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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

FIOD Overrijssel wil Tesla giga niet? Fwd: RE: Moord door Nederlandse Vereniging
Ziekenhuizen = BREXIT hel moet stoppen.m 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 28 augustus 2018 om 09:32
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: redactie@luchtvaartnieuws.nl, tweakers redactie <redactie@tweakers.net>, receptie@nieuwspoort.nl, info@veb.nl,
fox@fox-it.com, info@energie-nederland.nl, provincie@fryslan.frl, media@spacex.com, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, press@tesla.com, eupress@tesla.com, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, pers@ah.nl,
pers@beteronderwijsnederland.nl, perscontacten@huurcommissie.nl, pers@acm.nl, info@banktencate.nl, Michael Efler
<info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be, armeewaffen@vtg.admin.ch, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, secretariat@iranembassy.be, Stop the War Coalition <ukinnl@fco.gov.uk>, info@mkb-
amsterdam.nl, info@raadslid.nu, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, amsterdam@om.nl

FIOD, ICC, Ambssades, 
 
Ondernemers in Overrijssel kiezen er voor om burgers te folteren - doden
voor Politici.   
 
Kiezen ervoor om DictatuurNL te bouwen. 
 

Personen achter emailadressen van bedrijven zoeken niet uit welke
juridische plichten samenhangen met de emails die zij ontvangen. 
 
Receptionisten 'bepalen even wie wel of geen emails mag sturen'. 

 
 
Ondernemers hebben geen enkele intelligentie en geen enkel fatsoen!
 
Ik probeer Tesla Giga factory alsnog naar Nederland te krijgen.
Ik heb een relatie met ElonMusk.
 
Hij is alleen bereidt om Tesla Giga in Republiek NL te plaatsen. 
 
 
Momenteel regelt het team van  ElonMusk gesprekken met Angelamerkel & Markrutte.
 

Muttie Merkel gaat misschien nucleare wapens bouwen... bovenop de Telsa Batterij. 
Hiervoor wordt deze Groene Energie niet aangemaakt. 
 
ElonMusk wil er zeker van zijn dat hij niet misbruikt wordt voor oorlogsvoering.
 

 
 
Nederlanders hebben niet het fatsoen om mensenlevens te redden en  
de Rechtstaat overeind te houden.    Stop hiermee!

 
Half NL is gestart met het bouwen van RepubliekNL. 
 
De dubbele wereld moet stoppen.  Het regent KOGELS in NL.
 
Het sluiten van de ICCrechtzaakNL met een Schikking & Schadevergoeding
+ Verkiezingen voor de Gekozen Minister President RepubliekNL... verminderen Criminaliteit.  
 
 

 
 
Ik  ga voor Spacex werken .
 

Ik bouw het Space-Aarde Rechtsysteem, zodat VN-lidstaten
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 hun oorlogszucht  niet kunnen verplaatsen van Aarde naar Space.
 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: Moord door Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen = BREXIT hel moet stoppen.m

Datum:Tue, 28 Aug 2018 07:09:48 +0000
Van:Info | KBO Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>
Aan:desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>,

destokkel@republiek18nov2016.nl <destokkel@republiek18nov2016.nl>
 
 

Graag afmelden!

 

Sylvia Eshuis

Secretariaat KBO Overijssel

 

 
Passage 2   
8102 EW Raalte - 0572-361177

www.kbo-overijssel.nl

 

Werkdagen: ma/di/do

 

Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 9:04 
Aan: w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl 
CC: info@nza.nl; centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl; contact@republikeinen.nl; info@dsw.nl; info@raadslid.nu;
Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>; Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>; Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>; fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl; gert.riphagen@eerstekamer.nl;
info@humanitas.nl; info@jeugdzorgnederland.nl; Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>;
m.koek@natuurmonumenten.nl; m.taimounti@raad.amsterdam.nl; Info | KBO Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>;
info@knrm.nl; info@brandweeraa.nl; Ecrime@politie.nl; woordvoering@knp.politie.nl; woordvoering@pggm.nl;
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>; fsb@fsb.ru; info@enzazaden.nl; post@rijnland.net;
Media@taxjustice.net; Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>; media@imf.org; Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>; werkgeverslijn@awvn.nl; Secretariaat.Clientenraad.DWI@dwi.amsterdam.nl;
info@njr.nl; redactie@luchtvaartnieuws.nl; tweakers redactie <redactie@tweakers.net>; redactie@studenten.net;
redactie@tankpro.nl; Info@tln.nl; Stop the War Coalition <filmunit@met.police.uk>; iac@ieb-ipa.org; Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>; embacuba@xs4all.nl; embassy.thehague@mfa.gov.tr; emb.hague@mfa.no;
emb.lahaya@maec.es; ambsec.denhaag@esteri.it; amb.equateur@skynet.be; American Psychiatric Association
<press@psych.org>; info@wijzijnproud.nl; info@oranjefonds.nl; Danielle van den Eeckhout <info@sire.nl>;
info@derrystrabane.com; investor.relations@itv.com; email@kenmcreddie.com; eupress@tesla.com 
Onderwerp: Moord door Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen = BREXIT hel moet stoppen.m

 

NL Hospital Association makes choice to publicly support

DictatorshipNL + Murders organized by Healthcare Inspector 

+ Parliament + King. 

 

Despite all my ICC-UN-letters, in which I warn for the fact that 

the Donorregister in Holland.... started to build RepublicNL...

but stopped doing so... under Lobby-pressure. 
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BREXIt = over. I stopped BREXIt with an UN-ICCletter in april2018. 

 

I - IPM & UNSG - want all Businesses + 1 Persons-toko's to put in 

a damage claim with the Politicians against whom I started

and ICC-lawcase. 

 

Its important that you protect your Human Body against Crime. 

 

BREXIT people will be extra vulnareble in the Health _-Travel - Chemical  / Raw material 

- Tranport industry. 

 

 

 

Ambassades, FIOD, 

 

 

De Nederlandse verengiging van Ziekenhuizen kiest er 

openlijk voor om de Inspecteur van de Gezondheidzorg + Parlement + Koning

te assisteren bij het Folteren - Doden van Burgers in NL. 

 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl

 

De Zorg is het Afvalputje voor Politici tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. 

 

Alle NL oorlogsmisdadigers krijgen een Baan in de Zorg. 

 

 

Rechters gaan hiermee akkoord.    Zelf nu de Koning bereidt is zijn EIgen Dochters

op straat te laten Doden door Zware Criminelen, die Paradijs Holland hebben ontdekt. 

 

Prinsjesdag moet worden afgelost. 

 

Prinses Amalia & Zussen kondingen op 18nov2018 de RepublieNL aan... 

en dan zijn die meiden veilig. 

 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/
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Ik word niet door Zware Criminelen bedreigd; alleen door machtige Hollanders die mij dood willen. 

 

Kan Zwakbegaafd Nederland stoppen met Zwak-begaafd zijn!?

 

 

 

DesireeStokkel

donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016. 

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.

 

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

https://www.mequhi.com

 

 

afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 

 
 
--  
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016. 

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.
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Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

 

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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