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Van: THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com> 
Datum: 30 januari 2015 15:04 
Onderwerp: Verzoek aan notarisklerk Chantal Smeets om een kopie van het bewijs van Ronald 
Veen, namens de SNS Bank NV, dat de woningen op 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode 
met als eigenaar A.M.L. van Rooij juridisch onbewoond zijn. 
Aan: info@zuydnotarissen.nl 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 
TEG: www.theeuropeangreens.eu is een nieuwe politieke beweging vanuit Nederland naar de 

rest van Europa: België, Duitsland, Kroatië, enz.... 

(afdeling België www.degroenen.eu) 

 
 

Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte 
Europese partij, THE EUROPEAN GREENS (TEG) met duidelijke 
standpunten voor een gezonde, democratische, welvarende en eerlijke 
Europese samenleving. 

 
 
Inzet: donderdag 5 februari 2015 vanaf 13:30 uur 

Afslag: donderdag 5 februari 2015 vanaf 13:30 uur 

Veilinglocatie: Van der Valk Hotel Vught 
Bosscheweg 2 
5261 AA   Vught 

Notariskantoor: Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen 
Akerstraat 138    6417 BR  Heerlen 
T:  (045) 560 98 70   F:  (045) 571 15 50 
E: info@zuydnotarissen.nl 

Behandelaar: Chantal Smeets 

  
 

 

http://www.theeuropeangreens.eu/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen
http://www.theeuropeangreens.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/standpunten-de-groenen
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/standpunten-de-groenen
http://www.zuydnotarissen.nl/
mailto:info@zuydnotarissen.nl?subject=Veilingobject:%20%27t%20Achterom%20%209%209A,%20%205491%20XD%20SINT%20OEDENRODE%20(30191)
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
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Geachte notarisklerk Mevrouw Smeets, 
 

Ondergetekende A.M.L. van Rooij is nog steeds volledig eigenaar van de gesplitste woonboerderij op 
het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, ondergrond, erf en verdere opstallen (twee 
bedrijfswoningen waarop een rechtsgeldige milieuvergunning rust voor het houden van 79 paarden en 
59 varkens, een minicamping met 24 standplaatsen en een pension voor 10 personen 
(www.dommeldal.eu) en waar een bodemverontreiniging van meer dan 10 miljoen euro met valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur, chroom VI  e.d. .(1 bewijs van de 1000 bewijzen) onder zit, welke is 
veroorzaakt door buurman Houtbedrijf Van Aarle B.V. zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning 
van de gemeente Sint-Oedenrode en Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel  (bewijs 
1 en bewijs 2)  in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, wat vanaf 1995 
tot op heden door het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, namens deze mr. G. Bos, om 
opportuniteitsgronden is gedoogd (bewijs 3). Welke partijpolitieke terroristische misdaad daarachter 
zit kunt u lezen in mijn verzoekschrift d.d. 22 april 2002 aan Annemarie Jorritsma, voormalig minister 
van Economische Zaken, die na 12 jaar daarop nog niet heeft gereageerd (bewijs 4) en mijn tweede 
sommatieverzoek d.d. 29 januari 2015 aan directeur mr. J.M. (John) Wisseborn van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders die daarop tot op heden niet heeft gereageerd (bewijs 5). 
  
Ondanks dat heeft u, zonder voorafgaande afstemming daarover te hebben gehad met de eigenaar 
A.M.L. van Rooij, bij Vastgoedveiling Oost-Brabant op de website letterlijk het volgende geschreven: 
  
Welkom bij Vastgoedveiling Oost-Brabant 
Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), ondergrond, 

erf en verdere opstallen 

Bezichtiging: donderdag 5 februari 2015, van 11:00 tot 12:00 uur 

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Onbewoond 

Kadastrale omschrijving: - gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 525, groot 8 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 526, groot 73.40 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 508 groot 34.25 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 509, groot 3.01.55 ha; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 510, groot 1.23.15 ha; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 516, groot 53.50 are; 
- gemeente Sint Oedenrode, sectie P nr. 517, groot 52.85 are. 

