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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 augustus 2014 11:34 
Onderwerp: Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail uw nietige 
EXECUTIE exploten aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, welke wij 
nooit hebben gezien, vóór uiterlijk 7 augustus 2014 te hebben ingetrokken. 
Aan: mbonnie@quaedvliegbonnie.nl, adactio@quaedvliegbonnie.nl 
Aan: Gerechtsdeurwaarder Steph. M. J. Quaedvlieg 
Adactio Gerechtsdeurwaarders / Incasso    
Postadres, Postbus 181 6460 AD Kerkrade   
(e-mail: mbonnie@quaedvliegbonnie.nl en  adactio@quaedvliegbonnie.nl) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 
Betreft: 

- Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail uw nietige EXECUTIE exploten aan 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, welke wij nooit hebben gezien, vóór 
uiterlijk 7 augustus 2014 te hebben ingetrokken.  

 
         Zonhoven 6 augustus 2014  
 
Geachte Gerechtsdeurwaarder Steph. M. J. Quaedvlieg,  
 
Overeenkomstig de telefonische afspraak met uw kantoorgenoot Maxine Ronnie namens de volgende 
rechtspersonen:  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF, met vestigingsnummer: 17202675, met de 
vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491XD, Sint-Oedenrode (NL), vanaf 1 januari 2011 beiden wonende op hun  
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); is vanaf 1 januari 2012 
onder de naam Camping en Pensionstal “Dommeldal” doorgegaan als eenmanszaak, met 
vestigings-nummer: 000015269639, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, 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); 

5. Van Rooij Holding B.V. met ondernemingsnummer: 17102683, 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); 

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);  

berichten wij u dat wij erg verrast waren toen A.M.L. van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België) een brief ontving van de rechtbank Oost-Brabant, 
waarin hij wordt opgeroepen om op 8 september 2014 te 13:30 uur te verschijnen voor de 
voorzieningenrechter van deze rechtbank.  
 
Betreffende brief d.d. 30 juli 2014 van Menno van der Donk met onderliggend valselijk opgemaakt 
verzoekschrift van advocaat mr. F.P. Richel van Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, handelend in opdracht van een binnen de SNS 
Bank NV anonieme gehouden, opererende grensoverschrijdende criminele organisatie, met 
bijbehorende 12 producties, vindt u bijgevoegd in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-
van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf   
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder Steph. M. J. Quaedvlieg van  
Adactio Gerechtsdeurwaarders / Incasso te Kerkrade gericht.  
 
Nog meer waren wij verrast met een totaal valselijk opgemaakt taxatierapport van MVGM 
Vastgoedtaxaties d.d. 1 december 2013 welke de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen nooit eerder hebben gezien en waaraan ook nooit is gevraagd om daarop op te reageren. 
Corruptie ten top dus.  
 
Welke grensoverschrijdende criminele organisatie hierachter schuil gaat kunt u lezen in bijgevoegde  
bezwaarschriften aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en burgemeester en 
wethouders van Heusden. Lees daarvoor de volgende links en print die uit: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-
inzake-strafklacht-belgie.pdf    

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2014-bezwaarschrift-benw-heusden-inzake-
strafklacht-belgie.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder Steph. M. J. Quaedvlieg van  
Adactio Gerechtsdeurwaarders / Incasso te Kerkrade gericht.  
 
Ondanks onze sommatie om daarop vóór uiterlijk 21 juli 2014 een beslissing te hebben genomen 
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en burgemeester en wethouders van 
Heusden daarop nog steeds niet beslist. 
 
Voor meer achtergrond verwijzen wij u naar de hieronder ingelaste e-mail van 6 augustus 2014 (09:14 
uur) van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) aan A.M.L. van Rooij.   
 

