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Officiele Droevendaalse Vrijheidsstaatcourant
juni  2004 verschijnt op het juiste moment[extra editie]

Zie hier: een extra mini-Droevendalia om jullie weer van het reilen en zeilen in onze
vrijheidsstaat op de hoogte te brengen! Want er is weer veel gebeurd: er wordt bezwaar
aangetekend tegen de huurverhogingen, er heerst weer kattenziekte op Droef, en we
zijn nog steeds op zoek naar een co-burgemeester voor Luc. Nou ja, lees zelf maar!
Anita (51)

de huurverhoging en onze bezwaren
Dag Droevendalers,
Na een beetje van de schrik bekomen te zijn is er actie ondernomen tegen de huurverhoging. Er zijn
een paar punten van de huurverhoging waar we het niet mee eens zijn. Het gaat over de puntentelling
die de SSHW gehanteerd heeft bij vaststelling van de kale huurprijs. Het fietsenhok was meegeteld
en de oppervlakte van de hoogslaper ook.
Hieronder staat het laatste nieuws.

De fietsenhokken
Onze argumenten om het fietsenhok niet mee te
laten tellen zijn dat het afsluitbaar, overdekt en
minstens 2 vierkante meter per persoon moet zijn.
Zoals jullie wel begrijpen is dit niet het geval bij
Droevendaal en overigens ook niet bij alle andere
flats. De SSHW kon hier niet veel tegenin brengen,
dus dit wordt teruggedraaid. Voor ons betekent dat
de huurverhoging van de kale huurprijs dit jaar
maximaal 4,0% wordt in plaats van 4,5%. Hiervoor
krijgen we binnenkort een gecorrigeerd
huurverhogingsvoorstel toegestuurd.

De hoogslaper
Onze argumenten om de oppervlakte van de
hoogslaper niet mee te laten tellen zijn als volgt: de
hoogslaper is zonder trapje opgeleverd. Tevens laat
de stevigheid van de hoogslaper te wensen over.
Wanneer we de hoogslaper beschouwen als een
aparte ruimte in de kamer dan gelden daar dezelfde
regels voor die ook voor een gewone kamer gelden.
Deze moet dan minstens 1,50m breed zijn. De hoogte
moet over 50% van de oppervlakte van de kamer
minstens 2,10m zijn. De hoogslaper is echter 1,20m
x 3,40m en tussen de 1,50m en 1,90m hoog. >>>>>SSHW-directeur Pierre Duyx lijkt niet blij tijdens het aanbieden

van de 1832 handtekeningen tegen de huurverhogingsplannen.
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De SSHW geeft in de folder en op internet aan dat de kamers 13 vierkante meter groot zijn en niet
17 vierkante meter. Ze verhuren dus voor 13 vierkante meter en willen nu wel geld vangen voor 17!
Daar trappen wij niet in!

In onze berekening zijn de kamers maar 112 punten waard ipv de 137 punten die de SSHW in gedachten
heeft. Dit betekent dat de maximale huurprijs die ze mogen vragen beduidend lager ligt, namelijk op
•188,84. We zitten volgens onze berekening nu al op 77,6% van de toegestane maximale huurprijs en
dus mag de huurverhoging dit jaar niet hoger zijn dan 3%. We zitten dus al bijna op 80% van de
toegestane maximale huurprijs, het percentage waar de SSHW naar toe wil. In de toekomst zal de
huur dan alleen met een inflatiepercentage sttijgen.

bezwaar
Wij, Anita en Christy, hebben bezwaar ingediend bij de SSHW. Deze gaat niet met ons akkoord en
stuurt dit door naar de huurcommissie. We hebben afgesproken met de SSHW dat de uitspraak van
de Huurcommissie geldig is voor heel Droevendaal. Als we gelijk krijgen van de huurcommissie, dan
krijgen we de vanaf 1 juli teveel betaalde huur weer terug. Betaal dus wel de huurverhoging. Ook als
je in de tussentijd verhuist, krijg je wel je geld terug (adreswijziging doorsturen naar de SSHW).
Het kan allemaal wel even duren, want de wachttijd bij de Huurcommissie is ongeveer 5 maanden.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je altijd bij ons langslopen.