Bijzonderheden: Voor wat betreft het bestemmingsplan vindt u de nodige documenten in de bijlagen (zie 
voorwaarden). Nummer 9 heeft de bestemming wonen (licht geel op de kaart). Nummer 
9a heeft de bestemming volgens artikel 4 (geel op de kaart). De dikke zwarte lijn geeft 
daarbij het vlak aan waarbinnen gebouwd mag worden. De blauwe vlakken die achter 
het perceel van 9/9a liggen kennen de bestemming die valt onder artikel 5 van het 
bestemmingsplan.  
De paardenbak bevindt zich buiten het bouwperceel en is dus in strijd met de 
bestemming. 
Het gebruik van de appartementen is tevens in strijd met de bestemming. 
Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting: 
62% van de koopsom: 2% 
38% van de koopsom: 6% 

  
Daarmee heeft u onmiskenbaar valsheid in geschrifte gepleegd. Juridisch zijn de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A nog steeds bewoond, waarin de komende jaren ook geen verandering in komt. 
Voor het waterdichte juridische bewijs lees hieronder: 
  
Met een exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de 
SNS Bank NV (Ronald Veen), waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de STAAT DER 
NEDERLANDEN (minister Jeroen Dijsselbloem van financiën), op valse gronden beslist dat de 
huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 om 09.00 uur met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode worden ontruimd uit onze woningen ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-
Oedenrode (zie: www.dommeldal.eu). A.M.L. van Rooij als eigenaar van deze twee woningen maakt u 
hierbij kenbaar dat u bovengenoemde twee huurders niet op straat hoeft te zetten en ook hun spullen 
(met de hulp van burgemeester Peter Maas van de gemeente Sint-Oedenrode) niet langs de 
openbare weg behoeft te zetten. Deze twee huurders hebben namelijk intussen een andere woning 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-1-4.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
http://www.dommeldal.eu/
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ver van deze locatie en al hun spullen meegenomen. Zij hebben aan eigenaar A.M.L. van Rooij te 
kennen gegeven dat zij de sleutels van mijn woningen aan gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn, 
dan wel zijn gemachtigde, zullen geven. Daarmee is deze meest waanzinnige ontruiming in vrede 
verlopen. 
  
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A de volgende bedrijven zitten gevestigd Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen en dat de bedrijven Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. al acht jaar in 
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS Bank NV, waarvoor om 
die reden het huurbeding niet van toepassing is. Zolang deze bedrijven niet met een gerechtelijke 
beschikking uit die woningen moeten worden gezet kan er door directeur mr. J.M. Wisseborn niet tot 
ontruiming worden overgegaan, hoe graag hij dat ook zou willen ten gunste van de hierboven 
beschreven feitelijk bewezen ’s-Werelds grootste terroristische misdaad organisatie De Staat Der 
Nederlanden onder aansturing van kabinet Rutte II (VVD / PvdA). 
  
Het moge u duidelijk zijn dat eigenaar A.M.L. van Rooij de spullen en eigendommen van de bedrijven 
camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen in de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd mag achterlaten 
ten gunste van de hierboven beschreven feitelijk bewezen terroristische misdaad. Om die reden heeft 
eigenaar A.M.L. van Rooij de volgende hieronder ingelaste volmacht afgegeven aan J.E.M. van 
Nunen: 
   

 A.M.L. van Rooij: 
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij 
Corr. Adres: Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven (België) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
tel: + 32 117 586 76   
  

  
  

 VOLMACHT 
  
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij: 

1.     Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2.     Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
3.     Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 
maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
4.     Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
5.     Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende 
op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
6.     Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), 
met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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Geven hierbij aan: 

-          Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
  
Volmacht om vanaf 22 januari 2015 

-          te verblijven in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, bijbehorende gebouwen 
en bijbehorende gronden, zo’n 6 hectare groot, met het doel: 

       Het verzorgen van paarden en alles wat daarmee samenhangt, gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9-9a 5491 XD Sint Oedenrode; 
       Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post. Dit voor de 
bedrijven gevestigd op ’t Achterom 9a; 
       Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post voor de politieke 
partij De Groenen, gevestigd op ’t Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode. 

  
Gerechtelijke stukken mogen niet worden aangepakt. 
Deze moeten bij exploot worden betekend door een Belgische gerechtsdeurwaarder op de 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf 1 januari 2011 woont. 
  
