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Aan RMB (Werk aan Leefmilieu)  
t.a.v. Ries van der Schoot,  
Adviseur toezicht en handhaving 
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 4 januari 2012 11:50 
Onderwerp: Verzoek om uitstel milieucontrole bij loonbedrijf M.R.G.W. v.d. Heuvel voor 
onbepaalde tijd om niet medeplichtig te worden aan genocide op 6,5 miljard wereldbewoners. 
Aan: rvanderSchoot@rmb.nl 
 
Aan RMB (Werk aan Leefmilieu)  
t.a.v. Ries van der Schoot,  
Adviseur toezicht en handhaving Gildekamp 8, Postbus 88, 5430 AB Cuijk 
(T: +31/485-338369) (M: +31/6-27872791)(e-mail: rvanderSchoot@rmb.nl)    
 
Betreft: Verzoek om uitstel milieucontrole bij mijn cliënt van loonbedrijf M.R.G.W. v.d. Heuvel voor 
             onbepaalde tijd en wel op grond van de volgende feiten:  

1. Door toedoen van de Nederlandse politieke partij “Christen-Democratisch Appèl” om 
redenen zoals u hieronder kunt lezen heeft A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België 
moeten vluchten, al ruim 1,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen 
van zijn vrouw, om door toedoen van Nederlandse genocide op 6,5 miljard wereldbewoners 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn (LEES HIER). Dit alles al ruim 4 jaar 
lang zonder enig inkomen door toedoen van Piet Hein Donner (CDA)(LEES HIER) en door 
toedoen van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en nu burgemeester Peter Maas (CDA) 
en al 20 jaar lang de ene na de andere onrechtmatige executoriale beslaglegging op al zijn 
onroerende goederen, de ene na de andere onrechtmatige verzegeling van ruimten en de ene 
na de andere onrechtmatige hoge dwangsommen vanuit de gemeente Sint-Oedenrode krijgt 
opgelegd (LEES HIER).  

2. Als gevolg van de onder “punt 1”  genoemde op 6,5 miljard wereldbewoners genocide 
plegende Nederlandse politiek houdt juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV de 
heer A.M.L. van Rooij al vanaf 24 september 2007 arbeidsongeschikt (geestesziek). Voor 
bewijs LEES HIER.  

3. Als gevolg van de onder “punt 1”  genoemde op 6,5 miljard wereldbewoners genocide 
plegende Nederlandse politiek houdt Bert van Meurs (Directeur van Philips Medical Systems 
Nederland B.V.) zijn safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 
arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 25 
oktober 2007 in strijd met de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en Philips CAO. Voor 
bewijs LEES HIER.  

4. Als gevolg van de onder “punt 1”  genoemde op 6,5 miljard wereldbewoners genocide 
plegende Nederlandse politiek houdt Hans Dijkman (Directeur Human Resources Philips 
Electronics Nederland B.V.) zijn safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 
arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte vanaf 25 
oktober 2007 in strijd met de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en Philips CAO. Voor 
bewijs LEES HIER.  

 
Geachte heer van der Schoot, 
 
In de volgende link (met deeplinks aan bewijzen) vindt u de door mij namens loonbedrijf M.R.G.W. 
v.d. Heuvel op 24 augustus 2011 bij de gemeenteraad van Sint-Oedenrode ingediende zienswijzen op 
het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied 2010 en PlanMER  

http://www.rmb.nl/content.asp
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.rmb.nl/content.asp
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
mailto:rvanderSchoot@rmb.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-december-2011-bezwaar-bw-tegen-besluit-dwangsom-dd-17-november-2011.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-
heuvel.pdf  
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud (ook die van de links en deeplinks), die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u persoonlijk (als Adviseur toezicht en handhaving 
bij het RMB) gericht. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Sint-Oedenrode u opdracht gegeven 
tot het uitvoeren van een milieucontrole (video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-5)(video-
6)(video-7)(video-8)(video-9) waarover u met mij als juridisch adviseur van loonbedrijf M.R.G.W. v.d. 
Heuvel een afspraak wilt maken. Uw bij e-mail van 3 januari 2012 gedane verzoek vindt u hieronder 
ingelast.  
 