Groetjes, Christy (65) en Anita (51)

Notulen Droefvergadering 26 mei 2004
Aanwezig: Karin (33), Arnoud (35), Mathijs, Hansje, Luc (37), Maarten (45), Fleur (47), Anita (51),
Christy (65), Lidewij (69), Eefje, Janmar (71), Ronald (79), Menno, Lavinda (81), Bette, Evert (87),
Danielle (91), Jelle, Joris, Willeke (103), Koen, Lisette  (105), Maarten, Fransel (107), huismeester
IJkhout, Barbara (SSHW)

Voorzitter: Anita
Notulen: Lidewij en Luc

1. opening

2. Mededelingen DWB
Er is een grasmaaier gekocht, je kunt hem gebruiken voor 1 euro. Sleutel op 33. Er mogen internationale
studenten op Droef wonen, max 1 per barak en ze moeten min. al een half jaar bij de SSHW huren. Ze
komen niet via de wachtlijst. De baby op 37 heeft een kado’tje gekregen van Droef
Er heeft zich geen vrijwilliger gemeld om in beroep te gaan tegen de hoge servicekosten van 2001
(ivm onterechte energierekening).

3. Mededelingen huismeester
Fietshokken worden opnieuw geschilderd
Dakgoten worden uitgericht
Douches worden gesaust
De brief over brandveiligheid geldt behalve voor de flats ook voor Droef. De huismeester komt
kijken wat er weg moet, de wasmachine niet maar mogelijk wel veel spullen uit de halletjes. De brandweer
moet er van buitenaf ongehinderd in kunnen komen. Vaag is wel dat de was tot dusver opgehangen mag
worden in het betreffende halletje. Menno wil graag direct met de brandweer overleggen om duidelijk
te krijgen wat wel en wat niet kan.
Er komen meer en vooral efficientere parkeerplekken. De strook van de gemeente wordt mogelijk
aangekocht en kan dan goed bestraat worden.
De brief tegen foutparkeren met dreigement van politie heeft goed geholpen.
Opzetstuk aan de dakgoot valt er steeds af. De huismeester vraagt of de dakgootschoonmakers ‘m
er ook weer op kunnen zetten. >>>>>
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4. DWB samenstelling
Willeke is al eerder gestop (applaus)
Arnoud stopt per vandaag ook (“”)
Maarten107 en Fleur worden samen AB-vertegenwoordiging (“”)
Maarten45 wordt algemeen lid (“”)
Manon is al eerder gestopt, opvolger is Luc per 1 juli (“”)
Anita stopt per 1 september, er wordt nog een maatje voor Luc gezocht
Alle veranderingen worden door de vergadering goedgekeurd.

5. Servicekosten
Inventaris: spullen (stofzuiger, koelkast, fornuis) zijn afgeschreven. Afhankelijk van de enquete
worden deze volgend jaar vervangen. Als niet kunnen we proberen te regelen dat we deze spullen
kunnen houden. Op Asserpark kwam kort na een dergelijke enquete een controle, zodat iedereen
alsnog nieuwe spullen moest kopen. Als we nieuwe spullen gaan kopen dan graag kwalitatief goed.

De afrekening van de servicekosten staat op Internet: WWW.SSHW.NL -> Nieuwsberichten ->
Afrekening en begroting servicekosten. Je kunt ook kopieen krijgen bij de SSHW. De servicekosten
worden hoger, het lijkt allemaal wel te kloppen. Zelf meer kleine reparaties doen levert mogelijk erg
weinig op omdat het over alle complexen wordt uitgesmeerd, Anita gaat hier achteraan. Dit jaar wil de
SSHW erg verrassend van het verplichte ramenwassen af, dit  lijkt samen te hangen met een
verandering van de huurwet. Anita gaat pleiten voor afschaffing van de glazenwassers en voor een
duidelijker beeld van de post “administratiekosten”.

