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Deze
projectgebied. Zit u daar niet tussen, maar bent u ook geinteresseerd? Of wilt u deze
nieuwsbrief ook graag digitaal ontvangen? Via Sonja de Keizer
(projectsecretaris) sca.de.keizer@dordrecht.nl kunt u zich aanmelden.
Kijk voor meer informatie over het project Vlijweide op www.dordrecht.nl/vlijweide

