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Onderwerp: Groenmail 2020/9 - 1.2.Tree Award 2020 - De bekroning voor het mooiste bomenproject
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Aan: Dirk Neirynck dirk@vvog.info

2020/9 - Twintigste jaargang - 11 augustus 2020

1.2.Tree Award 2020
— De bekroning voor het mooiste bomenproject —

Voor de derde keer wordt tijdens de vakbeurs Green 2020 ook de 1.2.Tree award uitgereikt. Met deze award wil Green het mooiste boomproject bekronen en de
symbiose tussen tuinaannemers, -architecten en boomkwekers in de kijker zetten. Succesvolle en duurzaam ontwikkelde tuin- en parkprojecten kunnen enkel ontstaan door
een professionele aanpak, zowel bij de conceptfase door de tuinarchitect, als bij de realisatie en uitvoering door de tuinaannemer maar ook door de stielkennis van de
boomkwekerij die de leverancier is van unieke bomen. En het zijn deze projecten die we met de 1.2.Tree award in de bloemetjes willen zetten.

De VVOG zorgt voor de organisatorische en technische expertise bij de jurering.  De laureaten worden op maandagavond 28 september tijdens de Green Night op de
vakbeurs bekendgemaakt.

Wil jij kans maken op de 1.2.Tree award?
Schrijf dan gratis je publiek of semi-boomproject in via een boomkwekerij, tuinaannemer of tuinarchitect tegen ten laatste zondagavond 6 september 2020 via het
formulier op deze website! (Deadline: Zondag 6 september 2020, 23u59) 

____________________________

Wij maken u hierbij ook nog graag attent op enkele nieuwe vacatures in onze rubriek 'Vacatures Groendienst' die u kan terug vinden op de website van de VVOG.  

Stad Lier
- Teamleider groen (C4-C5) (nog t.e.m. 30 augustus 2020)
- Teamleider openbaar domein (C4-C5) (nog t.e.m. 30 augustus 2020)

 Stad Lokeren
- Coördinator groendienst (B1-B2-B3) (nog tot 14 september 2020)

“Vind ons leuk op Facebook”

 De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook.  Graag delen en ons leuk vinden.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
Filiep Bouckenooghe, Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Doreen Leuntjens, Dirk Neirynck, Peter Vandyck
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