6. Huurverhogingen
De SSHW wil, met het argument dat ook nieuwe complexen voor de bewoners betaalbaar moeten
blijven, de huur in alle complexen ‘harmoniseren’ tot 80% van de huur volgens het puntensysteem.
Hiertegen is door de SFO effectief gedemonstreerd (sleep-in bijkantoor SSHW, 1832 handtekeningen
aanbieden bij SSHW en WU).
Wat betreft de huursverhoging per 1 juli: er worden 3 punten berekend voor de fietsenhokken, dat
is onterecht en wordt teruggedraaid. Verder gaat Anita nog protesteren tegen de berekening dat
een kamer 17m2 zou zijn (met platje), terwijl overal in de SSHW-info 13m2 (zonder platje) staat. Als
discussieren
niet lukt, moeten we allemaal bezwaar aantekenen (dat gaat dan handig georganiseerd worden). We
kaarten het dan aan bij de huurcommissie. Lopende het bezwaar moet je dan je oude kale huur betalen,
maar de nieuwe servicekosten. Evt dus de machtiging van de SSHW intrekken. Het geeft ook een raar
idee dat nieuwe huurders (zelfs na inpandige verhuizing) meteen op 80% zouden gaan zitten, terwijl
het voor de rest van de bewoners met een paar procent per jaar wordt opgetrokken. Op die manier
werk je illegale onderhuur in de hand.
Met dank aan Christy voor het uitzoeken van eea. (applaus)

7. ABC
Bestuurswijzigingen:
Willeke stopt (applaus)
Lisette heeft het voorzitterschap (“”)
Babs is contactpersoon voor contracten ed (“”)
Er worden nog nieuwe mensen gezocht, bv een penningmeester

Er worden naaimiddagen georganiseerd, zie het gordijn voor de deur. De mooie blauwe banken zijn
van Marleen (103), de tafelvoetbalset komt van Manon. Voor het EK wordt de AB als voetbalbarak
ingericht (kreten van afgrijzen). Verder wil de ABC regelmatig lounges organiseren, en vóór het
volgende Droeffeest een officiele goedkeuring van de brandweer voor brandveiligheid. Contracten
moeten goed dichtgetimmerd worden wat betreft aansprakelijkheid voor bv ongelukken. Er komt een
draaiboek en een huishoudelijk regelement.
Het kwartje via de servicekosten gaat definitief niet door vanwege onwil van de SSHW, er zijn
ideeen om bv per barak geld te gaan ophalen.
Er wordt hard gewerkt aan de afrekening/jaarverslag van 2003 en de begroting van 2004, beide zijn
nog niet af en kunnen dus niet goedgekeurd worden. De begroting gaat negatief uitkomen.

>>>>>
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8. Groengroep
Er zijn wilgen geknot, er is wat aangeplant en (doelpaalbomen) inmiddels vervangen. Er konden wat
overtollige bomen overgenomen worden van Proefbedrijf Droevendaal.
Met geld van het DWB is oa. een grondboor en een zaag aangeschaft, deze zijn te leen bij Joris.
De berenklauw (Heracleum sphondylium) wordt stevig bestreden, een ander probleem wordt de Japanse
Duizendknoop (Fallopia japonica).
Het hoveniersbedrijf gaat waarschijnlijk niet met lichtere machines werken, we gaan wel aan ze
vragen of ze wat nauwkeuriger kunnen sturen: vorige keer waren wat bermpaaltjes en planten (wo.
mispels) gesneuveld.
De Groengroep gaat de (bezetting van) de nestkastjes inventariseren, en de bermpaaltjes gaan
beschilderd worden.
Arnoud gaat weg (applaus)
Joris ook een keertje, maar nu nog niet (“”)
Er is behoefte aan nieuwe mensen.
Koen en Willeke hebben een geplastificeerde poster gemaakt met het Groenplan van heel Droef, dat
is uitgedeeld. Er volgt nog eentje, per barak op maat gemaakt met concrete beheersaanwijzingen. (“”)

9. Lentefestival
was in alle opzichten succesvol.

10. Droeffeest
komt in de buurt van de derde zaterdag van september. Van de opbrengst van vorig jaar zijn mooie
bekers gekocht (te zien bij Anita). Er zijn al wat nieuwe organisatoren, bv Maarten45 en Fransen en
Karin die iets leuks metT-shirts gaan doen. Komende maandag 20:00 is er een eerste vergadering
op 103. Er is een draaiboek van het afgelopen jaar, dat maakt het organiseren nog leuker, dus: meer
hulp gezocht.

