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

Onderwerp:SjoerdMarkx Fwd: Puurflow Fwd: Bobsikkes
Datum:Sat, 4 Jun 2016 08:57:20 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:sjoerd@puurflow.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl, haarlem@vanbruggen.nl,

otp.informationdesk@icc-cpi.int

SjoerdMarkx,  Vanbruggen,  ICC,

Het is nu het juridische moment om je radicaal los te koppelen

van Bobsikkes.

Ik heb Puurflow pas aangeschreven nadat ik door Flow barbaars
behandeld ben. Afgelopen maanden is er geen verandering

gekomen in de Vrouwenhaters - & moordenaarsmentaliteit
van Bobsikkes en Vanbruggen.

Ondanks het rechtsfeit dat ik letterlijk Bobsikkes, PietervanTuinen

en deelnemers aan het TVmakelaar mission impossible uit de
criminaliteit red.

Ondanks het feit dat ik Bobsikkes - Vanbruggen juridisch

correct heb losgekoppeld van RTL-wanbestuur in oorlogsdossiers.

Ik ben tegen Flow - Puurflow - Vanbruggen - Bobsikkes een ICC-procedure
gestart om de kwaadaardige lobby en het folteren van mij - Hollanders -

en het organiseren van moord te stoppen.
Dit is geen onherroepelijk proces; ik heb nog altijd de macht om het dossier

te wijzigen.

https://www.youtube.com/watch?v=RhPS7JJnHRs

Ik wil dat Bobsikkes en Vanbruggen mij een Schadevergoeding betalen in de vorm van een nieuwe keuken...voor
mijn sociale huurwoning.

Wanneer zij dit doen verwijder ik hen van de Daderlijst voor de ICC-rechtszaak tegen NL; zij bewijzen door deze
Schadevergoeding dat zij het RTL-bestuur niet willen helpen bij het stiekem folteren & doden van burgers....

Ook bewijzen zij dat zij deelnemers aan TVmakelaarmissiomimpossible niet in de criminaliteit willen brengen.
Zi bewijzen dus dat zij hun juridisch lesje hebben geleerd.... en zich hebben losgekoppeld van oorlogsmisdadigers
binnen RTL.

Wanneer zij dit doen kan hun persoonlijke bedrijf ook weer verder de Toekomst in als 'eerlijk bedrijf'.

http://www.desireestokkel-nl.net/
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SjoerdMarkx, ik wil dus dat Bobsikkes en Vanbruggen zichzelf juridisch

intelligent presenteren.

Dit weigeren zij te doen; hun gedrag naar mij toe is standaard onbeschoft, hatelijk,
parasiterend,

kwaadwillend.  Klaarblijkelijk willen zij hun bedrijf niet redden uit de giftige atmosfeer
van RTL -

parlement - lobby.

Ik geef deze personen tot 15juni2016 de tijd hun gedrag te veranderen.
Ik wil niet onbeschoft behandeld worden, wil niet gefolterd & gedood worden;

ik wil niet dat deelnemers een RTL tvprogramma's ten onder gaan door
criminaliteit.

Ik wil van Bobsikkes en Vanbruggen een formeel excuus, uitleg van de fouten die

zij gemaakt hebben in relatie tot mij ... en een formele Schikking & Schadevergoeding in
de vorm

van een nieuwe keuken. Dit is goedkoop en psychologisch slim.

Bovendien woon ik een een sociale huurwoning met een keuken van 8m2.

Als Bobsikkes en PietervanTuinen - directeur Vanbruggen - hiertoe overgaan...
bewijzen zij internationaal dat zij bereidt zijn hun deelnemers aan hun TV-programma

te beschermen tegen de moordzucht van RTL.

Deze RTL -moordzucht blijft altijd overeind, door de MH17 leugens.

Wat als Bobsikkes & co zich niet juridisch intelligent willen gedragen...en helder
willen maken dat zij mij - de boodschapper - willen folteren & doden?

Dan gaat Puurflow - eigenaar SjoerdMarx - mede tenonder door persoonlijke

kortzichtigheid - koppigheid - grootheidswaan - en Amsterdamse kapsonis.
Onnodig ten onder!

Wil je dit niet, SjoerdMarx?

Dan is het slim om mij een formele brief te schrijven met daarin de volgende
constructie:

Ik, SjoerdMarkx - mag de bewijsstukken van Desireestokkel niet negeren op

grond van het Folterverdrag.
Ik mag de criminale werkwijze van Bobsikkes & Vanbruggen ten op zichte van

Desireestokkel niet negeren.

Ik  - SjoerdMarkx - distantieer mij formeel van Bobsikkes door middel van het
schrijven van deze

brief aan Desireestokkel; ik koppel mijn bedrijf 100% los van het bedrijf van
Bobsikkes.

Hoewel Bobsikkes & Vanbruggen van Desireestokkel tot 15 juni2016 de tijd

hebben gekregen
te bewijzen dat zij hun fouten erkennen, hebben geleerd van hun fouten en

de problemen
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willen laten verdwijnen, passeer ik Bobsikkes & Vanbruggen, in dit schrijven.

Ik bied Desireestokkel een Schikking & Schadevergoeding aan.
Maanden geleden hadden Bobsikkes & Vanbruggen deze probleem-oplossende

constructie al moeten toepassen.

