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Geachte Heer,
Betreft:

Bijkomende klacht tegen advocaat Mr. Maaike TREMMERY i.v.m. pleidooi gisteren in
kortgeding; ik verwijs expliciet naar de voorgaande tuchtklacht van 2 september 2009
waarin ze mij toen al betichtte in o.a. bijzijn van mijn gebuur Johny DEWITTE dat ik “mij
bedrieglijk onvermogend maak”.

Heden morgen, bij de zitting in kortgeding om 10h05 te Kortrijk1 verklaarde Maaike Tremmery om 9h50 in
het publiek luidop dat er zeer ernstige problemen zijn met mijn zoon deze maand sinds hij sinds juni voor
zijn vader koos i.p.v. voor zijn moeder.
Zij verklaarde letterlijk ter zitting dat er een brief onderweg was van het CLB en dat de situatie ook met
de zoon uit de hand zou lopen. Toen ik dit deze morgen te Don Bosco ging natrekken, bleek daar
helemaal niets van aan te zijn, en mijn zoon zal de nodige verklaringen van de leerkrachten
verzamelen dat het net omgekeerd is, dat hij namelijk tot een sociaal toonvoorbeeld aan het
uitgroeien is, die veel meer onderneemt dan ooit tevoren (hij zat trouwens 10 jaar aan de rilatine en
concertadrugs met maximale doses van 52 mg bij de moeder, en dat werkt dus ook letterlijk zoals de
bijsluiter het zegt ‘verdovend’ en nu is hij al vier maanden ontwend en terug voor zichzelf aansprakelijk
en toerekeningsvatbaar).
Omdat dit opnieuw de zoveelste manipulatie van de rechter is, maar ik nu wel na het nonsenskortgeding van 24/03/2004 besef wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor mijn kinderen, omdat de
rechter zelfs niet eens de wettelijke bilocatieregeling wou overwegen op mijn vraag voor het jongste
Stientje (en dat MOET in eerste plaats) en bovendien ook niet eens de schoolkeuze van haar als eis wou
opnemen terwijl er politioneel vastgesteld werd dat het de vrouw isdie continu ook de kinderen
eenzijdig van school verandert (ook op dit moment nog met de tweede dochter Marieke van Sint
Paulus naar Spes Nostra), besef ik de ernst van de situatie.
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Kortgeding na afgewezen vorig kortgeding van 06/08/09 en eenzijdig verzoekschrift 25/08/2009 om in
een derde poging nu ook het jongste kind af te nemen, nadat zij besloot om niet meer naar de
moeder te willen gaan met geweld op de persoon zelf door mijn echtgenote het recht voor de derde
maal in eigen handen nam en gewelddadig optrad en zelfs met een deurwaarder het jongste met
DWANG ging halen (zie ook verklaring directrice van de Groenheuvelschool Bellegem en dit lijnrecht
tegen het expliciete verbod bij beschikking door Voorzitter E. Vervaeke op blz. 3 van bijgevoegde
besluiten).
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Omdat ik u de kans wil geven, dit in alle objectiviteit te bekijken en u ook nogmaals expliciet mededeel
dat ik een internationaal boek in vier cultuurversies plan waarin dit soort zaken letteriljk vermeld worden
(pekzwarte bladzijden voor het Belgische gerecht worden hier geschreven, dat hebben ook de
procureurs volgens mij intussen wel door omdat deze advocaat zelfs praktijken gebruikt om mensen
‘psychologisch gestoord en kindergevaarlijk’ te verklaren terwijl ze op dat moment lesgeven aan 152
VTI-leerlingen van de derde graad en dus ook de beschikking van E. Vervaeke met de voeten treedt het is de GEBRUIKELIJKE deurwaarder van het kantoor Tremmery die mijn dochter ontvoerde op
04/09/09 uit de school ondanks zijn beschikkingstekst op blz. 3 in bijlage), deel ik u dit mee zodat u in het
volle bewustzijn kunt dit soort situaties stimuleren dan wel erin optreden.
Ik stel hier meteen al dat zowel de ‘Koster’ van Bellegem die ook les geeft in Don Bosco verleden week
net stelde, dat “Floris volledig openbloeit sinds de vakantie en hij zich voro het eerst zo goed lijkt te
voelen in zowel schoolomgeving als voor zichzelf”.
Een kopie van dit schrijven naar de voorzitter, naar de directeur en CLB van Don Bosco en naar de
syndicus voor het dossier om nogmaals nota te nemen van deze beschikkingstekst uit de bijlage:
*

*

Zeer maar werkelijk zeer ernstig feit: Op 25/08/2009 antwoord de rechter E. Vervaeke in zijn vonnis over het eenzijdig
verzoekschrift 04/420/C op de vraag
“Verzoekster wenst thans ‘gedwongen uitvoering met een manu militare’ optreden van de gerechtsdeurwaarder
gezien de flagrante blijvende niet-uitvoering door Jean Marc Van Belle van een rechterlijke uitspraak nopens de
bezoeksregeling over de kinderen” als volgt: “ met volgende letterlijke beschikking op pag. 3 van de uitspraak:
>>>
“De rechtbank stelt vast dat Marieke intussen de ganse tijd bij verzoekster is gebleven en tevens niet in vakantie
is gegaan naar haar vader. Stientje is ‘in bijzijn van haar ongeveer 17 jaar oude broer Floris’ de ganse vakantie
bij vader gebleven. Zoon Floris heeft geen signalen naar zijn moeder geuit alsdat er van enig fysisch of moreel
gevaar sprake zou zijn in hoofde van Stientje. .
Zelfs al kan er geloof gehecht worden aan het feit dat de houding van Jean Marc Van Belle ingegeven is door
mogelijkse vergelding van een opgelopen schorsing van bezoek tengevolge feiten gebeurd in 2005, kan niet
gesteld dat verzoekster, hoewel haar rechten geschaad zijn, in deze bijzondere aangelegenheid dient te grijpen
naar een uitzonderlijke uitvoeringsmaatregel waarvan de schade, dewelke dit aan het jonge kind Stientje (8
jaar) zal berokkenen, mogelijks groter zal zijn dan het recht van de moeder. De gevorderde maatregel is in die
zin buiten proporties vooral nu de rechtbank vaststelt dat de schermutselingen waarvan sprake voornamelijk
gebeurden na een binnendringen in de woning van Jean Marc Van Belle door verzoekster. De rechtbank stelt
tevens vast dat de procedure in kort geding reeds 2005 werd weggelaten van de rol, zodat kan worden
aangenomen dat er zich tussen 2005 tot heden geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan.”
Ondanks dit derde besluit na elkaar, en zonder de correctionele uitspraak af te wachten op 09/09/09 haalt mevrouw Langedock
Veerle op verschrikkelijk brutale wijze met gerechtsdeurwaarder Libbrecht op vrijdagmorgen 04/09/09 kidnapt.
Zoals rechter het hierboven stelt, is dit een actie werkelijk buiten alle proporties als we merken wat de weerslag ervan is op het
jongste Stientje en ook de directrice van de basisschool ten aanzien van haar idee over de werking van het gerecht in Kortrijk omdat
zij nadien zelf nog vaststelt (zie haar verklaring zelf!) dat hier ook door de deurwaarder duidelijk misbruik werd gemaakt van de
term ‘domicilie’ en zij de tijd niet kreeg om te zien dat er een procedure hieromtrent lopende was en de eerste schoolkeuze volgens
de richtlijn juridisch dient te worden voorgelegd aan een rechter en niet manu militair bestreden omdat de KG-beschikking terecht
stelt dat er ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’ is (en Marieke dit jaar voor de 3de maal door de moeder eenzijdig van school werd
veranderd van Rodenburg in juni 2005, naar BAMO in september 2005, vervolgens naar Sint-Paulus Wevelgem (SPWE) in
september 2007 naar nu nogmaals Spes Nostra in september 2009 zonder enige mededeling zelfs aan de vader hiervan (zie ook PV’s
iedere keer door vader neergelegd). De moeder beseft niet dat ze op deze wijze elk moederlijk gevoel van het jongste ook op
dodelijke wijze aan het vernietigen is en ze voor zichzelf beschermd moet worden omdat ze compleet haar eigen ruiten aan het
insmijten is.”

Met hoogachting en mijn zoon bezorgt u nog de bijkomende schriftelijke bewijzen. Vergeet intussen niet
dat het gerecht zichzelf belachelijk aan het maken is in Don Bosco zelf, want verleden jaar waren ze op
bezoeken in de rechtbank en nu wordt Floris zelf zijn aanwezigheid in de rechtbank... ontzegd door de
rechters.
Nochtans behoort hij tot de... komende generatie rechters, militairen, ambtenaren,
zelfstandigen, loontrekkenden, kaderleden...
VAN BELLE Jean Marc, o.a. OCMW-Raadslid Kortrijk en Ondervoorzitter Vlaamse Journalistenvereniging
maar vooral integere en onafhankelijke kleine zelfstandige (vrije beroeper + informaticus)
Bijlage:

*
*

Verklaring directrice Groenheuvel zelf Pleitstukken kortgeding waarin men na verloren kortgeding (op verstek nochtans
tijdens reis!) en daaropvolgend afgewezen eenzijdig verzoekschrift eerst het kind
ontvoert en nu bovendien nog een derde poging onderneemt jongste kind tegen
haar vader op te zetten en zelfs de schoolkeuze niet wil bespreken.
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