Van: Sociale Databank Nederland <sdn@planet.nl> 
Datum: 6 augustus 2014 09:14 
Onderwerp: FW: Beste Micha / Beste Yvonne / Het is nog veel erger dan wat jij denkt en 
wat er tot op heden op klokkenluideronline staat 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Dag allemaal, ik reageer meestal niet open naar alle ontvangers van Ad zijn mail. 
Zie: de oproep van de rechtbank Oost-Brabant.  Echt verbijsterend…!! 
  
Wat ik weet en gezien heb is dat de politiek, de gemeentelijke besturen van Sint 
Oedenrode, Heusden, Zonhoven en Hasselt er echt alles aan doen om Ad van 
Rooij, zijn vrouw en ook zijn moeder totaal kapot te maken. Ad maakt de giga-
vergissing dat wanneer je het wettelijk recht en het grootste gelijk van de wereld 
aan je kant hebt, dat je dan in de pseudorechtstaat ook het gelijk en het recht zult 
krijgen. Mis Ad, de bierkaai en corruptie zijn sterker dan alle wetten en feitelijke 
omstandigheden bij elkaar. Jij wordt samen met je familie compleet kapot 
gemaakt. Omdat je niet wilt buigen voor machtsmisbruik, collusie en hebzucht van 
bestuurders in zowel Nederland als in België.  Alles hangt af van openbare 
evaluatie van wat jullie is overkomen. Elke vorm van fraude en machtsmisbruik 
wordt tegen jou gebruikt om jouw kennis over milieucriminaliteit van de overheden 
te smoren. Het gaat over miljarden aan schade en winsten. 
  
De enige mogelijkheid om de gigantische corruptie in Nederland en België te 
ontmaskeren ligt bij de media en de besturen in de gemeenten. Justitie en 
parlement doen niks zonder de opdracht om de waarheid te achterhalen. 
Integendeel, ze werken braaf mee om jou te killen. Ik geef hier de lijst van 
mailadressen van de gemeenteraden van Sint Oedenrode, Heusden, Zonhoven en 
Hasselt in de hoop dat er toch nog enkele raadsleden zijn die hun integriteit niet 
aan de duivel hebben uitgeleverd.  Ik raad je overigens aan om het college uit te 
nodigen voor een voorlichtingsavond over dat wat je hebt meegemaakt met het 
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gemeentebestuur, de politie en de rechterlijke macht, gekoppeld aan dat wat de 
gemeente Sint-Oedenrode gaat overkomen met de bezuinigingen en gedumpte 
zorgtaken van ouderenzorg, jeugdzorg, WMO en thuishulp. Geen enkele 
bestuurder kan daar omheen, omdat zelfs ieders eigenbelang geraakt wordt met 
inperking van het recht op een AOW-uitkering voor vooral (ex)functionarissen met 
een hoog pensioen. 
  
Echt waar Ad, het raakt direct en in volle kracht hun eigen portemonnee. Niets is 
zo affectief als het aantasten van hun eigen koopkracht. Zie daarvoor 
mijn uitnodiging aan alle gemeenten om in het eigenbelang die voorlichting in de 
raadszaal te organiseren. Zie het voorstel om onnodige schade voor gemeenten te 
voorkomen: https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos&feature=youtu.be 
 

 
Het meest verrast waren wij met de vijf AANZEGGINGEN die een onzichtbare gerechtsdeurwaarder 
van Adactio Gerechtsdeurwaarders / Incasso op verzoek van deze criminele organisatie onder de 
dekmantel van SNS-Bank NV bij exploot heeft uitgereikt aan de huurders van onze woningen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A. In betreffende aanzeggingen staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

 
BETEKEND: 
 
