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Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, Tel. 036.5361243, Fax 0842. I 17580, E-mail J.van.het.Meer@icu.nl
VOOR LIEFHEBBERS VAN REPTIELEN, AMFIBIEEN, SPINNEN,
INSECTEN, BIJZONDERE DIEREN EN TOEBEHOREN

TER ADVERTENTIEBLAD
GRATIS ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN (NU OOK OP INTERNET)
Ter komt iedere eerste week van elke maand met de meest recente advertenties uit.
Ter geeft de mogelijkheid om, zonder lid te zijn van een vereniging op zoek te gaan
naar en/of aan te bieden alles wat met reptielen, amfibieën, spinnen, insecten, bijzondere dieren en toebehoren te maken heeft.
• TER is het goedkoopste en actueelste advertentieblad, ook op internet.
• TER is er voor zowel de zakelijke als de particuliere adverteerder.
• TER is er ook voor verenigingen, werkgroepen, doelgroepen etc.
Voor meer informatie vraag een gratis exemplaar of kijk op internet:

LAMPROPELTIS TRIANGULUM
SINALOAE

LAMPROPELTIS TRIANGULUM
CAMPBEW

eieren gelegd op:± 31 juli 1998, l 0 stuks;
uitgebroed: 'au bain marie' op 27°C;
geboren: 24 tot 28 oktober 1998 (3,4);
eerste vervelling: na vier dagen;
eerste voedselopname: na zeven dagen, levende
nestmuis;
ouders: onverwante dieren, ~ nakweek 1994,
d" nakweek 1995.

eieren gelegd op: 31 juli 1998, negen stuks;
uitgebroed: 'au bain marie', op 27°C;
geboren: 30 oktober tot 4 november 1998 (1,2);
eerste vervelling: na zeven dagen;
eerste voedselopname: na tien dagen, levende
nestmuis;
ouders: onverwante dieren: nakweek 1995.

V.J. van Wanrooy,
Wateringhestraat 16,
3032 VJ Rotterdam.
Tel. 010-4672190.

V.J. van Wanrooy,
Wateringhestraat 16,
3032 VJ Rotterdam.
Tel. 010-4672190.

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
TER BENODIGDHEDEN
Diverse benodigdheden op terraria gebied
• Terraria
• Opkweekbakjes met klapdeksel
• Muizen en rattenbakken
• Aankleding terraria planten, kurk e.d.

voor groothandel en particulier
• Muizenbrokken
• Diepvriesmuizen in alle maten
• En nog veel meer .............. .

Vraag een overzicht met prijslijst of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/Benodigd.htm
TER BEURZEN
Organisatie van beurzen.Voor de volgende beurs vraag een Flyer of kijk op internet:

http://www.euronet.nl/users/icu 13827/TER.htm
VOOR EEN HOMEPAGINA OP INTERNET KUNT U OOK BIJ TER TERECHT.
DIVERSE EIEREN GEZOCHT VAN NIET GIFTIGE SLANGEN SOORTEN.
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