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Verstuurd per fax 072 5274703

en per e-mai l  :  kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl
en nonverzet^rb-nho.alkmaar@rechtspraak^nl
en strafqriffie. rb-nho.al kmaar@rechtsoraak. nl

Ecologisch Kennis Centrum B.V. Aan: mr. M.C. van Ri in't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode. fantoirecnl$ Rechtbank Noord_Holand
Corr. Adres: Hazendansweg 36A, postbus 251, 1gO0 BG Alkmaar
3520 te Zonhoven (België)

Zonhoven 3'1 januari  2015
Ons kenmerk: RFi/31 O1 201 5lB
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942

Onderwerp: Woningstichting Kennemer WoneniR.A.A. Rietveld

Geachte Kantonrechter mr. M.C. van Ri in,

Als gemachtigde van:
- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;

(hierna; cl iênt)  ber ichten wi j  u dat c l iënt het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  voor deze haar directeur
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft
gemacht igd om zi jn zaak te behart igen voor de zi t t ing op 10 februari  2015 om 10:30 uur,  waarvan u de
uitnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van uw rechtbank vindt bi jgevoegd (product ie 1).

Bijgevoegd vindt u tevens:
- de macht iging d.d. 3 ' l  januari  2015 van R.A.A. Rietveld (product ie 2);
- uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (productie 3);

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen:

In deze nadere stukken wi l len wi j  u kenbaar maken dat zonder een vonnis,  besl issing of beschikking
van een rechtbank de SNS-Bank NV, namens deze Ronald Veen, op 29 januari 2015 maar liefst 50
vrachtauto's vol goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gestolen, als ook
de sleutels van ons kantoor op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Aan feitelijke
onderbouwing daarvan vindt u hieronder ingelast ons bi j  e-mai l  d.d. 30 januari  2015 (15.04 uur)
verstuurde verzoekschrift aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuvd Notarissen te
Heerlen.

o

Betreft:
Nadere stukken in opqemelde zaak met het verzoek de behandeling van deze zaak voor
onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens
deze Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch
Kennis Centrum 8.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de
gestolen sleutels weer aan eigenaar A.M.L. van Rooij heeft teruggegeven, zodat het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor
dat is gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode
Met het nadrukkel i ike verzoek de inwi l l ig ing ervan aan A.M.L. van Rooi j  bi j  aangetekende
brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(Belsiè).

Bevat 8 blz. met biibehorende producties 1 t/m 3, totaal: 15 blz.
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Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte
Europese paÉij, THE EUROPEAN GREENS (TEG) met duideliike
standpunten voor een gezonde, democratische, welvarende en eerlijke
Europese samenleving.

Inzet:

Afslag:

Veil inglocatie:

Notariskantoor:

Behandelaar:

donderdag 5 februari 2015 vanaf 1 3:30 uur

donderdag 5 februari 2015 vanaf 13:30 uur

Van der Valk Hotel Vught
Bosscheweg 2
526'l AA Vught

f {enclriks & Fleuren Zuyd notarisse I
Akerstraat 138 6417 BR Heerlen
T: (0a5) s60 98 70 F: (045) 571 15 50
E : inÍs@;uyd nslori$g,er. d
Chantal Smeets

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 1O mil joen euro met valsel i jk
geêtiketteerd arseenzuur, chroom Vl e.d. .(1 bewiis van de 1000 bewiizen) onder zit, welke is
veroorzaakt door buurman Houtbedruf Van Aarle B.V. zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning
van de gemeente Sint-Oedenrode en Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel (bewiis
!  en bewiis 2) in str i jd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, wat vanaf 1995
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tot  op heden door het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch, namens deze mr. G. Bos, om
opportunlteitsgronden is gedoogd (bewiis 3). Welke partijpolitieke terroristische misdaad daarachter
zit kunt u lezen in mijn verzoekschrift d.d. 22 april2002 aan Annemarie Jorritsma, voormalig minister
van Economische Zaken, die na 12 jaar daarop nog niet heeft gereageerd (bewiis 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 (bewiis 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 bii Vastqoedveilinq Oost-Brabant
OmschriJving:

Bezichtiging:

Soort eigendom:

Gebruik:

Kadastrale omschrijving :

gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en eên bedrijfswoning), ondergrond,
erf en verdere opstallen

donderdag 5 februari 2015, van 1 ' l  :00 tot 12:00 uur

Vol eigendom

Onbewoond
- 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 grool34.25 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.

