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

Onderwerp:Re: NOS ArjanNoorlander regelt Moord op Nederlanders voor EU JeanClaudeJuncker -Tusk - Tajani - Rutte Fwd: Nepnieuws NOS over EU

systeem

Datum:Fri, 17 Nov 2017 17:46:57 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@ondernemendhoofddorp.nl

OndernemendHoofddorp = criminele organisatie die Dictatuur NL bouwt = oorlogsmisdaad.

Op 17-11-2017 om 15:55 schreef info@ondernemendhoofddorp.nl:

Beste mevrouw Stokkel.

Vriendelijk verzoek om info@ondernemendhoofddorp uit uw mailinglijst te verwijderen.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Anneke Copier, secretariaat.

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]

Verzonden: vrijdag 17 november 2017 15:14

Aan: ooggetuige@nos.nl

CC: economie@nu.nl; edmond.messchaert@minbzk.nl; info@acp.nl; ibb@politiebond.nl; ipafrance@ipafrance.org; pm@pm.gov.pt;

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; archivio.denhaag@esteri.it; scherrenburg@vnoncw-mkb.nl; i.nijhuis@minvenj.nl; chinaemb_nl@mfa.gov.cn;

embjapan@lx.mofa.go.jp; korea@korea-dpr.com; redactie@tweakers.net; raad@rvdj.nl; info@jen-npo.org; andrew.buckhurst@rtlgroup.com;

info@ottawapolice.ca; polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de; LPD-N@polizei.gv.at; den-haag-ob@bmeia.gv.at; embassy.thehague@mfa.gov.tr;

webmaster@africa-union.org; webmaster@indianembassy.nl; austemb_thehague@dfat.gov.au; Hague.Info@mfat.govt.nz; info@mehr-demokratie.de;

info@njr.nl; redactie@studenten.net; info@sleepwet.nl; info@ltonoord.nl; arnold.karskens@skynet.be; redactia@nineoclock.ro; info@pvv.nl; info@vvd.nl;

receptie@groenlinks.nl; sgp@tweedekamer.nl; bestuur@christenunie.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; sp@tweedekamer.nl;

persdienst@cbs.nl; pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bewegingdenk.nl; pers@fvd.nl; info@werkenbijdefensie.nl; meldpunt@igz.nl;

info@nza.nl; hendriks@richardkorver.nl; info@teurlingsellens.nl; info@ondernemendschagen.nl; info@ondernemendhoofddorp.nl;

post@ondernemerskringmiddengelderland.nl; info@ocwestfriesland.nl; limburgonderneemt@mgl.nl; events@brabantonderneemt.nl; Webredacteur UVON

NB <webredactie@uvonnoordbrabant.nl>; info@schokkend-groningen.nl; events@brabantonderneemt.nl; info@vvvameland.nl; knaw@knaw.nl;

G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl; chisato.jono@greenpeace.org

Onderwerp: NOS ArjanNoorlander regelt Moord op Nederlanders voor EU JeanClaudeJuncker -Tusk - Tajani - Rutte Fwd: Nepnieuws NOS over EU systeem

NOS, RepubliekNL,

Er ligt nog geen ICC-rechtzaak tegen NOS Arjan Noorlander; deze moet ik wel starten.

Hij werkt voor de NOS... en de NOS kiest er voor om als handlanger van Moord

zowel het Markrutte parlement - Koningshuis - Rechtspraak - EU te helpen bij het organiseren

& uitvoeren van moord op Hollanders, via ICC-leugens.

Ook ArjanNoorlander heeft de wettelijke plicht om de Grondwet- VNverdrag

- Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen uit te voeren. Vooral ter bescherming van het NL-volk.

Zodra hij geconfronteerd wordt met collega's die op grote schaal moord organiseren

voor personen tegen wie een ICC-rechtzaak is gestart, moet hij de zijde van het

volk kiezen... en het volk helpen de Rechtstaat NL overeind te houden.

NOS ArjanNoorlander heeft dus de wettelijke plicht om aan het volk uit te leggen:

NL is een Dictatuur vanaf 2juni2014.

Republiek vanaf 18nov2016, met een nieuwe Grondwet. Geregel dvia UNSG.

Kiesraad parlement- koning - rechtspraak assisteert bij organiseren & uitvoeren Moord

op Hollanders.

De MH17-waarheid, zoals die in de rechtzaal geldt.. en al vanaf Dag 1 bekend is.

Het NL-volk te helpen - via mij - aan Nieuwe Verkiezingen voor de Gekozen MinisterPresident Republiek NL.

Parlement opschonen.

De Waarheid over de georganiseerde Moord op Hollanders door Politie & Defensie-top uitleggen.

De Waarheid over BREXIT; de rechtsfeiten over BREXIT binnen het Internationaal Strafhof.

De Waarheid over vernietiging van het NL-bedrijfsleven door Dictatoren Rutte III & co,

voor behoud en uitbouw Dictatuur NL.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL - Juncker - Tusk- Tajani - Alle Presidenten - UNSG.

