
 

 

  

 

 

 

 

Beste iedereen, 

Deze keer een nieuwe layout nieuwsbrief! 

Tot nu toe ontvingen jullie 4x per jaar een e-mail met hoofdzakelijk 

praktische zaken, zoals een reminder om op tijd je oppas te regelen, een 

lijstje waar je aan moest denken etc. Na 8 jaar vond ik het tijd worden om 

eens flink te updaten, we moeten met de tijd mee;).  

 

Naast de praktische zaken wil ik ook aandacht geven aan leuke en 

interessante ervaringen, tips, weetjes over je huisdier, verhalen uit het 

oppasvak. Mocht je zelf ideeen hebben, mail me dan gerust. Het daagt mij uit 

om nieuwe gebieden te verkennen, en hopelijk kan ik jullie daarmee 

inspireren en enthousiast maken! 
 

Hartelijke groet, Marieke en team 

 

 



 

Leuke tv (kinder!) serie over Poesjes!  

Zondag was helaas de laatste aflevering.... sinds begin september op zondagochtend 

was er een zeer vermakelijke kinderserie Poesjes.  

Maar voor volwassenen ook heel leuk;). 

Wij waren er helemaal fan van! 

Met in de hoofdrol, 4 kittens, hun moeder, hun oom Boudwijn en  

schildpad butler Ed. Met name die twee laatste zijn zo grappig en hilarisch, echt een 

aanrader om een keertje te zien.  

 

Op de volgende website kun je alle 12 afleveringen nog een keertje online 

bekijken: http://www.zapp.nl/1652-poesjes 

 

                                       er was nog iemand fan thuis van Poesjes;) 

 

 

Boek nu je oppas voor de kerstvakantie 19 december t/m zondag 3 januari  



 

De kerstvakantie is een van de drukste periode in het jaar, dus wacht niet 

te lang met het regelen van een oppas.  Mocht je oppas nodig hebben 

vanaf zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari, boek dan jouw oppas 

via  de rode pijl op de website of via de button hieronder. 

 

Boek hier je oppas! 

 

 
een kerstster of kerstboom behoorlijk giftig kunnen zijn voor je 

huisdier! 
Kerstmis is een gezellige tijd, maar wat je niet beseft dat het voor huisdieren niet 

helemaal zonder gevaren is. Vooral voor de kat die vaak de kerstboom niet kan 

weerstaan. De andere kerstdecoraties kunnen ook giftig zijn, zoals Engelenhaar.  

Een tijdje geleden meldde een klant van mij dat haar kat behoorlijk ziek was 

geworden door het eten van een kerstster. 

 

Op internet vindt je op verschillende websites van dierenklinieken en dierensites daar 

informatie over. 

http://www.kliniek-dieren.nl/wp-

content/uploads/nieuwsbrief_2008-december.pdf 

http://kattenloket.nl/mijn-kat-en-de-kerstster 

 

  

Vuurwerk 

  

Je kunt bij de dierenarts of dierenwinkel speciale 

pilletjes halen zodat je dier de ergste knallen niet 

bewust hoeft mee te maken. 

Maar die kunnen je dier ook weer erg suf 
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maken.Wat Oud&Nieuw betreft raad ik altijd iedereen aan om de radio aan te laten. 

  

Meer tips (voor alle dieren) heb ik gevonden in een nieuwsbrief van een dierenkliniek 

elders in ons land: 

http://www.dierenkliniekdekempen.nl/gezelschapsdieren/uw-hond/aandoeningen-bij-

de-hond/gevaren-voor-uw-hond-rondom-kerst 

  

 

Tijdelijke huisvesting 2 lieve poezen gezocht vanaf juli 2016 

Miep en Loek zijn twee rustige volwassen dames, beide Europees Korthaar.  

Miep is 10 en Loek is 12 

jaar. 

 

De baasjes zijn op zoek naar: iemand die voor minimaal 6 maanden op onze dames 

kan passen. Dit heeft te maken met onze plannen om in juli/augustus 2016 naar 

Spanje te gaan verhuizen. Als wij ons plekje hebben gevonden, komen wij ze weer 

ophalen". 

Wie maakt ze blij? Stuur een 

mailtje naar Marieke 

Lees voor meer informatie op de 

website: http://www.ikpasopjouwkat.

nl/nieuw-baasje/ 

 

Poes Puk zoekt een nieuw baasjes 

per direct 

  

Puk is een gezonde 
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binnenpoes van 9,5 jaar.  Ze is een lieve, nieuwsgierige en gezellige poes. Het baasje 

meldt mij: Na 9,5 jaar samenwonen met haar broer bij ons (en samenslapen met haar 

neus in zijn vacht), gaan  

de twee niet meer samen. Binnen enkele weken arriveert er een baby hier. In zo’n 

korte periode met nog meer veranderingen kunnen wij in ons kleine appartement de 

katten niet goed genoeg begeleiden om opnieuw dikke vrienden te worden. Pijn in ons 

hart, maar het is beter in deze situatie als ons nieuwsgierige maatje op kamers gaat. 

Bij bijvoorbeeld een warm iemand/stel, misschien zonder andere katten, die/dat haar 

een nieuw thuis kan bieden. 

Puk is inmiddels wel naar de Poezenboot gebracht, er zijn kosten aan verbonden bij 

ophaal. 

Wie maakt Puk blij? Stuur een mailtje naar Marieke  

Lees voor meer informatie op de website: http://www.ikpasopjouwkat.nl/nieuw-

baasje/ 

 

Kittens gezocht  

Er is geregeld vraag naar  kittens. Wie kent iemand die een nestje 

heeft of krijgt? 

 

Ikpasopjouwkat wil groener worden! 

Ikpasopjouwkat wil graag zo groen mogelijk worden! 

Goed voor mens&dier&milieu;). 

Helpen jullie mee? 

Het grit van de kattenbak betekent veel afval. En veel plasticafval (de vuilniszak waar 

alles in gaat), dat weer ten koste gaat van andere dieren (zoals de vissen in de 

waddenzee, Noordzee etc.(http://www.plasticsoupfoundation.org) 

 

Graag helpen wij mee om deze plasticsoep te verminderen. Door voor het afval 

plastic zakjes van 10-16 liter i.p.v grote vuilniszakken dragen wij daar aan mee. Het 

mogen ook oude tasjes zijn die je nog over hebt.  Tegenwoordig heb je vaak grit dat 

klontert en omdat we de bak dagelijks met scheppen bijhouden, heb je minder grote 

zakken nodig (uiteraard wel als we de bak na verloop van tijd geheel verschonen). 
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  Fijn als je de kleinere zakken klaar kunt leggen, 

  zo helpen we met zijn allen mee!  

 

 



 

Ontmoet jouw 

oppasser! 

Voor de intake 

ontmoeten wij 

elkaar eenmalig en 

daarna wordt alle 

oppas online voor je 

geregeld. En zien 

we elkaar misschien 

in geen jaren 

meer:). Er is nu 

gelegenheid om 

vooraf aan de oppas 

jouw oppasser te 

ontmoeten mocht je 

daar vooraf 

behoefte aan 

hebben. De 

oppasser maakt 

kennis, doet een 

rondje in huis en 

neemt de sleutel 

mee. Ook in geval 

van verhuizing, of 

een nieuwe kat 

kunnen deze 

ontmoetingen fijn 

zijn. Deze service 

bieden wij nu aan 

voor 7,50 euro (incl 

btw). 

 

  

Huisoppassers 

gezocht! 

Als je langer van 

huis gaat of als je 



Boek hier je oppas! 
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