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Onderwerp: Brandweer Amsterdam Re: Terroristen vermommen zich als Hulpverlener Fwd: IASZ
Fwd: Nederveen wil terrorisme in Bloemendaal.
Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>
Datum: 23-4-2012 10:43
Aan: info@brandweervrijwilligers.nl, secretarisvbb@brandweer.org
Bericht voor Brandweer Amsterdam,
Zoals u leest neemt de Ondernemersvereniging Damrak-Beursplein in het centrum van Amsterdam
mijn bewijsstuk 'terroristen vermommen zich als Hulp-verlener niet serieus'.

Desiree Stokkel

-------- Originele bericht -------Onderwerp:Re: Terroristen vermommen zich als Hulpverlener Fwd: IASZ Fwd: Nederveen wil
terrorisme in Bloemendaal.
Datum:Mon, 23 Apr 2012 10:35:08 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:Rene Wildeman <wildeman@hotelamsterdam.nl>, voorlichting@klpd.politie.nl

Rene Wildeman,
Ik zal u geen emails meer sturen, maar ik geef uw email wel door aan de KLPD en de FBI Washington
USA.
Als u even moeite had genomen mijn website te lezen, dan had u dit kunnen weten.
Desiree Stokkel.nl

Op 23-4-2012 9:30, Rene Wildeman schreef:
Geachte mevrouw Stokkel,
Verzoeke mij geen mail meer te sturen. Ik heb al genoeg mail van gestoorde mensen.
Met vriendelijke groet

René R.F. Wildeman, Voorzitter

ONDERNEMERSVERENIGING DAMRAK-BEURSPLEIN
p.a. Hotel Amsterdam-De Roode Leeuw
Damrak 93-94
1012 LP AMSTERDAM
Tel. 020-555 0 608
Fax 020-620 47 16
Mobiel 06-246 0 1995
www.damrak.org
Volg ons op
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Van: d.e.stokkel [mailto:d.e.stokkel@online.nl]
Verzonden: zaterdag 21 april 2012 8:39
Aan: nfo@mkb-amsterdam.nl; a.huijer@wxs.nl; secretariaat@amsterdamcity.nl; secretaris@b-h-l.nl;
CRU@Breevast.nl; tonyfung@bunair.nl; info@waterloopleinmarkt.nl; p.brunet@dezakenpartner.nl;
daansouvenirs@gmail.com; wildeman@hotelamsterdam.nl; vdlely@wxs.nl; info@devierbruggen.nl;
vijzelstraatengracht@hotmail.com; info@placestb.nl; info@fashion-museum.nl;
Info@ferdinandbolstraat.com; neldejager@tiscali.nl; fm-001@hema.nl; Arjan@cafedewaard.nl;
info@comedycafe.nl; straatmanager@xs4all.nl; straatmanager@nieuwendijk.nl;
prinsheerlijkstraat@gmail.com; VerenigingRokin@gmail.com; dennis@wulfmeubelen.nl;
secretariaat@spiegelkwartier.nl; ovvandamtotwestertoren@gmail.com; info@ceintuurbaanamsterdam.nl;
info@ovzeedijk.nl; kees.klesman@madametussauds.nl; ernst.weidema@planet.nl;
management@kalverstraat.nl
Onderwerp: Fwd: Terroristen vermommen zich als Hulpverlener Fwd: IASZ Fwd: Nederveen wil terrorisme
in Bloemendaal.

Ondernemers Amsterdam
-------- Originele bericht -------Onderwerp:Terroristen vermommen zich als Hulpverlener Fwd: IASZ Fwd: Nederveen wil
terrorisme in Bloemendaal.
Datum:Thu, 19 Apr 2012 17:05:33 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:info@vvd.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
info@pvdd.nl, communicatie@sp.nl, spfractie@tweedekamer.nl,
D66@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl

Politieke partijen

Terroristen vermommen zich als hulpverlener aan de voordeur.
Minister Liesbath Spies & Ivo Opstelten doen NIKS.
Politie-agenten mogen corrupt zijn, mishandelen & moorden.

