
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Oplossingsgericht communiceren Fwd: Buurthuis Schilderswijk Fwd: ICC rechtzaak tegen

burgemeester Jozias van Aarsten
Datum:Mon, 27 Jul 2015 06:51:12 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@demussen.nl, info@schilderswijk.nl, buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl

Buurthuis Schilderswijk,

Ik bouw een nieuwe website.

En geef  toch even 'een dringend advies' om in Denhaag anders te communiceren.

Ik geloof dat jullie véél last hebben van relschoppers van buiten de wijk / stad die
juist naar de Schilderswijk komen om rellen te schoppen.

Ik woon dus in de hel in rijk Bloemendaal... en trek geen relschoppers aan.

Dit komt door mijn manier van communiceren.

Ik probeer het NL-volk zover te krijgen dat zij het Folterverdrag inzetten tegen machthebbers.
De kwaadaardige lobby stoppen; zaken wél regelen.

Ik ga ook een EU-onzin pagina publiceren...

Het is verstandig als jullie mijn gedrag kopieren op een website in de Schilderswijk.

Jullie mogen al mijn werk direct kopieren van mijn website.
Link bijvoorbeeldlde Folterpagina. Arbitragerechtbank, Grondwet Republiek NL...en publiceer kunst.

Gedichten, tekeningen, natuurfoto's maken de lezer rustiger.
een relschopper heeft geen zin in 'lieve gedichtjes'.

Alhoewel, mijn geidchten gaan over oorlog, intimiteit .... en liefde....

Ik wil deze winter een Duidelijk Herkenbare Vriendschapbankd met jullie bouwen.

Wat denk je ervan: Schilderswijk is doep-bevriend met Rijk Bloemendaal?

Zo doe je dat dus....

DesireeStokkel

www.desireestokkel-nl.net

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Buurthuis Schilderswijk Fwd: ICC rechtzaak tegen burgemeester Jozias van Aarsten Fwd: ICC

rechtzaak tegen Min.Defensie. Europol Politie Vakbonden
Datum:Sun, 17 May 2015 08:10:13 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@demussen.nl, info@schilderswijk.nl, buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl

Buurthuis Schilderswijk,

Burgemeester van Aartsen misbruikt de Schilderswijk als dekmental voor moord en het organiseren
van oorlog met Rusland en China via media-leugens.

Ga naar www.desireestokkel.nl voor meer bewijsstukken
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-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ICC rechtzaak tegen burgemeester Jozias van Aarsten Fwd: ICC rechtzaak tegen

Min.Defensie. Europol Politie Vakbonden
Datum:Thu, 16 Apr 2015 12:29:34 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:griffie@denhaag.nl, raad@denhaag.nl, jaap.stuurwold@denhaag.nl,

gerben.vandenberg@denhaag.nl, louis.hueber@denhaag.nl, esther.habers@denhaag.nl,
jan-jaap.eikelboom@denhaag.nl, jaap.stuurwold@denhaag.nl, irene.sloof@denhaag.nl,
sjoerd.steenbergen@denhaag.nl, mieke.wytema@denhaag.nl, ilona.moeksis@denhaag.nl,
sharita.balgobind@denhaag.nl, martin.vandevelde@denhaag.nl,
coen.vankranenburg@denhaag.nl, claudia.buitenhek@denhaag.nl, College@denhaag.nl,
gemeentesecretaris@denhaag.nl

Gemeentebestuur DenHaag, Ondernemers,

Iedereen die samenwerkt met burgemeester Jozias vanAartsen aan het folteren en doden van burgers
via de ICC-lobby is volgens de wet een oorlogsmisdadiger.
Ik kan deze personen in de gevangenis kan zetten van het ICC.

Even hersenen aanzetten en nadenken.

DesireeStokkel

ICC, MinAZ, MinDefensie,  FNV, CNV, ACOM, AVV, ACP,

Ik ben een ICC-rechtzaak gestart tegen Ministerie van Defensie, Europol, Politie,
Vakbonden FNv, CNV, AFMP, ACOM, AVV.

Zij zijn schuldig aan het negeren va de Grondwet, Mensenrechtenverdragen en het
draaiende houden van de NL-dicatorenclub die via mijn lichaam en het InternationalStrafhof
burgers foltert en vermoordt.

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.Defensie.Marechaussee.Europol.Politie.Vakbonden.15april2015.pdf

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.Rechtspraak.Advocatenorde.Clingendael.HCSS.ICCT.KNAW.NIOD.NTCV.Politie.1april2015.pdf

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

Montesquieu,  Nationale Ombudsman, Politieke partijen, KNAW, NIOD,  VNONCW, MKB, ZZP, CPB,
CBS,  ACM, IGZ,   Studenten,

ICC, MH17-mensen, MinAz, MinVenJ, Rechtspraak - personeelsafdeling -, HCSS, ICCT,
Clingendael, TheHagueinstituteGlobaljustice, NCTV, Russia, China, SaudiArabia, Secretservices,
Vaticaan,

ICC rechtzaak tegen  deelnemers NL-dictatorenclub.
Dit zijn personen die mijn lichaam en ICC-rechtzaak tegen NL hebben misbruikt om de MH17-doden te
veroorzaken.

ICClawcase against participants NL-dictatorclub.
These are persons who misused my body and ICClawcase against NL to cause the death of the
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MH17-persons.

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.Rechtspraak.Advocatenorde.Clingendael.HCSS.ICCT.KNAW.NIOD.NTCV.Politie.1april2015.pdf

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com

when you don't want to receive emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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