"You can't look at a sleeping cat and be tense."
~ Jane Pauley

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 4/2017

Herfst
Ik wil natuurlijk niet kattig doen, maar de zomer van 2017 blaast haar laatste adem uit.
De eerste storm doet ons beseffen dat de barbecue weer in de schuur of onder zeil kan.
In huis kruipen we weer gezellig op de bank met een dekentje. De verwarming slaat weer aan
of liever nog, de haard wordt opgestookt.
Hoogste tijd om ook voor onze haarbollen weer knusse warme plekjes te creëren zodat zij het
zichzelf ook binnen weer behaaglijk kunnen maken.
De eerste feestelijkheden dienen zich aan en het huis kan dus weer versierd worden in de sfeer
die bij de herfst past. Voor onze donderstenen een feest met al dat spul waar je mee kan
spelen en op kan kauwen...

Er op uit
9 september 2017 – 14 januari 2018
KUNSTHAL Rotterdam
Kattenliefde - Negen levens in de kunst
"Katten zijn populairder dan ooit. Wereldwijd worden foto’s en filmpjes van katten massaal
bekeken en gedeeld op het internet. Dat katten bij hun baasjes warme gevoelens losmaken
daar bestaat geen twijfel over, maar waar komt die kattenliefde vandaan? Spreekt vooral het
rebelse karakter van de kat ons aan? Of is het de aaibaarheid die de kat zo beminnelijk maakt?
In de tentoonstelling ‘Kattenliefde. Negen levens in de kunst’ is te zien hoe de kat sinds
halverwege de negentiende eeuw door kunstenaars is afgebeeld. In dit interactieve
kattenparadijs kan jong en oud zich een kat wanen door al sluipend en spinnend de
tentoonstelling te ontdekken."

Niet als verzopen kat thuis komen?
Met deze paraplu moet dat lukken.

Oproep!!!!
Kunst met een hoofdletter K(at)

De redactie van de ticked is op zoek naar
jouw katten kunst. Graag willen we van onze
lezers weten wat ze aan kattenkunst in huis
hebben zodat we dit kunnen plaatsen in ons
blad, met onderschrift van wat het is en
eventueel met de kunstenaar erbij.
U kunt uw kunst mailen naar SANredactie@somaby.com

Belangrijk!!!!
SAN is druk bezig het ledenbestand
up-todate te maken.
Bent u verhuisd, heeft u een (ander)
emailadres,
of zijn er andere wijzigingen in
uw gegevens, geef het door via
SAN-secretariaat@somaby.com.

Boek
Bron: hooglandvanklaveren.nl
"Het eigenzinnige karakter van onze favoriete
huisgenoot werd nog nooit zo liefdevol in beeld
gebracht als in de twintig portretten die Mies van
Hout voor dit boek maakte.
Bette Westera, Hans en Monique Hagen, Koos
Meinderts en Sjoerd Kuyper schreven er, ieder
op hun eigen bekende wijze, prachtige
poezenpoëzie bij."
Bron: dekattensite.nl
""Dag poes!" is een gedichtenbundel van
meerdere schrijvers en toont hun blik op de kat,
soms ondeugend, soms lieflijk en soms
observerend maar altijd zeer herkenbaar voor
ieder kattenbaasje. De gedichten worden
vergezeld van kleurrijke en paginagrote
illustraties door Mies van Hout zodat het ook
een leuk voorleesboek is voor kinderen."

Over de hele
wereld pronken
SomAby's op
postzegels.
En terecht toch?
Uw SomAby op
een postzegel?
PostNL maakt het
mogelijk!!!
klik hier
kat in het bakkie

Pompoen als vriend van de kat
Halloween voor de deur. Uithollen en knutselen met pompoenen voor velen vaste prik.
Maar wist u dat pompoen een goede werking heeft op de darmen en stoelgang van onze
viervoeter?
Omdat pompoen veel vezel en nuttige mineralen bevat kan het helpen tegen diarree, obstipatie
en bij slechte vertering. Dat wil bij haarballen wel eens prettig zijn. Een theelepel toevoegen
aan de maaltijd is voor veel katten een traktatie.
Let wel op dat als er een medische oorzaak is, dat dit uiteraard eerst boven tafel moet komen.
meer info o.a. te vinden:
showcatsonline.com
triple-animal.nl

instructies klik hier

instructies klik hier

Katten in het nieuws
'Katten hebben
positieve invloed op
levenskwaliteit mensen'
Bron: Nu.nl 8 september 2017
"'Katten hebben positieve invloed op
levenskwaliteit mensen' | NU - Het laatste
nieuws het eerst op NU.nlKatten hebben
over het algemeen een positieve invloed op
het leven van mensen. Dat zegt bijzonder
hoogleraar Antrozoölogie Marie-José
Enders dinsdag, op Wereld Kattendag."

