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Voorblad
Het stond al lang op het wensenlijstje van onze redactie. Een bezoek aan een stuk nieuwe
natuur, de Marker Wadden. Wil Kroon en Piet Brandhorst hebben de oversteek gemaakt en
schrijven in dit nummer over hun eerste ervaringen en indrukken van het nieuwe stukje
Nederland.
(foto: John Gundlach, Aerial Photographer)
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De redactie plaatst in eerste instantie foto’s 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.
Privacy (AVG): Hoe en op welke manier wij met uw gegevens, geplaatste foto’s en het fotoarchief omgaan kunt u lezen op onze website:
www.politiedierenenmilieu.nl 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.
Voor wie is de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming?
De vereniging PDM richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders evenals beleidsfunctionarissen mogen zich thuis
voelen bij de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.
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