
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Alpha secuirty crimineel bedrijf Fwd: verwijderen van mailinglist

Datum:Wed, 7 Dec 2016 09:53:12 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, dmitry.sudakov@pravda.ru,

pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com,

mhg-main@online.ptt.ru, producers@rttv.ru, postman@rosneft.ru,
press@gazprom.ru, pr@radiomayak.ru, info@primamedia.ru,

kniazev@kniazev.ru, nikibor@vsrf.ru, pm@pm.gov.pt,

bruxelas@mne.pt, fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru,
info@hg.mofa.go.jp, info@embassyofmyanmar.be,

embassy.haag@mfa.ee, press.release@china.org.cn,

ppm@pmo.gov.my, consulate.hga@mfa.gov.hu,
ambassade.monaco@skynet.be, emb.lahaya@maec.es,

presidente@pec.governo.it, info.mfa@gov.mt,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, hay.vertretung@eda.admin.ch,

den-haag-ob@bmeia.gv.at, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,

hague@embassy.mzv.cz, embassy.hague@mfa.rs,
emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu,

embassy.haag@mfa.ee, sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk,

emb.hague@mfa.no, ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot,
SupremeCourt@courts.ie, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

haga@mae.ro, emb.hague@mzv.sk, korea@korea-dpr.com,

korean@kbs.co.kr, letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,

info@embassyofoman.nl, webmaster@indianembassy.nl,

correo@presidencia.gob.bo, embve.bebrs@mppre.gob.ve,
brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition

<office@stopwar.org.uk>, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

Embassy.Hague@mfa.bg, info@ethiopianembassy.be, info@amba-
mali.be, embassy.malawi@skynet.be, embassy@uzbekistan.be,

irak@skynet.be, thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn,

ambalg3@ziggo.nl, enquiry@1835500.gov.hk, eacenq@reo.gov.hk,
hadgen@had.gov.hk, info@embassyofmyanmar.be,

washington.field@ic.fbi.gov, embassy.thehague@mfa.gov.tr,

info@arubahuis.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
emb.angola.nl@gmail.com, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,

kapo@kapo.ee, post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca,

armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, redactie@tweakers.net,

pr@onexim.ru, info@alphasecurity.nl

Ambassades,

Doe geen zaken met Alpha Security.
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Onderwerp:verwijderen van mailinglist
Datum:Wed, 7 Dec 2016 08:45:37 +0000

Van:Alpha Security Algemeen <info@alphasecurity.nl>

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

Gelieve ons van uw mailinglist te verwijderen

Met vriendelijke groet,

Waarderweg 50a       

2031 BP Haarlem

Tel:     023-5511986  

Fax:    023-5512039  

Email: tanja@alphasecurity.nl

Internet: www.alphasecurity.nl

Beveiligingsvergunning: ND 1081, ND3717,  Recherchevergunning: POB 832

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor de

geadresseerde,  dan wel voor de geautoriseerde ontvanger. Openbaarmaking, verspreiding, verveelvoudiging en/of

ander gebruik anders dan door de geadresseerde ontvanger is niet toegestaan en kan een stra8aar feit

opleveren.             

SVP vernie;g dit bericht bij onjuiste ontvangst en beves;g vernie;ging aan de verzender.

Denkt u alstublie aan het milieu als u deze e-mail print ?

