Dorpsblad
In Horst aan de Maas worden diverse dorpsblaadjes uitgegeven met het plaatselijke nieuws
zoals bijvoorbeeld De Kwaker in Melderslo Het Peelklokje in America en ’t Klökske in
Sevenum.

7. Heb jij een abonnement op jullie dorpsblad?
(Extra toelichting: een dorpsblad is een krantje dat alleen in
het dorp wordt verspreid en (vaak) nieuws heeft over
hetgeen wat er allemaal speelt in het dorp)
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Er is bij ons geen dorpsblad

Ja

Nee

Ja, ik heb een abonnement bij het dorpsblad:
Ja, bij:
























;t Klökske
't Klokje
't Klokje Meerlo
t klökske (3x)
't Klökske
t klokske (4x)
t Klokske (6x)
'T klokske
't Klokske in Sevenum
't Kökske
't krentje
t Krentje (2x)
't Krentje in Meterik
`t klokske
1horst
Adfold (Koerier)
Adfold, Haegelsums Bledje
De Hallo
De haverkist (3x)
De Haverkist (4x)
De koerier (6x)
De Koerier (4x)
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DE koerier
De Koerier Br'vorst
De kwaker (6x)
De Kwaker (6x)
De mededelingen
De Mededelingen (2x)
Grubbenvorst
Haegelsums blaedje
Haegelsums bledje
Haegelsums Bledje (2x)
Hallo (19x)
Hallo Horst a/d Maas
Hallo Horst aan de Maas
Hallo horst aande maas
Haverkist (6x)
Haverkist - ex bezorger
Heagelsums bledje..
Hegelsom (3x)
Hegelsoms Bledje (2x)
Hegelsums bledje (3x)
Het klokje
Het klokje in meerlo
Het Klökske
Het Krentje
Het meerloos klokje
Het Peelklokje (3x)
Iedereen krijgt het Peelklokje in America, is gratis
Klokje (4x)
Klókske
Klökske (6x)
Klokske (24x)
KLOKSKE
Kloske
Kloske sevenum
Koerier (2x)
Koerier Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Kronenberg
Kwaker (8x)
Kwaker melderslo
Lottum-Grubbenvorst
Mededeling (2x)
Mededelingen (37x)
Mededelingen blad
Mededelingen grubbenvorst
Mededelingen Grubbenvorst
Mededelingen Grubbenvorst/Lottum
Mededelingen voor Grubbenvorst en Lottum
Mededelingenblad (7x)
Medelingen (2x)
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Meerlo (3x)
Meerlo klokje
Meerlo,s klokje
Meerlo's klokje (4x)
Meerlo's Klokje (4x)
Melderslo
Mini koerier
Minikoerier
Peel klokje
Peelklokje (7x)
Peelklokje (gratis)
Peelklokje is gratis
Sevenum
Swolgen. 'De Haverkist'.
T klokje
T Klökske (2x)
T klokske (4x)
T Klokske
T Kréntje
T krentje
T meerlos klokje
Tienders kräntje (2x)
Tienders krantje (2x)
Tienders Krantje
TieNDERS KRANTJE
Tienders krantje.
Tienray
Ut Krentje

7.1 Stel er wordt een nieuw dorpsblad opgestart in je
woonplaats. Zou je hier een abonnement op nemen?
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Ja

Nee

Weet niet

Toelichting
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Ja

Waarschijnlijk wel, hangt van een aantal factoren af. Zoals: Is het voor mij interessant, wat
kost het, etc..

7.2 Waarom heb je geen abonnement op het dorpsblad?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
Ik ken geen Ik vind het Ik heb geen Ik lees het Het lokale Ik heb hier
dorpsblad
te duur tijd om het nieuws nieuws vind
geen
te lezen
elders
ik niet
behoefte
interessant
aan

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:



























Besparing
Betaalde blad is vervangen door gratis exemplaren
Bij betaling verandering zijn ze ermee gestopt
De Hallo is gratis
Dit is een gratis blad geen abonee blad.
Geen dorpsblad
Hallo biedt genoeg nieuws voor mij
Hallo is gratis (2x)
Hallo staat voor mij genoeg in
Hebben de hallo
Horst heeft de Hallo verder niet
Ik kom uit Horst
Ik krijg hem van de buren
Ik krijg het kloske via mijn ouders
In Horst is geen dorpsblad, daar ontvangt ieder nieuws in Horst aan de Maas en het blad Hallo.
Jaren wel gehad maar nu teveel reclame, te weinig nieuws
Kijk op website Reindonk en Hallo
Krijg de hallo
Krijg Hallo gratis, maar lees het graag
Krijg het van mijn ouders
Luister en kijk reindonk lokale omroep
Mededelingenblad is geen abonnementenblad; krijgt iedereen al.
N.v.t.
Nooit de moeite genomen om een abonnement af te sluiten toen ik samen ging wonen. Wel
vaker gezegd.
Volgens mij is er in Horst geen dorpsblad
Wat er in staat is niet meer voor ons van toepassing
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We hebben de HALLO
Wij hebben de Hallo
Wij hebben de Hallo en Nummer 1
Wij krijgen de Hallo. Behoeft geen abonnement.
Woon in Horst.