Voor wat betreft het bestemmingsplan vindt u de nodige documenten in de bij lagen (zie
voorwaarden). Nummer t heeft de bestemming wonen (l icht 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 l iggen kennen de bestemming die valt onder artikel 5 van het
bestemmingsplan.
De paardenbak bevindt zich buiten het bouwperceel en is dus in stri jd met de
bestemming.
Het gebruik van de appartementen is tevens in stri jd met de bestemming.
Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting:
62o/ovan de koopsom: 2%
38% van de koopsom:6%

Bijzonderheden:

Daarmee heeft  u onmiskenbaar valsheid in geschri f te gepleegd. Jur idisch zi jn de woningen op het
adres 't Achterom 9-94 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-
Biilaqe" hebben bijgevoegd, heeft Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de
SNS Bank NV (Ronald Veen), waarvan de aandelen voor í 00% in handen zijn van de STAAT DER
NEDERLANDEN (minister Jeroen Di isselbloem van f inanciën),  op valse gronden besl ist  dat de
huurders A.A.H. van Rooi j  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, 549'1 XD Sint
Oedenrode (zie:  wrvw.dommeldal.eu).  A.M.L. van Rooi j  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
ver van deze locat ie en al  hun spul len meegenomen. Zi j  hebben aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  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 waanzinniqe ontruiminq 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 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j
Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen en dat de bedri jven Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.en St icht ingAdministrat iekantoorvan Rooi j  Holding B.V. alacht jaar in
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS Bank NV, waarvoor om
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die reden het huurbeding niet van toepassing is. Zolang deze bedrijven niet met een gerechtelijke
beschikking ui t  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 ll (VVD / pvdA).

Het moge u duidel i jk z i jn dat eigenaar A.M.L. van Rooi j  de spul len en eigendommen van de bedri jven
camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen in de
woningen op het adres 't Achterom 9-9a, 549í 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 Rooi j  de volgende hieronder ingelaste volmacht afgegeven aan J.E.M. van
Nunen:

A.M.L. van Rooi i :
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
Gorr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai l :  ekc.avanrooi i@gmail .com
tel:  + 32 í  17 586 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 Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  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 l januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
3.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1 ,  vanaf 5
maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
4.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (Belgiê);
5.  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende
op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
6. Politieke Groeperinq 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 gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf í  januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl ijf plaats Haze nd answeg 36A, 3520 Zonhove n ( Bel g ië) ;

Geven hierbijaan:
- Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

Volmacht om vanaf 22 januari 2O15
- te verblijven in de woningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, bijbehorende gebouwen
en br.lbehorende 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:
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. 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.

Gerechteliike stukken moqen niet worden aanqepakt.
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 Rooi j  van Nunen, vanaf í  januari  2011 woont.

Dagtekening : 21 januari 201 5

A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven België

De door eigenaar A.M.L. van Rooi j  ondertekende volmacht vindt u als "PDF-B| i laqe" bi jgevoegd. Wij
verzoeken u kennis te nemen van deze ondertekende volmacht en als herhaald en inoelast te
beschouwen.

U, zi jnde mr. J.M. Wisseborn, heeft  de huurders A.A.H. van Rooi jen K.T. Driessen op 29 januari2015
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 C1011281994/ 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: C1011281994 / BP RK 14-804'van rechtswege' nietig
is in de volgende l ink:

http://www.mstsnl.net/ekc/odf/S-ianuari-2015-inroepen-nietiqheid-executie-t-achterom-9-
9a-aan-e-loesberq-rechtban k-oost-brabant. pdf

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

ln betreffende valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer /  rekestnummer:
C1011281994/ BP RK 14-804, van rechter E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant staat letterlijk
het volgende geschreven (Stuk A);

De naamloze vennootschao SNS BANK NV
Gevestigd te Utrecht
Vezoekster.

Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 25 juni 2014 aan verweerders aangezegd dat
tot openbare verkoop zal worden overgegaan op I oktober 20í4 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. .
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ln 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 l ink het op 26 november 2014 van Jeanine Bordes-Hermans, werkzaam
voor van't Hooft & van Rosmalen notarissen te Boxtel, verkregen valseliike
VEf Lf NGEXPLOOT waarin staat aangekondigd dat de openbare verkoop op 5 februari 2015 zal
plaatsvinden:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilinqexploot-aml-van-rooii-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 Rooi j  nog de eigenaar is van zi jn woningen op het adres ' t

Achterom 9-9a, 549í XD Sint-Oedenrode.

Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari  2015 (dossiernummer 14100927),  welke wi j  als "PDF-
Biilaqe" hebben bijgevoegd, heeft u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor
100% in handen zi jn van de STAAT DER NEDERLANDEN, let ter l i jk het volgende geschreven:

Bij een gerechtelijke ontruiming is het de taak van de gerechtsdeurwaarder om de
woning weer ter vriie beschikkinq van de eiqenaar 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 Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
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 bii Vastqoedveilinq Oost-Brabant
Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), ondergrond, erf en

verdere opstallen

Bezichtiging: donderdag 5 februari 2015, van 1 1 :00 tot 12:00 uur

Soort eigendom: Vol eigendom

Gebruik: Onbewoond

lk heb u daarover vandaag omstreeks 11.30 uur daarover dan ook opgebeld. U vertelde mi j  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 Rooi j .

lk 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 ianuari 2015 per
kerende e-mail te zullen toesturen.
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Tevens vindt de Nederlandse Grondwet, met aan het hoofd Koninq Willem Alexander, dat u als
notarisklerk de kopers voor 5 februari 2015 eerlijk moet voorlichten, zodat zij geen "kat in de zak"
kopen.

lk 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 Vastqoedveilinq Oost-Brabant te
plaatsen, zodat u persoonl i jk daarmee niet van de "resen in de drup" komt. Dit  des te meer di t  al les
op aangifte van de Koninkliike Philios (bewiis 6) in Belgié op het hoofste niveau in strafrechtelíjk
onderzoek zit (bewiis 7 en bewiis 8), als ook in Nederland. Voor bewijs lees daarvoor de volgende
hieronder ingelaste l ink:

http://www.mstsn l.net/ekc/pdf/23-ianuari-2015-beklaq-notarisklerk-cati-smeets-van-der-
li nden-ea-qerechtshof-den-bosch, pdf

Met in achtneming van bovengenoemde feiten verzoeken wij u hierop vandaag 30 ianuari 20í5,
zoals door u is toegezegd, inhoudelijk te reageren.

hoogachting

Eiqenaar A.M.L. van Rooi i
VanaÍ 1 januari  2011 samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(bewiis 9)

Met de meeste

,DI
Y

1 1 0
l l

Ad Van Rooij: Huropees erkend safety managêr
ls 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.

ls vanaf 1990 bij Philips Healtcare werkzaam geweest als safety manager
en environmental  manager en heeft  binnen dat bedri j f  de arbo en mil ieu
managment systemen opgezet (OHSAS18001 en lSO1400í).

Heeft in 2006 meegedaan bij de landelijke verkiezingen voor li ist 14.

Heeft in 2010 meegedaan bij de verkiezingen in de gemeente Sint-
Oedenrode als li jstrekker voor de De Groenen.

Heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor de SOPN, voor toelichting zie de
volgende twee video's video'1 / video2

ls vanaf 1998 Directeur Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft op het gebied van Arbo,
Mil ieu en Ecologie in samenhang met het voeren van jur idische geschi l len. Voor meer info ARCHIEF.

Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur"
en "chroom Vl" via ge'Ímpregneerd hout, groene stroom, spaanplaat, green bricks, vliegas cement,
mi l ieubeton e.d. onder de noemer van "duurzaamheid" heeft  Wieteke van Dort bi j  de opening van zi jn
minicamping bi j  de paardenhouderi j  "Campinq en Pensionstal  Dommeldal" in20OT een schi lder i j
opgedragen aan Ad van Rooij. Openingstoesoraak

Erkenning Belgie. Weerqeven Downloaden

Erkenning Nederland. Weergeven Downloaden

Erkenning Europa. Weerqeven Downloaden



Meer informatie over Ad van Rooii

Ad van Rooii solliciteert naar de vacature Vice-oresident Raad van state

Ine Veen heeft een boek over Ad Van Rooij geschreven "Alarm u wordt vergiftigd.

Ine Veen:
ISBN: 9789059117396
Pri js:  € 24,95
ABN-Amro 41 11 70 643
t.n.v:  C. Veen
te Hei loo
o.v.v.  GIF-boek
kosten zi jn incl .  verzending.

Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken r ichten wi j  aan behandelend
kantonrechter mr. M.C. van Rijn het nadrukkelijke verzoek om de behandeling ter zitting daarop voor
onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens deze
Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum
B.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de gestolen sleutels weer aan
eigenaar A.M.L. van Rooij heeft teruggegeven, zodat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn
werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor dat is gevestigd op het adres 't Achterom 94,
5491 XD, Sint-Oedenrode

Met nadruk verzoeken wij u bovengenoemd gemotiveerd verzoek tot uitstel van de zitting op 10
januari  2015 om í0:30 uur in te wi l l igen en dat aan A.M.L. van Rooi j  bi j  aangetekende br ief  schri f tel i jk
te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

In afwachting van uw hierboven verzochte beslissing aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
p/a Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié), verblijven wij,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooi j
Directeur.

