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LILIEC
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"LILIEC"
"an
dinsdag 2 januari 2018 0:24
Re: klacht GEVONDEN !

anje,
vooreerst, ik heb a een 4 uur geslapen.

Maar lees!
Nu snap ik het!
Moens heeft tussen 11 september en 10 oktober getracht om die directie RWO - inspectie
achter me te krijgen.
Wellicht al met de "bewijzen" door de buur.
----Maar die wilden niet.
Hij heeft getracht me via de RVA te pakken, en zij kwamen langs, zogezegd voor "man-envconsult", maar het was eigenlijk een controle.
----En dat liep mis ; de RVA draait wel, maar nu minder dan vroeger, op basis van de
info van een burger. Ze controleren me al ongeveer 2-jaarlijks hé? En ze weten ook dat ik
60+ ben, dus vinden het hun probleem niet. Zij moeten besparen.
Zijn eerste brief van 10/10 was dus al een wanhoopspoging om me stuk te krijgen, want ;
----De politie draait niet als een "burger" dat eist (daar ben ik nu heel zeker van). Zeker
geen verhuurder, want Moens is dat letterlijk enkel en alleen, geen voorrrechten, en de
huurders ook niet, tenzij zij arm zijn. Het OCMW gaat ook de andere rijkdom na (kapitaal of
eigenaarschap van ....), zie Westende-Bad, de oude vrouw onderaan!
Dus NIETS heeft belang,
enkel de strafzaak, want het is enkel en alleen een buitenwettelijke wanhoopspoging.
In dat opzicht is je document van arbeidsongeschiktheid van groot belang, de klacht minder.
Dus je klacht geeft enkel veel meer munitie, als je die dan ook handtekend enzovoort.
En je kan stellen dat je dat doet als het echt een opzeg van huur zou betreffen (wat het dus
niet is, wel zuivere intimidatie)
Het heeft niets te maken met of de politie achter ons staat of niet.
Ze helpen enkel met de strafzaak, en niets anders, zij controleren zelfs niet.
Het heeft ook enkel Vander Veken van slag gebracht, en dat was een grote hulp voor ons.
E is geen opzeg of uitzetting!
Daarom wil hij dat ik procedeer, zodat hij misschien toch via een rechtszaak zou winnen als
ik te dom zou zijn, en ik de kosten maken, hij niet.
Dus strafzaak, daar kan ik niet verliezen, enkel winnen. Mijn laatste aangetekend schrijven.
Het is nu letterlijk zoals het altijd voorheen was. Geen probleem! Juist minder!
Moens is wanhopig en draait zot, wat De Man ook deed, wat Csehek deed, wat die huidige
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buurvrouw doet.
Maar Moens is zo arrogant dat hij de strafwet vergeet. Ook de huidige buren, Csehek was
slimmer.
Hij denkt echt dat zijn huurders te dom zijn om strafrecht te zien en zich laten doen.
Kop op,
we hebben hem definitef verslagen.
Niemand zal nog zijn vingers aan hem willen branden. Zeker niet 2018 of 2019.
kusje
Hugo
Maar zeker dat document van je arbeidsongeschiktheid is nuttig voor de strafzaak.
Het is tijd om 8 jaar gepest te stoppen.
Al die instanties hebben met onze voeten gerammeld, sorry, al die vrouwen die amateurs
zijn, hun job niet kunnen.
Ook Belfius.
----- Original Message ----From: An
To: LiLiEc
Sent: Monday, January 01, 2018 8:00 PM
Subject: klacht

Liliecje,
ik heb mijn klacht denk ik goed voorbereid en ga dat morgen rustig verder in orde maken
voor donderdag, voor nu is het even genoeg vandaag.
Ga wat lezen en op tijd naar bed, ik ben moe.
Jij zal ook moe zijn verwacht ik. Morgen dus een nieuwe dag, het regent hier op het
moment.
We zijn via Luik en de Ardennen terug gereden en het was inderdaad behoorlijk druk maar
opvallend, amper vrachtwagens te zien.
Ik wens je een kalme, prettige avond, goede nachtrust ook alvast,
kusje
An
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