Dagtekening: 21 januari 2015 
  
A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A, 
3520  Zonhoven België 
  
  
De door eigenaar A.M.L. van Rooij ondertekende volmacht vindt u als “PDF-Bijlage” bijgevoegd. Wij 
verzoeken u kennis te nemen van deze ondertekende volmacht en als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
U, zijnde mr. J.M. Wisseborn, heeft de huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 
om 09.00 uur, met dreiging van ontruiming, verplicht tot het verlaten van mijn woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode op basis van de door rechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant opgemaakte valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / 
rekestnummer: C/01/281994/ BP RK 14-804 (Stuk A), welke van rechtswege (zonder tussenkomst 
van een rechter) processueel nietig is. Als bewijs daarvoor verwijzen wij u  naar de inhoud van onze 
oproeping d.d. 5 januari 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-
Brabant om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk onderbouwde meerdere vernietigbare 
rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken 
beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig 
is in de volgende link: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-
9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf 

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
In betreffende valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / rekestnummer: 
C/01/281994/ BP RK 14-804, van rechter E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant staat letterlijk 
het volgende geschreven (Stuk A); 

 

  
De naamloze vennootschap SNS BANK NV 
Gevestigd te Utrecht 
Verzoekster. 
  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
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Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 25 juni 2014 aan verweerders aangezegd dat 
tot openbare verkoop zal worden overgegaan op 1 oktober 2014 alsmede het huurbeding jegens 
verweerders zal worden ingeroepen. 
  
3. De beslissing 
  
3.2. Veroordeelt verweerders om de woningen plaatselijk bekend 5491 XD te Sint-Oedenrode, ’t 
Achterom 9-9a, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummers 525 en 526, te 
ontruimen met al de hunnen en al het hunne om die woningen met afgifte van de sleutels aan 
verzoekster ter vrije beschikking te stellen. .        

  

  
In deze beschikking staat geschreven dat op 1 oktober 2014 tot openbare verkoop is overgegaan. Dat 
is niet waar en is bij directeur mr. J.M. Wisseborn erg goed bekend. Als wettelijk bewijs daarvoor 
vindt u hieronder in de volgende link het op 26 november 2014 van Jeanine Bordes-Hermans, 
werkzaam voor van 't Hooft & van Rosmalen notarissen te Boxtel, verkregen valselijke 
VEILINGEXPLOOT waarin staat aangekondigd dat de openbare verkoop op 5 februari 2015 zal 
plaatsvinden:     
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-
van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf: 

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
Hiermee in onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat ten tijde van de afgifte van de sleutels op 
29 januari 2015 om 09.00 uur A.M.L. van Rooij nog de eigenaar is van zijn woningen op het adres ‘t 
Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
  
Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor 
100% in handen zijn van de STAAT DER NEDERLANDEN, letterlijk het volgende geschreven: 
  

  
Bij een gerechtelijke ontruiming is het de taak van de gerechtsdeurwaarder om de 
woning weer ter vrije beschikking van de eigenaar te stellen. 
  

  
Dit betekent dat u, zijnde directeur mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig uw bovengenoemde eigen 
exploot van betekening de op 29 januari 2015 om 09.00 uur van de huurders ontvangen sleutels per 
direct moet  overhandigen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven. 
  
Tot op heden heb ik als eigenaar die sleutels nog steeds niet mogen ontvangen van directeur 
mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig zijn eigen bovengenoemde exploot van betekening en zit 
daarop dan ook nog steeds te wachten: 
  
Ondanks deze wetenschap bij SNS Bank NV gemachtigde Ronald Veen (VVD), partijgenoot 
van Annemarie Jorritsma, schrijft u, zijnde Chantal Smeets, als verantwoordelijke notarisklerk op de 
website Vastgoedveiling Oost-Brabant letterlijk het volgende: 

 
  Welkom bij Vastgoedveiling Oost-Brabant 
Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), ondergrond, erf en 

verdere opstallen 

Bezichtiging: donderdag 5 februari 2015, van 11:00 tot 12:00 uur 

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Onbewoond 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/monique-van-t-hooft--kniest
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/monique-van-t-hooft--kniest
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
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Ik heb u daarover vandaag omstreeks 11.30 uur daarover dan ook opgebeld. U vertelde mij dat u 
deze valselijke gegevens heeft doorgekregen van Ronald Veen namens de SNS-Bank NV en u die 
voor 100% als waar heeft aangenomen, zonder die voorafgaande daar aan te hebben laten toetsen 
door de eigenaar A.M.L. van Rooij. 
  
