Voorschriften voor het inleveren van kopij voor
Geandewei
Veel bij de redactie ingestuurde kopij ziet er keurig verzorgd uit en soms mooi
“opgemaakt”.
Misschien mooi, maar voor het redigeren van de kopij van Geandewei lastig.
Alle niet goed ingestuurde kopij moet dan extra bewerkt worden.
Wat veel extra tijd neemt.
Alleen platte tekst met een kop, de tekst en een ondertekening is bruikbaar.
Voorschriften.
# Korte krachtige artikelen worden vaker gelezen dan lange artikelen.
# De kopij moet als een MS-Worddocument , als bijlage, per e-mail worden
aangeleverd.
Dus niet als een mailbericht.
# De tekst aanleveren in lettertype Arial 10 punten
Lever de tekst aan als “platte tekst”, d.w.z. :
zonder opmaak of gebruik van automatische opmaak.
Voorbeeld van een kopij artikel:
Tsjerke league
Op vrijdag 29 mei wordt er weer Tsjerke league gehouden. Het is al weer de derde editie. Tsjerke
league is een voetbaltoernooi op de velden van ONT in Opeinde. Verschillende kerken en christelijke
bewegingen doen hieraan mee. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren uit Drachten met
elkaar in contact te brengen. Ook de Oase komt weer met een team. Van jongeren. We wensen hen
veel succes en plezier!
Ds. Ernst van Gulik

# Indien een foto of afbeelding tussen de tekst geplaatst moet worden, dit vermelden
op de juiste plaats met hier foto plaatsen.
Deze foto dan gescheiden van het Wordbestand als aparte bijlage – in .JPG bestand
opsturen
# Boven overlijdensberichten een 2-regelig kopje, met daarin de naam van de
overledene,
b.v.:
In memoriam
Karel van der Grond
# Een “In memoriam” mag maximaal 250 woorden bevatten
# De “Column” mag maximaal 1800 tekens bevatten.

# Logo’s worden alleen opgenomen na goedkeuring door de redactie.
E-mailadressen voor de kopij van / naar:

Wijk Oase: oase.kopij@pgdrachten.nl
Andere e-mailadressen van de redactie:
Wijk Oost:
Wijk Zuid:
Wijk West:
Verenigingen:
Jeugdpagina:

oost.kopij@pgdrachten.nl
zuid.kopij@pgdrachten.nl
west.kopij@pgdrachten.nl
verenigingen.kopij@pgdrachten.nl
jeugdpagina.kopij@pgdrachten.nl

De kopij welke niet thuis hoort in een van deze e-mail adressen moet gestuurd
worden naar: algemeen.kopij@pgdrachten.nl
De kopij moet op de maandag voor het verschijnen van Geandewei
uiterlijk om 9.00 uur binnen zijn.
De data waarop kopij ingeleverd moet worden, staan in Geandewei onder de rubriek:
Geandewei editie Drachten / Inleveren van Kopij / Verschijningsdata.

