"Meow" means "woof" in cat ~ George Carlin

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 1/2017
Hallo beste leden,
Hieronder de eerste nieuwsbrief van SAN!!!
In het kader van een frisse wind door SAN en een stap in de richting van het digitale tijdperk
hoort een nieuwsbrief ook tot de verrijking van de SAN belevenis, alles voor onze furry friends
nietwaar? De nieuwsbrief is leuk, vlot en staat vol met de nodige mededelingen, leuke gadgets
en een teaser.
Omdat we niet ongewenst willen spammen, kunt u zich makkelijk afmelden als u deze
nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
Mail dan het volgende naar SAN-nieuwsbrief@somaby.com :
“Hierbij wil ik me via dit mailadres afmelden voor de nieuwsbrief van SAN” en dan nemen we
het op in de administratie of gebruik de link om af te melden onderin deze nieuwsbrief.
Zeg het voort als u het een leuke brief vindt en zeg het ons als u ook leuke ideeën hebt.
Met vriendelijke groet,
Willy Vlaming,
nieuwsbrief redactie

Een nieuwsbrief? Furr real?
Een nieuw jaar vraagt om nieuwe dingen.
Het eerste nieuws......
Een nieuwsbrief!!! Dat is nieuw, nou ja, voor SAN dan, want na
de nieuwe fantastische lay-out van de Ticked kunnen we op
het gebied van de nieuwsbrief ook niet achter blijven. SAN
gaat met de tijd mee. Hip en nieuw en ook met vertrouwde
rubrieken. Wat is er allemaal nog meer nieuw bij SAN? Een
nieuw bestuur. Je leest het binnenkort in de Ticked.

Brrrrr. Koud hè?
Ideaal weer om samen met je SomAby
boeltje, een warme choco met marshmallows
en slagroom (een beetje spek kweken in de
winter kan geen kwaad toch?) plus een
dekentje op de bank te kruipen. Nog even de
kerstige Ticked erbij die je al 20 keer hebt
doorgelezen en door hebt gebladerd.
Jaaa!!! nog heeeeel even en dan komt ie weer
voor de periode naar de lente.... De nieuwe
winter Ticked.... Vol verwachting klopt het hart
(o, zie, daar heb je het al, ik blijf hangen in
decembrrrr).........

Februari is de maand van het gebit.
Tandproblemen bij je huisdier kunnen nare
problemen opleveren, Vandaar dat er in
februari even extra aandacht aan wordt
besteed. Met een goed verzorgd gebit maak
je jezelf (jij moet de kusjes ontvangen) en je
huisdier erg blij.
Vraag bij je dierenarts naar de acties en
maak er gebruik van.

Foto's gezocht
Voor de Ticked zoeken we nog SomAby's
in de sneeuw! Met of zonder sokken,
laarzen, broek, rok en of (bont) kraag,
Mail naar de SAN redactie

Verhalen gezocht
De catterynamen spreken tot de
verbeelding. SomAby fokkers kunnen hier
samen vast hele boeken over schrijven....?
Heb jij een hoofdstukje of paragraaf voor in
de Ticked, dan is je verhaal meer dan
welkom via de mail van de SAN redactie

Teruglezen?
Wilt u iets teruglezen
of bent u nou net
vergeten hoe die
leuke sorrelzilver uit
de lente ticked
heette???
U kunt het opzoeken
in het archief

interessant!
Komt u ook leuke dingen tegen op het www,
katten speeltjes, (katten) kleding, katten
hebbedingetjes of katten furrrniture
bijvoorbeeld. tip ons vooral om anderen te
tippen.
mail naar SAN-nieuwsbrief@somaby.com.

SAN facebook

SAN website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u SAN-nieuwsbrief@somaby.com
toe aan uw adresboek.

