“Way down deep, we’re all motivated by the same
urges. Cats have the courage to live by them.”
~ Jim Davis

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 1/2018

“No matter how long the Winter, Spring is sure to follow.”
Nog even......
De katten staren door de bedruppelde ruiten naar buiten. De sneeuwklokjes en de krokussen
hebben zich al laten zien.
Wij zijn er qua weer wel weer klaar voor na de koelte en de niets ontziende wind en ijzige kou
de afgelopen tijd.
Op social media straalt de liefde en warmte van de kittennestjes af.
Ook SAN heeft er zin in dit jaar. Al in het begin van het jaar zijn er, vol enthousiasme, plannen
gesmeed voor ons als SomAby liefhebbers.
Bijvoorbeeld de infotainmentmiddag waarover je meer leest in deze nieuwsbrief en in de
Ticked die binnenkort weer op de mat valt. Vanaf dit jaar valt de Ticked 4 keer per jaar op de
mat. Daar tegenover kunt u nog meer leesplezier verwachten door de meer gevulde Ticked. De
exclusieve ledenpagina en de gratis advertenties voor fokkers.
Ook is SAN een nieuwe secretaris rijker. Diana Merten komt de gelederen versterken. Veel
plezier bij SAN Diana!

Er op uit
22 april 2018 Infotainmentmiddag van SAN
Voor elke katten/SomAby liefhebber.
van 13.00 -17.00 uur in H2O te Hamelen.
Met onder andere de workshop showklaar maken die door SAN wordt gegeven.
Meer info in de flyer (afbeelding hieronder), in de Ticked en via o.a. social media.
4, 5 en 6 mei 2018: Animal Event in Hilvarenbeek
Jaarlijks driedaags dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg.
Er zijn acts, demonstraties, shows, workshops en er zijn winkeltjes met allerlei spullen en voer
voor de huisdieren.
T/m 28 februari van een vroegboekkorting van €5,- euro per kaartje.
Bron en meer info: https://animal-event.nl

Geef je op voor de SAN
infotainmentmiddag op
22 april 2018
Op 22 april 2018 organiseert SAN een
infotainmentmiddag!
Wilt u een informatieve middag voor fokkers
en liefhebbers van SomAby's bijwonen?
Wilt u een workshop meemaken en alles te
weten komen over katten en/of alles wat er
bij komt kijken? Geef je dan op via:
SAN-kitteninfo@somaby.com

LET OP! Kattenziekte

Katten kennis

In diverse media wordt gemeld dat er in
regio Den Haag een uitbraak van
kattenziekte is.

Heeft u al plannen voor 2018? Kennis
vergroten op katten verzorging/ fok gebied?
kijk eens op de site van de kattenacademie.

Kattenziekte is een zeer besmettelijke- en te
vaak dodelijke virusziekte.
Kittens en jonge katten lopen het grootste
risico omdat zij nog onvoldoende zijn
beschermd door entingen. Ook katten die
niet regelmatig worden geënt lopen risico op
besmetting.

Nieuw in 2018 is bijvoorbeeld de
Kattenwelzijn Opleiding voor professionals,
die a.s. jaar voor het eerst gegeven gaat
worden door de Katten Academie. De
lesdagen worden veelal ontwikkeld door de
behoefte die door een ieder wordt
aangegeven.
Heb jij dus ideeen voor of behoefte aan
bepaalde webinars, laat je dan vooral horen
bij webinar@kattenkenniscentrum.nl.

Besmette katten, kunnen onder meer last
hebben van braken, buikpijn en diarree.
De ziekte verlaagt de weerstand van het
dier. Als een moederpoes tijdens de dracht
met kattenziekte wordt besmet, kunnen de
kittens met hersenafwijkingen geboren
worden. Zieke katten kunnen virusdeeltjes
verspreiden via speeksel, urine en poep. De
virusdeeltjes kunnen worden verspreid via
o.a. schoenen en kleding en kunnen in de
omgeving lang besmettelijk blijven. Op deze
manier kunnen andere katten geïnfecteerd
raken.

Of bent u al nieuwsgierig naar het jaarlijkse
Animal Event in Hilvarenbeek? De eerste
clinicgevers zijn medio december bekend
gemaakt.

Onderschat de ziekte niet.
Heeft je kat verdachte verschijnselen?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met
je dierenarts!
meer info o.a.: https://www.mcvoordieren.nl

SomAby's in de media
Abbesijnen fokster Lucia Neimann wordt
voor "Op De Digitale Stad Nieuwegein" voor
het wekelijkse portret van een opmerkelijk
persoon, geintervieuwd . Hier vertelt zij vol
enthousiastme over haar katten en over
zichzelf.
Ook nader kennis maken of gewoon
nieuwsgierig, hier is het intervieuw te lezen.

De wilde kat terug in
Nederland
"De Europese wilde kat ( Felis silvestris
silvestris ) is in Nederland bezig aan een
heuse comeback.
Vanuit de Duitse Eifel en Belgische
Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug
naar het Limburgse Heuvelland.

Uit onderzoek in opdracht van ARK
Natuurontwikkeling blijkt dat in 2017
minimaal veertien wilde katten aanwezig
zijn in Zuid-Limburg. Op minimaal twee
locaties vond voortplanting plaats.
Het afgelopen jaar is door onderzoeker
Laura Kuipers, in opdracht van ARK
Natuurontwikkeling, onderzoek gedaan naar
wilde katten in Zuid-Limburg."
Bron en uitgebreide info: www.ark.eu

8 dingen die we van
katten kunnen leren
Volgens mynd.nu hebben katten kwaliteiten
waar menig mens nog veel van kan leren
om gelukkig te zijn!
lees het op mynd.nu

Prins wint GlobalPETS Forum Award
VEENENDAAL – Prins Petfoods is winnaar van de GlobalPETS Forum Award 2018, een
internationale prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een bedrijf dat in de
huisdierenbranche een buitengewone prestatie heeft neergezet.
Van productiebedrijf werd het een
consumentgericht bedrijf, dat via alle
mogelijke kanalen klaarstaat voor, luistert
naar en zich verbindt met de klant.Het
winnen van de award laat zien dat Prins
destijds voor de juiste weg heeft gekozen.
De prijs, een erkenning voor de bijzondere
prestatie die in eigen land is neergezet, zet
Prins nu ook internationaal op de kaart.

Prins nam de prestigieuze prijs 25 januari in
het Italiaanse Venetië in ontvangst tijdens
het GlobalPETS Forum Europe 2018, een
driedaagse internationale conferentie voor
professionals in de huisdierenbranche.
Omnichannel
Prins krijgt de GlobalPETS Forum Award
voor zijn bijzondere klantgerichte
omnichannel aanpak. Zeventien jaar
geleden sloeg het in 100% natuurlijke
diervoeding gespecialiseerde Veenendaalse
familiebedrijf dat sinds 1963 actief is een
nieuwe weg in.

De klant centraal
Via een doordachte omnichannel aanpak wil
Prins de tegenwoordig altijd online zijnde en
naar informatie, inspiratie en advies
zoekende kritische consument een
consistente merkbeleving bieden. De klant
centraal stellen gebeurt onder meer door
het inzetten en combineren van online
kanalen, speciale fandagen met
rondleidingen door de fabriek,
consumentenpanels, het organiseren van
evenementen, zichtbaarheid in de
dierenspeciaalzaak, een adviesteam, een
dierenkenniscentrum én een nieuw
bezoekerscentrum, waar het bedrijf graag
wil laten zien wat Prins onder gastvrijheid
en passie voor dierenwelzijn verstaat.

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.

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

In de voorjaar Ticked
o.a.:
De kat binnen of buiten?
Het scheiden van kittens
stukje geschiedenis
SomAby op vakantie
Kitteninfo

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

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

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

SAN facebook

SAN website

Deze e-mail is verstuurd aan paul@doelbewust-ict.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u SANnieuwsbrief@somaby.com toe aan uw adresboek.

