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[onze bewoners]

[een beeldend overzicht]

[kattenallergie]

[een terugblik op de campagne]

Kattencafé Balthazar wil onderstaande sponsors hartelijk bedanken
voor hun bijdrage en support

Ons serviesgoed is ook te bestellen
bij Josefina Illustraties.
facebook.com/josefina.illustraties
@josefina.illustraties

BIJ KATTENCAFÉ BALTHAZAR!
Waarschijnlijk zit jij nu aan tafel met een lekker drankje en een kat in de
buurt. Misschien komt Sientje zo bij je knuffelen, of heb je al gespeeld
met Bowie of Coco. Hoe dan ook: ik hoop dat je lekker zit en geniet van
de aanwezigheid van de katten.
Een half jaar geleden zat ik ook in een kattencafé. Ik genoot zo van de
katten, dat ik eigenlijk niet meer weg wilde. Wat gek dat zo iets nog niet
bestaat in Nijmegen, dacht ik. Waarom ga ik het niet doen? Ik besloot
mijn droom te volgen en ben begonnen met de voorbereidingen en het
opzetten van de crowdfunding.
Inmiddels ben ik ontzettend blij dat ik deze plannen heb doorgezet en
dat Kattencafé Balthazar een feit is. Daarvoor wil ik alle betrokkenen en
de donateurs van de crowdfunding ontzettend bedanken. In deze editie
vind je een terugblik in de vorm van een fotoverslag.
Wat kun je verder verwachten in de Kattencourant? Ieder kwartaal
een hoop nieuwe feitjes, verborgen kattenkwaad van onze deugnieten,
anekdotes, roddel en achterklap
en ervaringen over katten(zaken). Bezit je bovendien een leuke
kattenfoto? Kijk dan snel even op pagina 5.
Ik wens je een fijn verblijf toe in het café, ook namens alle katten!
Liefs, Sanne
Bowie, Coco, Noor, Sientje en Tom

leeftijd 		
geslacht 		
ras 			
karakter 		
bijzonderheden
			

9 jaar
vrouw
Noorse Boskat
knuffelbeest
heeft de
zachtste vacht

Noor is doorgeplaatst omdat haar vorige
baas haar meer aandacht en knuffels
gunde dan hij haar kon geven. Ze is
opgegroeid met veel muziek, maar kan
de rust in het café ook erg waarderen.
Eigenlijk heeft ze maar één hobby:
knuffelen. Als ze niet op schoot ligt, is ze
op zoek naar een plek waar ze geaaid
wordt.
Noor is een Noorse Boskat. Ze heeft
een weelderige vacht en wordt graag
geborsteld.

leeftijd		
geslacht 		
ras			
karakter		
bijzonderheden
			

7 jaar
vrouw
Turkse Van
diva
is dol op
schoenveters

De tweede bewoner van het kattencafé is
de temperamentvolle diva Bowie. Ze is
doorgeplaatst nadat haar vorige baas
ging emigreren. Op zoek naar een plek
waar ze veel aandacht krijgt, kwam het
kattencafé al snel in beeld als geschikt
nieuw huis.
Dat is een schot in de roos. Samen met
Coco paradeert ze graag rond, met haar
pluimstaart vrolijk zwiepend en haar
bijzondere ogen die niets ontgaan.
De Turkse Van staat bekend om zijn
pittige karakter. Bowie is wat dat betreft
geen uitzondering. Ze is een clown én een
acrobaat. Bowie kan kleine bijtjes geven
als teken van affectie en speelsheid. Houd
daar rekening mee als je haar benaderd.

		
leeftijd

12 jaar 		
(waarschijnlijk)
geslacht
vrouw
ras		
Europese korthaar
karakter
slaapmuts
bijzonderheden
		
heeft de gepaste
		
lenigheid van een
		
dame op leeftijd
Dit kleine, oude dametje hebben we
opgehaald bij een vakantiepark. Haar
voormalige bazin is na een beroerte naar
een verpleeghuis gebracht, en mocht haar
niet meenemen. Ze is lange tijd door
diverse andere parkbewoners verzorgd.
Toen wij bericht kregen dat ze daar
rondliep, zijn we gaan kijken en hebben
haar meteen mee genomen.
Hoewel ze met liefde is opgevangen, heeft
ze weinig tot geen medische zorg gehad.
Ze had geen paspoort en haar leeftijd
is een gok. We denken dat ze ongeveer
twaalf jaar is.
Inmiddels verbetert haar gezondheid:
haar vacht glanst en haar ogen staan
helderder. Ze blijkt ook een enorme
kroelkont. Het liefst ligt ze lekker op
schoot te spinnen. Wij zijn helemaal dol
op haar.

