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MEDEDELINGEN
SLANGENRUILBEURS TE OPWIJK (BELGIE)

Op zondag 17 september 19'J5 organiseert de Werkgroep Slangen van de Belgische Vereniging
voor Terrariumkunde TERRA v.z.w. een ruilbeurs voor slangen. Bedoeling is hiermee
vooral het jaarlijks aanbod aan nakweekdieren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers.
Deze ruilbeurs vindt plaats in het Cultureel Centrum 'Hof ter hemelrijk', Kloosterstraat
7, 1745 Opwijk en wel van 09.30 - 17.00 uur.
Hoe kunt u Opwijk bereiken?

Komende uit Antwerpen: El 7 volgen richting Gent en deze verlaten bij de afrit St.-Niklaas
(14), richting Dendermonde aanhouden (N41). In Dendermonde richting Brussel volgen
(N47). U komt de gemeente Opwijk aan de N41 tegen.
Komende uit Gent: El 7 volgen richting Antwerpen en deze verlaten bij de afrit Dendermonde (12). Richting Dendermonde volgen, dan N47, richting Brussel nemen tot
Opwijk.
Komende uit Brussel: Ring Brussel verlaten aan afrit 10, richting Asse volgen (N9)
en na Asse richting Dendermonde aanhouden (N47) tot Opwijk.
Terrariumliefhebbers zijn verplicht hun slangen aan te bieden in degelijke plastic doosjes
of microterraria waarin de slangen duidelijk kunnen worden geobserveerd en waarop de
wetenschappelijke en gevulgariseerde soortnaam vermeld staan.
Het aanbieden van gifslangen, zowel in het Cultureel Centrum als in de parking is
ten strengste verboden!
Slangenliefhebbers die slangen aanbieden die onder de Conventie van Washington vallen,
dienen uiteraard over de nodige papieren te beschikken. Inlandse slangen: Coronella austriaca,
Natrix natrix en Vzpera berns zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden aangeboden.
Reservering van een stand is wenselijk, doch niet verplicht. Reserveren kan tot 12
september 1995. De personen die gereserveerd hebben dienen voor 09.00 uur aanwezig
te zijn.
Schriftelijke of telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
John Maelfait, Gasmeterlaan 238, 9000 Gent, tel. 09-224.00.89;
Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren, tel. 09-369.42.28.