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: woensdag 7 december 2016 8:51
Aan: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl; antoinette.collignon@legaltree.nl; pm@pm.gov.pt;
bruxelas@mne.pt; fsb@fsb.ru; rusembassynl@mid.ru; info@hg.mofa.go.jp; info@embassyofmyanmar.be;
embassy.haag@mfa.ee; press.release@china.org.cn; ppm@pmo.gov.my; consulate.hga@mfa.gov.hu;
ambassade.monaco@skynet.be; emb.lahaya@maec.es; presidente@pec.governo.it; info.mfa@gov.mt;
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de; armeewaffen@vtg.admin.ch; hay.vertretung@eda.admin.ch;
den-haag-ob@bmeia.gv.at; embassy.netherlands@mfa.gov.lv; hague@embassy.mzv.cz;
embassy.hague@mfa.rs; emb_nl@mfa.gov.ua; lahaye.amb@mae.etat.lu; embassy.haag@mfa.ee;
sanomat.haa@formin.fi; haaamb@um.dk; emb.hague@mfa.no; ambassaden.haag@gov.se; ceu@gov.scot;
SupremeCourt@courts.ie; haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; haga@mae.ro; emb.hague@mzv.sk;
redactie@tweakers.net; korea@korea-dpr.com; korean@kbs.co.kr; otp.informationdesk@icc-cpi.int;
letterbox@dailystar.com.lb; nlemb@mofa.gov.sa; iranemb.kul@mfa.gov.ir; info@kuwaitembassy.nl;
info@embassyofoman.nl; webmaster@indianembassy.nl; correo@presidencia.gob.bo;
embve.bebrs@mppre.gob.ve; brusselspe@gmail.com; Stop the War Coalition; ncvo@ncvo-vol.org.uk;
info@mehr-demokratie.de; haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; Embassy.Hague@mfa.bg;
info@ethiopianembassy.be; info@amba-mali.be; embassy.malawi@skynet.be; embassy@uzbekistan.be;
irak@skynet.be; thehague@tamseel-ecs.gov.eg; boc@pm.gov.tn; ambalg3@ziggo.nl;
enquiry@1835500.gov.hk; eacenq@reo.gov.hk; hadgen@had.gov.hk; info@embassyofmyanmar.be;
rvd.pers.kh@minaz.nl; p.huijts@minaz.nl; washington.field@ic.fbi.gov; embassy.thehague@mfa.gov.tr;
info@arubahuis.nl; embassy.thehague@mfa.gov.tr; emb.angola.nl@gmail.com;
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de; kapo@kapo.ee; post@pst.politiet.no;
woordvoering@knp.politie.nl; info@ottawapolice.ca; armeewaffen@vtg.admin.ch; telejato@libero.it;
otp.informationdesk@icc-cpi.int; kiesraad@kiesraad.nl; info@njr.nl; info@kennisnet.nl; info@poraad.nl;
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info@schokkend-groningen.nl; info@vo-raad.nl; Loket Onderwijsinspectie; redactie@passendonderwijs.nl;
info@aob.nl; boink@boink.info; redactie@tweakers.net; info@mv-advocaten.nl; e.koorstra@mvonederland.nl;
info@veteraneninstituut.nl; alg.secretaris@marechausseecontact.nl; info@marechausseevereniging.nl;
bbtv@mijnvbm.nl; info@defensiebond.nl; info@kvmo.nl; info@acom.nl; kim.koppenol@rtl.nl;
ooggetuige@nos.nl; info@jen-npo.org; raad@rvdj.nl; info@vvd.nl; info@pvda.nl;
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; sp@tweedekamer.nl; bestuur@christenunie.nl;
voorlichting@sgp.nl; info@bewegingdenk.nl; ledenadmin@50pluspartij.nl; receptie@groenlinks.nl;
info@d66.nl; info@pvv.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; helpdesk@advocatenorde.nl;
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; info@klijnbeveiliging.nl; info@bouwensen.nl; Alpha Security Algemeen;
info@variobeveiliging.nl; info@fairtrade.nl; info@eerlijkwinkelen.nl; info@icco.nl; info@anvr.nl;
clientenservice@corendon.nl; beckers@sgr.nl; info@calamiteitenfonds.nl; pers@tui.nl; w.vander.horst@nvz-
ziekenhuizen.nl; info@scheldestromen.nl; post@rijnland.net; info@vvbl.info; oranje@knvb.nl;
sonya.schonewille@nocnsf.nl; info@broodfonds.nl; persvoorlichting@rdw.nl; info@zzpcentrum.nl;
communicatierijk@minaz.nl; kbvg@kbvg.nl; info@nbvn.nl; publieksvoorlichting@coa.nl; info@tov-utrecht.nl;
info@turkislamkulturvakfi.nl; embassy.thehague@mfa.gov.tr; rotterdamateselik@diyanet.gov.tr;
gunes.komurculer@hurriyet.com.tr; feedback@tytnetwork.com; info@hotiad.nl; ben@houvanarnhem.nl;
info@turksegids.nl; support@mkbservicedesk.nl; info@icimleiden.nl; press@theoceancleanup.com;
info@moskeebadr.nl
Onderwerp: Imams Moslims Fairtrade in Juridische realiteit 18nov2016 ambassade - ICC- EU - VN