11. Rondvraag
kunnen feestjes, en met name jambee-sessies op een door de weekse dag niet wat eerder stoppen dan
om zeven uur ‘s ochtends?

(Geluids-)normen en (dB-)waarden
De afgelopen tijd is een aantal keren gebleken dat feestjes behalve voor een hoop lol ook voor een
hoop ergernis kunnen zorgen. Een aantal malen werden mensen – soms zelfs onverwacht –
geconfronteerd met feestjes waarbij tot diep in de nacht hard muziek werd gedraaid of gemaakt.

Hieruit volgen bijna direct de twee belangrijkste zaken om te regelen als je een feestje geeft:
· waarschuw je buren! Zij die (op dat moment) echt niet tegen herrie kunnen kunnen dan

tijdig besluiten om oordopjes te kopen of het terrein te ontvluchten;
· hoe later op de avond (lees: hoe dieper in de nacht) hoe zachter de muziek! Zorg er voor

dat de muziek in de late uurtjes zachter wordt gezet of naar binnen wordt verplaatst en
organiseer een unplugged-set voor instrument-spelende feestgangers.

We hopen dat jullie deze punten in gedachten willen houden!

Veel feestplezier toegewenst,

Het DWB

De grasmaaier van Droevendaal is
te leen bij barak 33!!!!
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Konijnen
Myxomatose
Myxomatose is een virusziekte bij het konijn met meestal een dodelijke afloop. Deze ziekte leidt
ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De meeste ziektegevallen
komen voor in juli, augustus en september, omdat er dan zowel veel muggen zijn als veel wilde
konijnen. Voor deze ziekte bestaat geen behandeling, wel een inenting.

Verschijnselen
De eerste verschijnselen van myxomatose zijn vieze oogjes en een vieze neus. Vervolgens ontstaan
zachte bobbels rond de ogen en de snuit; de zgn. myxomen. De dieren worden blind krijgen hoge
koorts, willen niet meer eten en drinken en zullen ernstig vermageren en verzwakken. Uiteindelijk
worden ook de longen aangetast en worden ze zo zwak dat ze sterven, meestal is dit al na een dag
maar soms zien we ook een zeer slepend verloop waarna de dieren pas na een aantal maanden
sterven. De dierenarts kan als een konijn de ziekte heeft niet veel meer doen; slechts 5-10 % van
de zieke dieren overleeft als ze zeer intensief behandeld en verzorgd worden. Wilde konijnen die
op de kliniek aangeboden worden en de ziekte hebben zullen we laten inslapen. Bij konijnen die als
huisdier worden gehouden proberen we soms met symptomatische therapie (o.a. infusen) de dieren
nog te redden, maar ook hier is het meestal het verstandigst de dieren te laten inslapen.

Besmetting
Het myxomatose-virus wordt van het ene konijn op het andere overgebracht door vliegen, muggen
en vlooien. Omdat er in de zomer veel meer insecten zijn is de kans dat u konijn de ziekte krijgt
dan ook in de zomer verreweg het grootst. Konijnen die ‘s zomers regelmatig buiten zijn lopen
vanzelfsprekend een groter risico dan konijnen die altijd binnen zijn, maar ook bij binnen-konijnen
zien we gevallen van myxomatose.

Vaccinatie en preventie
Als u uw konijn jaarlijks in mei laat vaccineren is het konijn in de meest risicovolle maanden
optimaal beschermd. De gegarandeerde werkingsduur van het vaccin is circa 4 maanden, dus als u
volledige bescherming wilt is 2 keer per jaar enten aan te raden, maar aangezien de kans op de
ziekte het grootst is in de zomermaanden is de vaccinatie in mei het meest belangrijk. Konijnen
vanaf een leeftijd van 1 maand kunnen worden gevaccineerd, maar bij dwergkonijntjes adviseren we
pas te vaccineren vanaf 3 maanden. Verder is het belangrijk uw konijn regelmatig te controleren op
vlooien en ze zonodig hiertegen te behandelen

RDH/VHS
VHS staat voor Viraal Hemorrhagisch Syndroom, RDH staat voor Rabbit Hemorrhagic Dissease;
Met andere woorden: een virusziekte bij konijnen die gepaard gaat met een “bloederige” infectie.