leeftijd		
geslacht		
ras			
			
karakter		
bijzonderheden
koprol 			
goed 			

8 jaar
man
Europese
korthaar
laidback lazy
maakt een
(als je hem
aait)

Tom is een van origine Roemeense
kater. Daar leefde hij op straat, tot hij
is opgevangen. Hij is naar Nederland
gehaald door Het Wijze Weeskitten.
Eerst heeft hij een tijdje in een gastgezin
gezeten.
Tom is een rustige kat die het leven het
liefst al snoozend overpeinst. Hij is in
het kattencafé omringd door allemaal
knappe vrouwen. Daar geniet hij van,
maar hij laat de dames ook weten dat hij
de baas is. Voor een aai komt hij van zijn
favoriete plekjes. Als hij dan op zijn rug
rolt, moet je vooral doorgaan.

leeftijd
7 maanden
geslacht
vrouw
ras 		
Sphynx
karakter
spring in ‘t veld
bijzonderheden
		
apporteert
		
zichzelf
De eerste bewoner van het kattencafé is
een heel bijzondere: een Sphynx. Ze is een
cadeau van cattery Xene Hebe. Het is even
wennen, zo’n bijzonder voorkomen, maar
inmiddels heeft ze ieders hart gestolen. Ze
is een heel mensgerichte kat, erg sociaal
en aanhankelijk. Coco is speels. Vooral
pennen, propjes papier en kleine frutsels
verdwijnen als ze bij haar in de buurt
op de grond vallen. Ze apporteert ook
voorwerpen. Als ze je aandacht wil, zal
ze als een boemerang steeds opnieuw op
schoot springen.
In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, is de naaktkat niet echt
haarloos. Coco heeft een fluweelzacht
laagje dons. Ook is ze heel warm. Haar
lichaamstemperatuur is hoger omdat ze
geen dikke vacht heeft die haar beschermt
tegen de kou. Ze ligt graag onder warme
dekentjes of bij de verwarming, maar het
liefst bij je op schoot.
		

cattery zenehebe:
het ouderlijk
huis van onze Coco
Het eerste wat opvalt aan de Sphynx is
zijn naaktheid. Als je hem aait, zul je
merken dat hij erg warm en zacht is.
Aaien wordt ook erg gewaardeerd door
de Sphynx, dus voel je vrij. Na de eerste
verrassing over de warmte en zachtheid
van het als suède aanvoelende Sphynx
huidje gaat de aandacht echter snel
naar de Sphynx zélf. Weinig verrassend,
want een Sphynx heeft een exceptioneel
karakter.
Het karakter van de Sphynx wordt
vaak omschreven als een 1/4 kitten,
een 1/4 aapje, een 1/4 puppy en een
1/4 mens. Sphynxen blijven namelijk
tot op hoge leeftijd opvallend speels
en nieuwsgierig. Ze zijn uitermate
vrij, niet-angstig en gemakkelijk in de
omgang. Door hun intelligentie kunnen
ze leren apporteren en weten ze vaak
ras de deur van de koel-, linnen- en
voorraadkast te openen. Sphynxen zijn
sterk gericht op mensen en hechten
zich intens aan hun huisgenootjes.
Bij thuiskomst begroeten ze je door
spinnend kopjes te geven. Je kunt dan
met ze kroelen en ravotten. Daarna
kruipen ze graag bij je op schoot of
klauteren naar je schouder om als een
lorre rondgedragen te worden. Om zich
tenslotte bij je in bed te nestelen als
een zacht, knorrend kruikje. Maar een
Sphynx is meer dan een speelse, sociale
naaktkat.
Wil je meer informatie?
Bezoek onze website
www.zenehebe.com
kittens beschikbaar?
Stuur een Whatsapp of
bel 06-44394793
Sphynxscattery Zenehebe

namen 		
leeftijd 		
geslacht 		
ras 			
karakter 		
bijzonderheden
			
			

Kiwi & Moes
geboren op 8 juni
twee zusjes
Europese korthaar
onderzoekend
Uit elkaar te houden door te letten op de
witte vlekken. Kiwi heeft rode oortjes,
Moes heeft meer witte vlekken.

