
 

Ontwerp: R.M. Brockhus – www.sdnl.nl 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

                             Jan Parmentier (Voorzitter PHR) tel: 074-2913220 

                                  Ad van Rooij Safety Manager tel: 0413-490387 

     Secretariaat: Platform Herstel Rechtsorde   
Old Ruitenborg 68, 7556 NH Hengelo (O) 

E-Mail adres: whwolbrinksr@hetnet.nl 

 

 

 

 
 

 

                                            
 
 

 
 

 

UITNODIGING 
 
Op 28 en 29 november 2009, is de presentatie over  

“de gevaren van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin” tegen de Mexicaanse griep.  

 
Plaats: Zalencentrum-restaurant „Het Leeuwke‟, Sonseweg 3 te Nijnsel: 

Gemeente Sint Oedenrode. Dit ligt aan de A 50  (www.leeuwke.nl)  

Gastvrouw: Presentatie wordt verzorgd door: Wieteke van Dort. 

Piano Muziek: Tijdens de pauze kunt u genieten van klassieke muziek (Beethoven Recital) 

van pianist Julius Vischjager, uitvinder van het vertederingsconcert. Julius Vischjager is 
ook bekend van The Daily Invisible, voor zover bekend de enige handgeschreven krant ter 

wereld. Julius Vischjager heeft al bijna dertig jaar lang het unieke voorrecht dat hij tijdens 

de wekelijkse persconferentie van de minister-president de laatste vraag mag stellen.  

Country Muziek: Na afsluiting van de sprekerssessie kunt u nog een halfuur lang luisteren 

naar de live country muziek van de bekende zangeres Ine Wagenvoort. 

Meer informatie over de gevaren van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin kunt u vinden 

op de volgende websites:  

 

www.sdnl.nl (nieuwe media)  -  www.hetechtenieuws.org (nieuwe media) 

www.nieuwemedianieuws.nl  -  www.verontrustemoeders.nl  
www.groundcrew.nl   -  www.prikmijmaarlek.nl 

www.wanttoknow.nl   -  www.wijwordenwakker.org 

www.wehaveachoice.weebly.com - www.despuitblijfteruit.nl 

www.kiesbewust.wazzup.nl  - www.argusoog.org (nieuwe media) 

www.meerwetenoverfreek.nl  - www.citizensinactionbelgium.ning.com 

www.stralingsarm-nederland.org - www.burgersfront.org 
http://vaccinformatie.nl                  -          www.wolmanzouten.nl  

 

                       

De bijeenkomsten zijn inhoudelijk gelijk, aanvang 15.30 tot 23.00 uur 

Entree: € 5,- als tegemoetkoming in gemaakte kosten 
 

Graag aanmelden bij Mariëtte Delo,  

E-mail: mariettedelo@live.nl  -  Tel: 020-6907059  of  06-48429210   
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                       Programma: 

15.30 - 16.00 uur:     Binnenkomst (inschrijven gasten): gedurende dit half uur kunnen de 

gasten zich inschrijven.   

16.00 - 16.15 uur:     Openingswoord: Wim Wolbrink Sr. secretaris PHR. 

16.15 - 16.45 uur:     Is vaccineren gevaarlijk?: Anneke Bleeker, namens Verontruste 

Moeders.  

16.45 – 17.15 uur:     Vaccineren en de Arbeidsomstandighedenwet: Ad van Rooij, Safety 

Manager (landelijk bekend vanwege de gevaren m.b.t. arseen- en chroom VI houdende 

wolmanzouten, stond op lijst 14 bij de laatste Landelijke verkiezingen).         

17.15 – 17.45 uur:     Pauze: u kunt genieten van klassieke muziek (Opus 13 in C-Klein) 

van Julius Vischjager (eten en drinken aan de bar verkrijgbaar). 

17.45 – 18.15 uur:    Oplossing voor falend rechtssysteem: Prof. dr. ir. A. F. P. van Putten 
(landelijk bekend van de HBO-fraude, de liegende gasmeter, stond op de lijst bij de vorige 

Europese verkiezingen voor Europa Transparant).  

18.15 - 19.00 uur:     Criminologische aspecten: videopresentatie van criminoloog Prof. dr. 
F. Bovenkerk (is sinds 1988 hoogleraar in de criminologie) met aanvullende toelichting over 

deze vorm van corruptie door Jan Parmentier (voorzitter van het PHR, stond op lijst 14 bij de 

laatste Landelijke verkiezingen).  

19.00 – 19.30 uur:    Pauze: u kunt genieten van klassieke muziek (Opus 14 no. 1 en 2 en 
Opus 27) van Julius Vischjager (eten en drinken aan de bar verkrijgbaar).  

19.30 - 20.15: uur:    Duurzaamheid: videopresentatie van ir. L. M. M. Nevels van 

Edelchemie (uitvinder van de Nuloptie-Technologie) met aanvullende toelichting hierover van 

ing. A.M.L. van Rooij vanuit het Ecologisch Kennis Centrum.  

20.15 – 20.45 uur:    Afsluiting sprekerssessie:  door Karel de Werd, rechtsdeskundige,  

initiator van Platform Herstel Rechtsorde en auteur van “De geheimen van vrouwe Justitia”.  

20.45 – 21.15 uur:     Pauze: u kunt genieten van klassieke muziek (Für Elise – Ecossaises 

en Opus 49 no. 1)  van pianist Julius Vischjager (eten en drinken aan de bar verkrijgbaar).  

21.15 – 22.15 uur:    Vragen: Vanuit de zaal kunnen vragen worden gesteld aan:  Prof. dr. 
ir. A. F. P. van Putten, Anneke Bleeker, Ing. A.M.L. van Rooij, Jan Parmentier en Karel de 

Werd.  

22.15 –23.00 uur:     Afsluiting: Gelegenheid tot napraten, onder het genot van een halfuur 

live muziek van de bekende country zangeres Ine Wagenvoort ( www.inewagenvoort.nl )  
Eten en drinken aan de bar verkrijgbaar. 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Tel. info: Jan Parmentier: 074-2913220  en  Ad van Rooij: 0413-490387 

http://www.inewagenvoort.nl/

