
Beste Rik (Deken van Tongeren, België) 

  

Dit is door uw in uw Basiliek gebeurd, U Weet dit:   
  

Bekijk ook: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 

   

Ik wil hierover graag zo spoedig mogelijk met mijn gezin, met name mijn 94 jaar oude 

moeder die meer dan 100 jaar oud wordt, en de uitvaarstdienst in uw Basilik wil hebben 

komen bespreken, samen met de nonnen verder op waarvoor ik de extreem 

grootste waardering heb.  
  

Uw eeuwige vriend 

Ad van Rooij  
 

PS: Aan u en de copiehouders wil ik vragen om dit bericht wereldwijd door te sturen, dit 

geeft ons de bescherming om niet vermoord te worden, in navolging van Pim Fortuyn,  

   

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 8 oktober 2012 23:39 

Onderwerp: Fwd: Nieuwe publicatie op mijn website verontrusteavaders.nl 

Aan: frideslameris@gmail.com 

Cc: EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, 

Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>, "a.fleere" <a.fleere@upcmail.nl>, Ali 

Sweers <a.sweers2@gmail.com>, Andre Rouvoet <a.rouvoet@tweedekamer.nl>, "Elissen 

A." <a.elissen@tweedekamer.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob 

Brockhus <sdn@planet.nl>, bea.van.kessel@sopn.nl, bert maathuis 

<bertmaathuis@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Jan Boeykens 

<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort 

<wieteke@wietekevandort.nl>, Bea van kessel <b.v.kessel@kpnmail.nl>, "f.bovenkerk" 

<F.Bovenkerk@uu.nl>, "Sap J.C.M." <j.sap@tweedekamer.nl>, No Cancer Foundation 

<embassyofuniversalfederation@gmail.com>, aartliberty@me.com, Cathalijne Zoete 

<czoete@home.nl>, Roger Corswarem <roger.corswarem@telenet.be>, 

cathalijne.zoete@sopn.nl, charlotte.stroosnijder@sopn.nl, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, 

Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, S'ace deGroot <s.acegr@gmail.com>, IHW bestuur 

Detmar <dboels@home.nl>, Erwin Jehaes <erwin.jehaes@skynet.be>, 

redactie@eenvandaag.nl, Farida Gillot <f.gillot@gmail.com>, "Anton F. P. van Putten" 

<anton37.putten@wxs.nl>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Fred Van Bever 

<fredvanbever13@hotmail.com>, Geert Vousten <geert.vousten@sopn.nl>, Gaby van Wijlen 

<gaby.van.wijlen@sopn.nl>, Annelies van Gerwen <w.gerwen@chello.nl>, gretha.muller-

beukeveld@sopn.nl, henk.fitters@sopn.nl, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 

Hans van den Broek <hans.v.d.broek@planet.nl>, hansdejonge@xs4all.nl, 

hanneke.bijl@sopn.nl, info@anarchiel.com, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, 

info@gerechtshof.be, Omroep Brabant Info <info@omroepbrabant.nl>, kleintje stelling 

<kleintje@stelling.nl>, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, laurens.wouters@sopn.nl, 

"Johan Oldenkamp (Lijsttrekker SOPN)" <johan.oldenkamp@sopn.nl>, "lotte.beckers" 

<Lotte.Beckers@demorgen.be>, Laurens Wouters <lapwouters@gmail.com>, Wim Muller 

<mullers@hotelzurems.de>, min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, 

nvvk@veiligheidskunde.nl, info@mooirooi.nl, redactie@volkskrant.nl, NRC Opinie 
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<opinie@nrc.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Peter Teesink 

<p.teesink@hccnet.nl>, panorama@canvas.be, paco.van.de.plasse@sopn.nl, 

paul.baltink@sopn.nl, Ronald van Uden <rhb@blaap.org>, Lisette van Rooij 

<li.v.rooij1@hotmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, Xandernieuws 

<xandernieuws@punt.nl>, xbettel@chd.lu, yamila.idrissi@vlaamsparlement.be, 

yvan.smolders@bisdomhasselt.be, yvescruysberghs@yahoo.com, Xanadu Dijks 

<mvr_dijks@hotmail.com>, zorg@iak.nl, Arend Zeevat <mensenspirit@live.nl>, Century21 

Axion Vastgoed - Zonhoven <info@century21axionvastgoed.be>, 

Daneel.Geysen@mtm.kuleuven.be, redactie@humo.be, herman.sourbron@pandora.be, 

Herma Wijffels <redactie@bnr.nl>, toon.royackers@pandora.be, toon.spaninks@iak.nl, 

Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>, redactie@brabantsdagblad.nl, HPde tijd 

<redactie@hpdetijd.nl>, redactie@refdag.nl, polie henk <hpolie@xs4all.nl>, 

informatie@asnbank.nl, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, Toine van Bergen 

<toinevanbergen@live.nl>, bvroomen <bvroomen@moskovic.org>, 

geert.moeskops@planet.nl, smol <smol.013@hetnet.nl>, "Agema, M." 

<m.agema@tweedekamer.nl> 

 

Beste Frides 

  

Dit mag niet in het nieuws, en in mijn computer hebben deze Nazi's recent 

ingebroken: heb ik weggewerkt.   

  

NAZI-Nederland (alle tweede kamerleden) mogen dank zij het Grondwettelijk 

Hof van Belgie, dank zij koning Leopold III van Belgie niet meer regeren, het is 

even wennen voor Nazi Nederland, Ad van Rooij en zijn 

gezin zijn gelukkig Belg.  

