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Onderwerp: WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-economie & [Incident:
140129-000004]
Van: Zorglijn NPCF <Zorglijn@npcf.nl>
Datum: 12-3-2014 12:42
Aan: d.e.stokkel@ziggo.nl

Onlangs heeft u een vraag bij ons gesteld. Hieronder is een overzicht van uw vraag en ons antwoord.

Onderwerp
WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-economie &
Vraag en antwoord
Reactie Via e-mail (Rianne Paulusma)
Beste mevrouw Stokkel,

12/03/2014 12:42 NM

U houdt ons regelmatig op de hoogte van uw visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij
nemen deze informatie ter kennisgeving aan, maar zullen er inhoudelijk niet op in gaan.
Wat doen wij wel?
Als onafhankelijke organisatie werkt de NPCF aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor 17
miljoen mensen. De Zorglijn van de NPCF geeft u als patiënt onafhankelijk advies en betrouwbare
informatie.
U kunt met een vraag, klacht of knelpunt telefonisch of via de website contact opnemen met het de
Zorglijn van de NPCF. De Zorglijn adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is.
Dankzij uw vragen en meldingen bij de Zorglijn kan de NPCF knelpunten in de Nederlandse
gezondheidszorg of zorgverzekeringen signaleren. De beleidsmedewerkers van de NPCF gaan
hierover in gesprek met overheid, zorgverzekeraars en zorginstanties. Op die manier worden
knelpunten onder de aandacht gebracht en wordt aangedrongen op verbeteringen.
Met vriendelijke groet,
Rianne Paulusma
medewerker Zorglijn van de NPCF
ma t.m. vrij 10 - 16 uur
030 - 29 16 777
www.npcf.nl

Deze e-mail en de inhoud daarvan is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail aan ons te retourneren. Aan de inhoud
van deze mail kunt u geen rechten ontlenen. Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen
in deze e-mail, mag u de informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. De NPCF
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige
schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt
voor uw eigen verantwoordelijkheid.
Uw vraag of melding Via e-mail (Ingevoerd door x Rianne
12/03/2014 12:42 NM
Paulusma)

12-3-2014 12:56

WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-...

2 van 5

Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: woensdag 12 maart 2014 10:01
Aan: communicatie@vumc.nl; info@nza.nl; solliciteren@DSW.nl; NPCF
Onderwerp: WouterBos VUMC Medische missers klein houden Advocatuur Arbitrage-rechtbank
WouterBos, DSW, NZA, NPCF,
https://www.youtube.com/watch?v=xJBLRRJ5Neo
Het parlement blijft willens & wetens liegen over 'toegang tot recht voor burgers'.
Advocaten folteren & doden op zeer grote schaal burgers, door te weigeren hun dossier te
behandelen. burgers kunnen geen advocaat vinden voor hun zaken.
Professoren Recht vinden 'dat zij niet hoeven te werken voor de armen'.
Zij minachten, treiteren & segregeren de lagere sociale klassen van toegang tot recht.
De Rechtspraak--lobby regelt dat burgers zonder fundamentele mensenrechten in NL moeten zien te
overleven, terwijl zij door politici met de dood bedreigd worden.
Het Grondwet-debat in het parlement - gisteren, verergert de rechtenloosheid van het volk.. Politieke
partijen willen niet burgers begrijpen dat zij rechtzaken kunnen starten tegen politiek partijen & politici.
Het gevolg is dat de corruptie in NL toeneemt.
Dit is een nieuw soort corruptie.
Het is allang niet meer de Elite tegen de Armen.
De elite bouwt ook een nieuw geheim Rijk binnen de afbrokkelende rechtspraak.
Het volk moet dus steeds agressiever worden om zichzelf in leven te kunnen houden.
De Gezondheidszorg wordt een theater-stuk.
VUMC moet duidelijk maken aan de politiek dat burgers GEEN advocaten kunnen vinden om hun
zaken zo klein mogelijk te houden.
VUMC moet ook de Arbitrage-rechtbank afdwingen, welke wel voor het medisch tuchtrecht gezet kan
worden.
http://www.newlegalframe.com/arbitrage.rechtbank.wet.verdrag.politiek.icc.html
Desiree Stokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal
http://www.desireestokkel.nl/
http://www.hollandsrechtenhuis.info
http://www.newlegalframe.com
http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
when you don’t want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
---------From: desireestokkel
Sent: Friday, March 07, 2014 2:03 PM
To: LHV huisartsenkringamsterdam
Subject: Re: stop mailing
Landelijke Huisartsenverenigning,
De huisarsten van Amsterdam helpen politici willens en wetens bij het folteren & doden van burgers.
Ik publiceer deze email op www.newlegalframe.com
-------From: LHV huisartsenkringamsterdam
Sent: Friday, March 07, 2014 12:54 PM
To: mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl
Subject: stop mailing
Ik wens geen mails meer van u te ontvangen op dit adres
29/01/2014 09:55 VM
Reactie Via e-mail (GH)
Geachte heer/mevrouw,
De Zorglijn van de NPCF heeft uw vraag of melding ontvangen. Indien nodig sturen wij u een reactie.
Met vriendelijke groet,
Zorglijn van de NPCF
ma t.m. vrij 10 - 16 uur
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030 - 29 16 777
www.npcf.nl
Deze e-mail en de inhoud daarvan is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail aan ons te retourneren. Aan de inhoud
van deze mail kunt u geen rechten ontlenen. Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen
in deze e-mail, mag u de informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. De NPCF
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige
schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt
voor uw eigen verantwoordelijkheid.
29/01/2014 09:52 VM
Uw vraag of melding Via e-mail (Ingevoerd door x GH)
Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 28 januari 2014 08:10
Aan: info@nza.nl; huisartsenkringamsterdam@lhv.nl; NPCF; solliciteren@DSW.nl
Onderwerp: Fw: WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-economie & Rechtstaat
NZA, Huisartsen, DSW, NPCF,
Ondernemersorganisaties, rechtspraak, advocatenorde... willen verlies souvereiniteit NL, via
Spionaagediensten.

