
BELANG RIJ KE WAARSC H UWI NG

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK !

Hierbij waarschuwen wij al onze buren dat de voortvluchtige crimineel Matthijs Hoorn
(bijgenaamd Matt of Mattie) mattiehoorn@gmail.com zich schuil houdt op de 8e etage
op nummer 514 bij zijn vriendin Mariëlle Visscher mariellevisscher@gmail.com. De
bruiloft is gepland op 29 mei 2009 in Rijswijk. Matt Hoorn en Mariëlle Visscher rijden
in een zwarte BMW 530i met kenteken 4S-GT-GB. Als u iets verdachts ziet of hoort:
maak dan goede foto's, schrijf uw waarnemingen duidelijk op en ga ermee naar de
politie en de media. U kunt uw bewijzen mailen naar josefkramer@mail.com als u
anoniem wilt blijven. Mariëlle Visscher is in 2008 in verband met
pedofiliebeschuldigingen veroordeeld door de rechtbank in Utrecht, maar de straf was
laag. Als ze het niet meer doet, hoeft ze geen dwangsom te betalen. Mariëlle
Visscher is geboren op 21juni 1982 in Leidschendam. Matt Hoorn is in 2008
veroordeeld voor € 130.000 belastingfraude door de rechtbank in Dordrecht. Hij heeft
een jaar gevangenisstraf gekregen waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Omdat hij in
hoger beroep is gegaan hoeft hij de gevangenis niet in" Matt Hoorn is geboren op 2
september 1968 in Den Haag en heeft geen werk of vaste inkomsten. Matt Hoorn is
afkomstig uit een gegoede Joodse familie en leeft van misdaad, zoals oplichting,
chantage, afpersing, faillissementszwendel en belastingfraude. ln het weekend
logeert hij vaak bij zijn gastvrije ouders die hem overal in steunen, Matthijs Hoorn
senior en Betty Hoorn-Stuijfzand aan de Muidenrueg 41 in 3891 DA Zeewolde. Matt
Hoorn heeft zich in 2008 in België laten inschrijven aan de Avenue Victor Jacobs 80,
1040 Etterbeek, omdat hij op de vlucht is voor de politie en schuldeisers. Zijn vader
werkte vroeger bij de politie en heeft daar de fijne kneepjes van het vak geleerd. Matt
Hoorn is in 1998 gescheiden van zijn 1" echtgenote Jeannette Hoeven en in 2009
gescheiden van zijn 2e echtgenote Daphne Pietjou met een eigen huis aan de
W'tjnruit 40 in Cuijk waarvan hij voor de helft eigenaar is. Schuldeisers die zijn
opgelicht door Matt Hoorn, zoals hoveniersbedrijf Vincent Willems uit Nijmegen
www.vincentwillems.nl voor € 20.000 en advocatenkantoor Bouwman uit Uden
www.bouwmanadvocaten.nl voor € 5.000 en de belastingdienst hebben beslag
gelegd. Het huis van Matt Hoorn staat nu te koop voor € 245.000 op
www.fu nda. n l/koop/cu ij Uh u is-5437645-wij n ru it-4O/ken merken/

Weet u meer ? Mail naar josefkramer@mail.com !e



Mariëlle en Rosa Visscher Matt Hoorn en Rosa Visscher

&*l;K* L"3l6g K ,J ..,t L, 6 t( rr í
i

):r. NFJ;1.t,-'-ll -

i, ;\JLD Necierlands(: r,ti5i]41;71J
ffi-.._,..-...,.,r,

,-éSq:'..r
iÈP :: :._ 1.

#r,":
fq{}{;rt;

;ÈSa:a.Ètlf.!!ii'r: n;'

r.,/ v i-'rcl.i'Jr

.4

Fr._rii il|:,
iji#IffiIgtr:ffi X;tffiÉ*;?Ï15*?lËsSffi '

0:l::;:::iLlSfP .i.ii.';I ijlil-i.j;il;jtj
'ffiÍm.-Lfrlmffire

,..i :ar:,.rir:t:ta:i,li-. :':
:- .:1:.f,rearl@ffiffi:|w-..

j.i :i-'hl/.iUf{ 2il0h
'l:' ll:ljt l?'u,"''','
í i:aii:3!.4': !i'ii-: l.r i: ii

P<NLDHOORN{<MAÏTH] J S<<<<<<

N J 5 C 4 5 7 1 2 4 N L D ó I 0 9 0 2 1 lvl 1 0 il 6 2 4 I 1 ? 9 ó I ? ó I8 < < < < < t Z

Rosa Visscher Paspoort Matt Hoorn
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