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Voorblad
In 2019 bestaat de Vereniging Politie Dierenen Milieubescherming 100 jaar. In de aanloop
naar volgend jaar besteden we hier vanaf nu
in ieder nummer aandacht aan.
Op de voorpagina van alle vier nummers van
2018 plaatsen we daarom ook een voorblad

van een oud nummer. In eerste instantie
kwam het blad uit onder de naam “Mededeelingen”.
In dit geval een nummer uit 1926 met, ook
toen al, een duidelijke verwijzing naar dierenkwelling en –mishandeling.

Uitgelicht
Zoals gebruikelijk in het eerste nummer van een
nieuwe jaargang alle informatie over de Algemene ledenvergadering 2018 en het Jaarverslag
2017. De ALV is ook dit jaar weer in Ermelo op
woensdag 18 april. Wij hopen weer een groot
aantal leden te mogen begroeten.

Sinds zes jaar stappen jonge toezichthouders
en handhavers goed opgeleid en geschoold de
werkvloer op. Hiervoor volgens ze een complete
beroepsopleiding. Wij gingen kijken bij de
opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid bij
het Alfa college in Hoogeveen.
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