Ik heb u dan ook gevraagd of u bij Ronald Veen wilt vragen naar de juridisch waterdichte 
bewijsstukken dat mijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD onbewoond zijn. U heeft 
toegezegd daarvoor te zorgen en het juridische bewijs aan mij daarvoor op 30 januari 2015 per 
kerende e-mail te zullen toesturen.     
Tevens vindt de Nederlandse Grondwet, met aan het hoofd Koning Willem Alexander, dat u als 
notarisklerk de kopers voor 5 februari 2015 eerlijk moet voorlichten, zodat zij geen “kat in de zak” 
kopen. 

 
Ik als eigenaar van mijn eigen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wil 
u dan ook vragen om deze e-mail aan u één op één  op de website Vastgoedveiling Oost-Brabant te 
plaatsen, zodat u persoonlijk daarmee niet van de “regen in de drup” komt. Dit des te meer dit alles 
op aangifte van de Koninklijke Philips (bewijs 6) in België op het hoofste niveau in strafrechtelijk 
onderzoek zit (bewijs 7 en bewijs 8), als ook in Nederland. Voor bewijs lees daarvoor de volgende 
hieronder ingelaste link: 

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-
linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf 

 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten verzoeken wij u hierop vandaag 30 januari 2015, 
zoals door u is toegezegd, inhoudelijk te reageren. 
  
Met de meeste hoogachting 

 
 
 
 
 

Eigenaar A.M.L. van Rooij 
Vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(bewijs 9) 
 

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-
Oedenrode 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. 
  
 

http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
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
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" 
en "chroom VI" via geïmpregneerd 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 
  
Erkenning Belgie. Weergeven Downloaden 

  
Erkenning Nederland. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Europa. Weergeven Downloaden 
  
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: ingrid.lieten@telenet.be, sven.lieten@mow.vlaanderen.be, "kabinet.homans@vlaanderen.be" 
<kabinet.homans@vlaanderen.be>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" 
<kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" 
<kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" <kabinet.crevits@vlaanderen.be>, 
"kabinet.gatz@vlaanderen.be" <kabinet.gatz@vlaanderen.be>, "kabinet.gouverneur@limburg.be" 
<kabinet.gouverneur@limburg.be>, voorzitter@pvda.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, 
lhurkmans@pvda.nl, PvdA Partij van de Arbeid <redactie@pvda.nl>, ledenadministratie@pvda.nl, info 
<info@minbzk.nl>, "cie.biza" <cie.biza@tweedekamer.nl>, gerdinekeijzer <gerdinekeijzer@bprbzk.nl>, 
"GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, 
"wede51gp@kpnmail.nl" <wede51gp@kpnmail.nl>, "a.gelder@wilnu.nu" <a.gelder@wilnu.nu>, 
"rob.brockhus@gmail.com" <rob.brockhus@gmail.com>, "hans.v.d.broek@planet.nl" 
<hans.v.d.broek@planet.nl>, Erik Braeken <erik.braeken@telenet.be>, THE EUROPEAN GREENS BELGIE 
<de.groenen.belgie@gmail.com>, Arend Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, 
bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, No Cancer 
Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Jan Boeykens 
<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Gerard Kucharek <kucharek0@gmail.com>, 
bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Arie van 
Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" 
<miep@gentechvrij.nl>, Lijst Smolders Tilburg <smol.013@hetnet.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, 
GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, Jan Pasterkamp 
<info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Linda Van Vliet 
<linda_vanvliet@hotmail.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, "b.vojik" 
<b.vojik@tweedekamer.nl>, "(" <l.vtongeren@tweedekamer.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, pinodjem 
meramun <jeanthomassen@hotmail.com>, marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>, Ruud 
Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "sp@sp.nl" <sp@sp.nl>, tribune@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." 