-------- Originele bericht -------Onderwerp:Fwd: IASZ Fwd: Nederveen wil terrorisme in Bloemendaal. Criminele wijkagenten
Bloemendaal ICC-lawcase =terrorism frontdoor
Datum:Thu, 19 Apr 2012 08:45:45 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:voorzittervbb@brandweer.org, secretarisvbb@brandweer.org,
readactie@brandweer.org, info@brandweervrijwilligers.nl, info@bvbasd.nl,
communicatie@rover.nl, secretariaat@rover.nl

CTIVD, Ambulancezorg, Brandweerzorg, Rover-reizigersinformatie,
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CTIVD, U werkt ook niet intelligent genoeg.
U weet al jarenlang dat ik de 1ste NL-vrouw ben die tegen NL een rechtzaak is gestart bij het
Internationaal Strafhof,
veroorzaakt door o.a. AIVD, Politie, Nationale Ombudsman, Onderzoeksraad, Clingendael,
Ministers van Justitie & BZK.
Nu heb ik terroristen aan mijn voordeur die zichzelf presenteren als Hulpverlener, omdat zij
informatie willen
afpersen over de criminele werkwijze van Politie & Stadhuis & Politici.
Burgers kunnen 112 al niet meer bellen in geval van nood, omdat je niet weet of je een terrorist of
eerlijke hulpverlener
aan de deur krijgt.
Bewijst op www.desireestokkel.nl

-------- Originele bericht -------Onderwerp:IASZ Fwd: Nederveen wil terrorisme in Bloemendaal. Criminele wijkagenten
Bloemendaal ICC-lawcase =terrorism frontdoor
Datum:Wed, 18 Apr 2012 15:57:15 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:smvp@smvp.nl

SMVP,
mr Pieter van Vollenhoven laat mij persoonlijk folteren & doden door Politie & Haagse Politici.
Bwijs op www.desireestokkel.nl
Lees ook startbrief 1mei2007, van rechtzaak tegen NL bij Internationaal Strafhof.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl

-------- Originele bericht -------Onderwerp:EXTRA bericht IASZ Fwd: Nederveen wil terrorisme in Bloemendaal. Criminele
wijkagenten Bloemendaal ICC-lawcase =terrorism frontdoor
Datum:Mon, 16 Apr 2012 08:49:15 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:svanwesel@heemstede.nl, nvantwisk@heemstede.nl

Mevrouw Van Wesel,
Ik heb alle politieke partijen op het stadhuis Bloemendaal een email gestuurd, omdat ik van de
Ministers geen ontvangstbevestiging
heb gekregen.

Ik weet niet of u geïnformeerd bent, maar in 2008 kwam een nieuwe ambtenaar in mijn dossier,
Pauline van Haak.

23-4-2012 10:58

Brandweer Amsterdam Re: Terroristen vermommen zic...

4 van 9

Zij heeft toen haar baas R.Bouman gepasseerd en mij geld gegeven waarop ik recht had en
waarvoor ik ook
naar de rechter was geweest.
R.Bouman werkte samen met ambtenaren van het stadhuis aan het mishandelen van mijn gezin.

U moet dus voor uzelf zorgen!
Alleen met een brief van IASZ gericht aan Ministers Spies & Opstelten en aan Burgemeester Ruud
Nederveen
- waaruit blijkt dat u wilt dat mijn WWb dossier voor altijd gesloten wordt - kan ik u uit de
rechtzaak bij het Int.Strafhof houden.
Ik zal deze brief doorsturen aan het Int.Strafhof.

Geeft u mij geen kopie van zo'n brief neemt u officeel deel aan foltering van mijn gezin.

Ik weet niet welke veiligheidsconstructies u krijgt op uw werk.
U moet niet naief zijn!
Stadhuis Bloemendaal is er voor de rijken, niet de de laagbetaalden.
Ik neem even aan dat u niet tot de rijken behoort....

Desiree Stokkel.

