
Dit is een kleine selectie van mijn emails aan TV makelaar Mission Impossible.

Deze emails bewijzen 'dat er een verborgen Lobby is die de mate van criminaliteit & terrorisme

in Nl bepalen; het volk weet niets van deze lobby.

RTL wil het volk voorliege, ook als dit tot moord op burgers leidt.

Bobsikkes - Pieter van Tuinen distantieren zich niet van RTL, alhoewel zij hiertoe

wel verplicht zijn volgens het folterverdrag, Grondwet, Mensenrechtenverdragen.

Doordat TV makelaar Mission impossible weigert Juridisch correct te werken, brengen zij

deelnemers in criminaliteit & terrorisme-gevaar.

criminaliteit = overvallen aan huis, creditcardfraude, identiteitsfraude.

terrorisme = aanslagen & oorlog zijn op Aarde om een andere reden dan de reguliere media

aan het volk voorlegt

Het Internationaal Strafhof wordt door politici - media - koning -

lobby misbruikt om stiekem burgers te doden.

In het Midden-oosten weten zij dit...dus gaan zij er vanuit dat

ook zij de vrijheid hebben bommen te plaatsen,

internet-criminaliteit toe te passen....enz...

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

Onderwerp:Verwijder TV makerlaar mission impossible Fwd: Superslim zijn Pieter van Tuinen is wel

mogelijk

Datum:Fri, 20 Nov 2015 12:14:45 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,

Als je juridisch beschermd wilt zijn tegen de RTL- Parlement -corruptie

tijdens media inzake : 'NL is in oorlog met IS',  moet je TV Makelaar Mission Impossible

helemaal van je website verwijderen.

Ik heb gesteld:'contracten opschorten met RTL'.

Heb je dit gedaan, moet je alleen deze mededeling op je website zetten.
Dan publiceer je volgende week je brief aan Buckinghampalace & Downingstreet10,

geschreven volgens mijn instructie.

Alleen dan ben je 'beveiligd tegen strafvervolging voor deelname aan oorlog'.

Je mag nu niet vergeten dat RTL moedwillig oorlog aanmaakt tijdens allerlei

TV- & Radio-programma's.

Daarvoor ben je wel juridisch verantwoordelijk, volgens het Folterverdrag.

Ik ga volgende week uitleggen 'wat de media juridisch doet met NL is in Oorlog met IS'.

Dan heb ik een overzicht van wangedrag.

Kan ik harder zijn.

Je moet vandaag - nu - kiezen tussen oorlog & Liefde -.

Nu morgen. Volgende week ben je 100% oorlogsmisdadiger dankzij je RTL-collegaes;

dit heb je dan zelf zo veroorzaakt.

Zelfs ik kan je dan niet vrij-praten, omdat je mij te veel opzij schuift.

DesireeStokkel

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Superslim zijn Pieter van Tuinen is wel mogelijk

Datum:Fri, 20 Nov 2015 10:23:14 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,

Wil je superslim zijn?

Als je dit wilt - en een anker voor rechtvaardigheid op het stramien van Aarde wilt realiseren - dan

moet je

Queen Elizabeth, Prince charles, DavidCameron een brief schrijven.

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

/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf

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

/obama.medvedev.bashir.socrates.icc.fbi.15juli2011.pdf

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

/icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.china.10may2015.pdf

Hierin leg je uit:

Ik ken het dossier van DesireeStokkel,

Queen Elizabeth & DavidCameron doen er wel verstandig aan

DesireeStokkel een schikking & schadevergoeding te geven voor het feit

dat zowel Buckinghampalace & Downingstreet10 haar dossier misbruiken om het ICC corrupt te

houden.

Deze corruptie leidt tot oorlog in heel Europa.

Krijgt Stokkel een formele verontschuldigin,  schikking & schadevergoeding van Buckinghampalace &

Downingstreet10

is dit 'bewijs dat UK geen oorlog wil aanmaken via NL-parlement - Koning - Kiesraad - ICC in Denhaag

NL'.

