Contact: info@dorpsraadkloosterzande.nl|| Website: http://www.dorpsraadkloosterzande.nl
Voorwoord van het bestuur en de redactie

Feeling good, while doing good
Bijna de helft van de Nederlanders van 15
jaar en ouder doet vrijwilligerswerk: ze zijn
onmisbare schakels in onze samenleving. In
elke buurt, in elke wijk, in elk dorp en in elke
organisatie spelen vrijwilligers een
belangrijke rol. En dat is al vele jaren zo.
Zo heb ik ook altijd vrijwilligerswerk gedaan.
Maar ook in een gezin is iedereen op een of
andere manier actief voor zijn of haar
omgeving. Soms is het vrijwilligerswerk een
extra baan naast je dagelijks werk. Maar wel
een hele belangrijke. Het zit dikwijls in de
normen- en waardepatronen om iets voor je
medemens of voor je omgeving te doen
puur omdat je vindt dat het moet gebeuren.
En het is meestal nog leuk werk ook, zeker
als je ziet dat het een positief effect heeft
op het dorp waarin je leeft en woont.
Het is mooi om te zien dat ik daarin niet de
enige ben. Bijna nergens ter wereld vind je
zoveel vrijwillige inzet als in ons Nederland.
Hoe binden en boeien we deze mensen?
Want het blijkt steeds moeilijker te zijn om
nieuwe vrijwilligers aan te trekkers.
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Vrijwilligers spelen een rol om verbindingen
te leggen in de sociale contacten en
bijvoorbeeld in de sport. En vandaaruit
focussen ze zich weer op de normen en
waarden die ze met elkaar delen. Vrijwilliger
zijn is een universeel begrip. Toch zijn er ook
vrijwilligers die zich inzetten om
persoonlijke reden.
(laaste alinia komt in officiele versie erbij)

Slechtziend?

Voor diegenen die wat
moeite hebben met het
lezen van kleine lettertjes
kan je d.m.v. de {ctrl} toets
en het scrolwieltje van uw
muis deze nieuwsbrief
vergroten.

Redactie:
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak & Design: Tamara Postma
ABN & Spellingscontrole: Chris van Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
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De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in oktober 2019
met de volgende onderwerpen:
-

Kerk in Kloosterzande (K.I.K)
Evenementen 2019
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Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…
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Aandachtspunt voor september:

- Indien u lid bent van de Rabobank wilt u dan, bij de komende
Clubkas Campagne, op de dorpsraad stemmen zodat we enkele
euro’s extra kunnen toevoegen aan de kas van de dorpsraad?

- Stemmen op ons kan vanaf 27
september t/m 11 oktober 2019!
Evenementen 2019
Wij willen proberen om allerlei evenementen die plaats vinden in onze gemeente in de
nieuwsbrieven te melden. U zult kunnen begrijpen dat wij dit alleen maar kunnen met uw
medewerking. Heeft u een evenement meldt dit aan robert@dorpsraadkloosterzande.nl
Gemeenteraadsvergaderingen
Uit op Zondag (Dream Music)
Hondenplons
Bamisfeesten
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Herfstvakantie
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Wintertijd
Uit op Zondag ( DJ Peter)
Jaarvergadering dorpsraad
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

zie www.gemeentehulst.nl
Zondag 1 september
Zaterdag 7 september
Vrijdag 20 tot Zondag 22 september
Zondag 22 september
Vrijdag 12 oktober t/m Zondag 20 oktober
Zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 17 november
Dinsdag 19 november
Zondag 8 december
Woensdag 25 en Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december

De Grote Putting

Over het ontstaan:
Op paleogeografische kaarten valt het op dat Zeeuws-Vlaanderen zo’n achtduizend jaar geleden
nog één geheel vormde met de noordelijk gelegen huidige eilanden tot voorbij SchouwenDuiveland. Wat op de huidige geografische kaarten niet meer als “vasteland” te zien is, zijn de
veenlandschappen die zich over heel Zeeland uitstrekten. Het oosten van Zeeuws-Vlaanderen is
zandiger en loopt wat omhoog en vormde zo een gebied waar mensen konden wonen. Op een
oude, pleistocene zandrug die van oost naar west loopt, zijn nog archeologische vondsten
gedaan, zoals een Romeins castellum bij Aardenburg. Voor een geoefend oog zouden de
contouren van dit castellum nog te herkennen zijn in het stratenpatroon van Aardenburg.
Door de stijging van de zeespiegel evolueerde de kustlijn stilaan tot wat we nu op de kaarten
kunnen terugvinden. Land werd overspoeld door zout water tot men in de twaalfde eeuw dijken
ging bouwen om het terug te winnen op de zee. Deze gebieden noemt men oudlanden en de
Grote Putting is één van de weinige overgebleven oudlanden in Zeeuws-Vlaanderen.
Door zijn lage ligging ten opzichte van de omringende polders bleef het vochtig gebied, waar zich
veen vormde dat door de toenmalige bewoners ontgonnen werd om er na verbranding het zout
uit te kunnen winnen. Dit noemde men moernering, selnering of darinkdelven. Tot in de jaren
zestig van vorige eeuw was het gebied ‘s winters slechts heel moeilijk toegankelijk via enkele
karrensporen. De rest was sompig moerasland.

Door ruilverkaveling, gevolgd door diepe ontwatering is een centraal gelegen gebied van ca.
65ha overgebleven en dat wordt nu beheerd als weidevogelreservaat. Een systeem van
greppels, sloten, een stuw en een watermolentje moeten er voor zorgen dat de waterstand het
hele jaar door vrij hoog en constant blijft. Hier en daar ontstaan smalle rietkragen in de sloten.

Ligging:
Tussen Kloosterzande en Hengstdijk ligt de Grote Hengstdijkpolder, waar de Putting deel van
uitmaakt. Het gebied sluit aan bij de Westvogelpolder, met daarin de Grote Vogel. Beide
gebieden worden vaak samen vermeld.
Toegang:
Het gebied is niet vrij toegankelijk.
Aan de Karnemelksstraat is een kijkheuvel opgeworpen van waar men uitzicht heeft over het
gebied. Men kan het gebied wel doorkruisen over een onverharde weg die voert langs de
Plattendijk, die het gebied in noordelijke richting begrenst. Wie daarna rechtsaf de Plattendijk
oploopt en rechts aanhoudt, kan hier een mooie wandeling maken. Via de onverharde
Kwikstraat komt men op de parallelweg van de N60 uit. Volg deze tot bij het kruispunt met de
N60 waar men rechtsaf dient te gaan. De wandeling leidt nu verder over de dijk tussen
Westvogelpolder en Putting met overal fraaie vergezichten over de Putting en leuke doorkijkjes
op de kreek.
Het belang van dit soort landschappen:
Vogels:
De Putting is een ideaal weidevogelgebied voor grutto, tureluur, kievit, slobeend, wilde eend,
graspieper en veldleeuwerik. Ook rietvogels als blauwborst, rietzanger en rietgors vinden er hun
habitat en in kwarteljaren zitten er steevast enkele kwartels. In de winter vindt men er grote
aantallen kolganzen, wintertalingen en smienten. In voorjaar en najaar zitten er lepelaars,
zilverreigers en diverse soorten steltlopers.

Kleine zoogdieren:
De Putting is ook een thuis voor niet zo algemene soorten als tweekleurige bosspitsmuis,
waterspitsmuis, veldspitsmuis, dwergspitsmuis, rosse woelmuis, ondergrondse woelmuis,
aardmuis en dwergmuis. Twee van de bovenstaande soorten staan op de Rode Lijst van
bedreigde zoogdieren in Nederland namelijk de veldspitsmuis (gevoelige soort) en de
waterspitsmuis (kwetsbare soort). De veldspitsmuis is één van de aandachtssoorten uit de
provinciale nota soortenbeleid.
Volgens de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen komen binnen dit Atlasblok drie soorten
vleermuizen voor: de Gewone grootoorvleermuis, de Dwergvleermuis en de Laatvlieger. De
Gewone grootoorvleermuis staat eveneens op de Rode lijst van de bedreigde zoogdieren en is
aangemerkt als een gevoelige soort. Alle vleermuizen zijn Europees beschermd en vallen onder
de Habitatrichtlijn.
Flora:
Met aangepast beheer wil men uiteindelijk komen tot een reliëfrijk, nat, matig voedselrijk
grasland dat geleidelijk overgaat in bloemrijk grasland met plaatselijk zoet tot licht brak water en
verder evoluerend naar struweel. Zo wil men komen tot een landschap zoals dat in het begin van
de vorige eeuw heeft bestaan. Kleinschalig, met geleidelijke overgangen. Op de lager gelegen
delen langs de Vogelkreek waar langdurige en rechtstreekse overstroming met kreekwater
voorkomt, ontstaat zilverschoongrasland met een zilte inslag. Naast algemeen voorkomende
grassoorten als fiorin en geknikte vossenstaart zijn er ook bijzondere soorten: slanke waterbies
en kruipend moerasscherm en kenmerkende zilte soorten als moeraszoutgras, melkkruid en zilt
torkruid.
Het zilverschoongrasland gaat op de hogere, drogere plaatsen over in kamgrasweiden met
kenmerkende soorten als kamgras, madeliefje, gewone rolklaver en witte klaver. Op deze
hogere plaatsen wordt deze vegetatie afgewisseld door braam- en meidoornstruweel. Het water
in de poelen is helder, zoet tot licht brak, met een watervegetatie van schedefonteinkruid, zilte
waterranonkel, zittende en gesteelde zannichellia. Langs de dijken die het plangebied omzomen
komen soorten voor als glanshaver, gewone agrimonie, dubbelkelk, knolboterbloem, pastinaak
en wilde peen.

Heelblaadjes

Pastinaak

De dagvlinders: koninginnepage (Rode lijst, gevoelig), groot koolwitje, klein koolwitje, klein
geaderd witje, boomblauwtje, atalanta, distelvlinder, kleine vos, dagpauwoog, bont zandoogje,
argusvlinder en oranje zandoogje zijn in de omgeving van het plangebied waargenomen.

Zwartsprietdikkopje

Bronnen:
http://www.deltabirding.nl/de-putting.html
https://natuur.hengstdijk.eu/zuid.html
Land in zicht / Karen Kroese, Robbert Jan Swiers, Wim van Wijngaarden, uitgave Provincie
Zeeland

Stichting Slachtofferhulp Zeeland
Kent u deze organisatie? Het is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan slachtoffers van
een misdrijf, een verkeersongeval of van discriminatie. De vrijwilliger bij Buro Slachtofferhulp:
-

helpt u direct of maakt een afspraak
behandelt alles wat u vertelt
vertrouwelijk
komt eventueel bij u thuis
geeft gratis hulp

U kunt altijd terecht bij een vrijwilliger van Buro Slachtofferhulp bij u in de buurt. Zij helpen u als
een misdrijf of een verkeersongeval meemaakt. Zij weten door training en ervaring wat zij voor u
kunnen doen. Als het nodig is wijzen zij u de weg naar andere mensen zoals een juridisch
hulpverlener, het algemeen maatschappelijk werk of een letselschadebureau.
Wanneer u, of iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring, te maken krijgt met
bijvoorbeeld een diefstal, verkrachting, inbraak, aanranding, vernieling, overval, bedreiging,
beroving of een mishandeling, dan is Buro Slachtofferhulp er voor u. De vrijwilliger biedt u hulp
door:
-

met u te praten over wat u is overkomen
aan u advies en informatie te geven over allerlei praktische zaken zoals het invullen van
formulieren en het schrijven van brieven
met u mee te gaan naar de politie, arts, advocaat of rechtbank
voor u contact op te nemen voor bemiddeling van de schade met:
o de verzekeringsmaatschappij
o een juridisch specialist
o een officier van justitie
o fondsen zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Schade kan er zijn aan uw auto, fiets, scootmobiel of brommer, lichamelijk letsel, maar ook
angst, slapeloosheid, woede, schuldgevoelens en onmacht. Ook bij de papierwinkel in de
maanden daarna. Je staat pas stil bij de gevolgen van een verkeersongeval als je er op een dag
zelf bij betrokken raakt. Als u wilt praten over uw schrik, verwarring, woede of verdriet staat
deze stichting voor u klaar. Ook wordt er bemiddeld wanneer u behoefte hebt aan contact met
de veroorzaker of juist met het slachtoffer.
In de doolhof van instanties, schaderegelingen en juridische procedures, waarmee u na een
ongeval te maken krijgt, zet deze organisatie de zaken samen met u op een rij.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
TC Hontenisse
Note van de redactie.
Door een menselijk foutje zijn wij vorige maand een deel vergeten. Hierbij publiceren wij alsnog
het missende deel.

Clubkampioenen van de vereniging
Al vanaf 1978 zijn er in de club wedstrijden gespeeld voor het clubkampioenschap. Eerst
senioren alle leeftijden, toen alleen senioren en toen naast de senioren alle leeftijden ook apart
de 35+ categorie. De laatste jaren is het merendeels 35+. Door omstandigheden zijn er ook
diverse jaren geen echte wedstrijden gespeeld om het clubkampioenschap. Uiteraard zijn er
naast het enkelspel ook de dubbelspelen en de mixed-dubbel-spelen georganiseerd. De junioren
werden gescheiden van de senioren. Er waren wel mogelijkheden om als junior mee te doen bij
de senioren maar dit stuitte nogal eens op problemen. Hieronder het lijstje van de
clubkampioenen bij de dames en bij de heren.

DAMES
1978-1979-1980-1981
1982-1983-1984-1985-1986
1987
1988-1989-1990-1991-1992-1993
1994-1995-1996-1997-2007
1998
1999-2000-2002
2003
2005
2008
2009

: Lies Mast
: Liesbeth de Klerk
: Christel Asselman
: Esther Vervaet
: Claudia Roctus
: Chantal de Dijcker
: Fanny Kool
: Cheska van Kruyssen 35+
: Brenda Rademaker
: Bonnie Tieleman
: Brigitte de Waal

HEREN
1978-1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985
1986-1987-1988-1990
1990-1992
1991
1994-1995-1996
1997-2013
1998
1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016-2017-2018

: Johnny Rottier
: Jo d’Hooghe
: Yvan De Vilder
: William Asselman
: Gyon Asselman
: Jan de Klerk
: Patrick Vervaet
: Robert Asselman 35+
: Peter de Roeck 35+
: Stefan Bogaart
: Dominique Asselman
: René van Gassen
: Ron Salomé
: Jos Morcus
: Wim Strobbe 35+
: Reggy Lambert
: Martien Sponselee

Nieuws voor de jongeren/jeugd

Zeeuwse jongeren keren dorpen de rug toe: leegloop op
platteland
De grote Brabantse steden Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven trekken in toenemende
mate jongeren uit onze dorpen. Twee op drie Zeeuwse jongeren vertrekken voor een hbo- of
universitaire opleiding uit hun geboortedorp en keren niet meer terug
De leegloop van hoogopgeleiden kan op termijn grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid
van het Zeeuwse platteland. “We signaleren een sluipende trend. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen
raken dorpen hoogopgeleide jongeren kwijt aan de steden. Kennis en ondernemerschap lekken
weg.”

Triomf van de stad
De grote Brabantse steden, maar natuurlijk ook Rotterdam en Amsterdam, werken als een
regionale magneet voor vooral jonge mensen uit plattelandsgemeenten. De afgelopen twintig
jaar is er enorm geïnvesteerd in de ontwikkeling van de steden als economische motor van
Brabant. Dat is goed gelukt maar we beginnen nu de gevolgen te zien voor gemeenten in
Zeeland. De zogeheten braindrain of het wegtrekken van hoogopgeleide jongeren versterkt de
vergrijzing op het platteland. ”Minder jongeren betekent op termijn dat het geboortecijfer lager
wordt terwijl het sterftecijfer door de vergrijzing al jaren toeneemt. Het is ook een aderlating
voor de vitaliteit van het platteland. Er zijn steeds minder mensen die een bijdrage leveren aan
de lokale gemeenschap. Juist hoogopgeleiden spelen vaak een voortrekkersrol in besturen van
verenigingen.”

Kloof stad en dorp
Met de leegloop wordt de kloof tussen de steden en dorpen alleen maar groter.
,,In de stad verzamelt zich alles wat hip en hoogopgeleid is. In de dorpen blijven veel ouderen en
lager opgeleiden over.” Dat heeft gevolgen voor woningbouw, gezondheidszorg en bedrijfsleven.
De kloof zien we ook terug in de uitslagen van verschillende verkiezingen. ”D66 en GroenLinks
groeien in de steden terwijl aan de randen van de provincie juist meer gestemd wordt op
partijen als PVV, SP en 50Plus.”
Een bevolkingskrimp zoals in sommige gedeelten van Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en Groningen
is al jaren daardoor in gang gezet. ”Als je nu niet de oorzaken van die leegloop onderzoekt en
maatregelen neemt, kan dat over tien tot twintig jaar natuurlijk heel anders zijn.” De politiek is
aan zet. Niet alleen de landelijke politiek maar ook zeker de Zeeuwse. Alleen maar er over praten
heeft een zin meer. Actie!

Hoe vaak heeft u mediaberichten zoals hierboven al gelezen of gezien?
Wij als dorpsraad meermaals en het blijft een heet hangijzer voor onze regio (en de provincie)
De vergrijzing is hoog terwijl de jeugd zijn heil elders zoekt voor o.a. een opleiding of
werkgelegenheid omdat ze die hier niet kunnen vinden noch krijgen.
Maar hoe krijg je deze groep mensen nou terug naar Zeeland? Dat is waar velen over nadenken.
Wij van de dorpsraad willen uw mening eens horen. Hoe zou U deze potentiële werkers, de door
ambitie gedreven jongeren terug willen halen naar onze mooie regio?

Nieuws uit de regio
Nieuws uit de regio, Zeeuws-Vlaanderen en/of Zeeland september 2019
-

ZorgSaam is in Zeeuws-Vlaanderen een bekende naam. Er zijn ruim 3000 mensen in
dienst en daarnaast zijn er ook nog circa 1000 vrijwilligers. De ouderenzorg, de thuiszorg
en de ambulance geven een samenhangend aanbod van zorgvoorzieningen in heel
Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen functies in de zorg, maar ook in de ICT, de techniek, de
administratie en het facilitaire gedeelte zijn sterk vertegenwoordigd.

Oprichting jeux de boulesclub
Wij spelen elke donderdagmiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. in de Binnendéur.
De club is enkel voor KBO leden, of mensen die lid willen worden van de KBO Kloosterzande e.o.
Voor meer inlichtingen of inschrijvingen: E. Sponselee, secr. KBO

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor september:

De dorpsraad heeft als motto: ‘Het geheim van
dingen gedaan krijgen, is ze (samen) doen.’
Nieuws uit De Binnendéur
Voor meer informatie en activiteiten die gehouden worden in ‘De Binnendéur’ kunt u kijken op
de website van HulstvoorElkaar of via de onderstaande link.
https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/activiteitenkalender

Nieuws van de Dorpsraad
Bottom-up initiatief
Binnenkort gaat de gemeente Hulst starten met het Bottom-up initiatief.
Hiermee krijgt elk dorp of stad een bepaald bedrag toegewezen die voor verschillende projecten
kunnen worden gebruikt.
De inwoners van Kloosterzande kunnen zelf ideeën of projecten voor Kloosterzande zelf
aanleveren bij De dorpsraad of de Gemeente. Hierbij moet wel een grote groep mensen achter
staan om dit te kunnen realiseren. Als het door de inwoners gekozen project genoeg steun krijgt
en ook de gemeente keurt het goed zal het project gerealiseerd worden.
(Zie gecorrigeerde tekst in email)
Verdere uitleg hierover zullen wij ook gaan behandelen tijdens onze jaarvergadering.

Foto van de maand

Heeft u nou ook een mooie foto gemaakt die u zou willen delen met een grote groep lezers…
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres
foto@dorpsraadkloosterzande.nl

Nieuws van de redactie:
Vrijwilliger worden in de dorpsraad
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Niet dat ons verloop groot is maar met een
groter aantal mensen kun je ook meer projecten aanpakken en tot een goed eind brengen. We
zoeken mensen, liefst met een breed netwerk, die het een uitdaging vinden om de inwoners te
helpen met het verbeteren van hun leefomgeving. Inwoners die zich vrijwillig willen inzetten
door kennis, netwerk en tijd te delen met maatschappelijke projecten. Die maatschappelijke
projecten zijn talrijk en heel divers. Daar staat natuurlijk ook iets tegenover. Je inzet als
vrijwilliger biedt naast een nieuw netwerk, inspiratie en collegialiteit, zinvol werk met
burgerinitiatieven en sociale ondernemers.
Momenteel zoeken we vrijwilligers om het gras te maaien in ons Hof te Zandepark. De gemeente
Hulst heeft een zit-grasmaaier beschikbaar gesteld die we kunnen gebruiken voor dit terrein. We
halen wel zelf deze maaier op en brengen die ook weer terug naar het gebouw Dienst
Gemeentewerken in Hulst. Hier staat een kilometervergoeding tegenover. Wij maaien dit
grasveld ongeveer om de vier weken, ook al naargelang we vrijwilligers beschikbaar hebben.
We zoeken ook vrijwilligers voor onze digitale nieuwsbrief D’n Meulenwiek. Vrijwilligers die
graag informatie delen, officiële en niet officiële artikelen, en graag met de computer werken.
Die inwoners informeren en verwelkomen we graag.
Ben je nieuwsgierig, maar weet je nog niet zeker of de dorpsraad wat voor je is? Kom dan langs
voor een bakje koffie, maar bel of mail eerst iemand van de bestuursleden.
De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuist
vermelden van gegevens in de D’n Meulenwiek. De redactie acht zich slechts gebonden tot
verbetering in de eerstvolgende editie.
•

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, , fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

AVG privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze website
toegevoegd.
Deze is hier te vinden; http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/
De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaart gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
• Geslacht, achternaam, voornaam, adres en woonplaats
• Emailadres
• Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het bijhouden
en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
• Voorzitter, penningmeester en secretaris
• Beschermd met een wachtwoord
• Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog
passen bij diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
• Van diegenen die te kennen hebben gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden.
• Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven
van de dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.
• Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
• Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden
geplaatst.
• Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