Fairtrade-mensen, Imams, Ambassades, Dictator Markrutte, Dictator FransTimmermans,
ICC-lobby,

Imams in NL leven als vanaf mei2007 in een juridische realiteit, namelijk:
'Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL +   Parlement - Koning - Lobby - Media liegen hierover'.

Hierdoor zijn al de Midden-oosten oorlogen ontstaan; deze oorlogen hadden niet zo lang hoeven
duren en niet zo gewelddadig hoeven zijn... als het ICC geen witwaspraktijk voor EU-moord zou
zijn...

Op 18nov2016 heb ik een nieuwe juridische realiteit verankerd in NL - EU - VN.
'Ik eis het arbeidsontract InterimMinisterPresident NL op en voer per decreet de
GrondwetRepubliekNL in'.

Voor Imams - Ambassades is dit dus de echte wereld; de Hollander weigert in de juridische realiteit te
leven.

Terwijl er deze week in het NL-parlement een LUL-debat over Turkije in NL - EU wordt gevoerd,
is Turkije stiekem bezig met het schoonvegen van het MinAz en MinDefensie... met
mijn dossier - brieven in de hand.

Moslims hebben dus de MEESTE OPRUIM-macht in NL;
Fairtrade- mensen hebben dit ook... , maar willen deze macht niet hebben.

De Hollander heeft een extreem laag gevoel van Eigenwaarde - EigenEffectiviteit - Zwelgt in
Zelfmedelijden -
kan geen NL - Dictatoren passeren om zij geliefd wil zijn..... en gaat liever failliet met een berg
schulden in
de Schuldhulpverlening... dan dat zij de Niuewe Juridische Realiteit aanvaardt en omzet in productie.

Een slimme Hollander schuift ons gewelddadig waanzinnig parlement op zij... en bouwt the Nieuwe
Fairtrade wereld, op mijn instructie.  
Je bouwt een 1-persoons-toko, dus je kan mijn instructie 'probleemloos' uitvoeren.

Het enige wat je moet doen is zeggen tegen onze NL-dictatoren:
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'Stop maar met dat GELUL van je;
wij werken vanaf 18nov2016 met de GrondwetRepubliek NL... Ook als jij blijft liegen - moorden.
Ook als deze GrondwetRepubliek NL + 3 bouwwetten Republiek NL niet staan afgekondigd in de
Staatscourant. Rechtspraak - ICC houden zich niet aan de Staatscourant, dus doen wij dit ook niet
meer'.

Oké, het is wel tijd dat de versplintering in NL stopt.
Moslim-scholen doen het goed in NL (die kids hebben beter onderwijs gehad dan mijn dochter)

Imams kunnen veel beter in de realiteit leven dan NL-ers.
Vanaf vandaag gaan Imams dus openlijk - actief samenwerken met de Fairtrade-wereld;
een nieuwe economie bouwen.

Ik weet niet of Erdogan openlijk afkondigd 'dat hij mij - Desireestokkel - heeft geaccepteerd'.
Dit hangt natuurlijk af van de mate van gehuichel en getreiter in het NL-parlement deze week.

Ik ben niet bang voor de gevolgen; ik weet al heel lang HOE ambassades - veiligheidsdiensten
op mij reageren. Ook als het niet in de krant staat of op tv komt!

With regards,

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

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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