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Meneer de Zon
belooft beterschap:
Morgen blijft de kans op
buien aanwezig. Er woekert echter een zwoele
zuidenwind. Hierdoor zal
het behoorlijk warm blijven. Ik heb gebeld naar de
zon om te vragen als ze
toch een beetje beter haar
best zou doen de komende
dagen en ze
zag het wel
zitten. Morgen ben ik er
weer met
meer weer.

Woensdag 20 juli

Kampioenen op
zoek naar diamanten
“Big troubles in paradise.” Dit zei Balthazar Boma toen hij café De Kampioen binnenkwam. Het voortbestaan
van de meest bekende caféploeg van
het land is immers bedreigd. Het grote
contract om vlees te leveren aan het
leger is in gevaar. De Kampioenen
kregen de opdracht van kolonel Van
de Sijpe om 3 diamanten te verzamelen om zo zeker het contract te bemachtigen. Marc, Xavier, Pol en Boma
zijn in allerijl vertrokken naar China
op zoek naar de eerste diamant.
Aandeel Boma Vleesindustrie NV
keldert!

waard. In de namiddag echter maakte de
Boma NV echter een forse duik naar
6.50 euro in de avond; dit door de grote
onzekerheid i.v.m. het contract om te
leveren aan het leger. Verwacht wordt
dat er de komende 10 dagen duidelijkheid komt over de toewijzing van het
vleescontract.”
Verder valt ook de lichte daling te vermelden van 0,4% voor de Elektriciteitswerken Vercastraetje NV. Dit is waarschijnlijk te wijten aan speculanten die
verwachten dat het aandeel zal zakken
wegens de komende verlofperiode.

Het was een woelige beursdag vandaag. De dag startte rustig maar in de
namiddag zakte het aandeel van de
Boma Vleesindustrie NV spectaculair.
Beursspecialist Paul D’Hoore aan het
woord : ” Het aandeel opende aan
18.50 euro. In de voormiddag waren er
al enkele schommelingen door de speculaties, maar rond de middag was
het aandeel opnieuw 18.50 euro

Gezocht!
De politiezone Midow is dringend op zoek naar de beroemde
menselijke gier S.V uit Wielsbeke. Er is weinig bekend over deze
extreem gevaarlijke soort.
Je kan deze het best lokken door wat etenstresten (Eet het liefst frieten
met mayonaise) uit te strooien in de tuin. Houd ook zeker en vast uw
visvijver in de gaten want deze gier is een genadeloze
vissenmoordenaar!
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Veranderinkje in menukaart kamp!

Den Aktivist

Een klein veranderinkje in de menukaart op kamp. Op dag 7 wordt de dessert pudding ipv appel, en dag 9
verandert de pudding in een appel!

Tour de France: Armstrong blijft ontgoochelen
Nadat hij al een paar rotritten
doorheen de Franse Alpen achter de rug had, kan Armstrong
zich ook niet bewijzen in de
Pyreneeën. Eén versnelling
van Alberto Contador op de
Aubisque, de laatste van de
vier Cols vandaag, volstond
om Armstrong alweer op achterstand te zetten. Ook Evans
moest passen en ging met
Armstrong richting Pau. Hoewel de top van de Aubisque op
ruim 60 km van de aankomst
lag, verloor de zevenvoudige

Tourwinnaar 5 minuten op Contador die met Schleck, Samuel Sanchez en onze landgenoot Van
Den Broeck naar de streep trok.
Sanchez won de sprint in Pau.
Morgen mogen de renners een
dagje rusten. Volgens
verschillende bronnen gaat het management van Quick-Step
squashen in het
sportcentrum van Pau
en gaat de hele ploeg
van Omega-PharmaLotto kaaskroketten

eten in de Smokkeleire in Pau.
Overmorgen beklimmen de renners voor de tweede maal de
Tourmalet. We verwachten dat El
Pistolero opnieuw zal toeslaan in
de loodzware rit Pyreneeënrit.

Spelletjes : Zoek de 10 verschillen!

