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Van buiten naar binnen; wat leeft er?
De slag bij Kloosterholt (Dagblad van het Noorden)
De slag bij Kloosterholt De òflopen week ston alles ien en rond t dörpke Kloosterholt ien t
teken van e veldslag van 450 joar leden en e hiele slag wer zulfs noaspeuld, krekt of t weer
1568 waas. Spieteg genogt waas der ien die week vol wonder en geweld amper aandacht
veur de mooie streektoalnoam van t dörp: Kloosterholt. Laang leden waas de noam nog
Oosterlee; t lijt per slöt bie Westerlij (Westerlee) en dan is n noam as…
106 berichten
3 berichten in traditionele media en
nieuwssites

Veel lof en respect voor organisatie, vrijwilligers en alle re-enactors. Aandacht van historici,
universiteit Leiden, scholen in de gemeente en NPO radio 1. Verder vinden ‘royal watchers’
en aantal inwoners het jammer dat de Koning niet even geweest is.

'Pieter Smitbrug' mogelijk gebouwd van hout uit conflictgebied (rtvnoord.nl)
Duizenden mensen geëvacueerd, minstens twintig soldaten en politieagenten zijn gedood en
de Amerikaanse ambassadeur spreekt van ‘gerichte moordpartijen’. 'Pieter Smitbrug' mogelijk
gebouwd van hout uit conflictgebied - #rtvnoord https://t.co/HiBziyohLq
19 berichten (in van 05.00 tot 09.00)
5 berichten in traditionele media en
nieuwssites

Burgerbelangen, Richard Kloosterhof, Alexander Nicolai, VCP, Civiele Techniek-tweet
mengen zich in deze discussie. Frame fout/besmet hout ondanks ontkenning dat hout
oorzaak conflict is. Daarnaast wordt FSC ‘neergehaald’, doordat een van de internationale
oprichters, Greenpeace dus, zich uit het keurmerk terugtrekt omdat ze vindt dat FSC te kort
schiet in verantwoord bosbouw in hoge risico-gebieden.

Onze TamTam is een compacte, feitelijke weergave en bevat duiding van issues, beelden en
mening van buiten naar binnen.
Heb je vragen over een onderwerp of wil je meer weten? Kom dan naar de Newsroom!

En verder:
Wat wordt ‘buiten’ genoemd?


Veel (88) likes en een zestal reacties op topdrukte in zwembad De Ringberg in Scheemda.



Werkzaamheden blijven een aandachtspunt. Straten ‘zo maar’ opengebroken, opeens borden in
voortuinen (door worteldoek heen) en onduidelijke communicatie daarover. Soms door ons, soms
door partijen die het voor ons doen (OWC) en soms door partijen als Enexis.



Mopper over veel te hoog gras in speeltuinen en uitlaatvelden. Als we maaien, laten we rommel
liggen. En veel bereklauwen langs fietspaden op dijken. Mensen ervaren dat als gevaarlijke en erg
vervelend.

Statistieken eigen berichten:
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