Nadat het volk deze waarheid kent... is het Klimaat-beleid plotseling een totaal andere klus die uitgevoerd moet worden.

De Ministers die zich met Klimaat bezighouden, regelen eerst dat zij via het ICC mensen mogen folteren - doden

om daarna 'nog iets aan klimaat te doen als dekmantel voor Moord'.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/icc.rechtzaak.npo.telegraaf.volkskrant.nrc.rvdj.nieuwspoort.fd.trouw.postonline.minaz.paulhuijts.24april2015.pdf

Ik eis dat ArjanNoorlander het Nederlandse volk de Waarheid bewijst van Dictatuur NL en Republiek NL 18nov2016.

OP gron van het ICC-dossier tegen NL.

www.desireestokkel-nl.net

Desireestokkel
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NOS, RepubliekNL, Politie, 

De NOS verspreidt moedwillig NEPnieuws over de EU - NL -  DE relatie.

NOS liegt over het feit dat er tegen alle NL Kamerleden + Bestuurders

een Internationaal Strafhof rechtzaak ligt wegens het organiseren van Moord

op Hollanders, ism Rechtspraak - Koningshuis.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Vakbondsbestuurders + andere Bestuurders in NL.

De NOS liegt over de behaalde resultaten van de lobby... en de rol die bestuurders spelen;

via de Ambassades - Presidenten vindt een lobby plaats die wel over

de ICC-rechtzaak tegen NL gaat.

De werkelijke lobby zit heel anders in elkaar dan de NOS duidt aan het volk!

NOS liegt over het rechtsfeit dat er een ICC-rechtzaak ligt tegen

EU DonaldTusk - JeanClaudeJuncker - AntonioTajani -  ALLE

Presidenten - Ambassadeurs...... wegens georganiseerde Moord.

Als groep folteren - doden zij burgers en misbruiken zij de media al dekmantel.

NOS liegt over het feit dat Holland een Republiek is per 18nov2016,

met een nieuwe Grondwet.... geregeld via UNSG guterres.

NOS liegt over het feit dat de EU een nieuw EU-verdrag heeft,

geschreven en per decreet ingevoerd door de InterimMinisterPresident DesireeStokkel.

Dit nieuwe EU-Future-proof-verdrag is er de oorzaak van de dat de BREXIT vastloopt.

Dit nieuwe EU-Future-verdrag is zo goed geschreven dan alle landen wel EU-lid kunnen

blijven... en toch onafhankelijk genoeg kunnen zijn.

NOS liegt over de rol van Korpsleider ErikAkerboom - Defensietop in dit systeem;

Zij weigeren de georganiseerde Moord te stoppen.

Zij helpen Koning WA bij het afbreken van de Rechtbanken... ten gunst van de Elite - Bestuurders.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Korpsleider Akerboom... en 20november2017 komt er ook

een ICC-rechtzaak tegen CDs Robbauer van Defensie.

NOS liegt over de Lobby-relatie van NL binnen de EU- VN.

Angelamerkel is gewelddadiger dan Hitler was; zij laat via het ICC 6 miljoen burgers doden.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Merkel... wat haar machtspositie sterk verzwakt.

De Duitse media verzwijgt dit rechtsfeit, maar de Duitse Politie - Lobby kent dit rechtsfeit wel.

De relatie NL -  Duitsland is dus ZWAK..... De NOS blijft de moordenaars in het Parlement napraten en maakt

het volk wijs 'dat NL- DE een goede relatie is'.

Doordat de NOS liegt over de EU- VN lobby .... weet het volk niet dat het buitenland

bepaalde beslissingen neemt, ten nadele van Holland.

NOS liegt over EU-sancties;

Ik InterimMinisterPresident van NL ben zo machtig...dat ik via de Lobby in Ambassades ALLE

EU- VN-sancties heb opgeheven = stiekem doen alle bedrijven weer zaken... terwijl in de media

nog altijd het idee bestaat 'dat er EU- VN sancties worden uitgevoerd'.

Dit is slecht voor handel!

NOS liegt over de relatie:

Schoolbesturen - Burgemeesters / Wethouders - Politie - Bedrijven - Rechtspraak...

met als gevolg dat er veel onnodig geweld bestaat... en dat NL steeds gewelddadiger wordt.

NOS helpt rechters bij het organiseren van moord op burgers, waardoor Politie gewelddadiger is.

 Wat doet de NOS?   

De NOS bouwt Dictatuur NL.... en weigert het volk RepubliekNL te geven voor een veel beter leven.

De NOS houdt het leven van de burger in Holland... moedwillig slecht....

En assisteert bij het doden van mensen die in NL een slecht leven hebben.

NOS dwingt burgers te stemmen op politici die burgers folteren - doden en tegen wie

een ICC-rechtzaak ligt.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NOS-personeel.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/icc.rechtzaak.dnb.dhr.k.h.w.knot.dhr.a.h.g.rinnooykan.nos.jandejong.johanvanderwerf.eo.blauwbloed.arjan_lock._addeboer.jeroensne.13oktober2014.pdf

With regards,
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DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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