-------- Originele bericht -------Onderwerp:IASZ Fwd: Nederveen wil terrorisme in Bloemendaal. Criminele wijkagenten
Bloemendaal ICC-lawcase =terrorism frontdoor
Datum:Sat, 14 Apr 2012 17:48:19 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:svanwesel@heemstede.nl, nvantwisk@heemstede.nl, h.wiedeman@hetnet.nl,
m.vande.bunt@hotmail.com, sales@bnt-holland.nl, fberg@feweb.vu.nl,
fransschuring@planet.nl, albertine.zoetmulder@quicknet.nl, wimbrussaard@hetnet.nl,
peter_boeijink@meavota.nl, fractie@d66bloemendaal.nl, richard.kruijswijk@hetnet.nl,
info@liberaalbloemendaal.nl, ledenadministratie@pvda.nl

Mevrouw S. van Wesel - IASZ- , VVD-bloemendaal, D66fractie-bloemendaal, Groelinksbloemendaal, Liberaal-bloemendaal, PVDA-bloemendaal,

Mw Van Wesel,
Mw N.van Twisk is met zwangerschapverlof.
Ik neem nu even aan dat zij mijn dossier met u besproken heeft.
Ik moet u berichten dat noch Burgemeester Ruud Nederveen, noch de Ministers Liesbeth
Spies of Ivo Opstelten
gereageerd hebben op mijn brieven van 2 en 3 april2012.
Ook uw baas R.W.Bouman eist geen oplossing voor de voortslepende rechtzaak, wat nadelig is
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voor hem persoonlijk.
Als bovengenoemde mij blijven negeren heeft dit voor u - en mw Van Twisk - vervelende
gevolgen.
Als ik geen afsluiting van mijn rechtzaak bij het Internationaal Strafhof tegen Bloemendaalse
ambtenaren, Politie-agenten & Haagse Politici krijg in de vorm van een schadevergoeding - vóór17 mei2012 - ben ik genoodzaakt tegen geadresseerde
in de
brieven van 2 en 3 april 2012 een rechtzaak te starten op basis van het Folterverdrag, bij het ICC.
Ik heb nu terroristen/zware criminelen aan mijn voordeur omdat Stadhuis-ambtenaren & Politieagenten
crimineel zijn in mijn leven.
In dat scenario zal ik ook tegen u en mw Van Twisk een ICC-rechtzaak moeten starten, omdat u dan
actief meewerkt
aan het folteren van mijn gezin.
Ik wil dit in principe niet doen.
Ik zie u momenteel als zijnde 'normaal functionerende IASZ-ambtenaren'.
Maar, ik kan u alleen uit de ICC-gevangenis houden als u schriftelijk ten opzichte van mij bewijst
dat u - en Mw Van Twisk willen dat mijn rechtzaak wordt afgesloten met een schadevergoeding.
Ik heb vóór 17 mei2012 van u een brief nodig waarin u de Ministers Spies & Opstelten plus
Burgemeester Nederveen
vraagt mij de schadevergoeding van 5 miloen euro - belastingvrij - te geven.
Dan kan het WWb-dossier gesloten worden, wat ook uw persoonlijke veiligheid vergroot.

Als wij even nuchter rekenen is dit de allergoedkoopste deal, omdat ik in de anonimiteit kan
verdwijnen.
Ik kan u verzekeren dat de criminelen die ik aan mijn voordeur krijg, niet stoppen.
En dat, ook ambtenaren van het Stadhuis & Politie-agenten - gerelateerd aan mijn dossier - nog voor
veel ellende gaan zorgen.
Voor alle bewoners van Bloemendaal!
Ik moet mijn kids verdedigen; u moet uzelf verdedigen.

Mededeling voor politieke partijen in rijk Bloemendaal.
Het is hoog tijd dat u minder naief te werk gaat!
Criminelen zijn nu een groot netwerk aan het bouwen in
Bloemendaal.
Desiree Stokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
023-5279457
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-------- Originele bericht -------Onderwerp:Nederveen. Criminele wijkagenten Bloemendaal ICC-lawcase =terrorism frontdoor
Datum:Thu, 12 Apr 2012 15:17:46 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:burgemeester@bloemendaal.nl, nvantwisk@heemstede.nl

Burgemeester Ruud Nederveen, mw N van Twisk,
Burgemeester Nederveen,
Ik bericht u dat er terroristen in Bloemendaal actief zijn die willen weten
hoe criminele politieagenten hier werken.

