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

Bestuur BrandweerNL = autoritair DictatuurNL clubje 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 17 juli 2018 om 07:41
Aan: info@brandweeraa.nl
Cc: info@brandweernederland.nl, info@diekstravanderlaan.nl, receptie@nieuwspoort.nl, receptie@richardkorver.nl,
receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, amsterdam@fvd.nl, amsterdam@sp.nl, info@coffeeshopbond.nl,
sjoerd@puurflow.nl, info@stadgenoot.nl, info@mkb-amsterdam.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
m.taimounti@raad.amsterdam.nl, info@ondernemersvooreengezondamsterdam.nl,
info@ondernemerscentrummuiderpoort.nl, Madame Tussauds <info@madametussauds.nl>,
manuscripten@uitgeverijbalans.nl, Klantenservice Boompsychologie <klantenservice@boompsychologie.nl>,
office@knoops.info, info@dressforsuccess.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>,
oga.vanderbeek@vumc.nl, cb.amsterdam@rechtspraak.nl, info@ovzandvoort.nl, info@ovijmond.nl, info@zeehaven.nl,
info@velsen.nl, info@ambulancezorg.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, Info@tln.nl, info@banktencate.nl

Brandweer, RepubliekNL, 
 
 
Brandweer, ik wéét dat het Bestuur van de Brandweer Nederland 
gewetensloos & autoritair is voor dictatuurNL. 
 
 
Ik ben met de dood bedreigd omdat ik bewijs dat de Brandweer DNL wil. 
 
Er is maar 1 oplossing 
 
= Verkiezingen voor de Gekozen Minister President,
die ik in zijn / haar Arbeidscontract schrijf... als zijnde IMP. 
 

Er is geen weg terug meer naar het Koninkrijk der Nederlanden, nu Koning
WA & co ... Pro-Italiaanse Maffia zijn + Pro-corruptie zijn. 

 
 
Het lagere Brandweer personeel weet dat ook de Rechtspraak + OM + Politie + Defensie
100% corrupt zijn. 

 
 
Dit geeft jullie niet het recht om burgers te bedreigen. 
 
 
Dictator FemkeHalsema kan het Brandweer - probleem niet oplossen.
 
Verkiezingen RepubliekNL zijn de enige weg uit.  
 

Een heel nieuw Politiek systeem + nieuwe soort Lobby.
 
En het opschonen van het MinVenJ.  

 
 
 
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016. 
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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 
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