8. Vandaag ben jij de nieuwe hoofdredacteur van het lokale
dorpsblad. Wat moet er absoluut in het dorpsblad staan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
























Achtergronden van o.a. verenigingen, politici, etc..
Activiteiten
ACTIVITEITEN
Activiteiten die in het dorp plaatsvinden
Activiteiten in de regio
Advertenties (2x)
Advertenties en persoonlijke berichten
Advertenties van plaatselijke bedrijven
Advertenties, geboorte e.d.
Aktiviteiten in alle kernen
Alle belangrijke dingen van het dorp
Alle dorpsnieuws, maar ook advertenties v.d. plaatselijke ondernemers.
Alles wat er speelt in het dorp
Alles wat je plaatst is oud nieuws. gebruik websites e.d. dit ais alsijd uo todate
Alles wat or een dorp belangrijk is
Belangrijke mededelingen
Belangrijke ontwikkelingen/voor dorp relevante besluiten, enz. enz
Belangrijke telefoonnummers, adressen van bv hap ed,
Belangrijke zaken die in het dorp spelen
Bijzondere activiteiten
Cultureel nieuws
Cultuur, en evenementen
Dat er weer een sluitings tijd moet komen van de horeca zaken
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Dorps geschiedenis
Dorpsgerelateerde info.
Dorpsnieuws (3x)
Dorpsnieuws wat er te doen is
Evenementen- en activiteitenprogramma
Familieberichten
Gebeurtenissen uit je dorp. Evt. een lijst van zieken die graag bezoek willen ontvangen of een
kaartje, indien zij dat zelf willen. Overlijdensberichten. Geboortekaartjes. Kortom, nieuws uit je
eigen dorp.
Geboorte-overlijden
Geboorte, huwerlijk, overlijden
Geboortes en sterftes
Geboortes/huwelijken/etc
Gemeente nieuws
Gemeente nieuws dat ontbreekt nu
Gemeente nieuws en leden van de dorps raad en waar ze mee bezig zijn.
Gemeenteberichten
Gemeentelijke mededelingen
Gemeentennieuws
Gemeenteraadsbesluiten die invloed hebben op inwoners van het eigen dorp.
Grotere projecten die spelen in en rondop het dorp
Helemaal goed
Human interest
Ieder dorp zijn eigen weekblad en zeker niet naar horst halen dan houden we niks meer over
Info gezondheidscentra
Ingaan op actuele onderwerpen met intervieuws van betrokkene
Ingezonden brieven
Ingezonden brieven, meningen enz
Ingezonden stukken
Interviews over diverse opinies
Inwoners en geschiedenis
Leuke verhalen van dorpsbewoners
Luchtig en grappige korte artikelen
MEER plaatselijk nieuws. Er staat wel wat in, maar naar mijn mening te weinig
Meer van verslag gevers
Mensen uitlichten,beroepen nader in de picture brengen,tips voorallerlij voor de tijd van het jaar
Natuur Cultuur Milieu etc.
Niets
Nieuws dat leefd zoals in America ' mensen in het nieuws'.
Nieuws vanuit de bewoners zelf
Nieuws vd Gemeente
Nieuwtjes uit t dorp
Notulen dorpsraad
Ook vrolijk nieuws b.v. interview met een ouderpaar waar een baby is geboren blij nieuws
Politiek
Publicaties gemeente
Puzzel en intervieuw dorpsgenoten
Reclame winkels en nieuws van de gemeente en politieberichten en van je eigen wijkagent zodat
die betrokken is in het wel en wee van de burger en een terugkoppeling zou fijn zijn
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Regionale actualiteiten
Sociaal/mensen in het nieuws
Stukje dorpshistorie, actueel activiteitenoverzicht.
Uitgebreider verslag lokale evenementen
Van alles wat voor de dorpsbewoners interessant is
Veiligheid -gezondheid
Veranderingen die door de gemeente ingevoerd worden e.d.
Vergunningen e.d.
Verhalen van dorpsbewoners (een soort doorgeef column)
Verhalen van vroeger door inwoners
Verkeersaanleg, Bouwbesluiten
Verloren voorwerpen, vernielingen en zaken waar dorps bewoners bij betrokken zijn.
Waar de dorpsraad over vergadert
Wat actueel is in het dorp
Wat de dorpsraad momenteel doet
Wat er te doen is in Horst en omgeving en verslagen van gebeurtenissen en activiteiten
Wat ik leuk vind aan ons blaadje, is dat er ook altijd een recept in staat
Wat te doen in de gehele gemeente Horst aan de Maas
Weekoverzicht per dorp
Wijk nieuws
Wijknieuws
Zo is het goed
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