From: desireestokkel
Sent: Monday, January 27, 2014 6:00 PM
To: info@bof-denhaag.nl
Subject: Fw: WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-ecnomie & Rechtstaat
BOF,
Ondernemers – en iedereen verbonden aan hen – staan na NSS2014
voor eens en altijd in 58 spionagecomputers, wereldwijd.
http://www.youtube.com/watch?v=Qv3sJPHdP9A&list=TLrxneGigyfXZcx1mgSLbhifBeTAt4j0HN

Na afloop van NSS2014 bestaat er Wereldwijd een Nieuwe Elite, die NL zal weg-chanteren.
Deze groep ontstaat via het Nationale Veiligheidssysteem dat nu gebouwd wordt voor het beveiligen
van NSS2014.
Alle camera's, computers worden door 58 spionagediensten misbruikt om NL in kaart te brengen in
een Puntenwolk.
Elk mens dat voorkomt op één van de camera's of in één van de computers zal voor eens en altijd
blijven geregistreerd en gevolgd in 58 landen.
Er komen dus Nieuwe Buitenlandse machthebbers die vanaf april2014 zeer veel Hollanders
wereldwijd zullen blijven volgen.
Ook in huis!
Hieruit staat een Nieuwe Elite die weet HOE zij de bestaande corruptie in NL kunnen benutten om
zichzelf te verrijken.
NL-economie verzwakt in zeer sterke mate.
Rechtspraak, OM, InternationaalStrafhof, Europol zullen nog meer een lobbyisten-clubje worden dan
zij nu al zijn.

12-3-2014 12:56
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Wij leven na NSS2014 in een land waarin je je buurman nog minder kan vertrouwen dan je nu al kan.

NSS2014 moet worden afgelast.
NL heeft nieuwe verkiezingen nodig op grond van de waarheid over chantage via het
InternationaalStrafhof.
Alleen als het volk weet dat er al in 2007 een Nederlandse vrouw was die tegen NL een rechtzaak is
gestart binnen het ICC kan de schade enigszins worden begrensd.

http://www.desireestokkel.nl
From: desireestokkel
Sent: Monday, January 27, 2014 10:02 AM
To: communicatie@vumc.nl
Subject: WouterBos NSS2014 stoppen ter bescherming van NL-ecnomie & Rechtstaat

WouterBos,
http://www.youtube.com/watch?v=5NxnT6Uz5BU&feature=youtu.be
WouterBos, de NSS2014 moet worden afgelast om de Economie te beschermen tegen 58 spionagediensten die nu heel NL in kaart brengen.
Dankzij de Internationaal Strafhof - HCSS - Koningshuis-lobby hebben nu 58 landen direct toegang to
onze volledige economie.
Als NSS2014 nu wordt gestopt, zal de schade enigszins beperkt blijven.
Omdat het volk gaat nadenken over wat er gaande is.
EdwardSnowden bevestigt wat ik je ook vertelt.
VNONCS, SER, MKB, Vakbonden willen wraak = meer AIVD -spionagecomputers.
Maar, NL wordt al 7 jaar plat-gechanteerd doordat het ICC liegt over rechtzaken tegen NL-politici.
NL-bedrijfsleven heeft zeer grote achterstand in spionage-wereld.
NL is souvereiniteit al kwijt.
Rechtspraak wordt ook weg-gespioneerd.

http://www.hollandsrechtenhuis.info
httP;//www.desireestokkel.nl
Desiree Stokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal
http://www.desireestokkel.nl/
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http://www.hollandsrechtenhuis.info
http://www.newlegalframe.com
http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
when you don’t want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
[---001:007658:45587---]
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