkene te doen geworden, aan: 
De Procureur des Konings 
Rechtbank van eerste aanleg 
Gerechtsgebouw 
Bolivarplaats 20 bus 1 
2000 Antwerpen 
 
K. Morel, Griffier- Hoofd van dienst                                

   
Deze aangetekende brief heeft Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL aan u verstuurd met de 
wetenschap en voorkennis dat die deze aangetekende brief had moeten versturen aan de 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen al vanaf 1 januari 2011 woont.  Als wettelijk bewijs daarvoor 
vindt u onze bij brief d.d. 18 september 2014 aan het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen t.a.v. 
onderzoekmagistraat B. de Smet. Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen, overlegde nadere stukken, 
welke u hieronder vindt ingelast in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-
hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Om u inzicht te geven hoe extreem groot de grensoverschrijdende misdaad is die hierachter 
schuilgaat verwijzen wij u naar onze op 23 september 2014 bij e-mail d.d. 23 september 2014 (11:10 
uur) verstuurde sommatie aan gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal 
Smeets) bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen (nederland) in 

de volgende hieronder ingelaste link met 13 bijlagen aan feitelijke en wettelijke onderbouw: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-
smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf       

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Ondanks ons nadrukkelijk verzoek om daarop op 23 september 2014 vóór uiterlijk 
14.00 uur te hebben beslist: 

- dat uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” is ingetrokken en 
vernietigd; 

- dat de aangekondigde executoriale verkoop van het onroerend goed op 1 oktober 2014 in Van 
der Valk Hotel te Vught wordt afgeblazen; 

- dat alle geplaatste publicaties hierover op internet en in kranten binnen 48 uur na heden zijn 
gerectificeerd;  

en dat op de volgende e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com 
schriftelijk te hebben bevestigd, krijgen wij van notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal 
Smeets) bij e-mail d.d. 23 september 2014 (12:53 uur) daarop letterlijk het volgende bericht: 

 
Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 23 september 2014 12:53 
Onderwerp: RE: Sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) om op grond van de in deze sommatie genoemde feitelijke 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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gegevens uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” op  
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, "de.groenen.belgie@gmail.com" 
<de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Zoals u reeds eerder is medegedeeld, zullen wij aan uw sommatie geen gehoor geven. Wij zullen de 
openbare verkoop pas annuleren zodra wij hiertoe opdracht van de SNS Bank ontvangen. 
Met vriendelijke groet, 
  
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 
 

 
Hiermee heeft notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) persoonlijk bevestigd 
hoe extreem diep zij in deze grensoverschrijdende misdaad zit onder dwang van de SNS Bank NV.  
 
Wat van dit alles de oorzaak is kunt u lezen op de meest snelst groeiende democratische Europese 
beweging De Groenen wat u kunt lezen en volgen op de website:  
 

www.degroenen.eu 
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten heeft ondergetekende aan Procureur des Konings 
Annemie Gepts van Antwerpen de volgende vraag:  
 
Vraag  
Heeft u bovengenoemde aangetekende brief d.d. 15 september 2014 (kenmerk: 2014/RP/115) van 
Griffier-Hoofd dienst K. MOREL bij het Hof van Beroep te Antwerpen ontvangen: Ja of Nee?  
 
Zo Nee: bent u bereid daarnaar een onderzoek te verrichten en Van Rooij Adrianus Marius Lambertus 
van de voortgang van dat onderzoek op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 35020 op de 
hoogte te houden?  
 
Zo Ja: bent u bereid om betreffende brief d.d. 15 september 2014 (kenmerk: 2014/RP/115) van 
Griffier-Hoofd dienst K. MOREL bij het Hof van Beroep te Antwerpen bij aangetekende brief door te 
sturen aan de hoofdverblijfplaats van Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven waar 
hij samen met zijn echtgenote J.E. M. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 woont? 
 
Gezien het feit dat als gevolg van deze al vanaf 1983 voortdurende grensoverschrijdende misdaad 
vanuit Nederland, waarvan België het grote slachtoffer is, alle eigendommen van A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode 
(Nederland) op 1 oktober 2014 executoriaal uitverkocht dreigen te worden richt ik aan u het 
nadrukkelijke verzoek om bovengenoemde vraag vóór uiterlijk 25 september 2014 beantwoord te 
hebben op de volgende e-mailadressen: ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com              
 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemde vraag vóór uiterlijk 25 september 2014, verblijf 
ik; 
 
Hoogachtend,  
 
Van Rooij Adrianus  
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

http://www.zuydnotarissen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.degroenen.eu/
http://www.vandaag.be/binnenland/148480_annemie-gepts-wordt-nieuwe-antwerpse-procureur.html
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 23 september 2014 16:28 
Onderwerp: Verzoek aan Procureur des Konings Annemie Gepts van Antwerpen om mijn feitelijk 
onderbouwde vraag in deze e-mail voor 25 september 2014 inhoudelijk te beantwoorden. 

Aan: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be 
Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, NCF Whistleblowers 
nocancerfoundation@gmail.com  
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