"There are two means of refuge from the miseries of
life: music and cats." ~ Albert Schweitzer

Bekijk de webversie
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Hier komt de zon!!!
SAN is fris aan 2019 begonnen, samen met jullie.
Nu hangt de lente in de lucht, net als de ledenpagina overigens... Nog niet royaal gevuld, maar
2019 is natuurlijk nog maar net gestart.
We kijken uit naar alles wat dit jaar komt. Om te beginnen samen met onze SomAby's genieten
van de zon die ons weer steeds meer toelacht.
Het echte laatste nieuws vind je uiteraard in de Ticked , die weer elk moment op de mat kan
vallen.

SomAby special !!!!!
Beste dierenvrienden,
Voor de mensen met showervaring en
ambitie; bij deze een oproepje om met zo
veel mogelijk SomAby naar de show van de
NVvK te komen. Het is altijd erg leuk als we
weer eens een special hebben van ons ras.
Deze wordt georganiseerd door de NVvK.
Uiteraard is SAN ook van de partij om
eventuele wannabee showbabes te helpen
om er een leuke, leerzame en gezellige dag
van te maken.
Zoveel mogelijk kleurtjes als het even kan.
Aan het einde van de dag maken we een
leuke foto van de verzamelde bekers. Toch?
En wellicht komt er nog een leuke facebook
prijsvraag met een geweldige prijs!!! Houd
de pagina maar goed in de gaten!!!

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

Katten in het

Coupette Lagerfeld
lanceert kledinglijn

De kat van Karl
Lagerfeld miljardair

De kat van Karl Lagerfeld, laat via
Instagram weten een kledinglijn te lanceren
met onder andere hoodies, T-shirts, bekers
en telefoonhoesjes. De naam zal zijn
#RIPDaddy.
De opbrengsten gaan naar een asiel in
Californië.
(Bron: NU.nl)

Het houdt de wereld bezig. De ervenis van
Karl Lagerveld. Nu blijkt dat de Kat van Karl
lagerveld mogelijk erfgenaam is. Choupette
zou volgens ingewijden maar liefst 200
miljoen dollar opstrijken.
(bron: RTL Nieuws)

Schuilplaats alleen voor
katten
Een katteschuilplaats met kunstmatige
intelligentie? Het Chinese techbedrijf Baidu
heeft door middel van gezichtsherkenning
een schuilplaats ontworpen waar alleen
katten worden binnengelaten. lees meer
hier

In de lente Ticked
o.a.:
FIP medicijn
Wie is Ghillie Dhu
SomAby special in Gouda
De kat ziet en hoort
Katten in het mieuws
Kitteninfo

Onze speelkamaraden
Onze SomAby's krijgen er niet genoeg van.
Drukke dagen maken soms misschien dat
we te weing spelen met onze kat. Hier een
stukje over spelletjes doen met uw kat.

Teken en vlooien
Met al die bloei, vrijheid en blijheid in de
natuur, komen ook weer de parasieten,
denkt u weer aan de goeie teken- en
vlooienbestrijding?!

Geef het beestje een
naam
Op zoek naar een naam voor je kat, maar
compleet inspiratieloos? Kijk eens hier

Cadeau met een goed
gevoel?
neem nou bijvoorbeeld deze tas ->
met uw aankopen bij kattenbox helpt u
katten die het het hardst nodig hebben! Bij
elke aankoop op onze website, voorziet u
vanaf nu asielkatten van een aantal
dagelijkse maaltijden via onze
samenwerking met de Dierenbescherming,

SAN blijft graag up to

date
SAN is druk bezig om de abonnee/ledenlijst up to date te maken.
(Mail)adressen blijken niet meer up to date
bij SAN.
Bent u verhuisd, heeft u een (ander)
emailadres,
of zijn er andere wijzigingen in
uw gegevens, geef het door via
SAN-secretariaat@somaby.com.
Zo kunnen we u op een juiste manier blijven
bereiken.

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

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.

Foto's gezocht
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

Teruglezen?
Wilt u iets teruglezen
of bent u nou net
vergeten hoe die
leuke sorrelzilver uit
de lente ticked
heette???

Maak je geen zorgen over taal en spelling,
de redactie leest het na en redigeert waar
nodig. Schroom dus niet!

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

Advertentiemanager
SAN zoekt voor haar blad Ticked een advertentiemanager…kunt u verkopen en heeft u een
leuke babbel, neem dan even contact op met Jacqueline Zeijlemaker via SAN-advertentie@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.