Lopen er twee muizen over de dam, vliegt er ineens een vleermuis voorbij. De ene muis begint te zwaaien,
waarop die andere zegt: "He mafkees, wat loop je nou te zwaaien?" Zegt die andere muis: "Dat is mijn neef
die zit bij de luchtmacht!"
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Kop voor artikel op binnenpagina
Dit artikel kan 150 tot 200 woorden
bevatten.
Als u de nieuwsbrief gebruikt om uw
bedrijf te presenteren, kunt u gebruik maken van inhoud uit ander
marketingmateriaal, zoals persberichten en marktonderzoeken.
Als u met de nieuwsbrief de verkoop
van uw producten of diensten wilt
bevorderen, moet u er vooral voor
zorgen dat de nieuwsbrief nuttig is
voor de lezer.
U kunt bijvoorbeeld een artikel
schrijven met allerlei nuttige informatie, u kunt een overzicht van ge-

Tour

MARTIGNY - Vandaag gaat de rit
van Martigny naar Bourg-SaintMaurice. De renners moeten over
een col buiten categorie en een col
van eerste categorie. In deze etappe
zal er een felle strijd gestreden worden om het eindklassement. Diept
Contador zijn voorsprong verder uit
of zakt hij volledig door het ijs?
Mocht Alberto ‘El Pistolero’ Contador
de Tour de France winnen, dan zou

plande evenementen toevoegen of
door middel van een
speciale aanbieding een
nieuw product aanprijzen.
U kunt ook artikelen
op het web raadplegen
of daar artikelen zoeken die u als opvulling
kunt gebruiken.
Een groot gedeelte van
de inhoud van de
nieuwsbrief kunt u ook
gebruiken voor uw
website. Met Microsoft

Bijschrift bij afbeelding.

dat zijn tweede en wellicht laatste
keer zijn. Frank Vandenbroucke
plant immers een comeback volgend
jaar.
Vandaag is het is het ook een belangrijke dag voor de mannen die
gaan voor het bergklassement. Momenteel draagt Franco Pellizotti de
bolletjestrui maar hij wordt op de
hielen gezeten door Egoi Martinez.

Spelletjes en mopjes
Dit artikel kan 75 tot 125 woorden
bevatten.

ook diverse hulpmiddelen voor het
tekenen van vormen en symbolen.

Als u afbeeldingen wilt invoegen,
moet u goed nadenken over het artikel en uzelf afvragen of de boodschap
die u wilt overbrengen ook door de
afbeelding wordt weergegeven. Gebruik geen afbeelding die niet in de
context past.

Plaats de afbeelding die u hebt gekozen vlakbij het artikel en het bijschrift van de afbeelding vlakbij de
afbeelding.

In Microsoft Publisher vindt u duizenden afbeeldingen die u in de
nieuwsbrief kunt importeren. Er zijn

Publisher kunt u op eenvoudige wijze de nieuwsbrief converteren naar een website. Deze kunt u vervolgens op het World
Wide Web publiceren.
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Primair bedrijfsadres
Adresregel 2
Adresregel 3
Adresregel 4
Telefoon: (055) 555 55 55
Fax: (055) 555 55 55
E-mail: iemand@example.com

Typ hier de slogan.

Bezoek ons op het web!
example.com

Hier kunt u informatie over
uw organisatie geven.
U kunt vertellen over het doe
l van de organisatie,
wanneer de organisatie is opg
ericht en hoe deze
zich in de loop der tijd hee
ft ontwikkeld. Ook kunt
u een kort overzicht geven
van het soort producten, diensten of programma's
dat u aanbiedt, aangeven binnen welk gebied u
werkzaam bent
(bijvoorbeeld alleen in Neder
land of in heel Europa) en een profiel geven van
uw klanten of leden.
Noem tevens de naam van een
persoon met wie lezers contact kunnen opnem
en als zij meer informatie willen over uw organisat
ie.

Organisatie

Kop voor artikel op achterpagina
Dit artikel kan 175 tot 225 woorden
bevatten.

dere communicatiemiddelen waarvan uw organisatie gebruik maakt.

Als de nieuwsbrief wordt gevouwen
en per post verstuurd, verschijnt dit
artikel op de achterkant. U kunt er
daarom het beste een artikel van
maken dat men even snel kan doorlezen.

Ook kunt u lezers eraan herinneren
om een terugkerend evenement in
hun agenda te zetten, zoals een
lunch voor aandeelhouders op elke
derde dinsdag van de maand of een
halfjaarlijkse veiling voor een goed

Met een rubriek voor lezersvragen
bijvoorbeeld kunt u snel de aandacht
van de lezers trekken. U kunt vragen
plaatsen die u hebt ontvangen naar
aanleiding van het vorige nummer
van de nieuwsbrief of vragen behandelen die vaak worden gesteld.
Met een lijst van namen van de managers van uw organisatie geeft u de
nieuwsbrief een persoonlijk tintje.
Als het een kleine organisatie is,
kunt u alle werknemers noemen.
Ook kunt u een overzicht geven van
de prijzen van uw producten of diensten. U kunt uw lezers wijzen op an-

Bijschrift bij afbeelding.

doel.
Als er nog ruimte over is, kunt u een
afbeelding invoegen.