Besmetting
VHS is heel erg besmettelijk! Dit virus kan gemakkelijk worden overgebracht door mensen,
insecten, vogels, via de lucht en via besmet voer. Ook konijnen die nooit buiten komen lopen een
grote kans om de ziekte te krijgen. Als iemand die thuis een besmet konijn heeft bij u op bezoek
komt zal u konijn een zeer groot risico lopen ook besmet te raken!

Verschijnselen
Een heel belangrijk verschil met myxomatose is dat als uw konijn VHS krijgt het dier ZEKER zal
sterven! Meestal zal het dier 24-48 uur na besmetting met het virus vrijwel zonder verschijnselen
doodgaan.Zelfs als u iets aan uw konijn zou merken kan de dierenarts niets doen om de dood te
voorkomen. Als we verschijnselen zien is dit meestal alleen wat sloomheid, of dunne bloederige
diarree of bloederig vocht uit de neus vlak voor de dieren doodgaan.
De enige mogelijkheid om uw konijn tegen VHS te beschermen is om het konijn 2 keer per jaar te
laten inenten. Alle konijnen vanaf een leeftijd van 8 weken moeten elk jaar rond mei ingeënt
worden tegen VHS. Het risico van overbrengen van de ziekte is net als bij Myxomatose in de
zomer het grootst, dus combineren we de vaccinatie tegen myxomatose met die tegen VHS. Voor
VHS moet echter in november nogmaals worden gevaccineerd om een goede bescherming op te
bouwen.
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Katten: kattenziekte
Wat is kattenziekte ?
Kattenziekte is een virusinfectie van het
maagdarmkanaal bij kat-achtigen. Tevens tast
het de afweer aan doordat de meeste witte
bloedcellen doodgaan (panleucopenie). De
symptomen zijn hoge koorts (vaak 40-41
graden), braken, bloederige diarree,
uitdroging en heftige buikpijn. Zonder
behandeling sterft meestal meer dan 90% van
de besmette dieren. Bij kittens is de sterfte
vaak 100%.

Is kattenziekte ernstig ?
Als een kat direct naar een dierenkliniek
gebracht wordt, ligt de sterfte ondanks een
optimale (langdurige en kostbare) behandeling
vaak toch nog op 50-70%. Kattenziekte is daarbij de meest dodelijke virusinfectie bij de kat. De
behandeling bestaat uit anti braakmiddelen en vochtinfusen vanwege de uitdroging door het braken
en de diarree. Daarnaast is het dier zeer vatbaar voor bijkomende infecties en longontstekingen. Ten
eerste omdat het virus bijna alle witte (afweer) bloedcellen doet verdwijnen en ten tweede omdat
het darmslijmvlies zo wordt aangetast dat bacteriën uit de darm heel makkelijk het lichaam
binnendringen.

Hoe wordt de ziekte overgebracht ?
De overdracht van het virus gaat via braaksel en diarree. Het virus kan in de buitenwereld vrij lang
besmettelijk blijven. Zonlicht doodt het virus. Vooral bij regenachtig en koud weer kan het virus zich
snel over grote oppervlakken (plassen en grasvelden) verspreiden. Andere katten worden besmet
doordat ze door de besmette plekken lopen en zich daarna wassen, of bijv. aan besmette grassprietjes
knabbelen of uit waterplassen drinken.

Hoe zit het met de inentingen tegen kattenziekte ?
Tegen kattenziekte moet voor het eerst geënt worden op een leeftijd van 9 weken. Daarvoor slaat
een enting vaak niet aan omdat de afweerstoffen die het kitten van de moeder heeft meegekregen
tot de leeftijd van 6 weken nog volop werken en de entstof “neutraliseren”. Daarna verdwijnen deze
van de moeder meegekregen afweerstoffen langzaam. De tweede enting (booster) moet 3-4 weken
later plaatsvinden als de kat 12-13 weken oud is. De enige manier goed onderzochte methode om
vaccins toe te dienen is per injectie. Bij dode vaccins is dit zelfs de enige methode. Kattenziekte
entingen induceren een vrij langdurige maar geen levenslange bescherming.