De brief hoeft niet ingewikkeld te zijn.

De link bewijst dat de Koning een dictator is.

Andere belangrijke linken:

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

/icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

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

/icc.rechtzaak.angelamerkel.onderzoeksraad.wifka.koning.markrutte.mh17.7april2015.pdf

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

/icc.rechtzaak.markrutte.vvd.parlementsleden.nl.president.verkiezingen..knaw.niod.20apri2015.pdf

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

/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie.vakbonden.15april2015.pdf

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

/icc.rechtzaak.vaticaan.paus.nobelfoundation.lawcase.humanrights.violations.warcrimes.28april2015.pdf

about:blank
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Aan wie richt je deze brief?

Buckinghampalace, Downingstreet10 & ICC, zoals ik dit altijd doe..

En publiceer je brief op de Vanbruggen-site...  

En dan ben je veilig in oorlogsgebied.

Ik ben een G-voorlichter.
Kan niet je keuzes maken, kan je G-taken niet uitvoeren.

Bob? Patserclub FLOW moet ik anders aanpakken; zij kunnen de intelligentie die ik jou toedicht niet

toepassen.

Als Bob superslim is breng hij de nacht van 31dec2015 op 1 jan2016 samen met mij door...

Half Galaxy, Half Aarde.

In zijn huis, zonder pottenkijkers.
Mijn huis is een vervallen krot, maar met Liefde.

Zijn huis is ongetwijfeld gepolijst, maar er ontbreekt een stuk Liefde.

Hij hoeft dit niet te doen... het is niet wettelijk verplicht.... G-taken uitvoeren moet hij wel.

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:BNers RTL NPO kranten WILLEN Terroisme bomaanslagen in NL Blijf WEG bij

TVprogramma's

Datum:Sat, 21 Nov 2015 11:36:11 +0100

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

Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se,

amb.nl@urm.lt, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-

ob@bmeia.gv.at, consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro,

hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk, sanomat.haa@formin.fi,

post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,

ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be,

lahaye.amb@mae.etat.lu, rvd.pers.kh@minaz.nl, raad@rvdj.nl, rtlnieuws@rtl.nl,

youssef.eddini@nos.nl, info@jen-npo.org, emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md,

emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg, hague@mfa.gov.mk,

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,

sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,

pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl,

info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,

publieksvoorlichting@coa.nl, info@kuwaitembassy.nl, emb.angola.nl@gmail.com,

news@nldofficial.org

Embassy, Presidents, ICC- readers, Secretservices,  COA,

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

BNers, RTL, NPO, Dagbladen...WILLEN..terrorisme bomaanslagen in NL.  Blijf bij ze uit de buurt!

Neem niet deel aan tv-programma's....als je leven je Lief is.

BNers - mediamakers voeren nu opzettelijk een terrorisme-toneel op,  of zij doen dit niet... maar

krijgen wel betaald door deze leugenaars.

Terroristen weten dat Belgie vandaag 'een Supertoneel' opvoert.

Er is vandaag NIET meer terrorisme-gevaar dan dat er 2 maanden gelden was.

Volkeren kennen de smerige NEP-veiligheidslobby achter het Internationaal Strafhof niet; terroristen

kennen deze wel.

Mediamakers - BNers kennen deze ook, maar weigeren de Echte Waarheid aan het volk te geven. Zij

willen niet dat het volk in de Echte Waarheid leeft, omdat zij dan inkomsten verliezen.

Ik constateer momenteel iets, namelijk:'Landen beginnen te begrijpen waarmee ik bezig ben = ICC

moorden stoppen'.

Maar, mijn Goede genezende Lobby gaat te langzaam ten opzichte van de haat-aanmakers als BNers-

journalisten - RTL - NPO - BBC - Aljazeera - Kranten - Opiniebladen...

Lieve burgers & terroristen weten dit!

