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MEDEDELINGEN 

• REPTIELENBEURS TE OPWIJK, BELGIË 

Op zondag 15 september 1996 organiseert de slangen
werkgroep Medusa een ruilbeurs voor reptielen. Bedoeling 
is hiermee het jaarlijkse aanbod aan nakweekdieren aan te 
bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers. Deze ruil
beurs is geopend van 09.30 tot 17.00 uur in het Cultureel 
Centrum van Opwijk 'Hof ten Hemelrijk', Kloosterstraat 
7, 1745 Opwijk. 

Terrariumliefhebbers zijn verplicht hun dieren aan te bie
den in degelijke plastic doosjes of microterraria waarin 
de dieren duidelijk geobserveerd kunnen worden en waar
op eveneens de soortnaam (wetenschappelijk en populair) 
vermeld staat Het aanbieden van gifslangen zowel in 

het Cultureel Centrum als op de parkeerplaats is 

ten strengste verboden!!. 

Toegelaten zijn alle reptielen, amfibieën en spinachtigen. 
Liefhebbers die dieren aanbieden die onder de 'Conventie 
van Washington' vallen, dienen uiteraard over de nodige 
papieren te beschikken. Inlandse reptielen (waaronder de 
inlandse slangen Coronella austriaca, Natrix natrix en Vipera 
berus) zijn wettelijk beschermd en mogen niet aangeboden 
worden. 
Reservering van een standplaats is wenselijk doch niet ver
plicht Reserveren kan tot 10 september 1996. De perso
nen welke gereserveerd hebben dienen voor 09.00 uur 
aanwezig te zijn. 

Alle inlichtingen,schriftelijk of telefonisch,zijn verkrijgbaar bij: 
John Maelfait, Gasmeterlaan 238, 9000 Gent, 
tel.:09-2240089, 
Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren, 
tel.: 09-3694228 
Joris de Smet, Rooigemlaan 8, 9000 Gent, tel.:09-2270193, 
Jan de Rijbel, Neerveldstraat 284, 1745 Opwijk, 
tel.: 052-359843. 

Hoe Opwijk te bereiken: 

Komende uitAntwerpen: E 17 volgen richting Gent en deze 
verlaten aan de uitrit St-Niklaas ( 14). Richting Dendermonde 
aanhouden (N4 I ). In Dendermonde richting Brussel vol
gen (N47). De gemeente Opwijk situeert zich langs deze 
N47. 
Komende uit Gent E 17 volgen richtingAntwerpen en deze 
verlaten aan de uitrit Dendermonde ( 12). Richting 
Dendermonde aanhouden (N4 I ). In Dendermonde rich
ting Brussel volgen (N47). De gemeente Opwijk situeert 
zich langs deze N47. 
Komende uit Brussel: Ring Brussel verlaten aan afrit 10. 
RichtingAsse volgen (N9) en naAsse richting Dendermonde 
aanhouden (N4 7). De gemeente Opwijk situeert zich langs 
deze N47. 

• REPTIELEN BEURS TE WENEN, 

OOSTENRIJK. 

Op 8 september 1996 van 9.00 tot 14.00 uur organiseert 
de Herpetologischen terraristischen Vereinugung 
Österreich een reptielenbeurs in het'VolksheimAspern', 
Siegeplatz 7, l 220Wenen. Geen gifslangen toegestaan! De 
EU-regelgeving dient in acht te worden genomen. Nadere 
inlichtingen en reservering van tafels bij: Erich Brabenetz, 
1220 Wenen, Portheimg. 1 RH75.Tel/fax: 0222-2803187. 

• REPTIELENBEURS TE DONCASTER, 

ENGELAND. 

Op 7 juli 1996 zal de Doncaster reptielen beurs worden 
gehouden in de Adwick School,Windmill Balk L.ane, 
Adwick-Le-Street, Doncaster. Te koop zullen zijn reptielen, 
amfibieën en ongewervelden alsmede een keur aan boe
ken en toebehoren. Gastsprekers zullen lezingen verzor
gen.Voor alle inlichtingen en boekingen bel Ron 
01302-337479 of Dean op O 1302-724460. 
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