Moet ik mijn kat elk jaar laten vaccineren tegen kattenziekte?
Hervaccinatie is beslist nodig maar behoeft maar om de 2-3 jaar te worden gegeven. Niesziekte-
entingen dienen voor de eerste keer ook op 9 en 12-13 weken plaats te vinden. Omdat de niesziekte
enting veel korter werkt (9-12 maanden) moet deze niesziekte enting jaarlijks herhaald worden. In
de praktijk betekent dit dat de katten meestal om de 2-3 jaar een cocktail enting krijgen van
kattenziekte en niesziekte, en daar tussendoor jaarlijks alleen een niesziekte enting. Elk jaar een
cocktail enting is overbodig. Binnen katten kunnen volstaan met alleen een kattenziekte enting elke 2-
3 jaar.

Zijn herhalingen van de kattenziekte enting eigenlijk nog wel nodig ?
Tegenwoordig is het kattenziekte virus zo zeldzaam dat er maar een zeer kleine kans is dat een kat
er mee in contact komt terwijl het nog beschermd is door de eerste vaccinatie(s). Hervaccinatie
(boostering) door het “straat” kattenziektevirus vindt dus niet meer plaats. Daarom moeten de katten
om de 2-3 jaar opnieuw door de dierenarts worden gevaccineerd. Wordt dit achterwege gelaten en de
kat komt na 4-5 jaar toch onverhoopt in contact met het ziekteverwekkende kattenziekte virus dan
is het weer 100% vatbaar. Het dier loopt dan weer de volle 90% kans om aan het virus te sterven.
Ingeënte katten zijn 100% beschermd.
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Katten: niesziekte
Niesziekte
Niesziekte is de meest voorkomende infectieziekte bij de kat. Het is een uiterst besmettelijke
aandoening die alle slijmvliezen van het lichaam aantast en waar katten flink ziek van kunnen zijn.

Oorzaak
Niesziekte is een ziekte die door meerdere kiemen wordt veroorzaakt. De belangrijkste zijn het
calici virus, het rhinotracheitis virus en chlamydiae (een klein soort bacterie). De ziekteverschijnselen
die deze verwekkers veroorzaken lijken zo sterk op elkaar dat ze samengevat worden onder de
noemer niesziekte. Vaak is er sprake van een menginfectie met meerdere ziektekiemen.

Besmetting
De ziekte wordt verspreid door katten. De belangrijkste manier van verspreiding is via kleine
vochtdruppeltjes beladen met ziektekiemen die een besmette kat door te niezen de lucht inblaast.
Deze druppels zijn zo klein dat ze lang (uren) in de lucht kunnen blijven hangen en over grote afstanden
met de luchtstroom mee vervoerd kunnen worden. Vooral op plaatsen waar veel katten bij elkaar
zitten in een kleine ruimte, zoals cattery’s, asiels of dierenpensions, kunnen epidemieën uitbreken.
Hiernaast kan de ziekte ook worden overgedragen door besmette manden, kooien of via handen,
kleding en schoeisel van de mens.

Gezocht:
Ambitious, communicatief vaardig,

gewichtig persoon voor de functie van

BURGEMEESTER
van de stralend groene vrijheidsstaat
Droevendaal, gelegen nabij City of Life
Sciences Wageningen. Het gaat hier om de
helft van een duo-baan. De functie komt
beschikbaar per 1 september 2004, of in
overleg.

Wat wij bieden:
Een burgemeestersketting
Gezellige vergaderingen
Een hele knappe mede-burgemeester
Een enthousiast team van wethouders
Interessante gesprekspartners
Dé kans om je in te zetten voor je
leefomgeving

Wat wij vragen:
Enthousiasme
Geduld
Communicatieve vaardigheden

Voor meer informatie, een infopakketje of
aanmelding kun je terecht bij de huidige
burgemeester: Anita (51).

