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Aan: C.A.T.J. Smeets-van der Linden  
Notarisklerk bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen: 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Tel: 0031 (0) 455609870   
Per e-mail: j.fleuren@zuydnotarissen.nl en info@zuydnotarissen.nl en  
Per fax: 045 - 57 11 550  

 

 
Grootste onwettige eigendom roof en gerechtelijke ontruiming van  

de woningen ’t Achterom 9-9A te Sint-Oedenrode is door gerechtsdeurwaarder 
Rudi Cornelia Marius Treffers van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders  
door toedoen van notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & 
Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen uitgevoerd. Door de SNS-Bank NV (Staat 
der Nederlanden) , namens deze Ronald Veen (VVD-raadslid te Veenendaal), 
zijn de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode 

 op valse gronden op 9 februari 2015 om 09:08 uur gegund  
aan Ben Jansen te Sint-Oedenrode. 

 
Ronald Veen (VVD-raadslid te Veenendaal), notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der 
Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen  en  algemeen directeur 
Willeke Doelwijt van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders, handelend vanuit 
een criminele organisatie, zijn verantwoordelijk  en aansprakelijk voor het feit dat SNS 
Bank NV, namens deze algemeen directeur Dick Okhuijsen,  voor de Staat der 
Nederlanden met de hulp van  gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers, 
gerechtsdeurwaarder te Breda (zie foto) met behulp van de sterke arm van 

hulpofficier van justitie de heer Seggai onder aansturing van korpschef Frans Heeres 
van de politie Oost-Brabant door het bedrijf Van Happen Containers  te Eindhoven 
met als verantwoordelijk directeur Mark van Happen onder politieke 
verantwoordelijkheid van minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie (zie 
foto) zo’n 50 containers eigendommen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 

J.E.M. van Rooij van Nunen, 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, 
afdeling Sint-Oedenrode, uit zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode zijn gestolen onder toeziend oog van Ronald Veen, fractievoorzitter 
van de VVD in Veenendaal, namens de Nederlandse Staatsbank SNS-Bank NV 
onder politieke verantwoordelijkheid van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) (zie 
foto) waarna  notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren 

Zuyd Notarissen te Heerlen door de SNS-Bank NV (Staat der Nederlanden), namens 
deze Ronald Veen (VVD-raadslid te Veenendaal), op valse gronden op 9 februari 
2015 om 09:08 uur de eigendommen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode heeft gegund aan Ben Jansen te Sint-Oedenrode zonder dat eigenaar 
A.M.L van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen ook maar ooit een 
veilingexploot hebben ontvangen van notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & 
Fleuren Zuyd te Heerlen op hun woonadres, tevens hoofdverblijfplaats, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Het gegeven dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats hebben op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) was bij notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets-van der Linden en notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren 
Zuyd te Heerlen maandenlang vóór de veiling op 5 februari 2015 bekend, waarmee 
de samengespannen opzet met de stelende burgemeester Peter Maas (CDA)(zie 
foto) en wethouders van Sint-Oedenrode feitelijk is bewezen. 

 

 

 
 

 

 

 

 
                     Zonhoven 9 februari 2015 
 Ons kenmerk: AvR/09012015/SomSmeets 
                                                                   

 
Betreft:  

Sommatie aan notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Akerstraat 
138, 6417 BR Heerlen om op grond van de inhoud van deze e-mail (met links en deeplinks aan feitelijke en 
wettelijke onderbouwing) op maandag 9 februari 2015 vóór uiterlijk 17:00 uur te hebben beslist: 

 dat de op 9 februari 2015 om 09:08 uur gedane onwettige gunning van onze eigendommen op het 
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adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  aan Ben Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode  is ingetrokken;   

 dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig het op 28 
januari 2015 (dossiernummer: 14100927) door toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder Geoffry van 
Vught, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, aan de 
huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen betekende exploot ter vrije beschikking worden gesteld 
aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen 
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

 dat Maatschap Hendriks& Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen, als ook notaris 
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren  persoonlijk en notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden persoonlijk alle bij 
A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevestigde 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, afdeling Sint-Oedenrode, reeds 
aangerichte en nog aan te richten schade zal moeten vergoeden;      

 

Deze sommatie bevat 6 pagina’s. Bijbehorende stukken kunt u lezen in de e-mail versie 

 
 
Van deze sommatie is een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordelijke Vaste Kamer Commissies van de 
Tweede Kamer. 

- Vaste Kamer Commissie van Justitie en Veiligheid (cie.vj@tweedekamer.nl ); 
- Vaste Kamer Commissie voor Financiën (cie.fin@tweedekamer.nl);  
- Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)  

met het nadrukkelijke verzoek te beslissen dat hiernaar een parlementair onderzoek moet worden ingesteld.  

