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MEDEDELINGEN
• INT. REPTIELENBEURS

In Nijmegen vindt op 8 november 1998 de
vijfde internationale reptielen- en amfibieënbeurs plaats. De beurs begint om 1 1 uur en
duurt tot 17 uur in de Jan Massinkhal,
Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen.Voor
tafelreserveringen en inlichtingen: 0243584172 / 024-3585665.
• SLANGEN- EN
REPTIELENBEURS
TE OPWIJK

Op zondag 20 september 1998 organiseert
de v-zw BOA haar jaarlijkse ruilbeurs voor
reptielen. Bedoeling is het jaarlijks aanbod
van nakweekdieren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers.
Gezien de altijd maar groter wordende
belangstelling hebben wij besloten dit jaar
een vierde zaal te huren, zodat meer ruimte
ter beschikking staat. Per meter tafel wordt
er 250 BF gevraagd, maar BOA leden krijgen
de eerste meter gratis. De plaatsen dienen
voor 5 september gereserveerd te zijn.
Ook moet het bedrag voor de gewenste
ruimte tegen die datum betaald zijn op
rekening 293-0200892-60 van vzw BOA.
Zoals gewoonlijk gaat de ruilbeurs ook dit
jaar door in:

CULTUREEL CENTRUM 'HOF TEN HEMELRIJK'
KLOOSTERSTRAAT 7, 1745 OPWIJK
BELGIE
van 9u30 tot l 7u00
Hoe Op-wijk te bereiken?

* Komende uit Antwerpen: E 17 volgen richting Gent en deze verlaten aan de uitrit 14
St.-Niklaas, richting Dendermonde aanhouden (N4 I). In Dendermonde richting
Brussel volgen (N47), de gemeente
Opwijk situeert zich langs deze N47.
* Komende uit Gent: E 17 volgen richting
Antwerpen en deze verlaten aan de uitrit
12 Dendermonde, 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 reptielen duidelijk geobserveerd kunnen worden. Zowel de wetenschappelijke als de
gewone naam dient duidelijk vermeld te
worden.

HET AANBIEDEN VAN GIFSLANGEN,
ZOWEL IN HET CULTUREEL CENTRUM
ALS OP DE PARKEERPLAATS, 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 (Coronel/a austriaca, Natrix natrix en Vipera berus) zijn wettelijk beschermd en mogen in geen enkel
geval aangeboden worden!
Personen die niet op voorhand gereserveerd en betaald hebben kunnen alleen nog
een standplaats krijgen als die nog beschikbaar is! Personen die gereserveerd hebben
dienen vóór 9u aanwezig te zijn. Alle inlichtingen zijn schriftelijk of telefonisch te bekomen bij:
- John Maelfait,
Gasmeterlaan 238, 9000 Gent.
Tel./fax: 09/2240089

,
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- Robert Jooris,
Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren.
Tel. 09/369.42.28
- Jan de Rijbel,
Neerveldstraat 284,
1745 Opwijk.
Tel./fax: 052/359843
• TERRARIUM- EN
AQUARIUMBEURS

Aquarium-terrariumvereniging Bali uit Bergen op Zoom houdt op 27 september een
grote beurs op het gebied van aquaria en
terraria in de Sotelenmat, Westersingel 40
in Bergen op Zoom. De beurs is geopend
van 10 tot 16 uur. De entree bedraagt vijf
gulden.