Terroristen 'happen toe nu het Westen aan machtstrijd aanbiedt via Nep-veiligheidsdiensten.''

Zij gaan over tot zelf-verheerlijking omdat zij die kans krijgen dankzij de oppoermachtige leugenaars.

Burgers die bewijzen wel in de Echte Waarheid te leven, laten zij met rust.

En dan maakt het niet uit of je dom of intelligent bant; groen of paars bent.

Als terroristen de Waarheid over Westerse politiek - media in je herkennen, ben je geen bedreiging.

about:blank
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Ik probeer nog altijd de media van binnenuit op te schonen, door een paar BNers te dwingen mij te

helpen.

Het feit alleen al dat ik tv-makers moet dwingen 'samen te werken aan rust & rechtvaardigheid'geeft

wel aan HOE smerig de media & BNers al zijn'.

Ik hoop komende weken een totale ommekeer tot stand te brengen; maar als de mensen die mij nu

moeten helpen dit weigeren... omdat zij alleen BNer willen zijn, faal ik.

Zij falen; zij worden vroeg of laat platgelegd, niet ik.

Werk aan Juridische Persoonlijke Veiligheid, via het Folterverdrag...zoals ik dat heb uitgewerkt voor

gesprekken & dossiers.

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

Oei, nu ga ik naar buiten.

Wil Liefde..., maar krijg weer eens koppijn. Bah.

Deze hel is mijn verslaving niet!

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

 

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

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

Onderwerp:Pieter van Tuinen Fwd: hacking DesireeStokkel - ICC Fwd: RE: 151117-288824487,

contactformulier_lmio: contactformulier-ecrime

Datum:Tue, 17 Nov 2015 15:13:36 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen, Bobsikkes,

Dit gaat er dus ook met jullie websites gebeuren... in de toekomst.

Mannen zijn zo... achterlijk.

Ik kom nooit aan een nieuwe man. Snik.

about:blank
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Dag Flow...Daag...

DesireeStokkel

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

Onderwerp:hacking DesireeStokkel - ICC Fwd: RE: 151117-288824487, contactformulier_lmio:

contactformulier-ecrime

Datum:Tue, 17 Nov 2015 14:58:29 +0100

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

Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se,

amb.nl@urm.lt, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-

ob@bmeia.gv.at, consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro,

hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk, sanomat.haa@formin.fi,

post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,

ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be,

lahaye.amb@mae.etat.lu, otp.informationdesk@icc-cpi.int, infopar@parliament.gr,

gremb.hag@mfa.gr, embassy.thehague@mfa.gov.tr, embassy.hague@mfa.rs,

emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md, emb.angola.nl@gmail.com,

foreign.legalization@mfa.gov.eg, hague@mfa.gov.mk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl, sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,

pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl,

info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,

publieksvoorlichting@coa.nl, info@kuwaitembassy.nl, emb.angola.nl@gmail.com,

news@nldofficial.org

Embassies, ICC,

My former website www.desireestokkel.nl  is officially closed by me

in september2015.

The domain-name came free.

This new UGGs-site most likely a fake-webshop-site.

Criminals are trying to misuse my ICC-l wcase against NL as a cover for their crime.

I never gave anybody permission to use my name.

My name DesireeStokkel is rather unique on Earth.

I don't have an official sponsor; I don't let people use my name for commercials or so

now its linked to ICC and warcrimes.

I can't press charges with the Police, now I started an ICC-lawcase against the

Head of the National NL police and Police-station Haarlem - Kennemerland

over the murdergames of Cityhall Bloemendaal and NL-parliament.

I assume the criminal understands this perfectly well.

