“Cats are like Christmas: they always keep their
shine.”
~ Sheba

Bekijk de webversie
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2018 zal een (positief) staartje krijgen in 2019
Aan het einde van het jaar, als de dagen korter worden, de SomAby's knus in de warmte liggen
en wij de (kerst)truien uit de kast trekken, kijken we graag terug op het afgelopen jaar.
SAN heeft een actief jaar achter de rug.

Een nieuwe samenstelling van bestuur en veel plannen voor leden van SAN voor de toekomst.
Wat een fijn vooruitzicht heeft SAN voor het nieuwe jaar. Als lid van SAN zal u hier het
komende jaar nog meer over horen.
Wij gaan nu allemaal de feestdagen in. De Ticked ligt weer bijna op de mat, zodat het knus bij
de openhaard zitten weer veraangenaamd kan worden door wat kittige leesstof.
SAN is heel dankbaar voor alle bestaande leden en nieuwe leden die zich het afgelopen jaar
hebben aangemeld. Jullie maken het mogelijk om onze ideeën uit te werken. Dus we hopen dat
wij in 2019 nog veel meer voor u kunnen gaan betekenen. Ideeën zijn volop in voorbereiding en
binnenkort hoort u daar meer over.

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 nieuws

Kat Doerak krijgt
studentenkaart

Prof. dr. Doerak. Foto: RUG

Archeologen vinden
gemummificeerde
mestkevers en katten in
praalgraven
Egyptische archeologen hebben bij een
voorstad van de hoofdstad Caïro een
bijzondere collectie gemummificeerde
mestkevers gevonden en tevens een
ogenschijnlijk nog ongerepte tombe uit de
tijd van de Vijfde Dynastie. Die liep van
ongeveer 2500 tot 2350 jaar voor Christus.
(bron: AD)

In de winter Ticked
o.a.:
Lady G
Duurzaam huisdierbezit
Top 5 kattenkwaaltjes
Vuurwerkangst
Tijdkat
Katten in het mieuws
Kitteninfo

"Liefdes knaagjes"
Volgens dit artikel mag je beetjes van je kat
als compliment zien...

Mannen helpen huisdier
de jaarwisseling door!
Medpets heeft een onderzoek gedaan
onder 2367 huisdierbezitters en uit dit
onderzoek blijkt dat meer mannen dan
vrouwen hun huisidier voorbereiden op de
harde vuurwerkgeluiden tijdens de
jaarwisseling. Naast deze vraag is tevens
onderzocht in hoeverre huisdierbezitters
bezig zijn met vuurwerkangst bij huisdieren.
Want door een goede voorbereiding,
beleven honden, katten en paarden ook een
leuke jaarwisseling. Veel mensen weten nog
niet goed hoe, wanneer en met welke
middelen om te gaan met hun huisdier op
31 december. lees meer hier

Love, love, love,
9 tekenen dat je kat van je houdt, lees je
hier

Cadeau met een goed
gevoel?
neem nou bijvoorbeeld deze kussenslopen
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,

Niet bang in het donker

Katten kersttrui - silly cat meowy christmas

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.

Leden nieuws
Op de ALV van 18 november jl. is de
contributie voor 2019 vastgesteld.
Deze vindt u terug op onze website en in de
Ticked.

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

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???
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.

