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Fwd: BREXIT-personeel voor NVWA = NL wil BREXIT onder valse juridische
omstandigheden
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
18 februari 2018 om 15:44
Aan: gemeente@bloemendaal.nl
Cc: secretariaat@bloemendaal.nl, info@welzijnbloemendaal.nl, info@wbvbrederode.nl,
huurdersverenigingbrederode@gmail.com, info@zandvoort.nl, redactie@zandvoortsecourant.nl,
hans.van.veenendaal@buijzepers.nl, info@ovzandvoort.nl, info@zeehaven.nl
Bloemendaal e.o.,
BNers als PaulWitteman - JaapJongbloed - DiewertjeBlok - meer...
halen de Maffia naar Bloemendaal.
Dit doen zij door Criminele Politiechefs - Defensie Commandanten - Criminele Burgemeesters
in hun arbeidscontract te houden... en te liegen over de ICCrechtzaakNL.
Te liegen over het feit dat zij persoonlijk ACTIEF Moord op Burgers in NL organiseren... voor behoud
van hun BNers-status.
Zij bouwen willens & wetens DictatuurNL.
De Corruptie bij de Politie-top wordt door de Staatsmedia omgezet in
'wij maken van Criminele Politiechefs die massamoord organiseren in NL.... BNers... dan zijn wij
veilig'.
Dit doen D66 Burgemeester ElbertRoest & Wethouders ook!
Lees mijn websites!

---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
Datum: 18 februari 2018 om 10:55
Onderwerp: BREXIT-personeel voor NVWA = NL wil BREXIT onder valse juridische omstandigheden
Aan: persvoorlichting@nvwa.nl
Cc: info@detailhandel.nl, info@banktencate.nl, info@mendelcollege.nl, Info <info@shetland.gov.uk>, Department of
Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, info@njr.nl, info@safecommunitiesportugal.com,
info@wijzijnproud.nl, info@windesheimflevoland.nl, info@knb.nl, info@khn.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
pers@ah.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, Info
<info@anvr.nl>, info@burgemeesters.nl, info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, info@provinciegroningen.nl, info@provincie-utrecht.nl, Info@tln.nl, Ecrime@politie.nl,
perscontacten@huurcommissie.nl, iac@ieb-ipa.org, armeewaffen@vtg.admin.ch, archives@mairie-calais.fr,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no,
communicatierijk@minaz.nl, Contact <contact@business-humanrights.org>, contact@aclei.gov.au,
visa_leg@iranianembassy.nl, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Telejato
<telejato@libero.it>, hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@mv-advocaten.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, onderwijs@digiloket.nl, karel.verhoeven@standaard.be, tour@president.go.kr,
secretaris@vlieghinder.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, ingrid@wongworks.nl, pressa@sobchakprotivvseh.ru,
pr@onexim.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>, press@google.com
Ambassades, RepubliekNL,
Als InterimMinisterPresident heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat de Douane 750 - 900 man
extra krijgt voor het uitvoeren van haar taken.
Maar, deze personeelsuitbreding wordt opgehangen aan BREXIT = NL bouwt haar eigen BREXIT hel.
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BREXIT kan vandaag nog gestopt worden door de Juridische waarheid in de media te
brengen;
in plaats van deze 'geheim te houden in de Geheime ICC-ambassade-lobby':
De ICCrechtzaak NL + ICCrechtzaak tegen TheresaMay + DavidDavis
+ MichelBarnier + JeanClaudeJuncker - AntonioTajani + DonaldTusk
+ alle Presidenten / Ambassadeurs die DictatuurNL bouwen = Einde BREXIT.
In Scotland stop ik Nicola Sturgeon:
Afgelopen 2 jaar is zij dankbaar geweest voor al mijn emails over de ICC-lobby.
Het Schotse volk weet nu dat zij zichzelf moeten beschermen tegen DictatuurNL
+ Maffia - Terroristen + gevaarlijke Bedrijfscontracten.
Als je NicolaStugeon in de media en op de Schotland website van de Overheid volgt denk je:
'Schotland wil bij de EU blijven en GEEN BREXIT'.
Nu even beter nadanken:'Nicola Stugeon verwijdert TMay niet uit downingstreet 10.
Ook DavidDavis can aanblijven als BREXIT-onderhandelaar....
Sturgeon wéét dat door de geheime ICC-lobby... ruim 8 - 20% van de totale Bedrijfsvoering in
Schotland
in gevaar is.
Waarvoor ruimt Stugeon Downingstreet10 niet op!?
Omdat zij aan het Einde van de Rit uitsluitend denkt 'aan haar Persoonlijke Machtspelletjes; niet
haar Arbeidscontract, wel machtslust'.
Dus? Nicola Sturgeon 'laat BREXIT + Hel voor Schtose economie groeien... en verankeren'.
Hollanders zijn te kleinzerig + Juridisch Lui om zichzelf tegen BREXIT te beschermen!
Ook Hollanders houden willens & wetens de ICC-Ambassade-lobby-hel in stand; deze lobby zal Na
BREXIT
ook het Hollandse bedrijfsleven zwaar treffen.
Zeker als de USA- financiën toch verder / opnieuw onderuit gaan!
Ik heb macht in de USA = de Shutdown = geminimalizeerd...doordat het volk het Folterverdrag
gaat inzetten tegen het Wittehuis.
Prachtig! maar een druppel op de gloeiende plaat.
Persoonlijke vond ik BREXIT een kadootje,
maar nu Machthebbers van BREXIT een ICC-moordenaarsclub maken... = hel.
Met of zonder BREXIT = NVWA mag wel een paar jaar Holland schoonvegen = extra personeel is
welkom.
Maar, het zwakbegaafde gedrag van de Bedrijven in NL, haalt de Maffia naar Nederland!
Het bestuur van NL = 100% rot.
Gemeente - Provincie - Politie - Defensie - Zorg - Onderwijs = superachterlijk = zij houden DNL
in leven.
IK weet zeker dat de Maffia de steden zalovernemen.
De media steunt Politie-chefs die burgers vermoorden / steunt de Commandanten Defensie bij
bouwen DNL.
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IK kan de Maffia... niet stoppen! IK word niet aangevallen, Hollanders die DNL willen wel.
Gemeente-raadsverkiezingen.
Partijen klagen over 'niets'.
Voeren campagnes voor 'niets'.
Terwijl de Maffia klaar staat om Gemeenten over te nemen,
nu het volk het goed vindt dat Burgemeesters - CvdK - Wethouders - Besturen Energiesector... DNL
bouwen.
Het Hollandse volk wil BREXIT dus wel.... met haar Miljdarden-verspillingen + Corrupte
Rechtzaken bij Criminele rechters.
Wil zielig doen in de media... Wil worden overgenomen door machtige Investeerders/ Maffia.
( Ik krijg zwaar de klere in als ik zie dat QATAR ruim 50 miljoen verdient aan onze
Huurwoningen;
jongeren kunnen geen woning vinden + gezin starten.)
Holland wil een Italiaanse Maffia bende + Terroristen club in NL Paradijs laten leven!.
BREXIT kan NU gestopt worden + MOET nu gestopt worden.
Maffia = sterker dan Keuterig Holland.

Ik stem Partij voor de Dieren = ook criminele bende onder Marianne Thieme, maar Partij
mag blijven bestaan.

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 - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
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https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
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.

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 - Provinvicie 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/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=n__2i03Q7LI.nl.&view=pt&search=sent&th=161a95f5d18a1a30&siml=161a95f5d18… 4/4