Van: Ries van der Schoot <vanderSchoot@rmb.nl> 
Datum: 3 januari 2012 16:06 
Onderwerp: afspraak i.v.m. milieucontrole 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens de gemeente Sint-Oedenrode wil ik een afspraak maken voor een 
milieucontrole. De controle betreft het adres Vresselseweg 16a te Sint-Oedenrode. 
Na telefonisch contact te hebben gehad met de heer Van den Heuvel ben ik naar u 
doorverwezen.  

 
Mijn vraag is of het bij u uitkomt om de controle a.s. vrijdag 6 januari uit te voeren, 
omdat ik dan meerdere controles heb in Sint-Oedenrode. Vanaf 10:00 uur kan ik nog 
controles inplannen. 

 
Bij voorbaat wil ik u danken voor de medewerking en ben ik bereikbaar voor verdere 
afspraken op onderstaande telefoon nummers. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ries van der Schoot 
Adviseur toezicht en handhaving 

Bereikbaar: 

RMB  
Gildekamp 8                               (0485) 338300                     M: 06-27872791 
Postbus 88                                Doorkiesnummer:               rvanderSchoot@rmb.nl 
5430 AB Cuijk                            0485-338369                        www.rmb.nl  

 
Op grond van de inhoud van opgemelde 4-tal punten (met links en deeplinks aan bewijzen) kan 
A.M.L. van Rooij door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode op zo’n korte door u gestelde 
termijn niet bij de milieucontrole aanwezig zijn op grond van de volgende twee feiten: 

1. De op 6,5 miljard wereldbewoners genocide plegende Nederlandse politiek heeft er voor 
gezorgd dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten, al ruim 
1,5 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden heeft moeten wonen van zijn vrouw, om 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn (LEES HIER); 

2. Als gevolg van de onder genoemde op 6,5 miljard wereldbewoners genocide plegende 
Nederlandse politiek houdt Bert van Meurs (Directeur van Philips Medical Systems 
Nederland B.V.) in samenspanning met Hans Dijkman (Directeur Human Resources Philips 
Electronics Nederland B.V.) en Yvonne Bleeker (UWV) hun safety manager A.M.L. van Rooij 
vanaf 24 september 2007 arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder doorbetaling van salaris 
tijdens ziekte vanaf 25 oktober 2007 in strijd met de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter 
en Philips CAO. Voor bewijs LEES HIER.en LEES HIER en LEES HIER. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (ook de links en deeplinks), die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan Ries van der Schoot persoonlijk gericht.  
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/brabant-tv.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/ine-veen-frank-bovenkerk.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
mailto:rvanderSchoot@rmb.nl
http://www.rmb.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
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Aanvullend daarop vindt u de de hieronder ingelaste feiten (met links en deeplinks aan bewijzen) 
zoals u die kunt lezen op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) (video):   

(Wat zich werkelijk afspeelt!) (video) 

Brief aan Regering Di Rupo en alle burgers 

 

 

 
 

Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV staat aan het hoofd van 
een criminele organisatie die bij A.M.L. (Ad) van Rooij reeds miljoenen 
euro’s heeft gestolen en heeft beslist om nog meer miljoenen euro’s bij 
Ad van Rooij te zullen stelen. 
 

 

Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV staat aan het hoofd van een criminele organisatie die 
bij A.M.L. (Ad) van Rooij reeds miljoenen euro’s heeft gestolen en heeft beslist om nog meer 
miljoenen euro’s bij Ad van Rooij te zullen stelen. 
 

Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV heeft bij e-mailbericht d.d. 23 december 2011 (14:53 
uur) aan Ad van Rooij laten weten dat door haar persoonlijk de door procesbegeleider W. Bruystens 
van het UWV op 13 januari 2010 in samenspanning met advocaat Dries Duynstee van Philips Medical 
Sytems Nederland B.V. en Anja Trienekens, hoofd afdeling AOR bij Randstad HR Solutions, 
gepleegde misdrijf waar bij Ad van Rooij miljoenen euro’s zijn gestolen blijvend zal worden afgedekt 
en dat in onderlinge samenspanning zal worden doorgegaan met het stelen van geld bij Ad van Rooij. 
Om die reden heeft Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV besloten niet meer te reageren 

op berichten van Ad van Rooij. Lees meer 

 

