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(bokmål/nynorsk), Zweeds, Duits of Engels. Artikelen met en maximale lengte van ca. 25 A4 pagina's,
worden als een bestand in Word bij de redactie ingediend. De tekst dient bij voorkeur vergezeld te zijn van
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