Verschijnselen
De naam niesziekte is wat misleidend want
niet iedere kat met niesziekte, niest ook.
Niesziekte tast de slijmvliezen van ogen,
luchtwegen en het maag/darmstelsel aan.
Besmette katten hebben ontstoken ogen,
vieze neusuitvloeiing en soms zweertjes op
de tong. Vaak gaat het geheel gepaard met
diarree. Ze hebben koorts en laten hun
eten en drinken staan en niezen of kwijlen
vaak. Dieren die niet drinken, kunnen
binnen korte tijd uitdrogen. Ook zijn de
aangetaste slijmvliezen van de luchtwegen
een vruchtbare voedingsbodem voor
allerlei andere kiemen, die onder andere
longontstekingen kunnen veroorzaken.
Vooral jonge dieren kunnen heel ziek zijn
van een niesziekte infectie. Hun
afweersysteem is nog niet volledig
ontwikkeld en ze zijn vaak nog niet ingeënt.
Toch is niesziekte - mits tijdig ontdekt -
 met een goede behandeling volledig te
genezen.

Inenten
Voorkomen is beter dan genezen luidt een
oud gezegde. Ook voor niesziekte gaat dit
op.
Het is goed mogelijk door inenten, dieren
te beschermen tegen niesziekte. Deze
inentingen worden aan gezonde dieren
gegeven om te voorkomen dat ze ziek
worden. Als ze ziek zijn moeten ze eerst
genezen zijn voordat een enting zin heeft.
Jonge katten kunnen vanaf negen weken
leeftijd ingeënt worden tegen niesziekte.
Voor een goede bescherming is het
raadzaam om deze enting binnen een maand
te herhalen, hierna is een.jaarlijkse
herenting nodig.
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De Algemene Barak ent in
Beste Droevendaler,

Hebben jullie de katten al laten inenten?
En de konijnen?

Momenteel is er een kat met niesziekte (katten) op Droef en heerst er VHS (konijnen) op veel plekken
in Nederland. Om verspreiding van de ziektes te voorkomen en natuurlijk om je geliefde huisdier veel
leed te besparen, is het zaak alle katten en konijnen te laten inenten.

Er is een mogelijkheid om met veel korting je katten en/of konijnen te laten inenten in de Algemene
Barak. Of dit doorgaat hangt af van het animo. Als er genoeg aanmeldingen zijn dan gaan we proberen
om een afspraak te maken met Dierenartsenpraktijk Churchillweg op een donderdagavond.

De kosten zijn de volgende:
Inenting konijn 12,65 euro voor een inenting tegen Myxomatose en RDH/VHS
Inenting kat 25,85 euro voor een inenting tegen kattenziekte en niesziekte
Visite per kat of konijn 45,65 euro gedeeld door het aantal katten en konijnen dat in totaal wordt

aangemeld

Dit geld dien je mee te nemen op de dag van de inentingen.
Wij zullen de datum en tijd van de inentingen doorgeven zodra die bekend is en dan melden we meteen
hoeveel katten/konijnen er in totaal zijn opgegeven, zodat jullie kunnen berekenen wat de visitekosten
zijn. Maximale visitekosten waarbij de arts nog wil langskomen, zijn 8 euro per dier.

Wij houden er rekening mee dat veel katten/konijnen al zijn ingeënt bij de jaarlijks inentingsdagen.
Om te inventariseren of dit evenement volgend jaar eerder georganisseerd moet worden, vraag ik
jullie onderstaand strookje wel in te vullen en in te leveren ook al heb je geen interesse of is je kat/
konijn al ingeënt.

Alvast bedankt!

Voor meer informatie kun je even bij Fleur (47) langsgaan.

Barak.........................................

Aantal katten dat wij willen inenten ...................... x 25,85 euro =        ..............
Aantal konijnen dat wij willen inenten ...................... x 12,65 euro =        ..............

(dit vullen wij tzt in)
Aantal in te enten dieren in totaal ......................       x 45,65 euro/ .... =  ..............   +

Totaal bedrag    ..............

Katten al ingeënt, volgend jaar wel geïnteresseerd:.................
Konijnen al ingeënt, volgend jaar wel geïnteresseerd:..............

Geen interesse

Graag voor vrijdag 25 juni 2004 inleveren bij Fleur (47)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