  

 
 
Geachte verantwoordelijke notarisklerk Chantal Smeets, 
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij als eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) bericht u als volgt:   
 
Bij e-mail d.d. 4 februari 2015 (18:50 uur) hebben: 
  

1. eigenaar  A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

2. de echtgenote van de eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen;, vanaf 1 januari 2011 wonende 
op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven  (België); 

3. 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) (lees uittreksel KvK) 

4. 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)(lees uittreksel KvK); 

5. 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)(lees uittreksel KvK);  

6. 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)(lees uittreksel kvK);  

7. 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) (lees verslag vergadering); 
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aan u, zijnde notarisklerk Chantal Smeets, kenbaar gemaakt dat de geplande veiling van onze 
eigendommen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, morgen op 5 februari 2015 
in de volgende link op internet  
 

http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191  
 
niet kan doorgaan. Dit omdat u voor de volle 100% valsheid in geschrift heeft gepleegd, waarover 
wij u telefonisch hebben gesproken en waarover wij u bij e-mail d.d. 30 januari 2015 (15:04 uur) in 
kennis hebben gesteld, lees daarvoor de volgende link met deeplinks: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-januari-2015-verzoek-aan-notarisklerk-chantal-smeets-
van-hendriks-fleuren-zuyd-notarissen.pdf  

 
Omdat u uw afspraak jegens eigenaar A.M.L. van Rooij niet bent nagekomen hebben wij u bij e-mail 
d.d. 4 februari 2015 (18:50 uur) daarover nogmaals in kennis gesteld, waarvan u de inhoud (met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw) in de volgende link vindt bijgevoegd. 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/notarisklerk-chantal-smeets  
 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van deze inhoud en die inhoud nogmaals als herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
 
Op 6 februari 2015 hebben wij hierover telefonisch overleg gehad met Ben Jansen, paardenhouder,  
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, aan wie u onze eigendommen op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode op 5 februari 2015 heeft geveild. Hij heeft tegenover ons 
onmiskenbaar te verstaan gegeven dat u de inhoud van onze e-mail d.d. 4 februari 2015 (18:50 uur)  
voor hem heeft achtergehouden en dat  mr. J.L.G. (Jos) Fleuren met de voorkennis van de inhoud van 
die e-mail d.d. 4 februari 2015 (18:50 uur) ten tijde van de veiling op 5 februari 2015 vanaf 14.00 uur in 
het Van der Valk Hotel te Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught daarover bewust letterlijk de 
volgende leugens heeft verteld, welke wij met geluidopname juridisch kunnen aantonen:  
   

 
“Woning is ontruimd en wordt dan ook leeg opgeleverd” 

 
“Het huidig gebruik als camping en vakantie  appartementen is niet vergund en niet 

gelegaliseerd” 
 

“De woning en het hele object zijn leeggemaakt, daar zit niemand  meer” 
 

“ De gerechtelijke procedures die er nog lopen is persoonlijk tussen eigenaar en ik 
weet niet wie het zijn, dat is een zaak van de eigenaar en niet van de verkoper” 

     

 
Hiermee heeft notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren  valsheid in woord gepleegd jegens Ben Jansen,  
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, aan wie het onroerend goed op het adres ’t Achterom  
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) executoriaal is geveild voor een bedrag voor € 650.000,-  
Wij hebben van deze sommatie e-mail dan ook een kopie verstuurd aan Ben Jansen op zijn e-mail: 
b.jansen10@chello.n  
 
Op grond van deze bewust valselijke verstrekte informatie kreeg eigenaar A.M.L. van Rooij bij e-mail 
van u, zijnde C.A.T.J. Smeets-van der Linden, op 9 februari 2015 (09.08 uur) letterlijk het volgende 
e-mail bericht:  
 

 
Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 9 februari 2015 09:08 
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint-Oedenrode 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-januari-2015-verzoek-aan-notarisklerk-chantal-smeets-van-hendriks-fleuren-zuyd-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-januari-2015-verzoek-aan-notarisklerk-chantal-smeets-van-hendriks-fleuren-zuyd-notarissen.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/notarisklerk-chantal-smeets
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/veilingcooerdinator-laura-spits
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
mailto:b.jansen10@chello.nlz
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Geachte heer Van Rooij, 
  
Bij deze deel ik u mede dat de SNS Bank tot gunning is overgegaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl  
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 
  

    
Dit betekent dat met de volgende voorkennis (lees bewijs):  
 

 

- Edwin Langerak, logistiek manager bij Van Happen Containers te Son die spontaan verrast 

reageerde toen wij hem eergisteren daarover hebben opgebeld dat hij zo’n 50 containers vol 
eigendommen van eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, 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 
heeft gestolen, waaronder grote hoeveelheden zeer vertrouwelijke gegevens, zonder gerechtelijk 
vonnis, beslissing of beschikking. Als gevolg daarvan is het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn 
kantoor, delen van zijn dossiers, wetboeken e.d. kwijt en kan op zijn vestigingsadres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode geen post meer ontvangen. Daar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door 
vele cliënten is gemachtigd voor het voeren van gerechtelijke procedures heeft dit tot gevolg dat alle 
lopende gerechtelijke procedures bij meerdere rechtbanken, (gerechts)hoven en de Raad van State in 
Nederland en België per direct moeten worden stilgelegd, welke pas kunnen worden vervolgd nadat 
haar directeur A.M.L. van Rooij zijn  gestolen kantoor, zijn gestolen dossiers, wetboeken e.d. weer 
terug heeft ontvangen en weer post kan ontvangen op het adres ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-
Oedenrode waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd. De schade als gevolg daarvan 
belopen honderdduizenden euro’s per dag. 
  

