DeMooiBernhezeKrant
1. Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan verbeteren /veranderen aan
DeMooiBernhezeKrant?






























Advertentie mogen goedkoper. Voor startende ondernemers is het duur.
Altijd die vele stukjes voetbal en korfbal, dat mag van mij stuk minder. Andere sporten ook
meer aan bod. En vooral minder politieke partijen.
Andere bezorgdag. Net voor het weekend
Dan krijgt de hoofdredacteur meer vrij
De kerkberichten van Loosbroek hierin plaatsen i.p.v. de Bernhezer. Alle publikaties van d
epolitieke partijen alleen in deMooiBernhezerkrant en niet meer in de Bernhezer plaatsen.
Een beetje meer Heeswijk Dinther nieuws .
Een echt diepte-interview van een pagina met een beruchte" Bernhezer."
Eigenlijk niet veel. De krant is al super goed. Ik vind het belangrijk dat de letters niet te klein
worden. En de gemeente pagina moet er goed uit blijven springen. Nu heb je niet het idee dat
je op de gemeente pagina bent want alles springt er goed uit. (als compliment bedoeld) foto`s
zijn belangrijk. Korte teksten is goed,
Ga zo door
Ga zo door Echt mooi om te zien, dat er veel regionale personen aan het woord worden gelaten
met hun werk/hobby en/of interesse
Geen reclame in de vorm van interviews en ze promoten in tekst. Probeer objectief te blijven
en laat ze maar gewoon adverteren in echte advertenties.
Geen reclame.
Goede krant, kleurrijk, informatief, gericht op inwoners, leuke artikelen
Goedkoper adverteren;)
Haha als ik hier een antwoord op had, kon ik dat zo doorvoeren... groetjes Rian
Iets minder aandacht voor de sportverslagen
Ik lees nooit deze krant ,dit omdat im geen ongeadresseerde post ontvang
Ik vind de MooiBernhezeKrant helemaal goed zo. niets veranderen
Ik vind wel, dat er wel veel uit Heesch en Nistelrode komt.
Ik zou het zo laten.
In het algemeen: veel minder krantjes verspreiden. Alleen de MooiBernhezeKrant is voldoende.
Er valt teveel van hetzelfde in de brievenbus...
Is goed zo, andere krantje stelt niet veel meer voor, dus dat is overbodig!
Is prima zo. Nodigt echt uit om te lezen. Ook agenda op de achterkant is top!
Ja.. ik dacht in eerste instantie niets, maar ik lees graag de aanvraag vergunningen, die waren in
de tijd van de Bernhezer veel duidelijker.....
Kleine ondernemers ook een kans geven om te adverteren en nieuwe kleine bedrijven ook
aandacht geven zonder hoge kosten
Laten weten dat je stukken kunt inzenden.rubriek ingezonden brieven.
Leuke colomn
Meer bedrijven aan het woord laten en b.v. sport en dan leden het woord laten doen. d.w.z. je
leest/ziet meestal `n bestuur of een persoon daarvan, terwijl medewerkers of actieve sporters,
het bedrijf of zijn/haar club beter uitdragen !!!
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Meer heesch
Meer hobby nieuws andere sport meer
Meer humaninterestverhalen
Meer lokale geschiedenis en weetjes, meer interview s van lokalen interessante mensen.
Meer over de historie te weten komen van ons landschap en dergelijke
Meer sportrubrieken
Meer zakelijk b2b
Mogelijk dat het duidelijker is als iedere kern van Bernheze een eigen pagina waar het
specifieke nieuws dat die kern betreft nog eenvoudiger te vinden is.
Niet het is een hele mooie krant,maar er mogen wel wat minder advertenties in staan. ik snap
ook wel dat er minder inkomsten voor jullie`zijn zijn,maar het zou best wat minder kunnen
Niets
Niets
Niets
Niets ik vind het een erg mooie en complete krant
Niets zo doorgaan
Niets zo laten
Niets!!!!!
Niets, er is een mooie balans tussen nieuws, info en reclame.
Niets, het is een feestje om te lezen met veel aandacht voor lokale evenementen,
gebeurtenissen etc. Houd de inhoud positief; er is al zoveel ellende.
Niets, houden zo
Niets, houden zo.
Niets, is goed zoals hij nu is
Niks
Niks eigenlijk, leest lekker weg. Ik blader `m altijd even door!
Niks! Kijken we naar uit altijd!
Niks, hij ziet er top uit
Niks, leuke krant, leest lekker weg.
Nog meer aandacht voor verenigingen anders dan sportverenigingen.
Op dit moment niets. Ziet er fris uit met voldoende info
Op dit moment zou ik niets veranderen. Het blad leest heel makkelijk weg met interessante
onderwerpen.
Op tekstopbouw en schrijffouten letten
Prijspuzzel
Selectie maken van belangrijk en minder belangrijk nieuws. Afwegen: moet je alles plaatsen wat
binnenkomt?
Soms wat meer dieper gaande interviews. Het moet niet teveel alleen een feelgoodkrant
worden.
Veel en veel minder advertorials, meer echt nieuws
Verspreiding in meerdere kernen en niet alleen Bernheze
Wat moet er aan dit mooie blad nog gewijzigd worden. Hooguit 2x per week.
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2. Met welke persoon zie jij graag een interview in DeMooiBernhezeKrant?


































Altijd goed
Bekende nederlanders met een link naar bernheze
Betrokken inwoners, niet per se bekenden. Vooral human interest vind ik interessant en juist
als het over (voor mij) onbekende personen gaat.
Bijna iedereen. De meeste mensen hebben mooie of interessante dingen te vertellen. In ieder
geval niet alleen de mensen die het gewend zijn om in een krant te komen.
Burgemeester
Burgemeester, wethouders allemaal afzonderlijk, pastoor Ouwens over het samengaan van de
parochies, pastoraal werkster uit Heesch, mensen van scouting uit Nistelrode, leiders van
korfbal en voetbal, mensen van de Dancing Kids en de Balletstichting, iemand van het
management van Laarstede. Het is ook mogelijk om dat te doen middels een vastgestelde
vragen lijst, zoals ooit in HP de Tijd.
Burghemeester
De mensen achter de krant
De voorzitter van de Kersouwe
De wethouder die rolstoelvriendelijke maatregels in zijn portefeuille heeft
Directeur Het Hooghuis locatie Heesch Ruud van Nistelrooij Raymon van der Biezen
Directeur van brabant zorg of iemand van de locatie managers uit bernheze. Met daar tegen
over een client die zorg ontvangt
Een echte nisseroise!!. Mag oud of jong zijn. Geen bekend figuur. Gewoon iemand die iets te
vertellen heeft.
Een persoon aan het woord die op kleine wijze wat bij wil dragen aan het milieu, de
leefomgeving van Bernheze
Elke week een ondernemer aan het woord.
Fred vd Akker
Frits van Eerd
Geen idee...
Geen voorkeur.
Hein geenen, rinie geenen, judith spierings ;-), ondernemers bernheze.
Henk Janssen
Herman Hermans
Herman Hermans over de kern in Nistelrode
Herman Hermans, De wijkagent.
Ieder mens is op zijn manier bijzonder. Het is leuk om te lezen wat mensen drijft in hun
bezigheden. Dat mogen van mij ook hele alledaagse dingen zijn.
Iemand met veel ervaringen die dingen kan vertellen waar een ieder iets aan heeft. En die er
geen doekjes om gaat draaien en heel eerlijk is,maar is er wel zo iemand te vinden in 2015????
BV van de gemeenten???
Ik zou inwoners met een bedrijf interviewen (dat doen jullie al heel goed), maar ook inwoners
van Bernheze, die elders een bedrijf hebben. Voorbeeld: Ronnie van Grunsven Tenax Veghel
Ik zou meer willen weten van de nachhtburgemeester
In het algemeen met mensen die vrijwillgerswerk doen. Dus de anonieme medebewoners van
ons dorp. Er is al zoveel aandacht voor ondernemers, politici e.d. Breng eens onbekende"
plaatsgenoten in beeld en aan het woord. "
Jan vd Linden, aangezien hij ernstig ziek is weet ik niet of het nog mogelijk is.
Kenners van een bepaalde steek. Oudere mensen die iets meegemaakt hebben (bv oorlog)...
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Kleine , zelfstandige ondernemers.
La Orféon ( vrouwenkoor Loosbroek )
Lokale ondernemers, Ruud van Nistelrooij, sporters die op een hoog niveau presteren
Man van de Brouwershoeve
Mark van de Veerdonk
Markante personen
Martien van iersel
Meerdere personen b.v. officials in de sport, medewerkers van bedrijven.
Mensen die de hele zomer thuis moeten blijven vanwege hun beroep. Beheerder van Kasteel
Heeswijk en andere mensen die met toeristische attractie in Bernheze bezig zijn.
Mensen die een passie hebben. En mensen die veel voor een ander betekenen. Bv door de zorg
ervoor.
Met bestuurlijke mensen die de waarheid zeggen
Met de persoon die beslist heeft waarom er overal van die waardeloze, niet dezelfde en te
hoge drempels liggen. Moet elke dag naar Nijmegen. 20 heen, 20 terug. Onlangs autorit
georganiseerd. Uitgeweken daarvoor groot gedeelte naar buurgemeenten.
Met mensen die iets voor de gemeenschap betekenen, of (positief) bijzondere mensen. Een
type als Harrie Slaats lijkt me wel leuk. Over ondernemers en mensen op en om Princes Irene
lees je iedere dag wel iets als je wil. Hele speciale mensen kan natuurlijk ook, dan krijg je een
soort man bijt hond"."
Met oudere mensen die iets te vertellen hebben over bekende plekjes in Bernheze `zoals het
vroeger was`. En dan een jong iemand daarop laten reageren.
Met personen die in de politiek zitten en meer willen vertellen over haalbare plannen die niet
alleen uitgevoerd worden in Heesch, maar ook waar andere dorpen hun voordeel mee kunnen
hebben danwel behalen. In de vorm wat is mogelijk aan uitbreiding van winkels in andere
kernen, hoe kunnen we de mensen tegemoet komen, die nu naar Heesch moeten komen voor
hun paspoort/rijbewijs. Maar ook hoe kunnen we kernen verfraaien en/of moderniseren waar
we met zijn allen achter staan (dan enkel praatavonden organiseren of een volgende
marktonderzoek moeten bekostigen waar men uiteindelijk niks (verder) mee doet.
Mick van Haaren, als jong zingend talent
Moeders, hoe hun dag eruit ziet. De voor en nadelen van het moederschap
Ondernemers uit Bernheze
Oude bekende mensen uit het publieke leven
Pastoor ouwens- Bart Strijbosch -- ton Vorstenbosch - Karel v. Eerd ivm golfbaan, Wouter van
Dijke topscorer Heeswijk,
Personen die in het nieuws zijn of die echt wat te vertellen hebben.
Personen die moeilijke tijden hebben gehad met bedrijf en daar weer bovenop zijn gekomen
(of misschien niet en wat zijn ze nu gaan doen?). Hoe hebben ze dit aangepakt?
Personen van uiteenlopende organisaties. Denk aan Sterrenwacht Halley, kunstenaars, musea,
speciale hobbyisten, Mark van de Veerdonk.
Pietje dn taxi, nieuwe & succesvolle ondernemers
Plaatselijke ondernemers en bestuursleden van verenigingen.herinrichting
Prinses Beatrix
Rian van Schijndel en Heidi Verwijst over hun ervaring met de krant en hoe zij bij kunnen
dragen tot een nieuwsverspreiding over toekomstige ontwikkelingen in het dorp waarmee door
bestaande en nieuwe inzet van vrijwilligers de leefbaarheid voor jong en oud verbeterd kan
worden.
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Ruud van Nistelrooy
Startende ondernemers
Van Tilburg
Verbinders die iets veranderen lokale initiatieven
Wethouder Rien Wijdeven tav duurzaamheid
Wim van de Donk.
Zowel ouderen en jongeren, moet een mooie mix zijn.
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