http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Ew_VSbbjJ1g&feature=player_embedded!
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/bief-aan-onze-nieuwe-belgische-regering
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-december-2011-yvonne-bleeker-pleegt-genocide.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-december-2011-uvw-klacht-bij-jurist-yvonne-bleeker.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
http://www.legal50.nl/advocaat/awj-duynstee/
http://nl.linkedin.com/pub/anja-trienekens/13/663/a59
https://sites.google.com/site/universalfederationback/27-12-11-juridisch-adviseur-yvonne-bleeker-van-het-uwv-staat-aan-het-hoofd-van-een-criminele-organisatie
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Justitie, FIOD en Belastingdienst in verwarring m.b.t. de bewijzen van 
fraude van de Campingmaffia  
 
Justitie, FIOD en Belastingdienst in verwarring m.b.t. de bewijzen van fraude van de Campingmaffia.   
 
Ruud Rietveld vecht al meer dan 15 jaar lang tegen de Nederlandse Camping Maffia (zie Het Echte 
Nieuws: artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5), die met voormalig Nederlands minister 
president Jan Peter Balkenende (CDA) gezellig rond de tafel zitten. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt 
(PvdA) heeft dit in onderzoek. Ook de pedefolie, drugsmaffia, milieu-en afvalmaffia komen daarbij aan 

de orde. Voor meer informatie LEES VERDER.  
 
  

 

Belgische Federale regering zal moeten ingrijpen.  
 
Met deze inhoud is feitelijk komen vast te staan dat vanuit deze nieuwe Belgische Federale regering 
zal moeten worden ingegrepen anders is het, als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet, 
in samenhang met het feit dat Nederland niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, binnen enkele 
jaren afgelopen met het leven op aarde zoals het nu bestaat. No Cancer Foundation e.a. hebben aan 
alle verantwoordelijke volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke verzoek gedaan om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke 
Hof. 

Verzoekschrift aan Belgische Federale regering om de staat der Nederlanden voor het Belgisch 
grondwettelijk Hof te dagen. (ontvangstbevestiging) (video afspeellijst) vanwege het in zeer ernstige 
maten overtreden van de Belgische grondwet en het Europese verdrag van Lissabon met het 
opgezette doel, de vergiftiging van miljarden wereldbewoners (video1) (video2) (waaronder miljoenen 
Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort Houthalen-Helchteren, Group Machiels te 
Hasselt, Essers te Genk, Unilin te Wielsbeke... onder de dekmantel van duurzaamheid en/of innovatie 
met onder meer miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van met 
name Billiton/shell, gerealiseerd te krijgen.  

 

http://www.sdnl.nl/rietveld-overleg-recourt.htm
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-29.php
http://www.sdnl.nl/emslandermeer.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/recourt_jeroen/index.jsp
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/recourt_jeroen/index.jsp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-december-2011-reactie-e-mail-ruud-rietveld.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6MWYyMzExMjJlMTFmMDI2Mw&pli=1
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
http://www.youtube.com/watch?v=ho-0SHFEgGo
http://www.youtube.com/watch?v=T6YSgSkMzGc
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Aanvulling op aangifte d.d. 30 maart 2011 aan Paus Benedictus XVI 
inzake genocide op 6,5 miljard wereldbewoners vanuit Nederland. 
  

Geachte Monseigneur André Léonard, 
 
In de volgende link (met deeplinks aan bewijzen) vindt u nogmaals onze aangifte d.d. 30 maart 2011 
aan Paus Benedictus XVI die wij persoonlijk bij uw secretaris in Mechelen zijn gaan inleveren.  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf 
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud (inclusief de deeplinks), die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan aartsbisschopAndré Léonard gericht.  

