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LITTERATURA SERPENTIUM - Tweemaandelijks tijdschrift van de 

Nederlandse Doelgroep Slangen. 

Hoofdredacteur: Piet Schiereck, Th, Elsenstraat 49, 3417 WX 

Montfoort. 

Redacteur voor de Nederlandse editie: Marcel van der Voort, 

Heerbaan 14, 5721 LS Asten. Telefoon: 04936-1993. 

Alle correspondentie betreffende het blad en de inhoud daar

van gelieve u te richten aan één van de redacteurs. Adverten

tietarieven op aanvraag bij de secretaris. 

NEDERLANDSE DOELGROEP SLANGEN 

Voorzitter: Pieter Stoel, Verlengde Hoogravenseweg 165, 

3525 BE Utrecht. Telefoon: 030-894157. 

Secretaris: Jaap Kooij, Spanjaardskrocht 42, 2211 ES 

Noordwijkerhout. Telefoon: 02523-77253. 

Penningmeester: Ron Kivit, Jan Lighthartstr. 51, 1068 PB 

Amsterdam. Telefoon: 020-190936. 

Alle correspondentie betreffende de Doelgroep, inlichtingen 

e.d. gelieve u te richten aan de secretaris. 

De contributie voor het verenigingsjaar 1989 bedraagt f 25,-. 

Het lidmaatschap gaat automatisch in door storting van de con

tributie op gironummer 4438855 t.n.v. "Penningmeester Neder

landse Doelgroep Slangen" te Amsterdam. Adreswijzigingen en 

opzeggingen moeten schriftelijk aan de penningmeester worden 

doorgegeven. Jaargangen 3 t/m 7 kunt u nog bestellen à f 25,

per stuk door storting van het juiste bedrag op bovenstaand 

gironu111111er, o.v.v. de gewenste jaargang(en). 

Prijs per los nummer: f 4,50. 

Het overnemen van artikelen is slechts toegestaan na schrif

telijke toestemming van de redacteur. 

Auteurs wordt verzocht hun kopij getypt op A4-formaat aan 

de (hoofd)redacteur te zenden. Kopij-aanlevering in de vorm 

van software is in overleg mogelijk. 
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e.d. gelieve u te richten aan de secretaris. 
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