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In deze nieuwsbrief ...
Dit onderdeel heet samen met 'nieuws van het bestuur', 'nieuws van de werkgroepen' en 
'agenda' Upper Body. Zie 'design' tab. Dit bestand is een voorbeeld-template, wijzig dit 
bestand niet, maar maak er steeds een 'replica' van. 
Deze kop is een Heading 1.

nieuws van het bestuur:
Deze kop is een Heading 4. Ik heb H 1, 2 
en 4 witruimte standaard meegegeven, 
boven en onder. Dat betekent dat je een 
titel moet bedenken die in één regel past. 
Twee regels met veel ruimte ertussen is 
geen gezicht. Je zou zoiets handmatig 
kunnen stylen in een content-edit-
windootje als deze.

nieuws v/d werkgroepen:
De zin onderaan de nieuwsbrief 
'Biologisch, van dichtbij ...' is geschreven 
in H3'. Deze H heeft geen extra witruimte 
meegekregen en dat zou er goed uit 
moeten zien op kleine schermen. Maak je 
een nieuwsbrief, test ook vooral op je 
telefoon!
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agenda:

3/3: volgende ALV.
10/4: Sluiting inschrijving voor 
wijnproeverij.
20/4: Wijnproeverij bij Evelien in 
A'dam! Carpoolen nog organiseren.

Nieuw! 
Deze week binnengekomen de 
onovertroffen Chardonnay van 
Lorenz, nu in kleine fles! Lorenz is 
een prachtig merk uit de Pfalz, 
Duitsland. Deze Chardonnay heeft 
een verfijnde, edele smaak is mild-
droog en het lijkt alsof hij ietsjes 
mousserend is ...

www.lorenz.de

Heading 2
Deze twee kaders bevinden zich in 
het onderdeel 'Columns' (design-
tab). Je kunt content-blokken voor 
tekst of plaatjes blijven toevoegen. 
De 2 kolommen worden dan langer. 

Hiernaast zie je 'default tekst' en een 
H2, witgemaakt in het content-edit-
venstertje.

Wijngaard in de winter, Pfalz, Duitsland.

Speciale aanbieding:

In de maand januari speciaal voor ieder 
food community-lid een werfzeepje naar 
keuze met 10% korting!

Dit onderdeel, samen met het content-
block hierboven met het plaatje van de 
Pfalz, heet 'Lower Body' (design-tab).

www.werfzeep.nl
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Biologisch, van dichtbij, vers en . . . bijzonder!
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