Een van de agenten die bekend stat als een monster dat stiekem - op verzoek van
ambtenaren van het stadhuis gezinnen mishandelt - is Danny Deckers.

Topcrimineel Holleder weet dit vast en zeker; Al Qaida weet dit in ieder geval.
Holleder woont aan de Julianalaan, naast het wijkkantoor van deze criminele politieagenten
Danny Deckers staat als dader beschreven in mijn startbrief van 1 mei 2007 aan het Internationaal
Strafhof.

Nu ontvang ik Het Weekblad van 12april2012.
Hierin staat een groot artikel 'over de goede werkzaamheden van de Wijkagenten van
Bloemendaal'.
Als Burgemeester houdt u dus een wijkagent in functie - tegen wie een rechtzaak ligt bij het
Internationaal Strafhof
wegens foltering - en u prijst hem de hemel in in de plaatselijke krant?
Wat wilt u dat ik denk?
Dat u niets afweet van het artikel?
Het kan zijn dat u niet weet van dit artikel.
Maar ik eis dat u Danny Deckers onmiddellijk ontslaat... en dat u het voor mij mogelijk maakt om
het Alarmnummer 112 te bellen,
'zodra de volgende ploeg criminelen wil weten wat de politie Bloemendaal uitspookt'.
Als ik nu Danny Deckers of zij criminele collega's aan de voordeur krijg, word ik opnieuw
mishandeld.

Uw werkwijze NU leidt tot zeer zware criminaliteit of infiltratie van Al Qaida in Bloemendaal.
Ook is nog niet bekend of IASZ een uitkering verstrekt aan de criminelen aan mijn voordeur.
Ik hoop dat u het telefoonnummer - dat de criminelen hebben verstrekt - uit mijn brief van 3
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april2012 heeft kunnen achterhalen.

Ik verwacht van u spoedig een intelligente, inhoudelijke & juridisch correcte afhandeling van de
ICC-rechtzaak.

Desiree Stokkel
donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal

when you don't want to receive my email inform me on

d.e.stokkel@online.nl

Burgemeester Ruud Nederveen,

Ik heb de ontvangstbevestiging - 2012056840 - op mijn brief van 3 april2012 aan u gericht
ontvangen.
Uit uw brief blijkt niet wat u met de melding van terrorisme in Bloemendaal gaat doen.
Ook blijkt niet of u mijn dossier inderdaad doorstuurt aan IASZ, mw N van Twisk.
Ik heb de FBI & Buckingham palace ingeschakeld, omdat ik 112 niet meer kan bellen, in geval van
nood.
Ik weet niet of ik een eerlijke Politie-agent of een terrorist aan de voordeur krijg.
U moet serieuzer & zakelijker gaan werken.
Ik heb de indruk dat de criminelen die bij mij aan de deur waren... een groter netwerk
vertegenwoordigen.
En zij zijn hondsbrutaal = zij bellen aan om informatie over werkwijze Criminele Politie los te
peuteren.