Een tweetal door de daarin genoemde deurwaarder op de daarin genoemde datum 
uitgebrachte exploten, houdende aanzegging aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Nunen van de executie door mijn requirant van de in het exploot omschreven 
hypotheek op de onroerende zaak/zaken, kadastraal omschreven als: etc. -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
hebbende ik, gerequireerde(n) voorts aangezegd dat tussen requirant(e)(n) en 
voornoemde A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen opgemaakte notariële akte een 
nadrukkelijk beding bevat waardoor A.M.L. van Rooij en J.E.M van Nunen vnd. in zijn/ 
hun bevoegdheid is beperkt, de bezwaarde onroerende zaak/zaken buiten toestemming 
van requirant(e)(n) te verhuren of te verpachten welk beding mijn requirant(e)(n) 
tegenover de gerequireerde(n) en A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen inroept; 
 
en geschiedt deze aanzegging ingevolge de bepalingen van de wet opdat 
gerequireerde(n) op legale wijze kennis draagt van het voornemen van requirant(e)(n); 
 

      
In het door advocaat mr. F.P. Richel namens SNS Bank NV aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Oost-Brabant verstuurde verzoekschrift d.d. 28 juli 2014 staat op blz. 9 onder punt 5.1 
letterlijk het volgende geschreven:  
 

 
5.1. Bij exploten van 25 juni 2014 van deurwaarder Adactio Gerechtsdeurwaarders 
heeft SNS Bank aan Gerekestreerden de executie aangezegd van de bij 
Hypotheekakte door Van Rooij aan SNS Bank verstrekte hypotheek op het onderpand, 
rechtgevende op het uitsluitende gebruik van het Onderpand.  
 

 
Gerekestreerden A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen wonen al vanaf 1 januari 2011 op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen hebben op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) nooit een 
EXECUTIE exploot ontvangen. Wij hebben daarover dan ook op 5 augustus 2014 uw 
gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio gebeld en gesproken met Maxine Ronnie.  
 
Maxine Ronnie vertelde ons dat de voor gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio werkende 
gerechtsdeurwaarders nooit EXECUTIE exploten hebben laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) omdat 
zij dat niet mochten van hun opdrachtgever Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 
BR te Heerlen. Daarmee heeft Maxine Ronnie (werkzaam voor gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio)  

http://www.sdnl.nl/pdf/leo-verhoef-aan-de-rekenkamer-over-spaarfonds-aow-1.pdf
http://www.sdnl.nl/uitnodiging-aan-gemeenten.htm
https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos&feature=youtu.be
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persoonlijk toegegeven dat gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio hun EXECUTIE exploten bewust 
niet hebben betekend aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) op bevel van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen 
die onderdeel uitmaakt van een grote criminele organisatie. Daarmee heeft Maxine Ronnie (werkzaam 
voor gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio0 persoonlijk toegegeven dat het 
gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio samen met de daar werkende gerechtsdeurwaarders 
persoonlijk onderdeel uitmaken van deze grensoverschrijdende criminele organisatie.  
 
Op grond van het bepaalde in art. 45 lid 3 onder d Rv, gelezen in samenhang met het bepaalde in art. 
54 lid 1 Rv en art. 111 lid 2 en art. 120 lid 1 Rv, moet op een EXECUTIE exploot op straffe van 
nietigheid ten minste de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd worden 
vermeld en moeten de EXECUTIE exploten worden betekend door een Belgische 
gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
 
Nu een binnen het gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio werkende gerechtsdeurwaarder op bevel 
van een grensoverschrijdende criminele organisatie de woonplaats van A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij niet hebben vermeld in hun EXECUTIE exploten en ook niet heeft laten betekenen door 
een Belgische gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun 
woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waardoor A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij betreffende EXECUTIE exploten nooit hebben ontvangen, betekent dat ze daarbij nietig zijn.   
 
Omdat door een onzichtbare gerechtsdeurwaarder van uw gerechtsdeurwaarders kantoor Adactio vijf 
aanzeggingen zijn betekend aan de huurders in onze woningen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), zie achter productie 12 in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-
van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf   

 
die zijn gebaseerd op twee nietige EXECUTIE exploten die niet zijn betekend aan A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) 
,betekent dat ook de daarmee onlosmakelijk verbonden vijf betekende aanzeggingen aan de huurders 
in onze woningen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) nietig zijn.  
 
