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Nieuwsflash
ERGENS IN DE ROEMEENSE BOSSEN
– De meest bekende caféploeg van het
land is bezig met een huzarenstukje. Ze
hebben zonet de tweede van drie diamanten veroverd. Ze moeten nog 1 diamant in
hun bezit krijgen om kolonel Van de Sijpe
zover te krijgen dat hij het contract om te
leveren aan het leger aan de Boma Vlees-

industrie NV geeft. Zo kan FC De Kampioenen blijven bestaan. Maar de laatste
diamant, lijkt ook de moeilijkste te zullen
worden. Hij is immers in het bezit van
graaf Rosjtkopic, een zeer vreemd en gevaarlijk man die zich verschuilt in een
reusachtig kasteel.

Einstein-Prijzen uitgereikt!
ADDIS ABEBA – Gisteren zijn in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, de jaarlijkse
Einstein-Prijzen uitgereikt. Met deze prijzen wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beloond. De Prijs van de Jury ging naar Professor Willy Weetveel. Hij werd gelauwerd voor zijn onderzoek naar het syndroom van Rostjkopic bij slachtoffers. De jury
prees vooral zijn toewijding.
De prijs uitgereikt door de industrie ging naar de Kameroener Jean-Jacques Missé Missé
(zie foto). Missé Missé onderzocht een vreemd trauma bij schildpadden. Hij publiceerde
een artikel waarin hij gewag maakte van schildpadden die
zich gedragen als pinguïns. Deze schildpadden zijn er rotsvast van overtuigd dat ze pinguïns zijn. Dit leidt tot verstoting uit de schildpadmaatschappij. Deze schildpadden staan
onder grote stress, wat niet onvaak leidt tot pogingen tot
zelfmoord. Enige remedie blijkt vooralsnog ze met veel liefde
en respect behandelen.

Het zal vandaag droog en zonnig blijven. Er is wel kans op een onweersbui. Het wordt zomers warm tot 28°
C, maar naar de avond toe koelt het
af. Morgen blijft het voornamelijk
droog, al worden rond 16u enkele
(huil)buien verwacht ter hoogte van
Wielsbeke.
Morgen ben
ik er niet
meer met
weer meer
weer.

ALarm!
Deze nacht is in de buurt van de Lommelse Sahara een vliegtuig
overgevlogen met een extreem gevaarlijk virus. Het virus zorgt ervoor dat de persoon een volledige haarbegroeing krijgt. Tot nu hebben we bij niemand het virus kunnen vinden of voortekenen hiervan.
alhoewel we sterke vermoedens hebben dat Leider Gregory de volledige laag heeft gekregen. We verzoeken dan ook vriendelijk dat
iedereen zijn scheergerief afgeeft aan leider Expeel zodat ook hij
dringende hulp krijgt!
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4 EPO-generatie
We maakten in onze vorige editie al bekend dat Ivan Basso uit de Tour werd gezet. Gisteren bleek dat de Italiaan van Liquigas Ocsabat innam. Dit zou de zogenaamde 4de generatie van EPO zijn. Zelf
beweert Basso van niets te weten. Hij zegt
dat de kok van Liquigas er iets mee te maken heeft. Die kok, een Belg, zou het product in zijn spaghetti gedaan hebben. De
kok werd al verhoord, maar hij zweeg in
alle talen.

Na de ondervraging van zowel Basso
als de kok stond de Zuid-Afrikaanse
fanclub van Ivan Basso hen op te
wachten. Die club was helemaal uit
Zuid-Afrika afgereisd. De boze fans
bekogelden de twee met de overschot
van de Zuid-Afrikaanse vuvuzelavoorraad
De kok

SCHOKKEND!
DNA-test wees uit dat Bo Durieux en Fré
Durieux geen broers zijn! Het zijn immers
nichten!

Doolhof en
mopjes
Er zitten twee Nederlanders in een bar.
Eentje staart uit het raam. “Waar kijk je zo
naar?”, vraagt de ander. “Ze hebben net je
auto gestolen”, zegt de ene, “maar maak je
niet ongerust, ik heb het kenteken genoteerd”.
Jantje zit in de klas en zegt: “Broem, broem,
broem”. De juf zegt: “Als je dat nog één keer
doet, dan ga je naar de gang”. Even later
zegt Jantje weer: “Broem, broem, broem”.
De juffrouw zegt: “Nou ga je naar de gang”.
Maar Jantje antwoordt: “Dat kan niet, juf,
mijn benzine is op”.
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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-

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

Publisher kunt u op eenvoudige wijze de nieuwsbrief converteren naar een website. Deze kunt u vervolgens op het World
Wide Web publiceren.

Bijschrift bij afbeelding.

Tour de France
Vandaag ligt de Tourkaravaan voor één
dag stil en kunnen de renners genieten
van hun welverdiende rust. Deze rust
kunnen ze goed gebruiken want morgen
ligt de loodzware bergetappe naar Jausiers in het verschiet. De renners zullen
dan klimmen over de Col de la Lombarde en de Col de la Bonette. De Bonette
is het dak van de Tour met een hoogte
van maar liefst 2802 meter. Het is dan
ook de hoogste beklimbare col in Europa. Het is nog maar de vierde keer ooit
dat de renners de Bonette beklimmen.

Spelletjes en mopjes

In 1962 en 1964 kwam de Adelaar van
Toledo, Federico Bahamontes, als eerste
boven en in 1993 Robert Millar. De favorieten voor deze etappe zijn de berggeiten pur sang zoals Ricco, Piepoli &
Kohl en de klassementsrijders ( Evans,
Menchov, Sastre & Schleck). Dit wordt
niet enkel een sleuteletappe voor de
eerste plaatsen in het klassement maar
ook voor de laatste. De hamvraag hier
is dan ook of rode lantaarn Wim ‘Sevie’
Vansevenant zijn laatste plek kan be-

houden en zo in Parijs de premie van
wel 200 franken kan opstrijken! (HVM)
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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.

