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In dit blad
Vanuit Brabant kregen we
een uitnodiging om mee te
gaan naar een grote controle op de vogelmarkt in
Liempde. Wil Kroon en Hans
Klunder moesten vroeg uit de veren om met een
heel arsenaal aan handhavers mee te lopen. De
resultaten waren niet schokkend maar het is nog
steeds noodzakelijk dat deze controles plaatsvinden. Een hele bijzondere ervaring zo constateren
beiden.
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In de rubriek “uit de praktijk”
deze keer veel dode dieren.
Doodgemaaide patrijzen,
dode ganzen door slecht jaaggedrag en te klein gevangen
zeebaarzen zijn de onderwerpen waar de handhavers weer
mee te maken kregen.
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In Winterswijk werkt een trouw
en enthousiast lid van onze
vereniging. Telkens als er iets
bijzonders is in die mooie regio
dan krijgen we een berichtje
van Willem Saris. PDM man
in hart en nieren dus. Staatsbosbeheer organiseerde
een open dag in de ons welbekende steengroeve.
Een uniek stukje natuur waar Willem voor ons in zijn
eentje onze PDM stand runt. Dick Nijhof ging terplaatse en kwam terug met een prachtig artikel.
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De redactie plaatst in eerste
instantie foto’s afkomstig
van leden en daarnaast foto’s
waarvoor rechten betaald zijn
of die rechtenvrij zijn. Mocht
er onverhoopt toch een foto
geplaatst zijn waarvoor geen
toestemming is verleend dan
verzoekt de redactie u contact op
de nemen met het secretariaat
van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.

Overname en gedeeltelijke
overname van artikelen uit dit
blad is toegestaan onder
bronvermelding en na
toestemming van de redactie.
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Boa zijn is een vak. In dit
nummer Gerrit Markvoort.
Hij werkt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een zeer ervaren boa die kort
voor zijn pensioen staat en dus kan vertellen over jarenlange ervaring. We zouden
met zijn verhalen een heel blad kunnen vullen maar hebben ons beperkt tot een
aantal lezenswaardige pagina’s.
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