Deze twee kleine donderstenen zijn de nieuwste bewoners. Het
zijn twee weesjes, afkomstig uit de Achterhoek. Zoals de meeste
kittens zijn deze twee snoesjes nieuwsgierig, speels en bijzonder
aanhankelijk. Ze vallen soms abrupt, al snurkend, op schoot in
slaap. Moes is vooral relaxed, Kiwi is onderzoekend. Wij denken
dat Kiwi straks de baas is hier ;).

CATS & CRAFTS
Creatieve workshop. Je leert onder
andere zelf kattenspeeltjes maken.
Uiteraard ga je met iets leuks naar
huis.
YIN YOGA MET KATTEN
Ontspannen yoga tussen de katten.
Omdat je bij yin yoga lang in de
poses blijft, ben je erg benaderbaar
voor de katten en zul je extra
van hun aanwezigheid genieten.
Voorkennis of veel ervaring met yoga
is niet vereist. De lessen worden
verzorgd door Mieke Vollenbroek.
Meer informatie over yinyoga vind je
op haar website: www.zeyna.nl

data
26 september en 25 oktober
aanvang
19.00 uur
kosten
25,- per persoon, inclusief materiaal,
koffie/thee en iets lekkers.
Aanmelden kan bij het personeel of
via info@kattencafebalhazar.com

data
6, 13 en 27 september en 4 oktober.
aanvang
20.45 uur
kosten
10,- per les

LEER OP 14 SEPTEMBER LOBBYEN! – [dit is sammie, de ‘kantoorkat’ van wkpa]
Heb jij een mooi idee waar jouw gemeente absoluut mee aan de slag moet, maar
weet je niet hoe of bij wie je dit onder de aandacht moet brengen? Kom dan naar
de gratis lobbytraining van Lobby Lokaal op 14 september in Kattencafé Balthazar!
Vanaf 19.00 leren ervaren lobbyisten jou de kneepjes van het vak. Zo komt bijvoorbeeld aan bod hoe de gemeente precies werkt, hoe je jouw idee op de gemeentelijke agenda krijgt en welke politicus je hiervoor het beste op de schouder kan
tikken. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is dit hét moment om te
gaan lobbyen!
Lobby Lokaal is een initiatief van het Amsterdamse lobbykantoor Wallaart &
Kusse Public Affairs (WKPA) en heeft tot doel mensen te helpen voor hun belang
op te komen. Nieuwsgierig geworden? Stuur dan uiterlijk 1 september een mailtje
naar lobbylokaal@wkpa.nl om je aan te melden. Er is beperkt plek, dus wees er
snel bij!

Kattencafé Balthazar is mede tot
stand gekomen door een succesvolle
crowdfunding. Met meer dan
532 supporters is 120% van het
beoogde bedrag binnengehaald.
Hiermee zijn een groot deel van de
aanpassingen bekostigd die nodig
waren om er voor de katten een
waar paradijs van te maken. In dit
fotoverslag nemen we je mee naar
de voor ons spannende tijden van
eerder dit jaar.

Honderden mensen poseerden
met Balthazar-bandjes tijdens de
crowdfundng, waaronder bands
als Navarone en The Dirty Daddies,
maar ook enthousiaste carnavalgangers.

Februari 2017. Nadat het perfecte
pand gevonden was, kon de
crowdfunding beginnen…

Robin Borneman en Loes Swinkels
gaven beiden een akoestisch
concert voor de crowdfunding.
We zochten op diverse manieren
de aandacht van de media. Via
persberichten, maar ook door te
flyeren en bandjes uit te delen.
Karlijn liep zelfs de Stevensloop in
Balthazar- shirt!

De media pikten het nieuws
gelukkig snel op. Diverse kranten
en radiostations wilden weten wat
dat nu precies is: een kattencafé?
Zelfs RTL kwam filmen tijdens de
verbouwing.

En ondertussen zijn de katten
geselecteerd en aan elkaar gewend
geraakt. Dat ging gelukkig goed.