  

Stuur deze e-mail wereldwijd door, er zijn namelijk al vele moordaanslagen 

op mij en mijn moeder gepleegd en om mij heen zijn al ten minste 10 mensen 

vermoord, waaronder Pim Fortuyn.    
  

    
Je eeuwige vriend 

Ad van Rooij   

---------- Doorgestuurd bericht ----------  

 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 8 oktober 2012 21:03 

Onderwerp: Fwd: Nieuwe publicatie op mijn website verontrusteavaders.nl 

Aan: frideslameris@gmail.com 

Cc: aartliberty@me.com  

 

 

 

Beste Frides 

  

De oorzaak van dit alles zit hem in het volgende: 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-

grondwettelijk-hof-belgie.pdf 
  

Vanuit Belgie wordt alles opgelost met dank aan koning Leopold III, lees: 

  

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-

met-nazi-s 
  

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/  
  

Ook vanuit Thailand worden wij door Aart Liberty erg goed geholpen, lees:  

  

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18068/valt-de-benelux-dan-valt-de-eu 
  

http://ad-van-rooij.weebly.com/index.html 
  

http://ad-van-rooij.weebly.com/pim-fortuyn.html 
  

http://ad-van-rooij.weebly.com/de-groenen.html 
  

http://ad-van-rooij.weebly.com/overige-info.html 
  

Gelukkig ben ik en mijn familie (gezin) geen Nederlander meer maar Belg, voor bewijs lees: 

  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-conclusies-grondwettelijk-hof-van-

rooij.pdf  
  

met vriendelijke groeten 

Ad van Rooij   

 

  

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 

Van: Frides Laméris <frideslameris@online.nl> 

Datum: 8 oktober 2012 20:49 

Onderwerp: Nieuwe publicatie op mijn website verontrusteavaders.nl 

Aan: yamuna <yamunatamminga@gmail.com>  

 

 

BURGERMINISTERIE VOOR KINDERBESCHERMING 
Contactpersoon Drs F. Laméris, Zuidlaren: 050-4096142 e-mail: frideslameris@gmail.com 

Bericht 6, Zondag 6 oktober 2012 
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Eerder plaatsten wij op deze website de volgende oproep van de Werkgroep Morkhoven (Belgie) 

 
Marcel Vervloesem, Werkgroep Morkhoven 

WERKGROEP MORKHOVEN – OPROEP !!. 

In het kader van een studie in de zaak Zandvoort en … aanverwanten door  

onze vereniging, doen wij de volgende oproep. Wij zijn op zoek naar: 

A. Mensen met klachten over Stichting Bureau Jeugdzorg Noord Holland  

en Afdeling Jeugdbescherming Alkmaar (Ned). Inzake het uit huis halen van hun kinderen . 

B. Kinderen die in de periode tussen 1990 en 1998 in het Kindertehuis in Zandvoort 

verbleven hebben of daaruit in pleegvorm werden ondergebracht . 

Gelieve in verbinding te treden met de: 

Vzw Werkgroep Morkhoven, Rue faider n° 10 – St Gillis 1060 België .  

T.a.v. van teamleider Yves Gossens . 

Of op e-mail vt 6788107@base.be 

Al uw informatie wordt discreet gehouden 

. 

Vandaag, zondag 7 oktober 2012, ontvingen wij het volgende dankwoord van de Werkgroep: 

De VZW Werkgroep Morkhoven bedankt alle personen die hebben gereageerd op haar oproep in 

verband met het kindertehuis Zandvoort en aanverwanten. Ook danken wij eenieder die ons 

gegevens verschafte in verband met het Bureau Jeugdzorg. 

Diegenen die nog zaken te melden hebben, kunnen dit nog doen op e-mail vt6788107@base.be 

Noot van de redactie: 

De Werkgroep Morkhoven is een Belgisch samenwerkingsverband van 27 personen, die reeds 

sinds 1989 o.a. actief is bij het zoeken en terugbrengen van vermiste en ontvoerde kinderen. 

De meest bekend activist van deze groep is Marcel Vervloesem (zie afbeelding boven) 
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Hij publiceerde enige tijd geleden het schokkende boek ‘Kinderen te koop’ 

 
 

Dit boek handelt over het oprollen van het kinderpornonetwerk Temse-Madeira. 

Vervloesem stelde de Dutroux-dossiers veilig, die de Belgische overheid probeerde te laten 

verdwijnen. Marcel Vervloesem ontdekte ook de Zandvoort CD-Roms (1990-1998) waarop vele 

tienduizenden pornografische afbeeldingen staan van jonge kinderen, afkomstig uit een aantal 

Europese landen, waaronder Nederland. Hij loste inmiddels 8 verdwijningsdossiers van de 

Zandvoortzaak op. 

De Nederlandse Justitie doofpot de Zandvoortzaak tot op heden. Op de CD-Roms staan ook 

afbeeldingen van talloze daders. Ouders van Nederlandse kinderen kunnen via een 

identificatieonderzoek vaststellen of hun door Buro Jeugdzorg uithuisgeplaatste kinderen 

eventueel het slachtoffer zijn geworden van ernstig seksueel misbruik door leden van de 

Zandvoortbende.  

Ook slachtoffers zelf kunnen natuurlijk rechtstreeks aangifte van doen van misbruik in OCK Het 

Spalier over de bovengenoemde periode. 

Misbruik vanaf het jaar 2000 kan ook gemeld worden bij de Nederlandse Werkgroep 

Kindermisbruik Schoorl-Zuidlaren. Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 

 

Meldingen svp t.av. Drs F.Laméris, Zuidlaren 050-4096142, frideslameris@gmail.com  
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