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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
16 februari 2018 om 07:00
Aan: secretaris@vlieghinder.nl
Cc: redactie@1limburg.nl, info@cromaastricht.nl, travel@andrerieu.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
fsb@fsb.ru, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, webmaster@africa-union.org, Korea <korea@koreadpr.com>, tour@president.go.kr, Press <press@princes-trust.org.uk>, press@google.com, communicatierijk@minaz.nl,
communications@oireachtas.ie, info@banktencate.nl, info@ottawapolice.ca, iac@ieb-ipa.org,
armeewaffen@vtg.admin.ch, woordvoering@knp.politie.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, hendriks@richardkorver.nl,
Hello <hello@scottishhumanrights.com>, info@mensenrechten.be, info@mendelcollege.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, redactie@studenten.net, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, redactie@luchtvaartnieuws.nl, klantenservice@reisartikelen.nl, info@njr.nl,
secretariaat@vissersbond.nl, Info@tln.nl, Info <info@anvr.nl>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, pr@onexim.ru,
pressa@sobchakprotivvseh.ru, press@theoceancleanup.com, info@rtvmaastricht.nl
Vlieghinder, AndréRieu, Embassades?
Ga bewijs op mijn websites lezen.
Alle Parlementsleden - Burgemeesters - Koning - Criminele rechters / procureurs.... en anderen...
organiseren Doelbewust Moord op Nederlanders, voor privé corruptie & Vrijheid tot Moord in NL.
AndréRieu,
Wil je even tijd vrijmaken voor je Eigen Maastrichtse Volk...
en met de Vlieghinder-slachtoffers gaan praten....?
Even uitleggen Hoe groot mijn macht is...
en dat Holland formeel een Republiek is per 18nov2016?
Ambassades,
Moet ik nu echt voor Alles een aparte Wet voor RepubliekNL schrijven?II
Ik wil geen Olieboten op de Hollandse luchthavens!I
Dat jullie 'je Eigen Volk Vergassen, is jullie Keuze', maar ik wil dit niet in Nederland.
Als InterimMinisterPresident van NL verzoek ik jullie dringend NIET te landen op
Maastricht tussen 07.00 uur en 22.00 uur 's avonds,
totdat de zaak Jurisch is rechtgezet in DenHaag.
En dit doen jullie 'omdat jullie van MIJ houden', of jullie wel / niet van Holland houden is
irrelevant.
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.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=HqLP0E2SvHM.nl.&view=pt&search=sent&th=1619d337fa9bc519&siml=1619d337f… 1/2
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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 - 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
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