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
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
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.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.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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<r.vraak@tweedekamer.nl>, Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, "Agema, M." 
<m.agema@tweedekamer.nl>, FractiePartijvoordeDieren <partijvoordedieren@tweedekamer.nl>, ruud merks 
<r.merks@home.nl>, "m.broekmeulen" <m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl>, Barend Hoogteijling 
<b.hoogteijling.sp@gmail.com>, tonniewouters.1@kpnmail.nl, info <info@telveghel.nl>, veghel <veghel@sp.nl>, 
schijndel <schijndel@sp.nl>, 2e Kamerfractie PvdD <m.thieme@tweedekamer.nl>, Elly Brocken 
<ellybrocken@gmail.com>, Jose Goossens <josegoossens2@gmail.com>, Theo Groenemans 
<t.groenemans@kpnmail.nl>, remcostefanheeren <remcostefanheeren@hotmail.com>, helga helders 
<helgahelders@gmail.com>, jelle <jelle@jelledejong.nl>, rvdlooij <rvdlooij@kpnmail.nl>, ".meulenbroeks2" 
<.meulenbroeks2@chello.nl>, "t.advies" <t.advies@gmail.com>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-
court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "panorama@canvas.be" <panorama@canvas.be>, 
"info@xandervanvessem.nl" <info@xandervanvessem.nl>, Will Van gerwen <w.gerwen@chello.nl>, Will Van 
gerwen <willvangerwen@gmail.com>, Demorgen BE <info@demorgen.be>, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, "redactie@volkskrant.nl" <redactie@volkskrant.nl>, 
"redactienbo@nieuwsblad.be" <redactienbo@nieuwsblad.be>, katohliek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl>, NOS Met het Oog op Morgen <oog@nos.nl>, "info@mooirooi.nl" 
<info@mooirooi.nl>, "redactiesecretariaat@hbvl.be" <redactiesecretariaat@hbvl.be>, redactie@hln.be, 
redactie@humo.be, "redactie@telegraaf.nl" <redactie@telegraaf.nl>, knack@knack.be, "groen@trouw.nl" 
<groen@trouw.nl>, Opgelicht TROS <opgelicht@tros.nl>, "buitenland@trouw.nl" <buitenland@trouw.nl>, 
"jan.tytgat@pharm.kuleuven.be" <jan.tytgat@pharm.kuleuven.be>, "jacques.janssens@rztienen.be" 
<jacques.janssens@rztienen.be>, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, "alexandra@niburu.co" 
<alexandra@niburu.co>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, andre fleere <a.fleere@chello.nl>, 
kristien.smets@telenet.be, "kristien.smets" <kristien.smets@zonhoven.be>, info@wouterbeke.be, Herman 
Decroo <herman@decroo-desguin.be>, "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be>, vvd@tweedekamer.nl, 
christenunie@tweedekamer.nl, contact@tweedekamer.nl, 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>, PvdA 
<pvda@tweedekamer.nl>, sgp@tweedekamer.nl, sp@tweedekamer.nl, pvv@tweedekamer.nl, 
cda@tweedekamer.nl, 50plus@tweedekamer.nl, pvdd@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, 
S.Blok@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, 
hantenbroeke@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, 
k.dijkhoff@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, j.hennis-
plasschaert@tweedekamer.nl, m.huizing@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, 
bart.deliefde@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, Anouchka van Miltenburg 
<A.vMiltenburg@tweedekamer.nl>, a.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, Cora Van 
Nieuwenhuizen Wijbenga <c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl>, a.rutte@tweedekamer.nl, 
m.rutte@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, secretariaat vandersteur 
<secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl>, k.straus@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, t.venrooy-
vanark@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, "h.zijlstra@tweedekamer.nl" 
<h.zijlstra@tweedekamer.nl>, Commissie Tweede Kamer Justitie <k.arib@tweedekamer.nl>, 
l.bouwmeester@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, 
