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

Onderwerp:Koningshuis, MarkRutte, maakt Marechausee belachelijk Fw: Prince

Charles . Genocide by Dutch royal Family

Datum:Tue, 20 May 2014 08:29:33 +0200

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

Antwoord-naar:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:alg.secretaris@marechausseecontact.nl

Koninklijke Marechausee,

 

Op 2juni2014 start ik tegen het Koningshuis een rechtzaak bij het

Interna�onaalStra�of.

 

Ik bewijs dan dat zi poli�eke par�jen en de Kiesraad helpen bij het

folteren & vermoorden van Hollanders in Nederland.

 

Zij proberen mjn gezin te dodoen, omdat ik bewijs dat de Rechtbanken 100% corrupt zijn

en poli�ci helpen bij het rechtenloos maken van gezinnen.

Het laten verdwijnen van burgers in NL.

 

h,p://hollandsrechtenhuis.info

/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.Poli�ekePar�jen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

 

 

Er is een groeiende genocide-club in NL, die de Hele economie & mensheid offert

aan hun persoonlijke psychopa�sche spelletjes.

 

 

DesireeStokkel

 

From: desireestokkel

Sent: Sunday, May 18, 2014 8:35 AM

To: e.r.van.de.haar@cpb.nl ; persdienst@cbs.nl

Subject: Fw: Prince Charles . Genocide by Dutch royal Family
 

CPB, CBS,

 

CoenTeulings is een gevaarlijk gek.

 

Nu het Buitenlandse Bedrijfsleven Nederland gaat aanvallen met sanc�es,

komt Teulings met:’Ach die calcula�es rond de introduc�e van de

Euro, zijn te rooskleurig geweest’.

 

Nog even en Teulings stemt op PVV.....

 

Hoeveel PVV-stemmers werken er bij het CPB?

Hoeveel VVD-stemmers?

 

Alle huidige parlementeleden moeten worden vervangen!

 

 

about:blank
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Het CPB en CBS brengen NL in oorlog;

jarenlang hebben jullie mij genegeerd  en nu blijkt dat ik al

die jaren gelijk heb gehad.

 

Ter voorkoming van verval van NL,

wil dat het CPB & CBS  de Nieuwe Grondwet2014 die ik heb geschreven

op de CPB- en CBS-website publiceren.

 

 

Deze PDF moeten jullie wel eerst downloaden naar jullie PC en daarna Uploaden

naar jullie website.

 

Om het Bedrijfsleven te dwingen NL als Republiek te aanvaarden.

 

Jullie kunnen niet langer ‘Minister-President Ru2e gehoorzamen’.

Hij bestaat voor het buitenland als niet meer....

 

 

De ICC-rechtzaak tegen NL moet officieel aan het Volk worden uitgelegd.

ICC-president en aanklager zijn persoonlijk lid van de Hollandse Genocide-club.

 

Zij willen a9raak van NL & EU  voor USA, Zuid-Korea.... VN-leugens.

 

De enige echte aanklager die het ICC ooit hee< gehad van mr SergeBrammertz,

degene die mijn dossier in november2007 hee< aanvaard en goedgekerud voor

een ICC-rechtzaak.

 

Daarna kwamen Moreno and Bensouda; die elk niet met EU-rechtsystemen kunnen werken.

 

 

2Juni2014 gaat Interna�onaal het Koningshuis ‘eruit’.

SaudiArabia gooit ze er deze week uit.

 

En ik wil die Arbitrage-rechtbank!

 

De Raad voor Rechtspraak & Advocatenorde helpen

Koningshuis & Parlement  bij vernie�gen NL.

 

Als CPB en CBS mij nu opnieuw negeren is het te laat voor NL.

Dan raken wij onze soevereiniteit kwijt via bedrijfscontracten met buitenlandse

investeerders.

 

 

Wilders krijgt de schuld, maar dit zal NL als land niet redden van de ondergang.

 

CPB en CBS, doen jullie eens een keer iets nuBgs ‘op �jd’.

Nu dus...

 

 

DesireeStokkel

 
 

Subject: Fw: Prince Charles . Genocide by Dutch royal Family

 

about:blank
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Ambassades in NL, ICC, ICJ Petertomka, PoliAeke parAjen in Parlement,

 

 

http://hollandsrechtenhuis.info

/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.PolitiekePartijen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

 

 

 

Desiree Stokkel

 

Subject: Prince Charles . Genocide by Dutch royal Family
 

Prince Charles  & Co,

 

h,p://hollandsrechtenhuis.info

/Cons�tu�on.Netherlands.2014.Republic.Poli�cialParty.ElectoralCouncil.Monarchy.genocide.ICC.Courts.pdf

 

 

I have wri,en and published a New cons�tu�on for the Republic Netherlands.

 

this will be added to the le,er of 2june2014, with which i shall start

an ICC-lawcase against the dutch Royal family.

 

They are the heads of a Genocide-club in NL.

 

ICC is a member of this club.

So are larger Nl-compagnies who do business with UK.

 

David Cameron Downingstreet 10 thinks he’s smart, but

what he really does ‘is keep himself out of ICC-prison wiht his dona�on to ICC...

 

and damage and destroy the UK-compagnies via Crimes against Humanity

conducted by all powerfull persons in NL.

 

Cameron only thinks about himself.

 

 

I feel terrible.

 

All powerfull persons in NL harm my body for fun; they want to be put on ICC-trial

and in ICC-prison for a unique place in the history books of ICC.

 

I am a private person – a mother – nor a Chariperson of a Compagny!

 

 

Desiree Stokkel

about:blank
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