Legenda:
TV = Trudi
ES = Ex-man Trudi
MF = Jongste dochter Es en TV
M = Zoon ES en TV
PW = Overbuurman TV
IM = Overbuurvrouw TV
LG = Linda van der Giessen????
DF = Vriend en tevens succesvol ondernemer

Een veruit onvolledige opsomming ES, in willekeurige volgorde
-Uit de auto stappen en weglopen wanneer ik iets durfde te zeggen van wangedrag als sterk onder
invloed rijden.
-Post en facturen verbergen.
-Zonder overleg auto’s en boten kopen en verkopen en ruilen.
-Als host straalbezopen op een jacht in Monaco blijven tot sluit en eenieder je weg wenst.
-Tot sluit bij Willem II en RKC-businesslounges blijven waar ik sponsorde met mijn vm werkgever. Ook
terwijl ik hoogzwanger was.
-MF in een poepluier laten lopen beneden en “depressief”
op bed gaan liggen met deur van de slaapkamer op slot.
-Vakanties boeken, facturen van verbruik onbetaald laten en mij hier voorts de schuld van geven. Om zijn
vader te laten betalen die dit toch wel zou doen.
-Mijn spullen verkopen op internet.
-Bestellingen doen en mij de schuld geven van “de boekhouding”, terwijl hij in feb. aangaf fiscaal
gescheiden partners te zijn.
-Op de vuist gaan met de kartbaanleiding op je eigen business kartevent omdat je een vlag krijgt om in te
halen. Hoogzwanger van M kwam ik tussenbeide.
-Rechtszaken tegen elk personeelslid wat niet langer naar zijn pijpen danste.
-Mij manipuleren en dwingen tot het zetten van handtekeningen op straffe van huiselijk geweld.
-De bloemetjes buiten zetten op het Ginneken en een vriendin van een vriendin versieren terwijl ik
hoogzwanger van MF tot sluit bij Mirabelle (ons horecabedrijf) werkte.
-Bedreigen van overbuurman PW toen hij mij hielp met een defect.
-Bedreigen van overbuurvrouw IM omdat zij melding had gemaakt van kindermishandeling en van het
stelen van een fiets vanonder de carport.

-Niet komen opdagen ter zitting verlenging OTS in sept 2017.
-Tientallen valse meldingen richting JBB.
-Mij als vermist opgeven terwijl ik oppas had en hij wist waar ik was, aangezien mij de avond ervoor met
mijn gezelschap intimideerde op een terras in Den Bosch – sept 2017.
-Op ditzelfde terras in november met ander gezelschap wederom intimideren door kort naast ons op het
terras te gaan zitten en blijven observeren.
-Het in samenspraak met Penningmeester Hockeyclub Waalwijk (tevens Rabobankfinancieringsspecialist en registeraccountant!) inkomsten verleggen door de trainersvergoeding bij de
hockeyclub op andere rekeningen te laten storten.
-Zakelijke inkomsten verzwijgen.
-Pand en exploitatieoverdrachten zonder factuur afrekenen om geen alimentatie hoeven te betalen.
-Het stopzetten van betalingen voor faciliteiten zoals energie en lease-auto, nadat ik en de
getraumatiseerde kinderen terug thuis kwamen wonen na de interventie door Steunpunt Huiselijk
Geweld.
-Schulden aantekenen aan zijn vader om “geen gezinsinkomsten” te hebben.
-Wegsluizen van gezinsinkomsten door lijfrentepolis (forse kwartaaluitkering bedoeld voor
hypotheekbetalingen waarvoor ik ex-schoonouders diende te bedanken) terug op naam van zijn vader te
laten zetten.
-Mijn vriendinnen tegen mij opzetten door te vertellen dat ik de kinderen bij hem weghield en
mishandeling zou hebben verzonnen.
-Het bedreigen van een aannemer welke een offerte maakte voor herstelwerk wat hij drie jaar lang
weigerde te voldoen.
-Kort achter mij gaan rijden, met een naargeestig donkere uitdrukking welke ik maar al te goed ken- als
pure intimidatie
-Dreigen met moord en zeggen dat hij de ex van LG wel begrijpt dat hij haar vermoordde
-Dreigen met zelfmoord.
-Mijn vader een leaseauto “schenken”, mij met de zakelijke verantwoording opzadelen.
-Mij buiten zaken te houden tijdens zakelijke afhandeling Mirabelle met advocaat en mij als “ziek en af en
aan opgenomen in inrichtingen” te benoemen.
-Samen met zijn vader zaakjes afkopen zonder mij erin te erkennen.
-Chanteren van DF (die mij financieel steunde)
-Mijn Brabantse advocaten mbv Rabobank en zijn vader manipuleren.

