Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Olaf Tennebroek olaf.tennebroek@gmail.com
Re: Proces verbaal VoVo
1 oktober 2018 om 12:18
Trudi Verstegen trudiverstegen@gmail.com

Nee, heb ik niet ontvangen.
Olaf
Op zo 30 sep. 2018 om 16:37 schreef Trudi Verstegen <trudiverstegen@gmail.com>:
Geachte heer Tennebroek,
Heeft u deze gekregen?
En zo niet waar niet?
Ik heb nadien zo’n tien keer verzocht om de processen verbaal van de zittingen via u, via mr. Schippers, mr. Rodenburg en mr.
Kranenburg….Ook zelf deed ik dit en kreeg nul op rekest. Dat ik dit via mijn advocaat zou moeten doen…
Rara kabouters.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.En deze van Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Hartelijke groeten,
Trudi Verstegen
Op 11 jan. 2017, om 17:07 heeft Olaf Tennebroek <olaf.tennebroek@gmail.com> het volgende geschreven:
ik heb idd eerst te horen gekregen dat er geen proces verbaal werd gemaakt; vervolgens heb ik om de aantekeningen
gevraagd..
Olaf
Op 11 januari 2017 om 17:01 schreef Trudi Verstegen <trudiverstegen@gmail.com>:
Beste Olaf,
Ik begreep van u dat de griffier louter aantekeningen heeft gemaakt tijdens de VoVo-zitting en dat deze opvraagbaar zijn.
U zou deze opvragen voor mij. Heeft u al een reactie gekregen in dezen, opdat ik de leugens die door Ed werden verteld
kan aantonen in de wijziging VoVo?
Hartelijke groeten,
Trudi Verstegen
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Trudi Verstegen <trudiverstegen@gmail.com>
Datum: 9 december 2016 16:50:06 CET
Aan: Olaf Tennebroek <olaf.tennebroek@gmail.com>
Onderwerp: Proces verbaal VoVo
Geachte heer Tennebroek,
Tijdens de VoVo-zitting zijn diverse uitspraken gedaan door Ed die gelogen zijn. Om op voorhand een bepaalde sfeer te
creëren in de echtscheidingszaak lijkt het mij verstandig de rechter deze leugens voor te houden, dan weet hij wat voor
vlees hij in de kuip heeft. Daarvoor is het nodig om beschikking te krijgen over het proces verbaal, zodat de leugens
stuk voor stuk kunnen worden weerlegd.
Zou u het proces verbaal willen opvragen. Dit is volgens mij ook nodig voor het wijzigingsverzoek.
Hartelijke groeten,
Trudi Verstegen

--

Advocatenkantoor

Tennebroek
Mr. O.P.N.M. Tennebroek
Advocaat

Advocaat
Kardinaal van Rossumstraat 58
5104 HN Dongen
Tel ( 0162) 32 02 42
Fax (0162) 31 21 01
Internet www.tennebroek.nl
Inline afbeelding 1

DISCLAIMER
De inhoud van deze email is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Gebruik van de
inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht
deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij vriendelijk direct contact met ons op te
nemen onder telefoonnummer (+31) 0162-320242. Advocatenkantoor Tennebroek doet al het mogelijke de
verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige
schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of bij deze mail verzonden virus of anderszins
schadelijke attachments.
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information, intended only for the use of the
addressee. You should not distribute its contents to any other person. If you are not the intended recipient,
please notify the sender above mentioned immediately. Phone number (+31) 0162-320242.
Advocatenkantoor Tennebroek maintains active anti-virus policies and accepts no liability for any damage
which may be caused by any virus transmitted by this e-mail or any attachments thereto.
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Olaf Tennebroek