J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, 
M.Hamer@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, 
t.jadnanansing@tweedekamer.nl, j.klijnsma@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, 
a.marcouch@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, r.plasterk@tweedekamer.nl, 
j.recourt@tweedekamer.nl, Diederik Samsom <D.Samsom@tweedekamer.nl>, f.timmermans@tweedekamer.nl, 
r.vermeij@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, k.yucel@tweedekamer.nl, 
R.Dik-faber@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, g.Segers@tweedekamer.nl, 
A.Slob@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, f.agema@tweedekamer.nl, 
h.beertema@tweedekamer.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, m.bosma@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, 
s.fritsma@tweedekamer.nl, Machiel de Graaf <m.dgraaf@tweedekamer.nl>, d.graus@tweedekamer.nl, 
l.helder@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, r.klever@tweedekamer.nl, 
b.madlener@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, Geert Wilders 
<g.wilders@tweedekamer.nl>, f.bashir@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, 
h.vgerven@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, pjansen@sp.nl, skarabulut@sp.nl, 
n.kooiman@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, Arnold M <a.merkies@tweedekamer.nl>, rvraak@sp.nl, 
m.smits@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, sp jan de wit <jdewit@sp.nl>, h.bruins-
slot@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, p.Heerma@tweedekamer.nl, Eddy 
van Hijum <E.vHijum@tweedekamer.nl>, M.Keijzer@tweedekamer.nl, Raymond Knops 
<r.knops@tweedekamer.nl>, a.h.mulder@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, 
p.oskam@tweedekamer.nl, M.Rog@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, Madeleine Van Toorenburg 
<m.vtoorenburg@tweedekamer.nl>, V.Bergkamp@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, 
p.dijkstra@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, 
P.Meenen@tweedekamer.nl, Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>, g.schouw@tweedekamer.nl, 
S.sjoerdsma@tweedekamer.nl, Stientje van Veldhoven <S.vveldhoven@tweedekamer.nl>, 
k.verhoeven@tweedekamer.nl, S.Weyenberg@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, 
A.vOjik@tweedekamer.nl, "Sap J.C.M." <j.sap@tweedekamer.nl>, R.Bisschop@tweedekamer.nl, Elbert Dijkgraaf 
<e.dijkgraaf@tweedekamer.nl>, "c.vdstaaij" <C.vdStaaij@tweedekamer.nl>, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, 
Marianne Thieme <marianne.thieme@tweedekamer.nl>, H.Krol@tweedekamer.nl, N.Klein@tweedekamer.nl, 
"korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, Ad van Oosten <ad.van.oosten@nieuwsuur.nl>, Oost-
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Brabant@om.nl, secr.cass@just.fgov.be, "burgemeester@zonhoven.be" <burgemeester@zonhoven.be>, 
"henri.schraepen@zonhoven.be" <henri.schraepen@zonhoven.be>, "bram.deraeve@zonhoven.be" 
<bram.deraeve@zonhoven.be>, "jules.achten@zonhoven.be" <jules.achten@zonhoven.be>, 
"christine.bernaert@zonhoven.be" <christine.bernaert@zonhoven.be>, "eric.vos@zonhoven.be" 
<eric.vos@zonhoven.be>, "ria.hendrikx@zonhoven.be" <ria.hendrikx@zonhoven.be>, secretaris@zonhoven.be, 
jan.drijkoningen@telenet.be, welkenhuysen.stiru@telenet.be, raf.baerts@skynet.be, leen.brits@vlaanderen.be, 
jeroen.windey@vlaanderen.be, veronique.everaert@vlaanderen.be, maarten.vanholle@vlaanderen.be, Lindsay 
Van Wassenhove <lindsay.vanwassenhove@bz.vlaanderen.be>, "Craeghs, Jo" <jo.craeghs@bz.vlaanderen.be>, 
"Cloesen, Stefan" <stefan.cloesen@bz.vlaanderen.be>, edwin.lefebre@bz.vlaanderen.be, 
"ronny.switten@skynet.be" <ronny.switten@skynet.be>, Jozef van Kessel <jozef@degroenen.nl>, Bea van kessel 
<b.v.kessel@kpnmail.nl>, michel vitaliti <vitaliti68@hotmail.nl>, Karen Hudes <h.k3511@gmail.com>, 
Nieuwsbrief@pateo.nl, Ricken Patel - Avaaz <avaaz@avaaz.org>, notification+zrdpdldcfgfe@facebookmail.com, 
hwijffels@worldbank.org 


