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MEDEDELINGEN
• SLANGENDAG 1998

De Slangendag vindt dit jaar op 3 oktober plaats. Wie
slangen, voedseldieren of terrariumbenodigheden wil
aanbieden, wordt dringend geadviseerd tijdig een tafel
te reserveren. Dit kost dertig gulden, inclusief een stoel
en gratis toegangsbewijs. Reserveringen dienen per voorkeur schriftelijk te geschieden bij de secretaris:
Jan-Cor Jacobs
WA.Vultostraat 62
3523 TX Utrecht.
e-mail: ess-secretary@wxs.nl

HET MNBIEDENVAN GIFSLANGEN EN SPINNEN,
ZOWEL IN ZAAL "ONS HUIS" ALS OP DE PARKEERPLAATS ISTEN STRENGSTEVERBODEN!!
Standhouders zijn tevens verplicht hun dieren aan te bieden in degelijke doosjes of microterraria, waarin ze duidelijk kunnen geobserveerd worden en waarop tevens
de soortnaam vermeld staat. Terrariumliefhebbers die
dieren aanbieden die onder de Conventie van
Washington vallen, dienen uiteraard over de nodige
papieren te beschikken. Inlandse slagen (Coronel/a austriaca, Natrix natrix en Vipera berus zijn beschermd en
mogen NIET aangeboden worden!

• OOST-VLAAMSE REPTIELENEN AMFIBIEËNBEURS TE

Routebeschrijving

LEBBEKE

Komende uitAntwerpen:
E17 volgen richting Gent en deze verlaten aan de uitrit
St. Niklaas, richting Dendermonde volgen (N4 I). In
Dendermonde richting Brussel (N47)/Lebbeke volgen.
Zie ook de signalisatie ANOLIS.
Komende uit Gent
E17 volgen richtingAntwerpen en deze verlaten aan de
uitrit 12 Dendermonde, richting Dendermonde volgen,
dan Brussel (N47)/Lebbeke volgen. Zie ook de signalisatie ANOLIS.
Komende uit Brussel:
ring Brussel verlaten aan afrit 10, richting Asse volgen
(N9) en naAsse richting Dendermonde aanhouden
(N47) tot Lebbeke .. Zie ook de signalisatieANOLIS.

Op zondag I november 1998 organiseert de
Oostvlaamse TerrariumverenigingAnolis een ruilbeurs
en tentoonstelling van reptielen en amfibieën. Met het
oog op het steeds toenemende aanbod van nakweekdieren, krijgen jullie de kans deze aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers. De beurs zal plaatsvinden in Zaal "Ons Huis", Leo Du Boistraat, 9280 Lebbeke,
van I0u00 tot l7u30.
Door de grote belangstelling is het noodzakelijk standplaatsen tijdig te reserveren. Standhouders kunnen zich
tel., schriftelijk of d.m.v. fax inschrijven. Let wel, de
inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld, dat vastgesteld is op I00Bfr per meter tafel + 1
stoel. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer 068-2161771-56.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
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Jurgen Vermeulen, Lange Molenstraat 63, 9280 Lebbeke.
Tel.: 0033-52-41 1230
Peter Staljanssens, Spoorwegstraat 4, 9220 Hamme.
Tel. en fax: 0033-52-478543
Peter van Royen, Volderstraat 16, 9340Wanzele-Lede.
Tel.: 0033-53-807821.
• TER-BEURS AMSTELVEEN

Op zondag 4 oktober vindt er in sporthal De Meent,
Orion 3 teAmstelveen,deTER-beurs plaats. Deze beurs
is voor iedereen die wat wil aanbieden, zoekt of interesse heeft in reptielen, amfibieën, spinnen, insecten,
aquaria, bijzondere dieren en toebehoren.
Aanmeldingen bij J. van het Meer, Chopinpad 34, 1323
RZ Almere.Tel.: 036-5361243, fax: 0842-1 17580.
Voorschrijving (t/m 31-07-'98):
FI 20,00 per meter (incl. 2 personen)
Na-inschrijving (t/m 31-08-'98):
FI 25,00 per meter (incl. 2 personen)
Op de dag zelf (indien ruimte):
FI 30,00 per meter (incl. 2 personen).
Uw reservering is definitief nadat uw betaling binnen is
op rekening nummer 50.53.95.290 o.v.v. naam, adres,
woonplaats en aantal gewenste meters. Na betaling
wordt een bevestiging en een routebeschrijving toegezonden.
Nadere informatie bij J. van het Meer, Chopinpad 34,
1323 RZ Almere. Tel.: 036-5361243 of bij E. van
Gelderop,. Tel.: 020-6458769 (tussen 20 en 22.00 uur).
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VAN HET BESTUUR
Begin mei heeft u als lid van de Europese Slangen
Vereniging een brandbrief ontvangen. Hierin deden het
bestuur van de vereniging en de redactie van Utteratura
Serpentium een beroep op u als lid om de vereniging te
steunen. Gevraagd werd om nieuwe bestuurleden en
redactiemedewerkers, maar ook om uw bijdragen aan
het verenigingsblad in de vorm van artikelen. Zoals u
aan het lange uitblijven van het eerste nummer van LS
gemerkt hebt, was die oproep serieus. Ook no. 2 is
bepaald niet op tijd, want een eenmaal opgelopen vertraging maak je niet zo snel goed. Omdat we onze vereniging en u als lid serieus nemen, vinden we het echter als bestuur onze plicht u toch zo goed mogelijk op
de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Zo zijn
er redelijk wat reacties binnengekomen op bovengenoemde brief. Over het algemeen waren die erg positief en vond men het jammer dat de vereniging het
momenteel wat moeilijk heeft en dat ze wel degelijk een
bestaansrecht heeft. Inmiddels heeft zich dan ook al een
aantal mensen gemeld dat bereid is op de een of andere manier te helpen met redactiewerkzaamheden. Zelfs
is er naar aanleiding van de brief al een artikel voor LS
binnengekomen. De redactie rekent echter op méér
dan dat ene artikel, en wat ons betreft staat ons aanbod

Kortom, ga er eens voor zitten en schrijf nou eindelijk
eens die interessante ervaringen met uw slangen op.
Het hoeft niet meteen perfect te zijn. De redactie is
er ook om u hierbij te helpen.In de brief stond ook de
jaarlijkse algemene ledenvergadering aangekondigd. Die
heeft inmiddels op 20 mei jl. plaatsgevonden. Dit jaar
heeft een aantal leden de moeite genomen om deze
ledenvergadering bij te wonen. Zelfs bleken die leden
bereid bestuurstaken op zich te nemen. Het bestuur
is dan ook verheugd te melden dat er in principe een
nieuwe ledenadministrateur, een nieuwe penningmeester
en zelfs een nieuwe voorzitter gevonden zijn. Dit jaar
zullen ze meelopen om vertrouwd te raken met hun
taak, zodat ze tijdens de volgende algemene ledenvergadering, volgend jaar mei, officieel in functie kunnen
treden.Al met al goed nieuws dus. Denk nu echter niet
dat alle problemen de wereld uit zijn. De vereniging kan
alleen m.b.v. de leden blijven draaien en daarom zal
uw inzet altijd nodig blijven. Artikelen, vooral artikelen zijn onontbeerijk, maar ook bijvoorbeeld assistentie op de Slangendag. Alleen met z'n allen houden we
een vereniging levend. Bestuur en redactie rekenen
op u.

nog steeds:
PUBLICATIE VAN EEN ARTIKEL
IN LITTERATURA SERPENTIUM
LEVERT EEN

GRATIS

JAARABONNEMÈNT OP!!!
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