Lees meer 

Een copie van dit sommatieverzoek. met bijbehorend persbericht, hebben ik verstuurd aan: 
- Mijn vrouw Annelies, waarvan ik al ruim 1,5 jaar gescheiden moet leven. 
- loonbedrijf M.R.G.W. v.d. Heuvel te Sint-Oedenrode;  
- De Gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode;  
- Pierre Schreuder (pierre.schreuder.sr@gmail.com);  
- Paus Benedictus XVI (aartsbisdom@kerknet.be);    
- Aartsbisschop André Léonard (België) (aartsbisdom@kerknet.be);    
- Rik Palmans, deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be);  
- Koningin Beatrix als Staatshoofd en als Voorzitter van de Raad van State; 
- Hilde Claes (sp.a), burgemeester van Hasselt; 
- Tony Coonen (sp.a), federaal secretaris NVSM; 
- Yvonne Bleeker, verandwoordelijk juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV.     
- Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (nvvk@veiligheidskunde.nl) 
- Letty Oostendorp, thans: P&O adviseur gemeente Best (l.oostendorp@gembest.nl) 
- Anja Trienekens, thans: Senior Consultant Robidus Adviesgroep BV (info@robidus.nl)      
- Marjanne de Groot, persvoorlichter UWV (marjanne.degroot@uwv.nl) 
- Wessel Agterhof, persvoorlichter UWV (wessel.agterhof@uwv.nl) 
- Frank Bartelds, persvoorlichter UWV (frank.bartelds@uwv.nl) 
- Victor de la Vieter, persvoorlichter UWV (victor.delavieter@uwv.nl) 
- Saskia van Opijnen, algemeen directeur Achmea Vitale (saskia.van.opijnen@achmea.nl) 
- Stefan Kloet, persvoorlichter Achmea (stefan.kloet@achmea.nl) 
- Bert Rensen, persvoorlichter Achmea (bert.rensen@achmea.nl) 
- Marco Simmers, persvoorlichter Achmea (marco.simmers@achmea.nl) 
- Viola Teepe, persvoorlichter Achmea (viola.teepe@achmea.nl)   
- Bert van Meurs, directeur Philips Healthcare (bert.van.meurs@philips.com)  
- Hans Dijkman, Philips directeur HRM (hans.dijkman@philips.com)      
- Nanda Huizing Philips persvoorlichter (nanda.huizing@philips.com) 
- Eric Drent Philips persvoorlichter (eric.drent@philips.com)   
- Saskia Maas Philips persvoorlichter (saskia.maas@philips.com) 
- Joost Maltha Philips persvoorlichter (joost.maltha@philips.com)  
- Liesbeth De Smedt Philips persvoorlichter (liesbeth.de.smedt@philips.com) 

