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Groencontact 2021/4

Beste lezer
Met het Winternummer 2021/4 van de 47ste jaargang van Groencontact valt deze week het vierde nummer van 2021 bij
alle abonnees in de bus. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen die in dit nummer behandeld worden.
Het voorwoord van onze directeur van de VVOG, Filiep Bouckenooghe, kan u ook lezen op de VVOG-website!
De leden-gemeenten van de VVOG kunnen alle artikels van dit nummer ook digitaal lezen op de ledenwebsite van de
VVOG (Opgelet: enkel toegang met een login)
Meer informatie over dit nummer vindt u op onze website.
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________________
Wij wensen u veel leesplezier met dit uitgebreide nieuwe nummer van Groencontact!
Filiep Bouckenooghe
hoofdredacteur Groencontact
e-mail filiep.bouckenooghe@vvog.info
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