Biibehorende Producties:
-  Product ie 1: Uitnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van de rechtbank Noord-Hol land (1 blz.) ;
-  Product ie 2: Macht iging d.d. 31 januari  2015 van R.A.A. Rietveld (1 blz.)
- Productie 3: Uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 blz.);

q
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d e  R e c h L s p r a e k
R e c h t b a n k  N o o r d - H o l l a n d

datum
onderdeel

c0fitactpeÍsocn

doorkiesnummer

ons kenmerk

uw kenmerk

bijtage(n)

onderwerp

R.A.A. Rierveld
De Boogaert 70
1901 GR Castricuur

29 december 20 I 4
Cir.,i eté io iári niiii isíiátie,,
r",' H.p.J.ïii-""- óri 

"''r.,
(072) 527 4t52
3339658 CV EXPL t4-4942

Afdeling Privaatrecht
Sectie Kanton
locatie Alkmaar

bezoekadres
Kruseman van Êltenweg 2
1817 BC Alkmaar

corÍespondentieadres
Poslbus 25 1
1800 BG Alkmaar

t (072) 527 4646
| (072) 527 47A3
wllw. rechtspraak. nI

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

; :- -.--
\!onin$stichting Kennemer Wonen/R.A.A. Rieweld

Ccacirle heer;

Hierbij deel ik u mede dat de kantonrechter, rekening h<iu{end met verhinderclala voor zover
opgegeven, een datllm heeft bepaald voor de (voortzetting sqr dc geschorste) comparitie na:
welkc zal plaatsvinden op dinpdag I0 februari 201 5 te 10.30,uur, aan het adres Kruseman,

) comparitie na antrvoorcl.
ur, aan het adres Kruseman van

Eltenrveg 2 tc 1817 BC Àlls-rriaar
De behandelend kantonrechtel in tlDe behandclend kantonrechtei inde_ze zaak is mr. M.C. vqn RÍn. ... 

.

voormelde terechtzitting, voor heÍ verstrekken van inlichtingen bq het beproeven van een schikking. i\ . /
-l

Wanneer u ter zittirrg nog stukken in het geding \ /ensr re bre ngen, velzciek ik u deze. Z dagefuaíie
voren aan de kantonrechter en de wederpartij te zenden. 

", \.
Ik wiis u er tevens op dat uíïsïel in beeinsel niet wordt verleend. Wellicht ten overvloede wor.dt d1 op
gewezen, dat in het nadeel kar.r wot'den beslist van diegene, die zonder gegrorrde rcrlen niet op deze
zitt ing versclri jnt.

Floogachtend

De griffier

<:! -'-v- *:, :J e - .: -* !

. \
5:' " 

)-..:" .\ * r-" \. .\,\-. _-
opgênom€ó in en registíatiesysteem èn de fechtbtrkibord-Helland

s ï*\r * --
{ - * n  * . . . *  * \  4 d s * !

a-" .,-,
. - { - '  '  ( \  t l

ri*. t2.-, . =..\^-Lk-*-i 
I

* d:r n.* .-- o r r...\ ; -\- yr--

RK21 Persoonsgegevens wsrden, voor zoveÍ nodig voor een goede pÍocêsvoering
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Ër{s
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint€edenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (België)
e-m a i I : elSàe{:[í31r^q$if&#rgllt*Sry.
tel: + 32 117 586 76

VOLMACHT

Ondergetekenden:
- 

- 
R.A A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricurn;

verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch.Kennis Centrum B.V. kantoor

houdende ie Sint-Oedenrode aan 't Achlerom 9a, 5491 XD, voor deze ing. A.M.L. van Rooij wonende

op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), zulks met het recht van substitutie om

voor en namens hem zijndjondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten voor gerechten

op zitt ingen c.q. behandelingen te irerschijnen, voor en namens hem alle processuele handelingen te

verrichtàn in de zaak die beïrekking heeft op het gerezen geschil tegen Woningstichting Kennemer

Wonen, welke op 10 februari 20151onder kenmerk: 3339658 CV EXPL 144942, ter zitting wordt

behandeld door kantonrechter mr. M.G. van Rijn en alles wat daar direct of indirect mee samenhangt

in de meest ruime zin.

