
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Klaas Dijkhoff Medeplichting aan georganiseerde moord op Mali Sodlaten Mortierongeval

Datum:Wed, 4 Oct 2017 15:20:13 +0200
Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>
Aan:m.ruperti@drostenvandevijver.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@sapadvocaten.nl,

info@nvsa.nl, info@ltonoord.nl, redactie@tweakers.net, info@evofenedex.nl,
pers@ah.nl, info@khn.nl, barneveldsekrant@bdu.nl, info@knb.nl, Edmé Koorstra
<e.koorstra@mvonederland.nl>, info@nvpluimveehouders.nl, info@eerlijkwinkelen.nl,
katrien.stragier@favv.be, voorlichting@raadvanstate.nl,
info@pluimveebedrijfdetoekomst.nl, info@pluimveebedrijfslingerland.nl,
info@vandampluimvee.nl, info@pluimveebedrijfsiemons.nl, info@d66.nl, info@vvd.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl,
sgp@tweedekamer.nl, kamer@sp.nl, info@bewegingdenk.nl, info@pvda.nl,
w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, meldpunt@igz.nl, Solliciteren
<solliciteren@DSW.nl>, info@anvr.nl, info@nbvn.nl, knaw@knaw.nl,
provincie@zeeland.nl, info@provincie-utrecht.nl, info@uvonnoordbrabant.nl, meldpunt-
handelsbelemmeringen@minbuza.nl, info@mehr-demokratie.de,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, spiegel@spiegel.de, kontakt@zeit.de,
info@verbraucherlotse.de, tobias.scherf@llh.hessen.de, info@devegetarischeslager.nl,
info@detailhandel.nl, pers@ah.nl, dvdriet@cov.nl, persinfo@heineken.nl,
mediarelations.rotterdam@Unilever.com, fsb@fsb.ru, juridisch@thuiswinkel.org,
natodoc@hq.nato.int, ambassade.monaco@skynet.be, info@amba-mali.be,
webmaster@africa-union.org, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, washington.field@ic.fbi.gov,
bundespraesident@bpra.bund.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, politia.frontiera@border.gov.md,
post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca, rpch@politi.dk,
alg.secretaris@marechausseecontact.nl, bruxelas@mne.pt,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, archivio.denhaag@esteri.it, privacy@tmg.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Vegatarische slager gebruikt russiche Fonestisch voor produktnamen Fwd: Fipronil

onderzoek Sorgdrager = NIET rechtsgeldig = smerig trucje Dictator MarkRutte
Datum:Tue, 3 Oct 2017 13:10:11 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>
Aan:

Advocaat Rupertie,  Republiek NL,

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=15mMBg7Z8-0

De ouders van de soldaten in Mali overleden kennen de waarheid al.

KlaasDijkhoff is medeplichtig aan het organiseren van moord op de Soldaten
die in Mali door een Mortierongeval om het leven zijn gekomen.

Dijkhoff is lid van de VVD sinds 1998 als Docent rechten aan de Universiteit van Tilburg.

Hij is dus altijd betrokken geweest bij de Wapen-lobby.
Hij heeft Balkenende & Rutte geholpen bij het bouwen van een
Hitler-systeem via het Internationaal Strafhof - theHague securitydelta-.

Dijkhoff vindt het goed dat de Koninklijke familie parlement -rechtspraak - lobby -
Onderzoeksraad helpt bij moord op burgers en het vervalsen van rechtsfeiten.

Deze lobby verslechtert de materialen voor Defensie.
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Alle documenten die voor alle Defensie- Politie - missies zijn getekend
tussen 1mei2007 en vandaag zijn rechtsongeldig.

De EU- VN helpen NL parlement -koninghuis bij het bouwen van Dictatuur NL.

Zelfs UNSG Guterres die mij InterimMinisterPresident heeft gemaakt op 18nov2016,
met een nieuwe Grondwet Republiek NL... werkt als een corrupte Dubbelspion.

Hij doodt graag Hollanders voor het feit dat hij betaalt kirjgt om mij alleen op het internet -
binnen de ambassades - politieke systemen de InterimMinisterPresident te houden.
Terwijl hij mij al op 18 nov2016 in het openbaar had moeten helpen om het NL -parlement op te
schonen.

Alle politieke machthebbers weten dus dat alle oorlogsgebonden
documenten in NL rechtsongelidg zijn... lekker voor chantage.

Er gaan nog veel meer soldaten gewond raken of sterven.

Touristen - expats sterven onnodig door deze lobby die Terrorisme steunt.

Ouders van Mali soldaten moeten wel naar de rechter.

Ook om andere soldaten te redden van de ondergang moeten
de ouders van de 2 mannen wel naar de rechter.

Moord met voorbedachte raden door Balkenende & co en Rutte & co.
 Ik zal alle documenten die zij nodig hebben ondertekenen = rechtsgeldig verklaren.

Dan winnen zij alle rechtzaken die zij starten.
En worden zij niet gedwongen 5 - 10 jaar te vechten voor recht.

Nederlandse Ondernemers - Besturen helpen het parlement bij moord op burgers.

With regards,

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
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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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