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BESTUUR MEDEDELINGEN
Het schiet al op, nog maar een paar dagen en dan is er weer een CaT show in Asperen.
Hebben jullie al ingeschreven? Het kan nog tot 8 april, daarna is de show echt gesloten. Er
worden geen latere inschrijvingen meer geaccepteerd. Vergeet bij de inschrijving niet gelijk
door te geven of je zaterdagavond aan onze Western maaltijd en Country feestavond zal
deelnemen. Alle info hier over kun je op onze Facebook pagina vinden.Het zal waarschijnlijk
helaas de laatste keer zijn dat we van deze locatie gebruik kunnen maken, omdat er voor de
sporthal een andere invulling gevonden gaat worden.
Het nieuwe verenigingsjaar staat ook weer voor de deur. We hebben al een heleboel
betalingen ontvangen, helaas ontbreken er nog een aantal. Maak de contributie a.u.b. zo
snel mogelijk over, zodat het lidmaatschap netjes door kan lopen.
Reacties graag naar ; nieuws-brief@catsandtulips.nl

foto: Cattery Pacificats

1ste Kwartaal 2016

NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:
 Nanda van Gool

Vatos

 Leonie Souren

Coonlovenl

 Simone de Vries

Coonieshouse

 Rowanne Zijlmans

Bengaliefd

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen twee maanden worden
ingediend bij het bestuur.
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SHOWKALENDER
Date

Date2

Club

City

Country

9-apr-16

10-apr-16

MeowTICA

Dublin

Ireland

9-apr-16

10-apr-16

Cats For Life

Nantes

France

9-apr-16

10-apr-16

Klub Kota X-treme

Warszawa

Poland

16-apr16

17-apr16

Cats and Tulips

Asperen

Netherlands

23-apr-16

24-apr-16

30-apr-16

1-may-16

RagtimeTICA Cat
Club
Cats 4 Us e.V.

Peterborough,
Cambridgeshire
Frankfurt am Main

United
Kingdom
Germany

14-may16
15-may16
28-may16
4-june-16

15-may-16 FinTICAt

Kotka

Finland

Swanley, Kent

United
Kingdom
Bulgaria

One For All Cat Club
29-may-16 Estheticat

Sofia

5-june-16

VanTICA

Ware, Hertfordshire

16-july-16

17-july-16

Bristol, Gloucestershire

3-sep-16

4-sep-16

Fantastica All Breed
Cat Club
Be TICACats Club

24-sep-16

25-sep-16

Grantham, Lincolnshire

24-sep-16

25-sep-16

Oneforall Cat Club
(EW Regional)
Klub Kota X-treme

Warszawa

United
Kingdom
Poland

15-oct-16

16-oct-16

JetCat

Moscow

Russia

29-oct16

30-oct16

Cats and Tulips

Hellevoetsluis

Netherlands

29-oct-16

30-oct-16

Cattica All Breeds
Cat Club

Newbury, Berkshire

United
Kingdom

Colfontaine

United
Kingdom
United
Kingdom
Belgium
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TEKEN BIJ KATTEN
Een teek (een klein bloedzuigend insect) is vervelend omdat hij ondermeer de
ziekte van Lyme (de bacterie Borrelia burgdorferi) en de levensgevaarlijke
ziekte babesiosis kan veroorzaken.
Veel mensen weten niet dat teken het hele jaar door aanwezig zijn.
Over het algemeen denkt men dat in de winterperiode teken niet actief zijn,
terwijl juist door zachte winters veel teken actief blijven en zo in steeds grotere
aantallen voorkomen.
Babessiosis
Babessiosis is een protozoaire infectie die op malaria lijkt, de teek dient minstens 24 uur te
zijn aangehecht om dit over te kunnen brengen.
Lyme-ziekte
De Lyme-ziekte of Lyme-borreliose is een infectieuze aandoening die je kan oplopen nadat je
gebeten bent door een besmette teek. Gelukkig zijn niet alle teken besmet, slechts 10% van
de teken bevatten een ziekte-verwekkende kiem (Borrelia).
Wat zijn teken?
Teken zijn kleine spinachtige insecten, Ze variëren in grootte van een halve tot enkele
millimeters. Ze worden zelden groter dan een centimeter. In Nederland komt de "harde
teek" Ixodes ricinus voor. De levenscyclus van een teek begint als een larve en, via diverse
tussenstadia, eindigt na 2-3 jaar als een volwassen teek.
Teken zijn het actiefst in de periode maart tot oktober. Met name bij vochtig weer zijn ze
het meest actief.
Teken zijn parasieten. Ze leven van bloed dat ze opzuigen bij mensen en dieren. Gemiddeld
14% van de teken is besmet met Lyme. Uit een enquête van het RIVM uit 1994 bleek dat in
dat jaar 33.000 Nederlanders hun huisarts bezochten vanwege een tekenbeet. Van hen
kregen 6500 de ziekte van Lyme.
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De ziekten.
De meest bekende ziekte is de ziekte van Lyme. Deze
ziekte kan zich zowel bij mensen als bij dieren
ontwikkelen. Bij de kat openbaart een tekenbeet zich
doordat de teek zelf nog zichtbaar is of er je voelt een
bult(je) op de huid van de kat. De belangrijkste
risicofactor op besmetting is de tijd die de teek op de
huid doorbrengt. De teek neemt er de tijd voor om zich
vol bloed te zuigen. Hoe langer dat duurt, hoe groter de
kans dat je besmet raakt. Teken moet je dus zo snel
mogelijk verwijderen. (binnen 48 uur)

Het verwijderen.
Teken verwijderen gaat eigenlijk best makkelijk. de kunst is om de teek bij de kop te pakken
en deze er met een draaiende beweging uit te trekken. Er zijn hiervoor diverse tekentangen
verkrijgbaar bij uw dierenwinkel.
Voorkomen.
Vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Zorg er bij kinderen zeker in risico tijden voor
dat alle lichaamsdelen bedekt zijn, Teken kunnen namelijk zelfs door de kleinste openingen
naar binnen kruipen. Controleer 's avonds na verblijf in de natuur de huid op de
aanwezigheid van teken. Controleer uw kat waarneer deze buiten komt regelmatig doch
zeker eens per 2 dagen.
Niet doen.
Gebruik nooit alcohol of een sigaret om de teek te verdoven/verwijderen. De teek kan in een
reactie juist de inhoud van de maag uitspugen en dat maakt de kans op ziektes alleen maar
groter! Een verdoofde, of zelfs een dode teek, is niet gemakkelijker te verwijderen dan een
levend exemplaar.
Gebruik ook geen pincet hiermee loopt u namenlijk de kans dat de teek niet in het geheel
loskomt en bijv. de kop blijft steken en zodoende voor infecties zorgt. De teek zit alleen met
zijn kop in de huid, wat u ziet is alleen het lichaam.
Bron: http://www.kattenplaza.nl/info_teken
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