http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/aangifte-paus-30-maart-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisschop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisschop
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2011-verzoek-aan-mgr-andre-leonard.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-augustus-2011-zienswijze-bestemmingsplan-m-van-de-heuvel.pdf
http://www.sint-oedenrode.nl/info/portrettengalerij-gemeenteraad_299/
mailto:pierre.schreuder.sr@gmail.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
mailto:aartsbisdom@kerknet.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9onard
mailto:aartsbisdom@kerknet.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwebasiliek_(Tongeren)
mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Claes
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/1-bezwaarschrift-tegen-uw-weigering-om-een-besluit-te-nemen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://nl.linkedin.com/pub/yvonne-bleeker/33/b37/431
http://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx
mailto:nvvk@veiligheidskunde.nl
http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/174170?stagemarkt=true
mailto:l.oostendorp@gembest.nl
http://nl.linkedin.com/pub/anja-trienekens/13/663/a59
mailto:info@robidus.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:marjanne.degroot@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:wessel.agterhof@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:frank.bartelds@uwv.nl
http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/index.aspx
mailto:victor.delavieter@uwv.nl
http://www.boaborea.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=560%3Akandidaatstelling-bestuursverkiezing-b2b-en-b2g&catid=56&Itemid=87
mailto:saskia.van.opijnen@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:stefan.kloet@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:bert.rensen@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:marco.simmers@achmea.nl
http://newsclipper.datiq.net/contact/id/120/op/270
mailto:viola.teepe@achmea.nl
mailto:Bert%20van%20Meurs
mailto:bert.van.meurs@philips.com
http://nl.linkedin.com/pub/hans-dijkman/5/b08/37b
mailto:hans.dijkman@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:nanda.huizing@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:eric.drent@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:saskia.maas@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:joost.maltha@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/mediacontact/netherlands/
mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
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- Philips Lighting te Brussel, België (lightinginfoservice@philips.com)  
- Fleur Agema PVV (m.agema@tweedekamer.nl) 
- Ronald van Raak SP (r.vraak@tweedekamer.nl)  
- Alexander Pechtold D66  (a.pechtold@tweedekamer.nl) 
- Jolanda Sap GroenLinks (j.sap@tweedekamer.nl) 
- Esther Ouwehand Partij voor de Dieren (e.ouwehand@tweedekamer.nl)     
- Hans Spekman PvdA (h.spekman@tweedekamer.nl) 
- Jeroen Recourt PvdA (j.recourt@tweedekamer.nl) 
- Ruud Rietveld Camping Maffia / UWV slachtoffer (ruudrietveldvertelt@hotmail.com)       
- Kees van der Staaij SGP (c.vdstaaij@tweedekamer.nl) 
- Carola Schouten ChristenUnie (bureau@christenunie.nl)  
- Aafke Schaart VVD (a.schaart@tweedekamer.nl)   
- Mirjam Sterk CDA (m.sterk@tweedekamer.nl) 
- Tweede Kamer der Staten Generaal  Nederland (voorzitter@tweedekamer.nl)   
- Eerste Kamer der Staten Generaal Nederland (voorzitter@eerstekamer.nl)  
- Annemie Turtelboom Belgisch Minister van Justitie (info@just.fgov.be) 
- Joëlle Milquet Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken (info@ibz.fgov.be) 
- Alle leden Vlaamse Regering België (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering)   
- Burgemeester en schepenen van Zonhoven België (burgemeester@zonhoven.be)    
- No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) 
- Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl) 
- Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Argusoog (www.argusoog.org) 
- Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Kleintje Muurkrant (http://www.stelling.nl/kleintje/)   
- Kaholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)  
- EenVandaag van de TROS en de AVRO (www.eenvandaag.nl) 
- TROS Opgelicht (www.opgelicht.nl)  
- ZEMBLA (zembla@vara.nl)  
- NIEUWSUUR (ad.van.oosten@nieuwsuur.nl)       
- HUMO België (www.humo.be)(lees ook hier)  
- Canvas-Panorama België (http://actua.canvas.be/category/panorama/)  
- Poilitieke partij De Groenen (http://www.degroenen.nl/)    
- De Groenen in balingschap in België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/) 
- Iedereen in de wereld, die het wil weten;    

 
Om niet medeplichtig te worden aan bovengenoemde feitelijk bewezen op 6,5 miljard wereldbewoners 
plegende genocide sommeren wij de heer Ries van der Schoot, Adviseur toezicht en handhaving bij 
RMB om per kerende e-mail te beslissen dat de milieucontrole voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld 
tot na het moment A.M.L. van Rooij door een Philips bedrijfsarts (Achmea-Vitale) voor 100% 
arbeidsgeschikt is verklaard en verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie 
(video) (video) voor een 100% veilige terugkeer van A.M.L. van Rooij naar Nederland gerant staat.  
 
In afwachting van uw schriftelijke bevestiging van uitstel voor onbepaalde tijd (per e-mail) verblijven 
wij;    
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur   

  

