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En zo zijn we weer terecht gekomen
in het nieuwe jaar. Met omvallende
containers en vrachtwagens was het weer
duidelijk in welk jaargetijde we zitten,
hoewel de gemiddelde temperaturen
redelijk hoog blijven.
Jammer voor de AGF'ers die al jaren
hopen op een Elfstedentocht en ook voor
de wintergroentenhandelaren. Over deze
wintergroenten volop aandacht in dit
nummer.
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Ik wens jullie veel leesplezier en zie jullie
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