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Het is weer zover !!!!!
pijlgifkikkerhobbydag staat voor de deur
Op zondag 19 November 2006 wordt er
in Den Hoorn (ZH), bij Delft een dag
georganiseerd, door hobbyisten en voor
hobbyisten, die een tropisch hobby
hebben. Pijlgifkikkers!
Heb je ook een mini oerwoud in huis of
denk je eraan te beginnen, dan is deze
landelijke kikkerdag zeker de moeite
waard om er je licht op te steken over
deze snel groeiende hobby of om er
met andere hobbyisten te praten over
onze bijzondere hobby. Je kunt er
ervaringen uitwisselen en misschien
zelfs een aanschaf doen van dieren of
planten die je hobby weer wat
uitbreiden, verdiepen of starten.
.

Op de landelijke kikkerdagen van DELFT BLUE AZUREUS, is er verkoop / inkoop voor kwekers en hobbyisten
van kikkers, daggecko’s, planten en allerlei zaken gerelateerd aan Paludaria, Terraria of Vivaria.
Waar vindt U deze Landelijke kikkerdag?
Zalen centrum en sporthal “De Hoornbloem” Koniging Julianaplein 1-3, 2635 HD, Den Hoorn (ZH) bij Delft.
Parkeer plaats is er rondom de sporthal voldoende. Toegang voor Handelaren en hobbyisten (kwekers) die wat
aan te bieden hebben vanaf 9.00 Open stelling voor publiek en aanvang van de verkoop is om 10.00 uur
sluiting is om 16.00 uur Toegangsprijs is € 3,00 per persoon en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis
toegang. Er is ook een Crea-hoek voor (kleine) kinderen. Er is uitgebreide horeca aanwezig. De zalen zijn
verwarmd. En voor kinderen wordt er voor opvang gezorgd.
Wilt u ook wat te koop aanbieden, dan kan dat door een tafel te huren a € 5,00 per meter. Hiervoor moet U
contact opnemen met De heren G.van de Berghe, (0180-622870) Of Dhr. C. van der Lingen (06-43121113). Of
U stuurt een mail aan theo.verleun@planet.nl Er mag niet worden gehandeld in Slangen, Spinnen, Schildpadden
en zoogdieren en bedreigde diersoorten maar alleen met eigen kweekdieren en planten. Een huishoudelijk
reglement voor deze dag is opgesteld en zal voor iedereen van toepassing zijn.
Ook kan je je voor € 25 of meer, aanmelden als Sponsor. Dan zal de hele dag op een groot projectie scherm je
naam (logo) en activiteit zichtbaar zijn. Stuur daarvoor je Logo en gewenste text naar theo.verleun@planet.nl
Ook zal je naam op de promotie die na de zomer op gang zal komen overal waar mogeijk worden vermeld.
Tropische kikkers hebben, houden en vooral kweken is een gemeenschappelijke noemer van de deelnemers en
organisatoren van deze Landelijke kikkerdag. DELFT BLUE AZUREUS is de Delftse kikkerwerkgroep. DELFT
BLUE AZUREUS houdt zich voornamelijk bezig met tropische kikkers en vooral met hun leefmilieu.

Voor actuele details kijk op www.dendrobatesworld.com

Meldt U nu aan als tentoonsteller / handelaar.
Tot ziens op zondag 19 November a.s.