Plaats:
Dagtekening:

Handtekening:
R.A.A. Rietveld,

Zonhoven (België)
31 januari 2015

,à-.-* .  . .  t

' )  . . _ *,-- .- / ._)

t ..,
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Handetsreg is ter
Koophande l

U i t treksel
Kamer van

KvK-nummer i6090111

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

R S I N
Rechtsvorm
Sta tu ta i re  naam
Statutaire zetel
Eers te  i  nsch  r i j v ing  hande ls reg is te r
Datum ak te  van opr ich t ing
Gep laa ts t  kap i taa l
Gestor t  kap i taa l
Deponer ing  jaars tuk

806347284
Bes lo ten  Vennootschap
Eco log isch  Kenn is  Cent rum B.V.
S in t  0edenrode
0 5 - 0 3 - 1 9 9 8
0  5 - 0 3 - 1 9 9 8
E U R  1 8 . 1 5 1 , 2 1
E U R  1 8 . 1 5 1 , 2 1
De jaar reken ing  over  boek laar  2Q' t2  i s  gedeponeerd  op  09-1  2-201,3 .

Onderneming

Han de lsnaam
Star tda tum onderneming
Act iv i te i ten
Werkzame personen

Eco log isch  Kenn is  Cent rum B.V.
01-12-1997
SBI -code:  71 .1 .2  -  lngen ieurs  en  over ig  techn isch  on twerp  en  adv ies
1

Vestiging

Vest ig ingsn um mer
H a n d e l s n a a m
Bezoekadres
Tete foonnummer
Datum ves t ig ing
Deze rech tspersoon dr i j f t  de
ves t ig ing  s inds
Act iv i te i te n

Werkzame personen

o00020349998
Ecotog isch  Kenn is  Cent rum B.V.
' t  Ach terom 9  a .5491XD S in t -Oedenrode
041.)490385
0 1 - 1 2 - ' t 9 9 7
0  5 - 0 3 - 1 9 9 8

SBI -code:  /11 ,2  -  Ingen ieurs  en  over ig  techn isch  on twerp  en  adv ies
Het  ver r i ch ten  van adv iesd iens ten  op  he t  geb ied  van mi l ieu ,  a rbe idsomstand igheden,
eco log ie  en  he t  voeren van ju r id ische gesch i l len .
1

Enig aandeelhouder

N a a m
Bezoekad res
Ingeschreven onder  KvK-nummer
En ig  aandee lhouder  seder t

Van Roo i j  Ho ld ing  B.V.
' t  Ach terom 9  a ,  5491.XD S in t -Oedenrode
77702683
0 5  0 3 - 1 9 9 8

Bestuurder

Naam

Bezoekad  res

Ingeschreven onder  KvK-nummer

Waarmerk
i{.ï t

Van Roo i j  Hotd ing  B.V.
' t  Ach terom 9  a ,5497XD S in t -Oedenrode
1,71,02683

[ : e r  g e w a . r r n r e r k l  { r i t t r c k s e l  i s  e e n  o f f i c i e e l  b e w i i s  v a t r  i n s c h r i j v i n g  i n  f ] c t  l l . r n ( l e l s í o g i s l e r

0 r d e ( e k e n d ,  v 0 0 r z i e n  v d Í r  c e r )  n i r r o t e k s t  c n  u v  l 0 g 0  g e d Í u k t  0 p ' 0 p t i 9 c h  d o o d  p d p i e Í .

I  r ' r l  p , l l r i , ' n ' r  E t  w à . t í I l r c I t t  r r i l l r o k s o l  r \



U it trekseI Ha n detsregister
Kamer vanKoophande l

KvK-nummer 1.60901, 1, 1

Pagina 2 (van 2)

Datum in  func t ie
Titel
Bevoegdhe id

0 5  0 l - 1 9 9 8
Directr ice
A l teen/ze l fs tand ig  bevoegd

Ui t t rekse l  i s  vervaard igd  op  02-09-2014 om 10.32  uur .
Voor ui t t reksel

mw.  Hank ie  van Baasbank.  Raad van Bestuur

Een gewaarnrerk l  u i t t rekse l  i s  een o f f i c ice l  bcwi js  van inschr i i v ing  in  he t  l l rndc ls reg is te r .  Fcn  p . rp ie r t 'n  gcwtarmerk t  u i t t r0 l (se l  rs

onder tekend,  voorz ien  van een mic Ío teks l  en  uv  logo gedruk t  op 'op t isch  dood 'pJp ic r .
Waarmóík
líí l.:


