
Open e-mail 

  
Aan: dhr. mr. H.A.W. Snijders, President van de rechtbank in Den Bosch  

(info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl)  
  
Geachte President de heer Snijders, 
  

De misdaad helpende criminaliteit in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode binnen uw rechtbank ‟s-
Hertogenbosch, waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent, kent geen grenzen.  
  
Eerst probeert uw rechtbank de door burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode helpende 
misdaad rondom onze buurman Johan van Gorkum (Ollandseweg 165 te Sint-Oedenrode) af te dekken door net te 
doen of het agrarische bedrijf Camping en Pensionstal Dommeldal VOF, gevestigd op ‟t Achterom 9-9a, geen 
beroepschrift heeft ingediend. Daarover hebben wij u bij e-mail van 17 juni 2011 gereclameerd, waarop u dat hebt 
gecorrigeerd en ons dat per e-mail kenbaar hebt gemaakt. Voor bewijs lees de volgende link met deeplinks:  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2011-verzoek-aan-president-snijders-rechtbank-den-bosch.pdf  
  

Daarop volgt de volgende misdaad helpende poging vanuit uw rechtbank Den Bosch onder uw verantwoordelijkheid, 
te weten:  
  
Het agrarische bedrijf Camping en Pensionstal Dommeldal VOF (waarop een milieuvergunning met stankcirkel rust), 
gevestigd op het adres ‟t Achterom 9-9a, heeft beroep aangetekend tegen het bij brief d.d. 3 mei 2011 (nummer: 
10/2461 en 11/3146) op 9 mei 2011 verzonden besluit d.d. 12 april 2011 van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode inzake het aanleggen van een inrit aan de Ollandseweg bij buurman J. van Gorkum. Ondanks deze 
voorkennis en wetenschap verandert een anonieme griffier binnen uw rechtbank de rechtspersoonlijkheid van 
Camping en Pensionstal Dommeldal VOF, gevestigd op het adres ‟t Achterom 9-9a, naar A.M.L. van Rooij wonende 
op ‟t Achterom 9a. Dit met de wetenschap dat Ad van Rooij ook nog eens niet woont op ‟t Achterom 9a maar op ‟t 
Achterom 9 maar vanwege de hieronder beschreven al 24 jaar lang voortdurende vanuit uw rechtbank helpende 
misdaad vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten, daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door 
toedoen van burgemeester Peter Maas en zijn CDA niet te worden gedood.  
  
Waar haalt de Staat der Nederlanden in hemelsnaam het recht vandaan:  
  

1. om in samenspanning met minister Piet Hein Donner (CDA) al maar liefst meer dan twee jaar lang geen 
besluit te nemen overeenkomstig een door Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) op 20 mei 2009 
(nummer: 200807464/1/H3) gewonnen onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State, waardoor er 
honderdduizenden kinderen eerder zullen sterven aan de vreselijke ziekte kanker.     

  
2. om toen Ad van Rooij in maart 2010 ging meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode als 

lijsttrekker van De Groenen in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
zodanige levensbedreigende terreur op Ad van Rooij uit te (laten) oefenen dat hij vanaf 22 april 2010 heeft 
moeten vluchten naar België en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om niet te worden gedood.  

  
3. om in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode te bewerkstelligen dat Ad 

en Annelies van Rooij, die al maar liefst 32 jaar voor kerk en wet zijn getrouwd, op de hierboven beschreven 
wijze al maar liefst 1,3 jaar gescheiden moet leven tegen dubbele woonlasten.  

  
4. om in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode te bewerkstelligen dat Ad 

van Rooij, die 50 jaar acoliet is in de Martinus Kerk van Olland (gemeente Sint-Oedenrode), deze functie aan 
de Rooms Katholieke kerk niet meer kan uitoefenen.        

  
5. om in samenspanning met burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode te bewerkstelligen dat Ad 

van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen Sint-Oedenrode, het recht is afgenomen om in 
maart 2011 mee te kunnen doen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant voor 
zijn politieke partij De Groenen.      

  
6. om in samenspanning met Philips Healthcare  haar safety manager Ad van Rooij vanaf  24 september 2007 

voor de rest van zijn leven voor 100% arbeidsongeschikt te verklaren en te houden vanwege het op 

achterdochtige wijze zien van complotten die te maken hebben met arseen en chroomtrioxide.  
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7. om in samenspanning met Philips Healthcare en het UWV haar safety manager Ad van Rooij vanaf  24 
september 2007 (heden 4 jaar lang) geen salaris door te betalen tijdens de door Philips Healthcare 
verzonnen ziekte en daarmee het recht van inkomen uit werk en uit ziekte af te nemen.  

  
8. om in samenspanning met Philips Healthcare en het UWV, vanwege het 100% arbeidsongeschikt houden 

van Ad van Rooij, vanaf 1 augustus 2008 (heden 3 jaar lang) het inkomen van Van Rooij Holding B.V. en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en daarmee van Ad en Annelies van Rooij) af te nemen.  

  
9. om in samenspanning met Philips Healthcare en het UWV, vanwege het niet doorbetalen van salaris tijdens 

ziekte en het afnemen van alle inkomsten van Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
er geen betaling voor de basis ziektekostenverzekering meer mogelijk is, waardoor Ad en Annelies van Rooij 
al jarenlang onverzekerd rondlopen.  

  
10. om in samenspanning met burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode hun 

dekmantelbedrijf houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad en Annelies van Rooij) al vanaf 
1987 in werking te houden in strijd met het bestemnmingsplan buitengebied, zonder een vooraf vereiste 
milieuvergunning en bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie, opgericht op sterk verontreinigde 
grond (14 maal saneringswaarde met arseen, koper en zink) zonder voorafgaande sanering in strijd met de 
bouwverordening, zonder vereiste milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde 
hout, zonder een vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel, waarbij ook alle opslagstellingen 
(van waaruit ondermeer het gif uit het geïmpregneerde hout uitdampt en daarmee de omgeving vergiftigd) 
zijn gebouwd zonder een vooraf vereiste bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan buitengebied. 
Als gevolg daarvan is het grondwater in de omgevingsgronden tot op 250 meter van dat bedrijf sterk 
vergiftigd met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur. Daarbij is het goed te weten dat op nog geen 50 
meter van dat bedrijf Ad de Haas een groot tuinbouwbedrijf heeft waar grote hoeveelheden tomaten worden 
geteeld voor de menselijke consumptie.   

  
11. om in samenspanning met de Nederlandse Raad van State, burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders 

van Sint-Oedenrode, het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel en de Nederlandse Milieu-
inspectie het lozen van vergiftigde stoffen via de lucht naar de omgeving (en daarmee ook naar Camping en 
pensionstal Dommeldal) vanuit het stoomfixatieproces van houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle vanaf 29 
september 1999 tot op heden (12 jaar lang) te laten voortduren in strijd met het door A.M.L. van Rooij 
gewonnen arrest d.d. 29 september 1999 in zaak C-231/97 bij het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer).  

  
12. om in samenspanning met burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode middels 

verzegeling van toegangsdeuren de inkomsten van Camping en Pensionstal Dommeldal (en daarmee van 
Ad en Annelies van Rooij) af te nemen.  

  
13. om in samenspanning met burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode met 

oplegging van meest corrupte dwangsommen camping en pensionstal Dommeldal  (en daarmee van Ad en 
Annelies van Rooij) met honderdduizenden euro‟s te bestelen.   

  
14. om onder de hierboven gecreëerde omstandigheden (punten 1 t/m 13) in samenspanning met Melanie 

Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu), met een meest corrupte 
vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde executieprocedure alle eigendommen van Ad en 

Annelies van Rooij met hun agrarische bedrijf camping en Pensionstal „Dommeldal‟ (waarin ook Van Rooij 
Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint- Oedenrode zijn gevestigd) voor een appel en ei te laten verkopen en Ad van Rooij, zijn vrouw 
Annelies van Rooij en zijn moeder op straat te donderen.  

  
Als bewijs van deze nieuwe misdaad helpende poging vanuit uw rechtbank vindt u bijgevoegd de door uw anonieme 
griffier verstuurde brief d.d. 20 juni 2011 en verstuurde nota d.d. 21 juni 2011 met procedurenummer: 11/1905 
VEROR V35 C2, aan A.M.L van Rooij, ‟t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode; lees hieronder de links: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-juni-2011-foute-brief-beroep-van-gorkum.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juni-2011-foute-nota-beroep-van-gorkum.pdf  
  

Het agrarische bedrijf Camping en Penssionstal (met milieuvergunning en stankcirkel) vraagt aan u als 
 verantwoordelijk president dhr. mr. H.A.W. Snijders van de rechtbank Den Bosch om er voor te zorgen dat deze 

vorm van al maar liefst 24 jaar lang voortdurende misdadige terreur vanuit uw rechtbank in samenspanning met de 
gemeente Sint-Oedenrode op Ad en Annelies van Rooij onmiddellijk stopt en verzoeken u dit per direct te corrigeren 
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door een ontvangstbevestiging van ons beroepschrift d.d. 6 juni 2011 (kenmerk: JvL/060611/B) met bijbehorende 
nota te versturen aan: Camping en Pensionstal Dommeldal VOF, gevestigd op het adres ‟t Achterom 9-9a, 5481 XD, 
te Sint Oedenrode.     
  
In afwachting van uw corrigerende beslissing, verblijven wij: 
  
Camping en Pensionstal Dommeldal 

Namens deze  
A.M.L. van  Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen      
  
Gezien de ernst van deze al maar liefst 24 jaar lang voortdurende misdaad vanuit uw rechtbank Den Bosch in 
samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van Rooij heeft deze e-mail een brede 
verspreiding gekregen    
  

 
Ook Dat Nog uit 1993 

 
   Slepende zaak v. 

Rooij 

 
Valse Hickson rapport 

 
Hout niet versnipperen 

 
Geïmpregneerd hout  

 
Discussie bij RTL-4 

 
Oplossing is NUL-optie 

.  

 
Vos zwijgt over kennis  

 
Oude stort niet erfbaar 

 
Pikmeer-arrest moet 

weg  

  

  
  

De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België.  

                                               
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 jaar, getrouwd 

met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente Sint-Oedenrode) waar ik 
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geboren en getogen ben. Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit Nederland naar 
België en daar politiek asiel aangevraagd. 

 
Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat Nederland haar 
buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen zelf) met miljarden 
kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese 
richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt.  
 
Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook 
vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om die reden is de 

roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe politieke beweging “De Groenen” in België 
ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij 

wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden, kunt u op deze site volgen:  
Bestel: Alarm u wordt vergiftigd 

 
BREAKING NEWS  

 
27/06/11 Elektronische toezending bezwaarschrift d.d. 30 mei 2011 inzake bestrijding eikenprocessierups 

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

Datum: 27 juni 2011 16:25 
Onderwerp: Elektronische toezending bezwaarschrift d.d. 30 mei 2011 inzake bestrijding eiken-processierups 
Aan: jan.creemers@maaseik.be, tiny.ponsen@maaseik.be, dirk.verlaak@maaseik.be, 
antoine.schaefer@skynet.be, johan.tollenaere@maaseik.be, mariette.janssen@maaseik.be, 
yvonne.vandooren@maaseik.be, 

 
 mia.reeskens@maaseik.be, jacques.cuppens@skynet.be 

 
 
Aan Burgemeester en Schepenen van Maaseik 
Lekkerstraat 10 
B 3680 Maaseik 
  
Geacht College, 
  
Zoals afgesproken laten wij u hierbij ons op 31 mei 2011 ingeleverde bezwaarschrift d.d. 30 mei 2011, tevens verzoek 
om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, ook elektronisch toekomen met links en deeplinks aan 
onderliggende feitelijke bewijsstukken.  
  
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: . 
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-       Gemeenteraadsleden van Maaseik.  
-       Gouverneur Herman Reynders en 
Gedeputeerden van de provincie Limburg omdat die 
subsidie hebben verleend aan de wettelijke 
overtredingen, zoals u die kunt lezen in bijgevoegd 
bezwaarschrift, die na het verkrijgen van de verzochte 
informatie nader zullen worden gemotiveerd;  

-       Ingrid Lieten, verantwoordelijk Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding;    
-       No Cancer Foundation te Hasselt.  

  
Wij vertrouwen u met deze extra verleende service van dienst te zijn;  
Uiteraard staan wij voor vragen ter uwer beschikking; 
Ook staan wij ter beschikking voor Gouverneur Herman Reynders, Gedeputeerden van de Provincie Limburg en 
verantwoordelijk Vlaams minister Ingrid Lieten in geval van vragen.  
  
No Cancer Foundation wil dit probleem namelijk duurzaam oplossen samen met de politiek met het uitwisselen van 
kennis van zaken. No Cancer Foundation juicht het om die reden dan ook toe als alle betrokken partijen door 
Burgemeester en Schepenen van Maaseik worden uitgenodigd om te komen tot een maatschappelijk verantwoorde 
oplossing met gezamenlijke kennis.  Lees meer  

   

 
18/06/11 200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!  
  
 (Want to Know) Steeds meer schrijnende informatie komt boven water, over de manier waarop de 
commerciële boeven van Monsanto in India bezig zijn. Ze drijven boeren tot zelfmoord met hun 
verschrikkelijke indoctrinerende wijze van verkoop van genetisch gemodificeerde zaden. 

 

Tevens resulteert dit in het vernietigen van oude zaa dlijnen, die al vele 
generaties in boerenfamilies bewaard zijn en het verkopen van gepatenteerde Monsanto-zaden zorgt ervoor dat elk 
jaar wéér door de boeren betaald moet worden..! Lees en huiver van dit imperialistische sluipmoordenaarsgedrag..!! 
 
Wist je overigens dat in de nieuwe grondwet die in Irak is aangenomen, hele passages staan over het toepassen van 
GM-zaden? Meneer Paul Bremmer, oud-ambassadeur van de VS in Nederland, heeft dit, met zijn team in deze 
grondwet gefietst. Het is in feite een grof schandaal!  LEES VERDER 

  
  
Voor oorzaak lees:  

  

 
 
Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de Multinationale 
ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, 
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Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met 
toevoeging van de werkzame stof(fen). In geval van  
Roundup Evolution is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto de wereldmacht over genetische manipulatie en 

daarmee over de „met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen) vergiftigde‟ voeding 
van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.           
  
LEES VERDER 
  
 Voor meer onderbouw lees de volgende link met deeplinks, bekijk met name ook de (2Vandaag) TV-uitzendingen en 

lezingen.  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2011-wie-betaalt-vergiftiging-schade-geimpregneerd-hout.pdf  
  
Vanwege de belangenverstrengeling van het Koninklijk Huis (CDA’er Frank Houben) in het algemeen en Koningin 

Beatrix in het bijzonder mag daarover niet worden gesproken of geschreven. Nog even blijven zwijgen dan komt de  
e-macht aan kankerpatiënten in zicht. Enkel in Nederland en België (oorzaak Nederland) zullen dat binnen nu en tien 
jaar minstens 5-10 miljoen mensen zijn.  
  
Wanneer grijpt Koningin Beatrix in?  
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