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8 juni 2013:  

New World Order met als leiders 
Jan Peter Balkenende en Peter 
Maas feitelijk bewezen.  

 
 
 
Beste Micha  
 
Je hebt gelijk over Jan Peter Balkenende en ERNST & YOUNG, voor bewijs lees mijn brief d.d. 28 juli 
2008 vanuit mijn functie als safety manager van Philips Medical Sytems Nederland B.V. in de 
volgende link.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf     
 
Daarop heeft Jan Peter Balkenende naar mij als safety manager van Philips nooit gereageerd.  
 
Wel heeft hij naar mij als privé persoon de reactie laten uitgaan dat hij daarop nooit zal reageren, voor 
bewijs lees de volgende link.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php   
 
Het is hierbij goed om te weten dat burgemeester Peter Maas (CDA) een persoonlijk goede vriend is 
van Jan Peter Balkenende, voor bewijs lees de volgende link. 
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php   
 
Voor onderbouw lees en bekijk ook de volgende links:  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php   
 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm (bekijk ook de video van Micha Kat op het adres in Sint-
Oedenrode waar ik vanaf mijn geboorte tot 21 april 2010 heb mogen wonen en daarna door toedoen 
van Jan Peter Balkenende heb moeten vluchten naar België om in Nederland niet te worden vermoord 
door toedoen van zijn persoonlijke vriend burgemeester Peter Maas.  
 
Hoe groot de wereldwijd georganiseerde misdaad is die Jan Peter Balkenende daarmee heeft 
gecreëerd kunt u lezen in mijn recente klacht bij de president van het gerechtshof 's-Hertogenbosch 
welke u kunt lezen in de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2013-klacht-aan-president-gerechtshof-s-hertogenbosch-
hoger-beroep-woz-beschikking-2008-tot-2010.pdf   
 
Hoever Jan Peter Balkenende en burgemeester Peter Maas (CDA) daarmee de Minister van Justitie 
Annemie Turtelboom en Staatssecretaris Maggie De Block en hun Open-VLD in deze 
wereldvernietigende misdaad heeft getrokken kunt u lezen in mijn aanvullend sommatieverzoek d.d. 5 
juni 2013 aan het partijbestuur van de Open-VLD van België, waarop door geen enkel bestuurslid, ook 
Euro Commissaris Karel De Gucht (rechterhand van Neelie Kroes) niet, is gereageerd: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2013-aanvullend-verzoekschrift-aan-landelijk-
partijbestuur-open-vld-in-belgie.pdf   
 
Hiermee is de New World Order onder aansturing van Jan Peter Balkenende en zijn vriend 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode feitelijk bewezen.  
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij  
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Voor onderliggend artikel van Micha Kat waarop deze reactie is gegeven, lees de volgende link: 
 
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23847/ernst-young-in-bilderberg-complot  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cc: gwendolyn.rutten@aarschot.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@pensioenminister.be, 
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, schepen.declercq@gent.be, Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu, 
herman@decroo-desguin.be, patrick.dewael@stadtongeren.be, marino.keulen@lanaken.be, 
dsterckx1@telenet.be, burgemeester@mechelen.be, "dirk.vanmechelen@kapellen.be" 
<dirk.vanmechelen@kapellen.be>, info@vanhengel.irisnet.be, patricia.ceysens@leuven.be, Jean-
Jacques De Gucht <jjdegucht@gmail.com>, bart.tommelein@oostende.be, 
vincent.van.quickenborne@kortrijk.be, NEYTS-UYTTEBROECK Annemie <annemie.neyts-
uyttebroeck@europarl.europa.eu>, Rik Daems <rik.daems@skynet.be>, Sas Van Rouveroij 
<sas.van.rouveroij@gent.be>, hilde.vautmans@telenet.be, meganck.julien@scarlet.be, 
yolande.avontroodt@telenet.be, georges.lenssen@skynet.be, hilde.bruggeman@skynet.be, 
geert.versnick@gent.be, ella.deneve@merchtem.be, ann.somers@haacht.be, elke.carette@west-
vlaanderen.be, emmily@talpeconsult.be, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, info.rvv-cce@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net, 
Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, dolores.verspeeten@ibz.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
joelle.milquet@ibz.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, frederick.vandeput@jongvld.be, 
jasper.pillen@jongvld.be, bart.vanmarcke@jongvld.be, hans.pijpelink@jongvld.be, Thomas Wybo 
<thomas.wybo@jongvld.be>, joris.vanlessen@jongvld.be, franc.bogovic@jongvld.be, 
Jolyce.demely@jongvld.be, jeroen.devriendt@jongvld.be, edwin.verberght@jongvld.be, 
ella.deneve@jongvld.be, gert-jan.sterckx@jongvld.be, parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-court.be, 
info@vvn.be, jan.wouters@ggs.kuleuven.be, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, "Anton F. P. van 
Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, Jan Pasterkamp 
<info@jpasterkamp.nl>, info@gifgrondopurk.nl, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, wolbrin Veen 
<ine.veen@quicknet.nl>, jeanthomassen@hotmail.com, contact@galerie-archetypes.com, Toine van 
Bergen <toinevanbergen@live.nl>, eurostaete@eurostaete.eu, info@eurostaete.eu, bosgroep wieteke 
van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, rik.palmans@skynet.be, 
Farida Gillot <gillot.fm@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, kleintje 
stelling <kleintje@stelling.nl>, "aartliberty@me.com" <aartliberty@me.com>, Rob Brockhus 
<sdn@planet.nl>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, C Zoete <czoete@kpnmail.nl>, hansdejonge@xs4all.nl, Gerard Kucharek 
<kucharek0@gmail.com>, rudolf rietveld <r.corruptie.anton@hotmail.com>, rudolf rietveld 
<raa.baliton.shell@hotmail.nl>, Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, Steven Brown 
<jestelesto@hotmail.com>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, 
arend@argusoog.org, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, Bea van kessel 
<b.v.kessel@kpnmail.nl>, "sjaak_bruijsten@hotmail.com" <sjaak_bruijsten@hotmail.com>, De 
Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Pieter van Daal <pieter.van.daal@xs4all.nl>, henk 
klomp <hklomp4@gmail.com>, i.vd.velde@kpnplanet.nl, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, field 
liberation <field.liberation@gmail.com>, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Johan Oldenkamp 
<Johan@pateo.nl>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, smol <smol.013@hetnet.nl>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, ronny.switten@skynet.be, ronny.switten@zonhoven.be, peter 
belfort <peter@belfort-group.eu>, peter vereecke <peter_vereecke@hotmail.com>, "Maron Gosens 
(ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Arend Zeevat <mensenspirit@live.nl> 
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