Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
Blinde kopie:

Trudi Verstegen trudiverstegen@gmail.com
gaarne uw hulp
8 maart 2018 om 14:08
Familierecht Breda familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl, jeugdrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
max@sunoleur.com, l.ottens@s-hertogenbosch.nl, pavanderhaegen@telenet.be

Geachte mevrouw, heer, lectori salutem,

Naar aanleiding van ons telefoongesprekken van 21 februari jl. en van zojuist/heden, verzoek ik u om de onderstaande
informatie. De informatie is voor mij van groot belang voor de verder te voeren procedure. In deze procedure is het van groot
belang om informatie te kunnen verstrekken over het verloop van de onderstaande procedures. Ik verzoek u derhalve om de
processen-verbaal van de zitting en de grosse van de onderstaande procedures. Deze hebben betrekking op door namens mij
en/of JBB gevoerde procedures inzake mijn drie kinderen:
(16921 Clusternummer kinderen Splinter) Nikki Marthe Milou 16-12-1999, Mart Trumnan Edison 11-07-2005 en Madelief Zoë
Annelique Splinter)
23 november 2015 C/02/307307/JERK15-2156 (verzoek OTS)
29 maart 2016 C/02/313447/JERK16/500, C/02/313448/JERK/16/551, C/02/313451/JERK16/554
6 april 2016 C/02/313447/JERK16/500, C/02/313448/JERK/16/551, C/02/313451/JERK16/554
18 augustus 2016 C/02/317875/JERK16/1205, C/02/317877/JERK16-1207, `C/02/317876/JERK16-1206
Alle ingediende stukken voorafgaand aan VOVO zitting:
20 september 2016 om 11:00 uur D10050529, alsmede alle correspondentie omtrent het terugtrekken van mevrouw Loes Stam
(advocaat)
10 oktober 2016 VOVO Zitting Splinter/Verstegen D100505-2417437 met zaaknummer 320290
9 maart 2017 Wijziging VOVO 326316
4 april 2017 Wijziging VOVO 326316
24 mei 2017 iz. Echtscheiding 323278
12 september verlenging OTS zaaknummer 333214
6 oktober verlenging OTS zaaknummer 333214
24 oktober 2017 verlenging OTS zaaknummer 333214
29 november regiezitting ES zaaknummer 323278
Kunt u mij alstublieft tevens de nummers van alle ingediende stukken (brieven) en mappen doorgeven welke in uw bezit zijn?
Deze informatie werd mij tot op heden deels onthouden door een van mijn advocaten waardoor ik hieraan niet kon noch kan
refereren op een door de rechters gevraagde wijze. Dientengevolge kan ik hier niet naar verwijzen naar eerder ingebrachte
stukken in de vervolgprocedure. Mr. Stam heeft mij dit op de dag van vandaag het fysieke dossier onthouden van haarzelf en dat
van haar voorgangster mr. Danielle van der Putten (welke laatstgenoemde mijn zaak niet kon vervolgen wegens ziekte van haar
dochtertje). haar opvolging nadat zij zich terugtrok van mijn zaak en de eerste VOVO-zitting werd uitgesteld.
Verder wil ik u vragen of het mogelijk is mij alle ingediende stukken welke u per mail ontvangen heeft van partijen te mailen.
Hopelijk lukt dat. Het is een veelheid waarvan ik het overzicht kwijt ben geraakt.
Ik weet dat mijn vraag omvangrijk is. Het belang in dezen is juridische ondersteuning teneinde mijn kinderen uiteindelijk een veilig
thuis te kunnen bieden.
Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking.

Trudi Verstegen
Massenetstraat 15
5144 WP Waalwijk
tel. 06-52428888

