Komkommertijd
Komkommertijd staat voor de bouwperiode in de zomer waarin weinig nieuws te melden is.
Dit komt mede doordat velen op vakantie zijn. Als wekelijkse nieuwskrant kunnen we in de
kommertijd minder melden.
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Wekelijks een dunnere editie van
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Als er wat nieuws is kan dat toch gemeld worden en dat kan niet als je 1 keer een krant hebt
Als er wel iets gebeurt in de zomerperiode is er in ieder geval een mogelijkheid om deze
nieuwsfeiten te melden.
Ben zo gewend aan mijn wekelijkse krantje :-)
Denk aan ouderen, mensen die echt niet weg kunnen enz. Het is een mooie onderbreking voor hen
die niey mobiel zijn.
Er gebeurt ook in de vakantie van alles wat de moeite waard is om over te berichten. En bovendien:
het grootste deel van Laarbeek gaat helemaal niet op vakantie of op een andere tijd. Hou daar ook
maar eens een enquete over.
Er is elke week informatie voldoende. Er zijn tal van rubrieken die normaal niet aan bod komen.
Erg mooi waren de vakantiefoto vorig jaar.
Gemakkelijker in te zien wat er evt. toch nog te beleven valt.
Gewoon door blijven leveren van continuïteit. Er zijn zoveel mensen die helaas niet meer op
vakantie kunnen/gaan om welke reden dan ook.
Ik vind het leuk om in de vakantie de MooiLaarbeekKrant via internet te lezen. Misschien is het een
idee om elke twee weken een editie rond te brengen en een wekelijkse editie alleen voor internet.
Dan krijg ik sommige artikelen wel dubbel te lezen, maar dat stoort absoluut niet
Minder nieuws wil niet zeggen dat er geen belangrijk nieuws is. Schenk aandacht aan onderwerpen
die er anders bij inschieten. Interview senioren die lekker genieten van Laarbeek.
Kan de redactie ook genieten van een wel verdiende vakantie....
Van mij mag een wekelijkse krant, alleen is het ivm kosten wel interessant om wekelijks een krant
rond te laten gaan, veel mensen gaan op vakantie, dus zijn er ook minder adverteerders die
adverteren. Bezorgers zijn moeilijker te krijgen ed.
Afhankelijk van het aanbod
Wekelijks er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan
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