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LITTERATURA SERPENTIUM 

Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse 
Doelgroep Slangen. 
Redakteur: Anton van Woerkom, Baarnseweg 6-a, 

3735 MG Bosch en Duin. Tel. 030-785146. 

AUe correspondentie betr e ffende het blad en de 
inhoud daarvan dient U te richten aan de r edak 
t eur . Advertentietarieven op aanvr aag bij de 
secr e tari s . 

NEDERLANDSE DOELGROEP SLANGEN 

Voorzitter: Pi eter Stoel, Verlengde Hoogravenseweg 
16 5, 3525 BE Utrecht. Tel. 030-894157. 

Secretaris: Jaap Kooij, Langervelderweg 137, 
2211 AG Noordwijkerhout. Tel. 02523-5616. 
Alle correspondent ie betre ffende de Doelgroep, 
i nUcht i ngen, enz . dient U te r ichten aan de 
secr etm•is . 

Penningmees ter: Edith den Ouden, Krugerstraat 33, 
3531 AN Utrecht . Tel . 030-949639. 

De contributie voor het ver enigings jaai~ 1983 
bedr'aagt f 20, --. He t lidmaatschap gaat automa
tisch in door storting van de contributie op 
gironummer 4438855 ten name van "Penningmeester 
Neder Z-andse Doelgroep Slangen " te Utrecht . 
AdN' sw1:jzigingen en opzeggingen moeten schrif
t eliJk aan de penningmeester wor den door gegeven . 
Oude Ja.m'g<mgen ?.ijn nog na t e besteUen à 
f 20, - - p P-1' stuk door s tor ting vctn het j uiste 
heclJ?ag op bovenstaand gironummer, onder vermel
ding van de gewens t e j aargang . 

Pr•ijs per nummer i n de losse verkoop : f 3, 50. 

Het overnemen van artikelen is slechts toegestaan 
na schriftelijke toestemming van de redakteur. 



LITTERATURA SERPENTIUM 
Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse 
Doelgroep Slangen. 
Redakteur: Anton van Woerkom, Volkerakstraat 

19-bis, 3522 RB Utrecht. Tel. 030-895429. 

Alle correspondentie betreffende het blad en de 
inhoud daarvan dient U te richten aan de rcdak
teur. Advertentietarieven op aanvraag bij de 
secretaris. 

NEDERLANDSE DOELGROEP SLANGEN 
Voorzitter: Pieter Stoel, Verlengde Hoogravenseweg 

165, 3525 BE Utrecht. Tel. 030-894157. 
Secretaris: Jaap Kooij, Langervelderweg 137, 

2211 AG Noordwijkerhout. Tel. 02523-5616. 
Alle correspondentie betreffende de Doelgroep, 
inlichtingen, enz. dient U te richten aan de 
secretaris. 

Penningmeester: Edith den Ouden, Morelstraat 31, 
3552 CL Utrecht. Tel. 030-440771. 
De contr?'.butie voor het verenigingsjaar 1983 
bedraagt f 20,--. Het lidmaatschap gaat automa
tisch in door storting van de contributie op 
gironummer 4438855 ten name van "Penningmeester 
Neder Zandse Doelgroep Slangen" te Utrecht. 
Adreswijzigingen en opzeggingen moeten schrif
telijk aan de penningmeester worden doorgegeven. 
Jaargang 2 en 3 zijn nog na te bestellen à 
f 20,-- per stuk door storting van het juiste 
bedrag op bovenstaand gironummer, onder vermel
ding van de gewenste jaargang. 

Prijs per nummer in de losse verkoop: f 3,50. 

Het overnemen van artikelen is slechts toegestaan 
na schriftelijke toestemming van de redakteur. 




