Boerdonk
Sinds korte tijd is er ook De MooiVeghelKrant. De MooiVeghelKrant komt ook in de Boerdonk
en verschijnt een dag eerder dan De MooiLaarbeekKrant. Dezelfde kopij als in De
MooiLaarbeekKrant over Boerdonk wordt hierin gezet.

1. Leest u de krantenpagina’s die gericht zijn op Boerdonk?
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Ik heb grote leeshonger: dus bekijk ik echt ALLES, ook boering; en ook alles
over Gemert, maar dat is weer een andere editie. is jullie titel gejat door
Veghel? mag dat zomaar!?! of doen jullie ook de MooiVeghelkrant????
Wij hebben zelf 35 jaar in Boerdonk gewoond.
Sportnieuws
Boerdonk hoort bij Veghel, laat het daar
Ik heb geen binding met Boerdonk, dus dat interesseert me niet.
Ik heb zo weinig met Boerdonk. Dat nieuws zegt me niets.
Jullie krant bevat heel reclame leest niet plezirig als het om onbekende
artikelen gaat. Dus Bierdonk valt voor mij niet op
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘De MooiBoerdonk pagina is – en blijft door de komst van
De MooiVeghelKrant - een toegevoegde waarde aan De
MooiLaarbeekKrant’
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Boerdonk valt weliswaar onder Veghel - voorheen onder Erp maar is zeer sterk
op Beek en Donk georiënteerd, je merkt dat zelfs aan het dialect. Ze hadden het
destijds beter bij Laarbeek kunnen voegen
Overigens moeten dat de Boerdonkenaren maar beslissen/becommentariëren.
Boerden ligt zo dicht tegen Beek en Donk aan dus ja, moet blijven
Boerdonk hoort sociaal gezien bij Laarbeek
Als het 1 pagina blijft mag die van mij blijven. Maar ik begrijp dat de
mooilaarbeekkrant ook in Boerdonk verspreid wordt. Nu hoef ik me niet druk te
maken over kosten daarvoor, maar dat is dan wel dubbelop.
Geen idee, er zullen vast mensen zijn die dit lezen. T hoort echter niet bij
laarbeek dus vanuit dat opzicht is het vreemd. alleen geografisch zou t te
verklaren zijn.
Boerdonk heeft wienig tot niets met laarbeek te maken
Boerdonk is voor mij persoonlijk niet interessant, omdat ik er geen binding mee
heb..
HET NIEUWS OVER BOERDONK HOEFT NIET IN DE MOOILAARBEEK-KRANT
Boerdonk hoort niet bij Laarbeek, dat is een apart dorp, dus dat hoeft van mij
niet in de MooiLaarbeekKrant.
Boerdonk hoort niet eens bij Laarbeek
Denk dat de mensen uit Boerdonk meer gericht zijn op Laarbeek als op Veghel

1

