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Verstuurd per fax 072 5274703  
              

 

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

 

en per e-mail: kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl 
en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  
en strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  
 
 
Aan: mr. M.C. van Rijn  
Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland  
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar  
 

 

 

Zonhoven 31 januari 2015  
Ons kenmerk: RR/31012015/B 
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942  
 
Onderwerp: Woningstichting Kennemer Wonen/R.A.A. Rietveld  
 
 

 
Betreft:  

- Nadere stukken in opgemelde zaak met het verzoek de behandeling van deze zaak voor 
onbepaalde tijd uit te stellen 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 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode   

- Met het nadrukkelijke verzoek de inwilliging ervan aan A.M.L. van Rooij bij aangetekende 
brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). 
 

Bevat 8 blz. met bijbehorende producties 1 t/m 3, totaal: 15 blz. 

 
 
Geachte Kantonrechter mr. M.C. van Rijn,  
 
Als gemachtigde van:  

- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 
(hierna; cliënt) berichten wij u dat cliënt 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 
gemachtigd om zijn zaak te behartigen voor de zitting op 10 februari 2015 om 10:30 uur, waarvan u de 
uitnodigingsbrief d.d. 29 december 2014 van uw rechtbank vindt bijgevoegd (productie 1). 
 
Bijgevoegd vindt u tevens: 

- de machtiging d.d. 31 januari 2015 van R.A.A. Rietveld (productie 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 willen wij u kenbaar maken dat zonder een vonnis, beslissing 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 bij e-mail d.d. 30 januari 2015 (15.04 uur) 
verstuurde verzoekschrift aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te 
Heerlen. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-fax-ontvangst-nadere-stukken-ruud-rietveld-aan-rechtbank-noord-holland.pdf
mailto:kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl
mailto:nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl
mailto:strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-uitnodiging-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-verleende-volmacht-van-ruud-rietveld-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
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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 

  
 

 
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 

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
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
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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 
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 

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.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.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/
http://www.dommeldal.eu/
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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); 

  
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; 

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
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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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. 

  
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. 
  
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. .        

  

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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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 

  
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.     

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.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/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
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
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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. 
  
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 

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
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
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. 
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken richten wij aan behandelend 
kantonrechter mr. M.C. van Rijn het nadrukkelijke verzoek om de behandeling ter zitting daarop voor 
onbepaalde tijd uit te stellen 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 9A, 
5491 XD, Sint-Oedenrode .   
 
Met nadruk verzoeken wij u bovengenoemd gemotiveerd verzoek tot uitstel van de zitting op 10 
januari 2015 om 10:30 uur in te willigen en dat dat aan A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief 
schriftelijk 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 (België), verblijven wij,   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 
 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur. 
 
Bijbehorende Producties: 

- Productie 1: Uitnodigingsbrief d.d. 29 december 2014 van de rechtbank Noord-Holland (1 blz.); 
- Productie 2: Machtiging 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.);  

 

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.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-uitnodiging-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-verleende-volmacht-van-ruud-rietveld-aan-ekc.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm