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

about:blank
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Referentienummer:

Type formulier:

Ontvangen op:

Onderwerp:

Verzonden vanaf:

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

Onderwerp:RE: 151117-288824487, contactformulier_lmio: contactformulier-ecrime

Datum:Tue, 17 Nov 2015 12:57:04 +0000

Van:Mailbox Ecrime (LE) <Ecrime@politie.nl>

Aan:'d.e.stokkel@ziggo.nl' <d.e.stokkel@ziggo.nl>

 

 
Geachte heer, mevrouw,
 
U heeft aangifte gedaan via www.politie.nl.
Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting houdt zich alleen bezig met aan- en verkoopfraude via handelsplaatsen (Marktplaats/Speurders
etc.) malafide webwinkels en social media.
Wij moeten u omtrent onderstaande helaas doorverwijzen naar een bureau van politie voor het doen van aangifte. 
Onze excuses voor dit ongemak.
Met vriendelijke groet,
Team e-Crime
 

Van: Formulier vanuit www.politie.nl [verzonden door: d.e.stokkel@ziggo.nl] [mailto:donotreply@vtspn.nl]
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 13:33
Aan: Mailbox Ecrime (LE)
Onderwerp: Ref: 151117-288824487, contactformulier_lmio: contactformulier-ecrime

151117-288824487

contactformulier_lmio

Nov 17, 2015 1:32:50 PM

Contactformulier internetoplichting

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen/contactformulier-

ecrime.html?sid=e3b04624-ae00-4ca3-8919-530edf17053d

Beste collega,

Vanaf www.politie.nl is u een formulier toegestuurd.

De volgende gegevens zijn bij dit formulier vastgelegd:

Verzendinformatie

Referentie 151117-288824487 (m)

Naam formulier contactformulier_lmio

Zaaknummer contactformulier-ecrime

Bron van

formulier

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen/contactformulier-

ecrime.html?sid=e3b04624-ae00-4ca3-8919-530edf17053d

Informatie

Volledige naam desireestokkel

Adres donkerelaan 39

Postcode jk

Woonplaats Bloemendaal

Telefoonnummer 0238887862

E-mailadres d.e.stokkel@ziggo.nl

Betreft http://www.desireestokkel.nl/ Vals bedrijf

Bericht

Beste lezer, Ik denk dat de website http://www.desireestokkel.nl/ een

oplichters-site is. IK ben desireestokkel en dit domein was van mij tot

september2015. Ik ben overgegaan op http://www.desireestokkel-nl.net/ Ik

heb geen officiële sponsors. Kan mij niet voorstellen dat dit een grapje is van

veiligheidsdiensten die mijn ICC-rechtzaak tegen NL - parlement - koning -

politie e.a. op deze manier in de gaten houden. Niemand heeft mij gevraagd of

zij mijn oude domein mochten gebruiken, wat vreemd is 'omdat mij

ICC-rechtzaak Oorlog betreft = echte vermoorde mensen. DesireeStokkel

Met vriendelijke groet,

Beheer www.politie.nl

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

about:blank
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Als u vragen heeft kunt u die stellen aan uw beheerder.

------------------------- Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik

van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te

informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

---------------------------------------------------------------------

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

Onderwerp:Fwd: Flow wil ICC-rechtszaak tegen bedrijf Fwd: graag stoppen met mails

Datum:Fri, 13 Nov 2015 09:04:15 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,

Heb jij het Jaarverslag van Flow Europa Bv geschreven?

Ik hoop voor jou van niet.

Ik kan dit verslag niet vinden, wat wel een beetje vreemd is.

https://www.linkedin.com/in/flip-verbeek-028a3a23

Ik kan dus ook niet vaststellen of Bobsikkes een contract heeft met dit bedrijf.

Flow heeft niet gereageerd op mijn email.

Wat denk je dat er nu gaat gebeuren?

Je hebt nog 1 week de tijd om je los te koppelen van deze ritselaar.

Zeg, maar tegen Bob dat hij te veel een Vrijgezellen mentaliteit heeft.

DesireeStokkel

O, en ik word nog veelharder. Heel veel harder, nu de HogeRaad NL in de

totale afgrond brengt met het Commissie Stiekem -onzin - gedoe.

Buitenlandse Supremecourts weten al 8 jaar WIE ik ben.

Wat denk je dat er gaat gebeuren nu de HR formeel geen rechtspositie heeft

inzake ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-Generaal.

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

about:blank
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Onderwerp:Flow wil ICC-rechtszaak tegen bedrijf Fwd: graag stoppen met mails

Datum:Thu, 12 Nov 2015 12:57:38 +0100

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

Aan:info@flow.nu, apeldoorn@vanbruggen.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,

helpdesk@advocatenorde.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int

Flow, Internationaal Strafhof, Rechtspraak, Advocatenorde, Politie,

Flow,  U kunt wel naar de politie gaan, maar dan ontdekt u dat zij geen bevoegdheid hebben.

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

/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie.vakbonden.15april2015.pdf

Ik ben een ICC-rechtszaak tegen de Korpsleding van Politie gestart omdat zij parlements-leden-koning

helpen bij het folteren & doden van Hollanders,  i.s.m. de media.

Ik start tegen Flow een Internationaal Strafhof rechtszaak in december 2015

wegens het folteren van mijn lichaam - met als doel mij te doden - en het s

amenwerken met media-makers die juridisch aantoonbaar burgers in Holland laten

vermoorden.

Tenzij u mij nu schriftelijk verzekerd:

- Flow heeft afgelopen maanden het dossier van DesireeStokkel binnen het ICC onjuist

behandeld.

- Flow werkt niet meer samen met TV makelaar Mission Impossible en de media tegen wie

DesireeStokkel een ICC-rechtszaak is gestart.

- Flow werkt niet meer samen met Vanbruggen adviesgroep, financieel adviseurs TV makelaar

mission impossible.

Wanneer u mij bovenstaande schriftelijk toezegt, zal ik dit publiceren op mijn website.

Ik zal Flow dan niet juridisch vervolgen.

U werkt samen met BobSikkes - of hij werkt binnen Flow -.

U bent verplicht juridische stappen te ondernemen als ik aan u bewijs lever

waaruit blijkt dat Bobsikkes samenwerkt met oorlogsmisdadigers tegen wie al een ICC-rechtszaak ligt.

RTL in dit geval.  Bobsikkes - Flow - krijgen hun inkomen via RTL TV makelaar mission impossible.

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

/icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

U vindt het goed dat Bobsikkes   - Flow - mediamakers helpen bij het folteren & doden van mij of

andere Hollanders.

En het vernietigen van de rechtstaat en economie.

Ondanks dat ik u bewijs heb geleverd over het feit dat de MH17-vliegramp slachtoffers  in

gelijke juridische constructie

opzettelijk door RTL en anderen tegen wie een ICC-rechtszaak ligt zijn gedood.

Flow gedraagt zich ten opzichte van mij en het volk van Nederland als een oorlogsmisdadiger.

Samenwerken met deze zware criminelen vindt Flow prima.

Ik ben niet verantwoordelijk voor het rechtsfeit

- dat u weigert het dossier te lezen dat gepubliceerd staat op mijn website www.desireestokkel-nl.net.

- dat u persoonlijk weigert het fatsoen en de integriteit op te brengen om niet te willen meewerken aan

moord op mensenlichamen via de media - lobby.

Ik sta niet toe dat TV makelaar mission impossible -  Bobsikkes, Pieter van Tuinen - mijn dossier

about:blank
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misbruiken

'om van zichzelf een betere elite-moordenaars te maken'.

Al mijn verzoeken gericht aan dit Tv programma zij toegespitst op een Tv-programma voor de

Huurhuizenmarkt;

het redden van de economie van NL, nu machthebbers het moedwillig aansturen op oorlog in Holland.

Flow heeft de afgelopen maanden nooit op een normale manier aan mij gevraagd het toesturen van

emails te stoppen.

Afgelopen maandag werk ik op onbeschofte criminel wijze plotseling het gebouw uitgetrapt.

Terwijl ik moord bewijs.....

Flow had mij eerder kunnen vragen niet meer te emailen en mij naar een ander adres kunnen

doorsturen.

Flow had kunnen uitleggen 'de media-makers achter TV makelaar mission impossible niet te willen

helpen

bij het stiekem folteren & doden van mensen'.

U heeft dit niet gedaan.

U bent zelf juridisch verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt.

De keuze is aan Flow: loskoppelen van Bobsikkes - TV makelaar mission impossible of een

ICC-rechtszaak tegen het bedrijf.

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

 

 

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

Onderwerp:graag stoppen met mails

Datum:Thu, 12 Nov 2015 11:28:12 +0100

Van:Info Flow <info@flow.nu>

Aan:d.e.stokkel@ziggo.nl

Goede morgen mevrouw Stokkel, 

Via collegae en klanten van ons heb ik begrepen dat er nog steeds mails worden verzonden met Bob

Sikkes als onderwerp. 

Ik vraag u nogmaals hier mee te stoppen. Mochten wij weer mails ontvangen of via via vernemen dat

ze verzonden worden zullen wij melding maken bij de politie.

Flow Works.

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Fwd: Video TV makelaar Mission Impossible tijdelijk stoppen = haat & criminaliteit Fwd:

Pieter van Tuinen, BobSikkes,

Datum:Thu, 12 Nov 2015 07:30:32 +0100

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

Aan:postbus@maretti.com, sjoerd@puurflow.nl

Maretti, Puurflow,

Ik heb er geen enkel probleem mee om BobSikkes in de gevangenis van het Internationaal Strafhof te

zetten.

En, ik ben niet verantwoordelijk voor leugens, getreiter of moord-beleid binnen Flow-holding.

Bobsikkes kan een gesprek met mij aan gaan - voor december2015 - en dan praten wij dit uit.

Of, hij weigert - omdat hij nu eenmaal de BN-er is - en hij bewijst dat hij zich laat betalen

door moordenaars die oorlog in NL willen.

En dus mij uit de weg willen ruimen om hen aan de macht te houden.

Dit gaat over oorlog, niet over snobisme binnen Flow-Holding.

Ga naar mijn website bewijs voor rechtsgeldig; onderschat mijn macht binnen ambassades niet.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:Video Tv makelaar Mission Impossible tijdelijk stoppen = haat & criminaliteit Fwd: Pieter

van Tuinen, BobSikkes,

Datum:Wed, 11 Nov 2015 09:38:50 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Bobsikkes, PietervanTuinen,

Er staat nu op Youtube aan video.

Deze publiceer ik vanmiddag ook op zie.nl

https://www.youtube.com/watch?v=Y2UjybXEvVw

TV Makelaar Mission Impossible moet tijdelijk worden stopgezet.

Afgelopen week is er sprake van Vrouwenhaat en zelfs poging to Moord op mijn lichaam.

Afgelopen maanden heb ik meerdere videos gemaakt om te bewijzen:

Dat de Medewerkers betaald krijgen door moordenaars, schuldig aan oorlogsmisdaden in NL.

Er ligt een Internationaal Strafhof tegen de personen die het salaris uit betalen.

about:blank
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Op grond vvan het folterverdrag mogen burgers niet samenwerken met personen die via de ICC-lobby

andere Hollanders aaten folteren & doden.

De Mh17-mensen zijn hiervan al het slachtoffer.

Ik heb emails toegestuurd aan het programma om te bewijzen 'dat er een totaal andere economie in NL

is dan het volk krijgt voorgeschoteld via de media'.

Ik wil rechtsgelijkheid tussen de Koophuizen - Markt  en de Huurhuizen -markt.

Woning corperaties moeten wekelijk op TV, bewijzen hoe zij hun organisatie besturen...

Afgelopen week heeft 1 van de organisaties die meewerkt aan TV Makelaar Impossible bewezen 'dat zij

juist de moordenaars willen helpen', ook als dit leidt tot een Burgeroorlog in NL- Europa.

Dit probleem moet eerst van Aarde af.