Het gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio is hierbij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van 
een overeenkomst van opdracht tot het betekenen van EXECUTIE exploten door die niet op de juiste 
wijze te laten betekenen door een Belgische gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 
U zult begrijpen dat het gegeven dat er sprake is van twee nietige EXECUTIE exploten dit grote 
gevolgen heeft voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als ook haar cliënten, Van Rooij Holding B.V. en 
Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, als ook voor de huurders van onze woningen 
op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) en dat de schade als gevolg 
daarvan groot is maar vooralsnog niet is te voorzien hoe groot. Wij stellen u hierbij dan ook 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  
 
Zolang u uw nietige EXECUTIE exploten niet heeft ingetrokken betekent dit dat de schade als gevolg 
daarvan voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als ook haar cliënten, Van Rooij Holding B.V. en Politieke 
Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, als ook voor de huurders van onze woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) explosief zullen groeien. Wij sommeren 
u dan ook om uw nietige EXECUTIE exploten aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, 
welke wij nooit hebben gezien, vóór uiterlijk 7 augustus 2014 te hebben ingetrokken en 
ondergetekende zes rechtspersonen dat op hun juiste woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen, als ook de onlosmakelijk daaraan verbonden vijf huurders 
dat op hun juiste woonplaats schriftelijk te bevestigen.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
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Behoudens de verzochte schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk 7 augustus 2014  zal tegen alle 
gerechtsdeurwaarders van gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio een strafklacht worden ingediend bij 
de HAZODI politie in Zonhoven (België). Ter onderbouwing van die strafklacht zal een kopie van deze 
sommatie met onderliggende stukken worden overlegd.  
 
Tevens zullen wij na 7 augustus 2014 tegen de vooralsnog onzichtbare gerechtsdeurwaarder(s), 
werkzaam voor gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio die op bevel van een criminele organisatie 
betreffende nietige EXECUTIE exploten hebben betekend aan personen die ons daarvan nooit in 
kennis hebben gesteld een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (onderdeel van 
de rechtbank te Amsterdam) belast met de tuchtrechtspraak, postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.  
In die klacht zullen wij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verzoeken om de vooralsnog 
onzichtbare gerechtsdeurwaarder(s) die bewust betreffende nietige EXECUTIE exploten aan A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben laten uitgaan op een andere woonplaats als hun woonplaats in 
België, waardoor wij daarvan nooit kennis hebben genomen, daarop per direct te schorsen en te 
beslissen dat deze gerechtsdeurwaarder(s) haar (hun) ambt nooit meer mag (mogen) uitoefenen. 
 
Tevens maken wij u hierbij kenbaar dat wij na 7 augustus 2014 dit ernstig crimineel handelen van 
onzichtbare gerechtsdeurwaarders werkzaam voor het gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio op bevel 
van het  crimineel notarissenkantoor Hendriks & Fleuren Zuyd, werkzaam in opdracht van een binnen 
de SNS Bank NV (is feitelijk de Staat der Nederlanden) anoniem gehouden opererende grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie, middels een persbericht wereldwijd kenbaar zullen 
maken. Dit om te voorkomen dat uw gerechtsdeurwaarderskantoor Adactio nog meer slachtoffers 
maakt te gunste van wereldwijd opererende criminelen.   
 
In afwachting van uw beslissing op ons hierboven gedane sommatie vóór uiterlijk 7 augustus 2014, 
verblijven wij;  
 
Hoogachtend  
 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF, met vestigingsnummer: 17202675, met de 
vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491XD, Sint-Oedenrode (NL), vanaf 1 januari 2011 beiden wonende op hun  
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); is vanaf 1 januari 2012 
onder de naam Camping en Pensionstal “Dommeldal” doorgegaan als eenmanszaak, met 
vestigings-nummer: 000015269639, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, 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); 

5. Van Rooij Holding B.V. met ondernemingsnummer: 17102683, 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); 

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);  

, 
 
              


