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BESTUURSMEDEDELINGEN 

*** 

CUMULATIEVE INDEX 
LITTERATURA SERPENTIUM VOL. 1 T/M 10 

Vorig jaar is besloten een index van de eerste tien jaar van Litteratura Serpentium te publiceren, 
ter afsluiting van het eerste decennium van ons tijdschrift. Het leek ons een handig en 
tijdbesparend hulpmiddel bij het opzoeken van bepaal9e onderwerpen en gepubliceerde 
artikelen. Men hoeft dan immers niet meer tien verschillende indexen op te slaan om iets op 
te zoeken; in één keer is te zien in welke nummers het desbetreffende onderwerp voorkomt. 

Anton van Woerkom heeft dit enorme karwei op zich genomen en hij is erin geslaagd een 
volledige, duidelijke en zeer bruikbare index samen te stellen van de eerste tien jaar Litteratura 
Serpentium. De index bevat bijna 100,1 pagina's en is verschenen in de afmetingen van het 
tijdschrift 'oude stijl', zodat het een mooi afgesloten geheel daarmee vormt. 
De index bevat drie delen: 
- een auteursindex 
- een index van slangenamen 
- een index 'ziekten, medicijnen, parasieten, enz.' 
Dit handige naslagwerk is te bestellen bij de penningmeester voor f 13,-, inclusief portokosten. 

' 
* * * 

SLANGEN RUILBEURS TE OPWIJK, BELGIE 

Op zondag 13 oktober organiseert de Werkgroep Slangen van de Belgische Vereniging voor 
Terrariumkunde, TERRA v.z.w. een ruilbeurs voor slangen. Bedoeling is hiermee vooral het 
jaarlijkse aanbod aan nakweekdieren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers. 

Deze ruilbeurs gaat door in het Cultureel Centrum te Opwijk, 'Hof ter Hemelrijk', 
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk, België van 9.30-17.30 uur. 

Ten aanzien van het meebrengen en (ver)kopen van slangen gelden dezelfde regels zoals 
die op de Slangendag door de E.S.V. gehanteerd worden (zie Litteratura Serpentium 11 ( 4)). 