Ik heb de machtigen tot 1december2015 de tijd gegeven hun criminele werkwijze te stoppen.

Doen zij dit niet dan start ik wel een ICC-rechtszaak tegen deze mensen.

Ik publiceer emails nu niet, nu ik ze tijd heb gegeven hun zeer ernstige blunder te herstellen.

Andere videos via Yutube bobsikkes - desireestokkel.

 

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

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

Onderwerp:Pieter van Tuinen, BobSikkes,

Datum:Wed, 11 Nov 2015 07:40:32 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen, Bobsikkes,

Ik verwacht dat jullie voor 1december2015 jullie haatdragende criminele

gedrag ten opzichte van mij herstellen.

Weigeren jullie,  start ik een ICC-rechtszaak tegen jullie.

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
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--- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Fwd: Flow.nu onbeschoft gedrag Fwd: Re: Bobsikkes. Fwd: Aung Suu Kyi Fwd: China

Datum:Mon, 9 Nov 2015 14:57:36 +0100

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

Aan:sjoerd@puurflow.nl

SjoerdMarx,

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

Onderwerp:Flow.nu onbeschoft gedrag Fwd: Re: Bobsikkes. Fwd: Aung Suu Kyi Fwd: China

Datum:Mon, 9 Nov 2015 10:55:24 +0100

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

Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,

Ik word plotseling onbeschoft - psychisch gewelddadig - behandeld door Flow.nu.

Ik weet niet of er iemand bij dat bedrijf 'een maandagochtend humeur heeft'.

Ik ben bereid dit nu even te denken.

Ik wil duidelijk zijn; Jullie Tv-makers zijn schuldig aan oorlogsmisdaden.

Ik geef jullie een kans 'om je fouten te herstellen',

vooral door een Huurhuizen-tv-programma te maken...

En mij te helpen oorlog in NL te voorkomen.

Ik stuur alle emails om duidelijk te maken dat er meer zeer grote waarschijnlijkheid

oorlog komt in NL - ook veroorzaakt door leugens van ondernemers in de media -.

Het is momenteel niet helder of Bobsikkes nog verbonden is aan Flow.

Google ik Bobsikkes komt mijn 'woontoeslag - huurhuizen PDF te voorschijn'.

Deze is ook toegestuurd aan de gemeente Bloemendaal.

Julie willen oorlog in NL?

Als dit het geval is, zet ik jullie wel in de gevangenis van het Internationaal Strafhof,

als ook  andere BNers de cel ingaan.

Willen jullie een Rechtstaat, Werk en een beetje Levensgeluk voor iedereen? kunnen wij samenwerken

en beschouw ik de smerige mentaliteit van Flow als 'een tijdelijk rothumeur'.

Ik zal Flow niet meer emailen.

Desireestokkel

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

Onderwerp:Fwd: Re: Bobsikkes. Fwd: Aung Suu Kyi Fwd: China Fwd: Putin Medvedev Fwd: Brexit
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DavidCameron = theaterplay

Datum:Mon, 9 Nov 2015 10:31:44 +0100

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

Aan:info@flow.nu

Beste lezer,

De wijze waarop ik nu behandeld wordt is niet alleen onbeschoft, het is ook crimineel.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:Re: Bobsikkes. Fwd: Aung Suu Kyi Fwd: China Fwd: Putin Medvedev Fwd: Brexit

DavidCameron = theaterplay

Datum:Mon, 9 Nov 2015 09:40:43 +0100

Van:Info Flow <info@flow.nu>

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

CC:apeldoorn@vanbruggen.nl

Goede morgen mevrouw Stokkel,

Graag zou ik u willen vragen ons geen mails meer te sturen. Zoals u gemerkt heeft hebben wij op geen

enkele mail gereageerd en dat zal ook zo blijven. 

Dus nogmaals het dringende verzoek ons geen mails meer te sturen of ons in de cc te zetten. 

Ik neem aan dat ik u hier mee voldoende heb geïnformeerd.

