Nieuws
1. Stel u wordt vandaag benoemd tot redacteur van de MooiLaarbeekKrant en u
mag eenmalig wijzigingen en vernieuwingen doorvoeren voor de krant.
Wat zou u verbeteren aan de MooiLaarbeekKrant?
1 48pagina maximaal het moet leesbaar blijven en een inhoud pagina maken met de belangrijke
onderwerpen en pagina met toeristische tips in de vakantie tijd
1 Artikels opvallender. Verder Top
1 Ben heel tevreden met de krant. Ga zo door!
1 Ben zeer tevreden
1 Blijf continue, misschien iets minder dik, minder kleur mag ook per slot van rekening is de info
belangrijkste
1 Boerdonk eruit.
1 -Buurtvereniging pagina inzetten -Elke week een dag uit het leven van een immigrant
woonachtig in Laarbeek -Mooiste foto verkiezing; onderwerp naar gelang jaargetijde, nationale
feestdag enz. -Het beste idee van Laarbeek -Waarom woon ik hier zo fijn? Ex
1 Computers Laarbeek op de voorpagina ;)
1 Dat er ook in de mooilaarbeekkrant of de laarbeker berichten staan die over incidenten in de
gemeente gaat. Als voorbeeld wil ik aangeven dat vorig jaar iemand is doodgereden maar geen
enkele vermelding in de huis aan huis bladen was te vinden.
1 Dat hij ook bij mij wordt bezorgd
1 De krant in de huidige vorm bevalt goed
1 De krant ziet er goed uit.
1 De mooilaakbeekkrant is goed bezig.
1 De Mooilaarbeekkrant is echt top en ga zo door a.u.b. op een onderwerp na. Ik vind dat het
gedeelte van de gemeente in de Laarbeeker beter al dat wat de Mooilaarbeekkrant er in zet.
Duidelijker
1 De Mooilaarbeekkrant ziet er zeer en zeer goed uit, altijd is alles voor verbetering vatbaar, maar
dat zullen als ze er al zijn heel erg kleine dingen zijn voor de mooilaarbeekkrant.
1 De opmaak kan vaak wat rustiger, door de grote variatie in verschillende
onderwerpen/columns/items en het daarbij gebruikte stramien oogt het wat rommelig. Verder
geen op- en aanmerkingen, prima/prettige krant!
1 Doordat de advertenties en de redactionele stukken voor mijn gevoel erg op elkaar lijken qua lay
out , vind ik het ooit rommelig waardoor ik merk dat ik niet alles lees.
1 Ebt het plaatsen van een puzzel, verder zeer tevreden!!!
1 Een nieuwe interactieve rubriek lanceren die cross-mediaal is. Daarmee dus de MLK, internet en
mobiele telefoons c.q. tablets bestrijkt. Leuk voor de lezers c.q. betrokkenen bij de MLK maar ook
zeer interessant voor adverteerders. De Color-run leent zich daar bijv. absoluut voor. Je kunt
werken met polls, deelnemerFaceBook-pages, kleurrijke modeshows etc.
1 Elke maand een natuurgebied of historische plek in laarbeek beschrijven. Meer
interviews/artikelen van en over laarbeekse mensen. Bijvoorbeeld speciale
beroepen,hobby`s,ervaringen etc
1 Er staat momenteel toch echt te veel in wat niet boeit. ook minder goed of slecht nieuws hoort
in deze krant.
1 Eventueel de reclame zaken allemaal bij elkaar voegen? Achter in de krant?
1 Ga vooral zo door
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1 Ga zo door
1 Ga zo door! Misschien nog een diepte interview met inwoner van Laarbeek die bij veel mensen
bekend is. Een hulpverlener, een wethouder, beheerder van een buurthuis, winkelier,
verzamelaar, kunstenaar etc.
1 Geen Boerdonk editie in de LAARBEEK krant !
1 Geen idee, naar mijn mening is het perfect :)
1 Geen sport, geen reclame en alle andere onzin eruit
1 Geen.
1 Gewoon laten zoals hij nu is, hij ziet er fantastisch uit. Dus zo doorgaan.
1 Grotere/ belangrijke evenementen buiten Laarbeek, wel in de regio ook een plaatsje bieden?
1 Helemaal niets prima krant!!!
1 Helemaal niets. Is perfect zo
1 Helemaal niks. het is een fijne krant om te lezen en hoeven niks te veranderen
1 Het gaat hartstikke goed!
1 Het is een mooie krant . Misschien duidelijke koppen boven de blz Bv wat de blz wil uitdragen .
Sportclubs aan het woord laten of verenigingen ,buurten,.
1 Het is zo zeer goed
1 Hij is prima zo
1 Iets minder druk maken, komt nogal rommelig over
1 Iets overzichtelijker, rustiger uiterlijk Spelfouten eruit :-)
1 Iets serieuzer. nogal een aardig pulp/commercieel gehalte
1 Ik ben toevallig al redacteur van deze krant...
1 Ik ben van mening dat de redactie het uitstekend doet.!!!!
1 Ik mis af en toe wat beschouwing op Laarbeek, de politiek, de zorg, veranderingen die komen.
1 Ik vind dat de redactie zeer mooi werk levert. Ik zou niet weten wat ik daar nog aan toe zou
kunnen voegen.
1 Ik vind dat er te veel verschillende kleuren in de koppen verwerkt zitten. Meer uniformiteit
maakt het minder druk en rustiger om te lezen.
1 Ik vind dat er veel en uitgebreid in staat met mooie fotos dus ik zou daar niets aan veranderen.
Laatst stond er een pagina met vacatures in de krant, deze zou ik wel wat vaker willen zien.
1 Ik vind de krant geweldig!
1 Ik vind de MooiLaarbeekKrant helemaal geweldig , ik zou er niets aan veranderen
1 Ik vind het een fijne krant om te lezen en lees de krant ook helemaal. De columns spreken me
zeer aan en sport.
1 Ik vind het een prima weekblad.
1 Ik vind het een uitstekend blad houden zo
1 Ik vind het helemaal goed zo als de krant is.
1 Ik vind het n fantastische krant , goede layout n plezier om de krant te lezen , kijk er iedere week
naar uit
1 Ik vind het prima zo !
1 Ik zou ( uit ervaring: ik ben een kleine `speler` op de arbeidersmarkt) ook een kleine-speler tarief
hanteren voor advertenties. ik hanteer zelf dat verschil ook bij mijn coach-klanten. Ik vind dat
eerlijker, je wilt er toch eigenlijk voor iedereen `zijn`...b.v. Bedrijf jonger dan 2 jaar, instaptarief,
tussen 2-5 jaar trap1 tarief, en meer dan 5 jaar vol tarief. Of het verschil laten bepalen door, in
mijn geval: 1 mansbedrijf, instaptarief, 2-5 mensen trap 1 tarief en meer dan 5 vol tarief.
1 Ik zou de foto`s die gepubliceerd worden iets kleiner houden. Nu is het soms schrikken. Wat
minder foto`s van wethouder Briels. Die staat er al elke week in.
1 Ik zou de krant heel goed controleren op spelfouten want die staan er heel vaak in! ;)
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1 Ik zou de website aantrekkelijker maken. Het internet heeft zo veel te bieden en mensen klikken
eerder op audio en video fragmenten dan dat ze een lap tekst gaan lezen. Het zou een aanwinst
zijn, maar natuurlijk ook iets waar veel tijd in gaat zitten.
1 Ik zou graag hebben dat mooi Laarbeek hun politieke voorkeur voor de gemeente politiek niet zo
duidelijk laten blijken. Soms vind ik het een P.N.L krant
1 Ik zou niet weten wat ik zou willen wijzigen of vernieuwen. De krant bevalt me heel goed. Er
staan wel eens dingen in die me minder interesseren, sport bijvoorbeeld, en er worden wel eens
artikelen geplaatst waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar dat maakt de krant alleen maar
interessanter. Gewoon zo doorgaan.
1 Ik zou niets weten in mijn ogen is hij goed zo
1 Ik zou op deze voet doorgaan
1 Is prima zo! Laarbeeker is eigenlijk overbodig......
1 Jeugdredactie introduceren, waarbij de kleine schrijvers van Laarbeek hun `zegje` kunnen doen
1 Karel van Deursen opslag geven.
1 Laten zoals hij is. Dat is een goed concept.
1 Layout minder druk...
1 Lekker dik houden, veel foto´s, maar eigenlijk vind ik het al een heel leuke krant
1 Lekker op deze voet doorgaan! Loopt lekker en aangenaam om te lezen!
1 Mag kritischer. Meer maatschappelijk spelende zaken aankaarten.
1 Meer aandacht voor de lokale politiek en het signaleren van misstanden.
1 Meer bedrijfsreportages, met name de bedrijven die `onbekender` zijn en meer op de
achtergrond opereren.
1 Meer een eigen mening innemen. De mlk magneet meer een eigen mening uitdragen.
1 Meer Kritische journalistiek
1 Meer over het wel en wee in Lieshout, wat langzaam maar zeker achterblijver aan het worden in
in de gemeente Laarbeek
1 Mensen die werkloos zijn, stille armoede, mantelzorgers, mensen die niet zichtbaar zijn in onze
maarschappij door bepaalde moeilijkheden die mensen een gezicht geven dmv een soort van
intervieuw. Leer je buurman/buurvrouw kennen! Meer `weten` van elkaar, begrip krijgen,
mensen `onder` de mensen laten zijn.
1 Mij als redacteur ontslaan, het gaat prima zo
1 Minder adverenties
1 Minder dezelfde mensen erin voor laten komen. Heb nu vaak het idee dat het nogal
vriendjespolitiek is.
1 Minder gemeentenieuws (vergunning aanvragen en minder sport) hier wordt in de Laarbeker
krant genoeg aandacht aan besteed, het is A) niet interessant en B) vaak te zakelijk opgesteld,
ook zou ik meer diepte in de krant zien als zijnde interviews over initiatieven e.d. dit is leuker om
te lezen als alleen maar de zakelijke kant van sommige stukjes (o.a. tienerwerken)
1 Minder informatie. Te dik en te veel advertenties.
1 Minder politiek
1 Misschien inzenders van artikelen wijzen op onjuistheden in teksten?
1 Niet er al goed en verzorgd uit!
1 Niet nodig,ziet er keurig uit
1 Niets
1 Niets ziet er prima uit.
1 Niets zo laten
1 Niets! Prachtig blad! Vooral zo doorgaan.
1 Niets, dat wat goed is ook mooi zo laten!!
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Niets, de krant is perfect!
Niets, het is prima zo
Niets, hij is al geweldig!!!!!
Niets, ik vind dat jullie het prachtig doen! Ga vooral zo door
Niets, ikvind hem prima zo
Niets, is een prima krant. Vooral veel foto`s blijven gebruiken ter ondersteuning van berichten.
Niets,is helemaal oke.
Niets. Is zo erg goed
Niets. Want t is een geweldige krant Echt n aanwinst
Niks het is goed
Niks!
Niks!!! Ik zou in een gespreid bedje komen. Vind het een prima krant! Complimenten!
Niks!!! T is een erg fijn blad om te lezen over Laarbeekse zaken.
Niks, hij is prima zo !!
Niks, prima concept.
Niks, prima krantje
Niks. De MooiLaarbeekKrant is goed zoals het nu is (:
Objectiever zijn, niet steeds dezelfde mensen in de krant.
Op dit moment geen idee. Jullie zijn goed bezig, leuke krant. Ik vind vooral de terugkomende
columns en prijsvragen erg leuk. Goede stukken van heel Laarbeek, altijd met foto`s en het leest
in zijn geheel makkelijk door.
Perfect zo niks aan doen !!!!!!!!!!!
Politieke gekleurdheid proberen te voorkomen
Politieke verslaglegging
Prima zo, van goede kwaliteit, maar moet niet veel dikker worden.
Publicaties van de gemeente lopen een week achter. Geen idee of dit te verhelpen is.
Puzzel, menu vd week door inwoner, ik ben blij met deze krant, ga zo iig door
Sommige berichten worden te veel vanuit 1 kant belicht, zou dat bij sommige kwesties neutraler
houden
Toen en nu toepassen op echte veranderingen dubbel interviews plaatsen met twee
ondernemers over gelijke onderwerpen
Vacatures opnemen
Van PNL-krant zo snel mogelijk een politiek neutrale krant worden.
Vooral zo doorgaan
Vooralsnog niets. Ik ben zeer tevreden over de huidige opzet en de diverse artikelen
Wat meer aandacht aan cultuur (in de breedste zin van het woord). Zoals nu elke week enkele
sportpagina`s kun je ook denken aan cultuurpagina... Hierbij kan gedacht worden aan
toneelverenigingen, koren, cabaret, literatuur, kunst, dans... Etc Een wekelijke/maandelijkse
katern over een groot bedrijf wat in Laarbeek gevestigd is... Er zijn op verschillende gebieden
grote bedrijven te vinden... Leuk om eens een kijkje in de keuken te krijgen bij deze bedrijven via
de krant.
Weinig. Alle rubrieken komen onder de aandacht. Houden zo!!
Zo houden!!
Zo maar eens iemand op straat uit laarbeek
Zo voorlopig houden . hoor steeds meer goede reacties over de krant.
Zoals het nu is vind ik het een erg plezierige krant.
Zou het nu direkt niet weten,het ziet er goed uit. En er word overal aandacht aanbesteed.
4

2. In april bestaat de MooiLaarbeekKrant 2 jaar. Voor het komende jaar zijn we
op zoek naar nog meer nieuwe en uitdagende onderwerpen.
Welke onderwerpen zou jij aan dragen om te stellen via het TIP Mooi Laarbeek panel?
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- Hoe los je het probleem op van de eenzame ouderen? En dan vooral: hoe vind je ze!?!? - Wat is er
nodig voor de jeugd van 16 t/m 18 jaar om ze in ons eigen dorp een leuk weekend te bezorgen?
(Boemerang is te kinderachtig, `t Huukske is voor 18+) - Hoe zo
- Werkgelegenheid voor Jongeren en Ouderen - Over Techniek (App van de week of iets dergelijks) Opmerkelijke Hobby`s van de inwoners van Laarbeek
*Lieshout! *de weg/afslag over het kanaal via Swinkels is een doorn in het oog voor vele
Achtergronden onderzoeken en beschrijven van mensen die evenementen, acties en activiteiten
organiseren en uitvoeren
Al eens voorgesteld om een warme/koude douche column aan te maken, om bedrijven eens in het
zonnetje te zetten. Zoals TROS radar. Of misschien iets anders met bedrijven om ze in een daglicht
te zetten. Ik weet vaak, als particulier zijnde, niet wat voor bedrijven er in Laarbeek allemaal zijn en
wat ze doen.
Algemene dingen waar laarbeekenaar bij betrokken is
Alle gekozen raadsleden een maal in de 4 jaar met foto uitgebreid aan het woord laten in Mooi
Laarbeek. Wat ze doen voor de gemeenschap waar ze voor vechten om wel of niet te doen Etc Etc.
Hiervoor een vast patroon maken. Partijstandpunten zijn dan moeilijke en misschien informatie
bevuilend Het lijkt me een uitdaging
Bedrijven ruimte geven om hun activiteiten en mogelijkheden kenbaar te maken. Ik denk dat veel
mensen niet weten welke bedrijven e.d. actief zijn in Laarbeek
Beeld van kinderen in de gemeente. Meedenken door kinderen
Bent u tevreden met de groenvoorziening rondom u huis? Hoe anders?
Bestuursleden en vrijwilligers van verenigingen in een positief zonnetje zetten.Wie ze zijn, wat ze
doen, wat hun andere hobby`s zijn enz. Daarna volgende aanwijzen maar wel in een ander dorp en
ander soort vereniging. Van sport naar hobby of cultuur of belangenvereniging.
Buiten hetgeen ik hierboven vermeld heb vind ik de krant wel oke
Creëren van een pagina speciaal voor en door kinderen en tieners
Culturele ondernemingen in Laarbeek, en dan met name in de klassieke sector. Initiatieven zoals
muziektuin, ons tejater, openlucht theater etcetera mogen meer aandacht krijgen wat mij betreft.
Dat depuzzel beter worden
Dat wat de mensen bezig houd.
De bio-industrie, de pro`s en contra`s, hoe gezond en/of ziek voor mens en dier. Durven en willen
we hier alles onder ogen zien?
De krant heeft nu al een breed aanbod en is divers.
De MooiLaarbeekKrant troffee. Een rubriek waarbij een heel jaar lang burgers, verengingen, goede
doelen initiatieven, bedrijven etc. zich kunnen presenteren in de MLK. Net zo iets als De TeleViezierring waarbij je categorieën maakt, werkt met genomineerden en uiteindelijk verkiesbaren die via de
MLK en internet (ook weer cross mediaal) gekozen worden. Vervolgens organiseer je een MLK
troffee avond met als hoogtepunt het bekendmaken van de winnaar per categorie. Hierbij laat je
sponsoren voor de aankleding en de hapjes c.q. drankjes tegen reductie zorgen. De prijs (of
meerdere prijzen) wordt/worden ook weer ter beschikking gesteld door een van de sponsoren.
De onderwerpen niet af laten hangen van subjectieve" uitkomsten van TIP MOOI LAARBEEK panel.
De vragen realistischer en onderbouwd (wettelijke mogelijkheden etc.) stellen waardoor er geen
antwoorden mogelijk zijn die toch niet mogen/kunnen. Zie o.a. hier vraag 15, derde hokje, is bij wet
verboden!!"
De Ruit..
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Dorpsraden Leefbaarheid Provinciale politiek m.b.t. Ruit en leefbaarheid Laarbeek
Educatieve Thema`s
Een brievenbus waar je anoniem bepaalde onderwerpen aan de orde kunt stellen. b.v. Parkeren in
buurten. Niet via de buurtvereniging a u b. Niet iedereen is lid van een buurtvereniging.
Een dag uit het leven van.
Een laarbeker aan het woord over het wonen in het dorp, met misschien pluspunten en
verbeteringen.
Een rubriek met diverse voorzitters van sportclubs samen, dus van 3 tennisclubs of van 4
voetbalclubs.
Elke week een vereniging de kans geven om meer publiciteit te geven aan hun vereniging om zo
meer leden en/of vrijwilligers te verwerven.
Floris van der putt jaar (oud pastoor Lieshout) www.florisvanderputt.nl
Ga eens dieper in op het probleem van bepaalde wijken of straten. Interview de bewoners, en trek
conclusies waar een wijk of straat wat mee kan doen.
Geen idee hoe dat je het zou kunnen doen... maar een onderzoek naar waarom inwoners vaak naar
een stad gaan voor inkopen, activiteiten en dergelijke en hierin de gemeente betrekken hoe
inwoners meer te laten genieten / leefbaarder maken van het mooie Laarbeek.
Geen.
Het lelijkste plekje in Laarbeek Muziek in Laarbeek en dan bedoel ik bands, optredens enz.
Het wonen en werken in Laarbeek, met alles wat hiervoor nodig is.
Hoe bereiken we de tieners voor activiteiten, weten ze ons te vinden. tienerwerk de Boemerang en
tienerwerk Laarbeek
Hoe kunnen wij ons dorp meer in de kaart brengen?
Hoe sommige gebouwen zijn ontstaan CQ gefunctioneerd hebben, achtergrond met zeker foto`s
i.p.v. veel lectuur
Hoe werken bepaalde afdelingen of functies bij de gemeente? Noodzakelijke kwaliteitsverhoging en
daarmee acceptatie door de burgers
Iets meer voor de jeugd,zoals bericht geving en of agenda,van sport verenigingen,training of
wedstrijden,dan natuurli9jk in samenwerking met de vereniginen
Ik merk dat niet alle activiteiten in de kern worden vermeld, of aangemeld
In het najaar een top 1000 aller tijden door de lezers laten maken. Laten horen in een café in
Laarbeek in combinatie met optredens van bandjes, dansgroepen, en live acts......( zo maar een
idee)
In het voorjaar richting de zomer regelmatig een item over iets m.b.t. recreatie in Laarbeek
Interviews met een gewoon iemand uit Laarbeek.
Inwoners die een bijzonder beroep of functie hebben buiten de eigen gemeente op provinciaal of
landelijk niveau. Dit onttrekt zich vaak aan het zicht van de inwoners.
Is er voor de jeugd in Laarbeek voldoende te beleven? Hoeveel hinder ondervindt Laarbeek van het
drukke doorgaande verkeerde door met name Beek en Donk? Wie zijn onze wijkagenten, wat doen
ze en waarom ken ik zet niet? Wat zijn de speerpunten van politie Laarbeek?
Jong laarbeek, een verhaal waar een wens van een jonge inwoner word nagestreefd. laagdrempeling
en gebaseerd op het tv programma Willem Wever. bijv. Tractor rijden. Foto en interview waarom.
Kijk van kinderen op het leven ,omgeving. Ouder mensen laten vertellen over vroeger en
veranderingen. Tip Over tuin huis eten hobby`s
Kunst en cultuur belichten in een artikel als de verzamelaar.
Kunst en Cultuur, speciale talenten aan het woord.
Laat hard werkende vrijwilligers aan het woord, zodat die het wel en wee van hun organisatie in de
schijnwerpers kunnen zetten.
Leefbaarheid voor verenigingen etc..
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Leerlingen Basisscholen aan het woord
Literair cafe gemert, vanuit de bibliotheek georganiseerd, daar zou ik graag wat over lezen. Dit
wordt wel gepubliceerd in Gemerts krantje, maar omdat het vanuit bibliotheek de lage beemden
georganiseerd wordt, zou ik het ook passend vinden in de mlb krant. Ik ga er vaak naar toe, maar zie
zelden mensen uit Laarbeek. De bezoekers aantallen lopen ook terug en dat is jammer! De mlb krant
wordt goed gelezen en dat maakt misschien dat er inwoners van Laarbeek naar toegaan.
Maak een inzendwedstrijd, voor mensen die eens een krant willen opstellen, en geef ze de kans om
er aan mee te helpen, zodat de krant door bijvoorbeeld een vriendengroep wordt gemaakt en dat
lezers deze online kunnen beoordelen en dat er uiteindelijk een winnaar ``hoofdredacteur voor een
dag`` wordt gekozen
Meer aandacht aan bijvoorbeeld Parkinsoncafé", Mantelzorgcafé etc."
Meer aandacht voor ondernemers/mensen die vernieuwend bezig zijn. Dat inspireert
Meer informatie van en over de dorpsraden. Hoe inwoners van Laarbeek aangeven dat de
zorgwetten in Laarbeek functioneren
Meer nieuws van de straat Kritisch comentaar werken in de gemeente
Meer plaatselijke zaken in plaats van algemene (landelijke) onderwerpen, die worden namelijk al
genoeg behandeld door alle media.
Mensen die zich inzetten voor de gemeenschap zonder dat iemand weet wat ze precies doen.
Misschien milieu
Mooie wandelroutes of mountainbike rotes Samenwerking tussen tegengestelde belangengroepen
in de natuur Kleinschalige zorg en welzijnsprojecten er een keer uitlichten. Niet altijd de
`schreeuwers` voorop
Mop van de week
Natuur , milieu en lokale historie
Natuur en wetenschap In de toekomst kijken De jeugd heeft de toekomst Wat moet je met de
oudjes?
Of het na de crisis in Laarbeek geen tijd werd voor nieuwe verkiezingen.
Opsporing verzocht". Getuigen zoeken bij inbraken, vandalisme, doorrijden na ongeval. Geen idee of
het iets is maar het schiet me zomaar te binnen. "
Over de politiek in laarbeek
Over uitgaan in gemeente laarbeek voor jeugd. Denk dat hier behoefte aan is.
Parkeren in dorpskernen. Verkeersveiligheid.
Persoonlijke ontwikkeling en groei ( wat kun je ZELF doen om geestelijk gezond te blijven/coaching)
Normaliseren van de samenleving
Senioren in Laarbeek
Speelgelegenheden/ speelveldjes voor kinderen. Veel bestaande veldjes zijn volgebouwd.
Student op zoek naar een baan
Tuinvragen
Vacatures opnemen
Van mij hoeft die hele krant niet
Veel voorzieningen worden geconcentreerd in de grootste kern Beek en Donk. Is dit een gevaar voor
het voortbestaan van de andere kernen? Moet een instelling met vrijwilligers werken of werkt dat
juist werkeloosheid in de hand?
Verdwijnen basisvoorzieningen in dorpskernen
Verhuur van gemeente gronden aan particulieren. De ambtenarij van de gemeente Laarbeek, bv
bereikbaarheid, krijg je te spreken die je wilt, tevredenheid antwoorden van de gestelde vragen
Verkeer en veiligheid binnen de gemeente scholen informatie
Veteranen vereniging Laarbeek. Wie loopt daar met welk hondje, Wat houd de jeugd bezig, ook de
hangjeugd, wat vinden zij van Laarbeek hoe ziet de gemeente eruit door de ogen van een tiener.
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Festivalbezoekers, welke bezochten ze en hoe was het.
Vooral de ontwikkelingen in de gemeente volgen en positief vooral inzetten op vrijwilligers.
Vooral mensen proberen te benaderen die vrijwilligers werk doen dat onzichtbaar is.
Vragen wat er leeft betreffende vrijwilligers, mantelzorger en werken, milieu denk aan vuilnis
scheiden..
Vrijwilliger van de week. verhalen van mensen uit laarbeek, andere sporten dan het voetbal en
korfbal
Vrijwilligers bij verenigingen artikel, voor veel clubs.
Waar neem je iemand van buiten mee naar toe als je hem de mooiste plekjes laat zien. Een dagje uit
in Laarbeek?
Wat vindt u van wegennet in Laarbeek, incl. wandel- en fietspaden. Hoe denkt u over de
betrokkenheid van de politiek in Laarbeek ten opzichte van de bewoners en wat zou te verbeteren
zijn.
Welke dingen er in de wijk verbeterd kunnen worden en daar een soort marktplaats rubriek van
maken
Wellicht eens een achter de schermen rubriek? Bijv eens de andere kant van de gemeente of een
bedrijf laten zien
Wtaat hebben mensen voor elkaar over nu de overheid terug treedt
Zal ik rechtstreeks doorgeven aan de redactie van de MooiLaarbeekKrant.
Zie hierboven
Zie vorige vraag
Zie vraag 16
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