- Ben Jansen, paardenhouder,  Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, die nadat op 29 januari 

2015 door Van Happen Containers te Eindhoven zo’n 50 containers vol aan eigendommen van 
eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, 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 zijn gestolen, 
onder de volgende valse verklaring “de woning is ontruimd en wordt dan ook leeg opgeleverd” 

van notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen op 5 februari 
2015 de woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, bijbehorende minicamping bij de paardenhoudenrij, 
pension voor logies voor 10 personen, camping voor 25 plaatsen, met milieuvergunning voor 78 
paarden, 59 varkens, bijbehorende, kantine,  bedrijfsgebouwen en 6 hectare grond voor slechts € 
650.000,- executoriaal heeft geveild in het Van der Valk Hotel te Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA 
Vught zonder dat notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren daarvan ook maar ooit een veilingexploot heeft laten 
uitgaan aan eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op hun 
woonadres (tevens hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  Om deze 
misdrijven te kunnen plegen heeft de stelende burgemeester Peter Maas (CDA ), een persoonlijke 
vriend van voormalig minister president Jan-Peter Balkenende, in onderlinge samenspanning met zijn 
ondergeschikte wethouders  Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart voor Rooi), Ad van der Heijden 
(DGS-BVT Rooi), Jan van Burgsteden (VVD)  en gemeentesecretaris  Fred Schriever (die eerder 
gemeentesecretaris was in Almere waar Annemarie Jorritsma (VVD) burgemeester is) maar liefst 
meer dan 4 jaar lang bewust  GBA-fraude jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van 
Nunen gepleegd, waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen tot op heden nog valselijk staat ingeschreven 
in de GBA van Sint-Oedenrode en daarmee zonder gerechtelijke beslissing, beschikking of vonnis 
juridisch is gescheiden van haar echtgenoot A.M.L. van Rooij ondanks de wetenschap dat zij voor de 
wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen aan elkaar zijn verbonden, wat 
betekent dat als onder deze omstandigheden door SNS Bank NV tot gunning wordt overgegaan de 

http://www.zuydnotarissen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
http://www.vanhappencontainers.nl/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/veilingcooerdinator-laura-spits
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.waaarodaaaro.nl/5882/nl/j-jeanne-hendriks-van-kemenade
http://www.hartvoorrooi.nl/
http://www.waaarodaaaro.nl/5884/nl/a-ad-van-der-heijden
http://www.dgs-bvtrooi.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/jan_van_burgsteden_3030/
http://www.lokaleliberalen.nl/
http://www.ed.nl/regio/best-e-o/sint-oedenrode/rooi-krijgt-fred-schriever-als-interim-gemeentesecretaris-1.4430801
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/SNS_Bank
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Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA), heeft 
beslist dat de nieuwe eigenaar Ben Jansen samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in 
zijn woning woont, waarmee hij niet blij zal zijn. Tevens  zal haar echtgenoot A.M.L. van Rooij veel in 
zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode verblijven omdat daarin zijn 
bedrijven en zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Dit om zijn 
daarin gevestigde bedrijven en politieke partij De Groenen te kunnen runnen.  

   
verantwoordelijk notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden op 9 februari 2015 (09.08 uur) het 
onroerend goed op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van 
Rooij onrechtmatig en onwettig voor een bedrag van € 650.000,- heeft gegund aan Ben Jansen,  
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode. Van gunning kan, gezien de inhoud van deze 
sommatie, dan ook absoluut een sprake zijn.  
 

Conclusie:   
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeert eigenaar A.M.L. van Rooij mede namens zijn 
vier genoemde bedrijven en politieke partij De Groenen aan notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der 
Linden bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen om op maandag  
9 februari 2015 vóór uiterlijk 17:00 uur te hebben beslist:  

 dat de op 9 februari 2015 om 09:08 uur gedane onwettige gunning van onze eigendommen op 
het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  aan Ben Jansen, Ollandseweg 117, 
5491 XA Sint-Oedenrode  te Sint-Oedenrode is ingetrokken;   

 dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig 
het op 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) door toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder Geoffry van Vught, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius 
Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, aan de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen 
betekende exploot ter vrije beschikking worden gesteld aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 
1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

 dat Maatschap Hendriks& Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen, als ook 
notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren  persoonlijk en notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
persoonlijk alle bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en in de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevestigde 
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, afdeling Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog aan te richten schade zal 
moeten vergoeden;      

In afwachting van uw beslissing op dit sommatiebesluit op maandag 9 februari 2015 vóór uiterlijk 
17:00 uur op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com, 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” 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); 

4. 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); 

5. 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);  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
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.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers
http://zuydnotarissen.nl/
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/notarisklerk-chantal-smeets
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6. 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);  

7. 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); 

 

 