CatCon te Pasadena
Bron: Metro nieuws 15 augustus 2017
door Lisa Vermeij.
"Duizenden kattenliefhebbers kwamen
afgelopen weekend bij elkaar in het
Amerikaanse Pasadena tijdens CatCon:
een van de grootste kattenevents ter
wereld.

de eerste kattentrein
Bron: Telegraaf 12 september 2017:
"Passagiers die instappen in deze Japanse
kattentrein worden begroet door zo’n 30
katten. Helaas voor kattenliefhebbers gaat
het om een eenmalige actie."

Zo'n 30.000 bezoekers en 162 katten
kwamen op 12 en 13 augustus naar de
beurs in Pasadena. Bezoekers kwamen
verkleed als kat of droegen
kattenaccessoires. Kattenliefhebbers
konden kleding kopen voor zichzelf of voor
hun kat, er waren optredens, meet-andgreets en ze hadden de mogelijkheid om
een kat te adopteren!"

In de herfst Ticked
o.a.:
Halloweengedicht
Kunst met een (K)at
Suprelorin
Ruzie
Kitten info

Verhalen gezocht
We zijn altijd op zoek naar verhalen over
jouw SomAby's. Heb jij iets geweldigs
meegemaakt met je SomAby, heb je een
hoofdstukje, paragraaf of een verhaal voor
in de Ticked (zoals over hoe de naam van
je cattery is ontstaan), dan is je verhaal
meer dan welkom via de mail van de SAN
redactie.
Maak je geen zorgen over taal en spelling,
de redactie leest het na en redigeert waar
nodig. Schroom dus niet!

Foto's gezocht

Teruglezen?

Voor de Ticked zoeken we altijd mooie
of schattige SomAby foto's. Heb je er
een die wat jouw betreft in aanmerking
zou kunnen komen?
Mail deze naar de SAN redactie

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

Wij zoeken nog
steeds medewerkers!
Onderhoud SAN website
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om alle mutaties op de SAN site te
verwerken.
Interesse of meer info: Bel naar 06 215 388 50 of mail naar SAN-voorzitter@somaby.com
of SAN-secretariaat@somaby.com

Showuitslagen verwerken
U zorgt er voor dat de showuitslagen van de Somali's en Abessijnen, die voor SAN worden
verzameld, correct en snel verwerkt worden voor plaatsing op de SAN site.
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Stamboominvoer
SAN bouwt aan een database met alle bij ons bekende SomAby's.
Nauwkeurig werk dat toont hoe onze rassen zijn opgebouwd.
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Secretariaat
Houd je er van om de spin in het web te zijn? Je speelt graag met katjes? Bent administratief
slim en je houdt van gezelligheid? Dan ben je meer dan welkom om ons secretariaat te
ondersteunen!
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Voorzitter
Heeft u een helikoptervieuw, enige ervaring in een soortgelijke functie en natuurlijk affiniteit met
SomAby's? Wilt u zich inzetten voor de vereniging als voorzitter, dan zijn we op zoek naar u!
Bel naar 06 215 388 50 of mail naar SAN-voorzitter@somaby.com

Eindredactie
Voor het coördineren van de redactievergadering en het verwerken en aanpassen van alle
kopij, voor plaatsing in Ticked, zoeken we nog een medewerker die deze taak op zich wil
nemen.
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Helpen met Ticked

Vindt u het leuk om samen met ons de nieuwe Ticked voor te bereiden, dan bent u van harte
welkom om eens een keer te komen meedraaien. Er zijn nog enkele rubrieken beschikbaar en
sommige taken kunt u ook op u nemen zonder de vergaderingen te bezoeken.
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@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.