Desiree Stokkel

when you don't want to receive my email inform me on

d.e.stokkel@online.nl

-------- Originele bericht --------
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Onderwerp:Terroristen presenteren zich als GGZ-hulpverlener/healthcareworker
Datum:Wed, 04 Apr 2012 10:26:20 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:lsvb@lsvb.nl, info@njr.nl, administratie@zzp-nederland.nl, pers@nmanet.nl,
persvoorlichting@aedes.nl., pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, pers@opta.nl,
pers@kennisnet.nl, post@pst.politiet.no, registrator@fhs.se, redactie@amigoe.com,
redactie@nu.nl, els.boers@sabagov.com, voorlichting@klpd.politie.nl,
voorlichting@raadvanstate.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, otp.informationdesk@icccpi.int, press.release@china.org.cn, info@jordanembassy.nl, kapo@kapo.ee,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, post@pst.politiet.no, nosnet@nos.nl,
comments@nobelprize.org, communicatie@onderzoeksraad.nl,
bureau@nationaleombudsman.nl, bureau@mkb.nl, contact@mvonederland.nl,
commu@ggzingeest.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int, brasil@brazilianembassy.nl,
bidpol@indonesia.nl, burgemeester.boelhouwer@bernheze.org,
c.roche@efsf.europa.eu, crisiscentrum@ibz.fgov.be, martti.ahtisaari@cmi.fi,
mayor@london.gov.uk, webeditor@royal.gsx.gov.uk, webmaster@indianembassy.nl,
webeditor@royal.gsx.gov.uk, washingtonbureau@naacpnet.org,
info@notonourwatchproject.org, info@president.gov.ge, info@pgmc.ps,
info@tottenhamtraders.co.uk, info@london-fire.gov.uk, info@curacao-gov.an,
info@team-2012.com, info@tehrantimes.com, info@tuc.org.uk.,
enquiries@centralmosque.org.uk, enquiries@wto.org, info@mfa.gov.tr,
info@dramaticneed.org., info@binnenlandsbestuur.nl, info@hcss.nl,
info@arubahuis.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,
voorlichting@klpd.politie.nl, s.j.g.vanwijnbergen@uva.nl, svr@gov.ru,
all@prokhorovfund.ru, tour@president.go.kr, veterans.help@spva.gsi.gov.uk,
vpinfo@vpk.ee, visas@algerianconsulate.org.uk, press@osce.org, pr@onexim.ru,
public@aseansec.org, pm@pm.gc.ca, pm@pm.gov.pt, MEL@iaea.org,
aihrc@aihrc.org.af, corresponsales@mpr.es, cee-office@imf.org,
enquiries@policesupers.com, foreign@guardian.co.uk, haga.konsulat@msz.gov.pl,
khrafnsson@gmail.com, kcolijn@clingendael.nl, leser@welt.de,
lucia.pasquini@eurocontrol.int, member@int-bar.org, office@stopwar.org.uk,
omanet@omantel.net.om, ncvo@ncvo-vol.org.uk

Young adults, Internationaal Strafhof,
Ik weet inmiddels 'zeker' dat ik criminelen aan mijn voordeur heb gehad,
die samen met Politie & Justitie burgers folteren... om te doden.
Ik heb een brief geschreven aan burgemeester Bloemendaal.
Deze staat op mijn site.
Ik vraag hem mij te helpen de ICC-rechtzaak te sluiten = ik wil een schadevergoeding
in ruil voor het stoppen van de ICC-zaak tegen NL.
Imniddels is de FBI aan het onderzoeken 'wat er gaande is'.
Politici vechten in de media - en zullen komende weken steeds harder gaan vechten omdat zij zeer smerige spelletjes ron terrorisme & criminaliteit spelen..

Terrorists present themselves as GGZ-psychologists or healthcare-workers at my
frontdoor.
They work together with criminal police & ministers, behind the people's back.
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FBI investigates this crime.
Letters in English om my site.
Desiree

when you don't want to receive my email inform me on

d.e.stokkel@online.nl

__________________________________________________________________________________
KLPD, Rechtspraak, Raad vanState, ICC,

Ik weet nog niet of ik 2 terroristen/criminelen aan de deur heb gehad ivm mijn
rechtzaak tegen NL bij het Int.Strafhof, of niet.
Ik heb ze weggestuurd; ik praat nooit met mensen aan de deur of aan de telefoon.
Iedereen die 'iets van mij wil moet schriftelijk bewijzen juridisch correct te willen werken'.
Lees mijn website
http://desireestokkel.nl/
Ik heb een zeer achterlijk briefje in mijn brievenbus gevonden... van de Politie!?
'Politie & Justitie zouden ongrust zijn over mij'.
Dit psychopatisch gedrag = moordenaars zijn ongerust over hun slachtoffer.
Er staat ook een nieuwe brief aan de Ministers Spies & Opstelten, ICC & FBI welke ik vandaag
verstuur.

Desiree Stokkel
http://desireestokkel.nl/
_________________________________________________________________
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