T: +31(020) 6385082
F: +31(020) 6385083
W: www.flow.nu

Op 9 nov. 2015, om 06:42 heeft destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl> het volgende geschreven:

BobSikkes, Pieter van Tuinen,

http://english.pravda.ru/news/russia/06-11-2015/132515-russia_world_war_three-0/

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

Onderwerp:Aung Suu Kyi Fwd: China Fwd: Putin Medvedev Fwd: Brexit DavidCameron = theaterplay

Datum:Mon, 9 Nov 2015 06:40:04 +0100

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

Aan:info@nldofficial.org, news@nldofficial.org, info@networkmyanmar.org,

chinaemb_nl@mfa.gov.cn, press.release@china.org.cn, kefu@vip.cntv.cn,

press_uk@mfa.gov.cn, enquiry@1835500.gov.hk

Aung Suu Kyi, China,

Aung Suu..'You have made it'.

I promise you not to quit in Holland.

Hopefuly you will have enough seats to change the constitution for Myanmar.

Please, please.... add the Arbitrationcourt - part from the New constitution for Republic NL,

which I will conduct by Decree when I am the First Female President in Holland.

about:blank
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China, please assist Aung Suu with my constitution... and start to use the Arbitrationcourt in China too!

http://www.desireestokkel-nl.net/constitution-republic-nl.html

DesireeStokkel

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

Onderwerp:China Fwd: Putin Medvedev Fwd: Brexit DavidCameron = theaterplay

Datum:Sun, 8 Nov 2015 14:50:27 +0100

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

Aan:press.release@china.org.cn, press_uk@mfa.gov.cn, chinaemb_nl@mfa.gov.cn

China,

I must stop emailing Saudi for a while.

They start a war in Syria against Russia.

This will intensify more war in Europe.

ICC wants a war in EU.

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

Onderwerp:Fwd: Putin Medvedev Fwd: Brexit DavidCameron = theaterplay

Datum:Sun, 8 Nov 2015 14:46:01 +0100

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

Aan:pr@onexim.ru

MikhailProkhorov,

Putin will not survive Syria succesful.

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

Onderwerp:Putin Medvedev Fwd: Brexit DavidCameron = theaterplay

Datum:Sun, 8 Nov 2015 12:25:42 +0100

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

Aan:dip@mid.ru, fsb@fsb.ru

Putin, Medvedev,

Russia must withdraw from Syria.

When you don't USA and Saudi will assist eachother in a battle against Assad & Russia.

Russia will lose... because EU is against Russia too.

And you all misuse ICC while the people of UK want trials against TonyBlair - Iraq,

thus also against DavidCameron.

You would have won the Syria-nwar if you would have worked with law-education,

laywers & courts of law for conflict-ending.  As I planned.

 

Desiree

--------------------------------------------------------------------------------------

Scotland, Downingstreet10,   Stopwar,
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Downingstreet10 - Buckinghampalace are playing a very dangerous theaterplay

in connection with Brexit.

http://www.bbc.com/news/uk-politics-34759063

Brexit doesn't excist at all!

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

/icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.china.10may2015.pdf

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

/obama.medvedev.bashir.socrates.icc.fbi.15juli2011.pdf

I had to start an ICC-lawcase against all Nato-members.  Queen Elizabeth Buckinghampalace, included,

Because ICC lies about an NL-lawcase + lies about an ICC-lawcase against DavidCameron.

Because Holland is officially a 100% dictatorshop; there is an ICC-lawcase against all

Parliamentarians and King, who signs national laws.

UK-involvement with EU will always be 'lobbyed behind closed doors for International Criminal Court &

International court of Justice corruption'.

= plan destruction of organisations & murder on individuals.

You can not disconnect Brexit from Evil ICC-lobby!

Nato is free to start wars thanks to EU- Europol- Interpol- ICC-corruption...  with the approval of the

Queen and DavidCameron.

<Mail-bijlage.jpeg>

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
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