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BESTUURSMEDEDELINGEN 

VAN DE SECRETARIS 
Om maar direkt met het goede nieuws te beginnen: 
het gaat zeer goed met de Nederlandse Doelgroep 
Slangen. We hebben namelijk half juni ons 170-ste 
lid kunnen inschrijven. Het blijkt wel dat hier in 
een grote behoefte wordt voorzien. 
Een ander positief geluid is dat de Doelgroep uit 
eigen middelen (advertentie-opbrengsten en de ver
koop van losse nummers) een elektrische bolkop
schrijfmachine heeft kunnen aanschaffen. Voorwaar 
geen kleinigheid. Onze redakteur Anton van Woerkom 
is hier dan ook zeer gelukkig mee. Met ingang van 
dit nummer wordt ons blad dan ook op onze eigen 
machine uitgetypt. Misschien is dit een stimulans 
voor U om Uw ervaringen met slangen eens op papier 
te zetten voor een artikel of voor vermelding in 
de rubriek "Kweekresultaten". 
Tot slot nog een belangrijke datum die U alvast 
in Uw agenda moet noteren: zaterdag 17 oktober 
1981. Op deze datum zal de Doelgroepnamelijk een 
Sîängendag organiseren, waaraan diverse gerenom-
meerde sprekers hun medewerking al hebben toege
zegd. In het volgende nummer van ons blad zult U 
een programma aantreffen. 

Leo Brand 

REPTIELENHUIS WERKGROEP ROTTERDAM 
De Werkgroep Rotterdam opent 20 juni 1981 een ei
gen reptielenhuis. Dit mag wel iets unieks genoemd 
worden. De eerste maand na de opening wordt er een 
tentoonstelling gehouden. Als bijzonderheid moet 
nog worden vermeld dat de Nederlandse Doelgroep 
Slangen een terrarium met slangen aan het reptie
lenhuis heeft geschonken. De entree van het park is 
f 1,75. Adres: Looslaan 1, Rotterdam-Hillegersberg. 
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