Ik bied Desireestokkel een gratis nieuwe keuken aan voor haar sociale
huurwoning van WBVbrederode

in Bloemendaal. Deze keuken zal bestaan uit nieuwe keukenkastjes,
wandtegels, vloertegels en nieuw

witgoed; zij heeft de vrije keuze.
Nadat deze keuken af is, zal Desireestokkel foto's maken van de keuken en

deze per brief
toesturen aan het Internationaal Strafhof om juridisch vast te zetten dat

SjoerdMarx zich
heeft losgekoppeld van Bobsikkes & Vanbruggen... en niet strafrechtelijk

vervolgd kan of zal worden.

Dit is dus je laatste kans 'te leren van fouten'.

Je laatste kans om te bewijzen dat je geen vrouwen mishandelt of wilt vermoorden.
Dat je RTL - parlement niet wilt helpen bij het vernietigen van mensen.

Pas het folterverdrag en mensenrechtenverdragen toe.

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

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

Onderwerp:Puurflow Fwd: Bobsikkes
Datum:Sun, 29 May 2016 07:36:19 +0200

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

SjoerdMarkx, Bobsikkes & co,

Sjoerdmarkx, ik schrijf je aan omdat tijd dringt.

Flow- Puurflow- Bobsikkes begrijpen eindelijk dat RTL

een zeer zware en gevaarlijke oorlog aanmaakt in NL.
De wijze waarop 'jullie' hiermee omgaan is te licht en leidt

tot meer problemen.
Af en toe een stukje verder weglopen van RTL is hier niet

de oplossing.

'Oorlog is nooit gezellig en gaat niet over imago'.

De Amerikanen hebben al op 4 punten macht & oorlog
gestart in Europa, het afgelopen jaar: Turkije, Baltics, Polen

en Roemenië. Zij en Navo willen een oorlog tegen Rusland.

En die komt er ook; ik ben misschien niet sterk genoeg en
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niet snel genoeg om dit te verhinderen. Als Clinton President
wordt, heeft NL een groot probleem.

Het volk weet van niets.

Maar, de dubbele lobby regelt 'dat Rusland, China, Koeweit,

SaudiArabie Holland kunnen overnemen'.

Ga naar de website van het ICC en lees zelf 'dat er een wedstrijd
is gehouden voor Rechtertje spelen binnen het ICC'.

Rusland heeft gewonnen.

IK heb tegen Rusland, China, Saudi gezegd: 'Als ik het ICC ga
opschonen wil ik een Rus, Chinees & Arabier als ICC-president,

Vice-president & Aanklager'.

Zeg je zoiets tegen de Russen 'kopen zij zichzelf in met een
wedstrijd...of zo'.

RTL boycot alles wat met echte waarheid te maken heeft.

Zie.nl - passeert John de Mol in mijn dossier binnen Sanama uitgevers -

en  Google boycotten mij niet; zij werken niet juridisch correct, maar
toch brengen zij op lange termijn nationale veiligheid door mij

in alle Lelijkheid, Grofheid en echte Oorlogspijn de vrijheid te geven
online.

Ik heb al meerdere malen laten weten 'dat Bob en ik moeten

praten'.

Dit gesprek is voor hem een totale afgang, maar wel
noodzakelijk nu hij - RTL niet slim genoeg zijn om het probleem

de Wereld uit te helpen.

Ik wil dat Flow - Bob  & Vanbruggen het goede voorbeeld geven
... en een probleem oplossinge juridische constructie aan mij geven.

Ik bedenk deze constructie, omdat ook RTL moet stoppen met moorden.

Stuur Bobsikkes naar mij in Bloemendaal, svp.

Wij hebben hier de hockeyvelden, openluchttheater, uitkijkpunt
en hertenkamp.  Ik voer hem niet aan de leeuwen.

Bob moet  in Bloemendaal komen wonen; goed voor zijn Sociale intelligentie.

Heb ik ook nog wat te doen....

'Je krijgt altijd wat je hebben wilt, plus een beetje extra voor Evolutie'.

Wat jullie niet beseffen is dat het jullie aan psychiatrie-kennis ontbreekt
om het onverwachte 'extra voor Evolutie' te kunnen verwerken.

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
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ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

Ik ben de enige persoon in Holland die per decreet een nieuwe Grondwet kan invoeren.

Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.

Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:

Rechtspraak helpt Politici - Koning - Advocaten - Professoren - Lobbyisten bij het stiekem

folteren & doden van Burgers in NL.

2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen houden.

2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen alle

Parlementsleden - Lobbyisten.

Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood.... via

Machtsmisbruik in mijn dossier.

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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“This message contains information that may be priv ileged or confidential and is the
property of the International Criminal Court. It is  intended only for the person to
whom it is addressed. If you are not the intended r ecipient, you are not authorized by
the owner of the information to read, print, retain  copy, disseminate, distribute, or
use this message or any part hereof. If you receive  this message in error, please
notify the sender immediately and delete this messa ge and all copies hereof”

“Les informations contenues dans ce message peuvent  être confidentielles ou soumises
au secret professionnel et elles sont la propriété de la Cour pénale internationale.
Ce message n’est destiné qu’à la personne à laquell e il est adressé. Si vous n’êtes
pas le destinataire voulu, le propriétaire des info rmations ne vous autorise pas à
lire, imprimer, copier, diffuser, distribuer ou uti liser ce message, pas même en
partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, ve uillez prévenir l’expéditeur
immédiatement et effacer ce message et toutes les c opies qui en auraient été faites.”
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