http://www.philips.be/about/companycontacts/contacts.page
mailto:lightinginfoservice@philips.com
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
mailto:m.agema@tweedekamer.nl
http://www.sp.nl/ronaldvanraak/
mailto:r.vraak@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pechtold
mailto:a.pechtold@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jolande_Sap
mailto:j.sap@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esther_Ouwehand
mailto:e.ouwehand@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Spekman
mailto:h.spekman@tweedekamer.nl
http://www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt.htm
mailto:j.recourt@tweedekamer.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-december-2011-reactie-e-mail-ruud-rietveld.pdf
mailto:ruudrietveldvertelt@hotmail.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_der_Staaij
mailto:c.vdstaaij@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carola_Schouten
mailto:bureau@christenunie.nl
http://www.vvd.nl/mensen/detail/145/afke-schaart
mailto:a.schaart@tweedekamer.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirjam_Sterk
mailto:m.sterk@tweedekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl/
mailto:voorzitter@tweedekamer.nl
http://www.eerstekamer.nl/
mailto:voorzitter@eerstekamer.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
mailto:info@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
mailto:info@ibz.fgov.be
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630949541&context=1141721623065---1191211215889-1265698199452--1246630949541&p=1186804409590&pagename=Infolijn%2FView
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
http://www.zonhoven.be/Schepencollege_2.html
mailto:burgemeester@zonhoven.be
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.eenvandaag.nl/
http://www.opgelicht.nl/
mailto:zembla@vara.nl
mailto:ad.van.oosten@nieuwsuur.nl
http://www.humo.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://actua.canvas.be/category/panorama/
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.rmb.nl/content.asp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Veiligheid_en_Justitie_(Nederland)
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=fVnShx4K2cE
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
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Cc: marjovdheuvel@gmail.com, kensdell@yahoo.co.uk, fransvandenboomen@bvtrooi.nl, 
vdcoelen@trined.nl, Freek@freekglorius.nl, jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl, 
jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, hanshulsen@hotmail.com, m.vanseventer@chello.nl, 
w.sporken@chello.nl, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, j.verhagen26@chello.nl, m.verhagen37@chello.nl, 
peterverkuijlen@hetnet.nl, booh@xs4all.nl, tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, j.f.m.wijn@kpnmail.nl, 
h.bekkers@bekkersadvies.nl, vvdsintoedenrode@gmail.com, theo.zanden@hetnet.nl, 
info@garagemarkgraaff.nl, jhendriks@hartvoorrooipvda.nl, rcompagne@hartvoorrooipvda.nl, 
info@hartvoorrooipvda.nl, pvbakel@hartvoorrooipvda.nl, mjvgageldonk@hartvoorrooipvda.nl, 
rdekkers@sint-oedenrode.nl, coes.vandercoelen@dgs-rooi.nl, karel.vanlieshout@dgs-rooi.nl, 
arie.smetsers@dgs-rooi.nl, jos.beerens@dgs-rooi.nl, info@bvtrooi.nl, w.gerwen@chello.nl, 
info@solexverhuurrooi.nl, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, aartsbisdom@kerknet.be, rik.palmans@skynet.be, 
voorlichting@raadvanstate.nl, burgemeester@hasselt.be, tony.coonen@devoorzorg.be, 
yvonne.bleeker@uwv.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, l.oostendorp@gembest.nl, info@robidus.nl, 
marjanne.degroot@uwv.nl, wessel.agterhof@uwv.nl, frank.bartelds@uwv.nl, victor.delavieter@uwv.nl, 
saskia.van.opijnen@achmea.nl, stefan.kloet@achmea.nl, bert.rensen@achmea.nl, 
marco.simmers@achmea.nl, viola.teepe@achmea.nl, bert.van.meurs@philips.com, 
hansdejonge@xs4all.nl, nanda.huizing@philips.com, eric.drent@philips.com, 
saskia.maas@philips.com, joost.maltha@philips.com, liesbeth.de.smedt@philips.com, 
lightinginfoservice@philips.com, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, "A,M,L Van Rooij" 
<ekc.avanrooij@gmail.com>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, Alexander Pechtold 
<a.pechtold@tweedekamer.nl>, "Sap J.C.M." <j.sap@tweedekamer.nl>, 
e.ouwerhand@tweedekamer.nl, "Spekman J.L." <h.spekman@tweedekamer.nl>, 
j.recourt@tweedekamer.nl, rudolf rietveld <r.a.a.rietveld.anton.made@hotmail.com>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, CU <bureau@christenunie.nl>, 
a.schaart@tweedekamer.nl, m.sterk@tweedekamer.nl, 2e Kamer Staten Generaal 
<voorzitter@tweedekamer.nl>, voorzitter <Voorzitter@eerstekamer.nl>, info@just.fgov.be, 
info@ibz.fgov.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, burgemeester@zonhoven.be, 
henri.schraepen@zonhoven.be, benny.roosen@zonhoven.be, jules.achten@zonhoven.be, 
kristien.smets@zonhoven.be, jef.rutten@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, No cancer 
Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 
ericdonk@hotmail.com, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, SDN <sdn@planet.nl>, 
arend@argusoog.org, Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>, Bas Heijmen 
<bas.heijmen@groepzuid.nl>, Persdienst Platform Herstel Rechtsorde 
<persdienst@platformherstelrechtsorde.nl>, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, 
katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, redactie@eenvandaag.nl, 
opgelicht@tros.nl, Zembla <zembla@vara.nl>, ad.van.oosten@nieuwsuur.nl, redactie@humo.be, 
panorama@canvas.be, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
 