TRIM DE
ONTDEKKINGSREIZIGER
Katten moesten vroeger regelmatig
mee de zee op, als ratten- en muizenvangers op schepen. Sommigen
werden erg populair bij de bemanning. Zwarte scheepskat Trim, in
1799 geboren op een Brits schip,
was een ware zeebonk én geliefd
reismaatje. Vier jaar lang vergezelde
hij ontdekkingsreiziger Matthew
Flinders op reizen naar en rondom
Australië. Uiteindelijk raakte hij
Trim kwijt op het Franse eiland
Mauritius, waar hij vast kwam te
zitten tijdens een oorlog tussen
Frankrijk en Engeland. Vergeten
werd de stoere kat niet. In Sydney
staat bij de bibliotheek achter het
standbeeld van Matthew Flinders
sinds 1996 een kleiner standbeeld
van Trim de scheepskat.

foto wikipedia

GRUMPY CAT
Deze Amerikaanse kat heeft een
zeldzame dwerggroei die voor een
chagrijnige gelaatsuitdrukking
zorgt. Grumpy Cat heeft miljoenen
volgers op facebook en Instagram.
Bedrijven lopen weg met deze
bijzondere verschijning en willen
hun naam maar al te graag verbinen
aan de immer norse snoet. In 2013
verscheen zelfs de tv-film Grumpy
Cat’s Worst Christmas. Volgens sommigen heeft Keizer Karel, de kat van
eigenaresse Sanne, wel wat weg van
Grumpy. Wat vind jij?

...er wereldwijd 44 erkende kattenrassen zijn? Soorten die in Nederland populair zijn, zijn de maine
coon, ragdoll, noorse boskat, britse
korthaar en oosterse korthaar. Na
het vuilnisbakkenras natuurlijk: bij
het overgrote deel van de mensen
loopt een kat zonder stamboom in
huis rond. (Bron: overheidsrapport
Feiten en Cijfers gezelschapsdierensector 2015)
foto kattenrassen.com

Dit schilderij, waarin apen de haren
van twee katten knippen, heeft een
eigenaardig surrealistisch karakter.
En dan te bedenken dat deze
personificatie al uit de 17de eeuw
stamt! (Kapperszaak met apen en
katten, Abraham Teniers, ca. 1650).
Hoeveel katten kun je vinden?

Een verbeelde kat uit het Oude
Egypte: Chatte Couchée avec son chaton
(ca. 664-332 v. Chr.). Aan de oren te
zien, zou dit de representatie van
een sfinx kunnen zijn, breeduit
liggend met een kitten op de rug.
Vergelijk deze maar eens met die
kleine onruststoker in het café…

Pierre-Auguste Renoir schilderde
‘Kind met Kat’ (1880-1881) met
zulke zachte en warme tinten
dat slechts lieflijkheid overblijft.
Vier proefschilderijen maakt
de Franse meester om dit werk
zijn uiteindelijke vorm te
geven. Zeg nou zelf: dit kan een
dagelijkse scene uit een Frans
kattencafé (avant la lettre) zijn,
nietwaar?
Dat katten ook in de 20ste eeuw
een gewild object voor schilders
waren, blijkt uit Pablo Picasso’s
Chat Devorant un oiseaux,
1939. Was dit Kubistische werk
wellicht een allegorie van de
Spaanse Burgeroorlog, of een
onheilspellende voorbode van dat
andere oorlogsgedrocht? Is er een
groter contrast tussen de twee
bovenstaande, verbeelde katten
denkbaar? De katten hier houden
alleen van smakelijke brokjes van
Yarrah, toch jongens!? (Hee Bowie,
haal dat veertje eens uit je bek…!)

‘Wat gebeurt hier?!’ , lijkt me een legitieme vraag. Salvodor Dalí is
met de drie katten en aanverwante objecten in een surrealistische
beweging (Dalí Automicus, 1948). 28 keer heeft hij de scene over moeten
doen eer hij – en Philippe Halsmann – het gewenste resultaat bereikte
zoals we hierboven zien. Gelukkig is het dus 28 keer goed gekomen met
de katten, die hierdoor een extreme maar ook fraaie hoofdrol krijgen.
Maar wat wilde Dali nu eigenlijk zeggen met dit werk? Dat katten
acrobatische wonderen der natuur zijn wellicht? Daar is zeker wat voor
te zeggen. Dus kijk lekker om je heen, want dit soort sprongen, ach, dat
is kattenpis voor onze waaghalzen.

waar komt het gezegde ‘de kat
op het spek binden’ vandaan?
We bedoelen ermee dat iemand zó
sterk in verleiding wordt gebracht,
dat hij deze niet kan weerstaan.
Je bent bijvoorbeeld op dieet en
iemand zet een doos bonbons voor
je neus. Maar waarom moet die kat
vastgebonden worden? Dat komt
doordat in de loop der jaren twee
spreekwoorden zijn samengevoegd:
‘Als men de kat op het spek bindt,
wil ze niet vreten’ en ‘de kat bij
het spek zetten’. Die laatste heeft
dezelfde betekenis als nu. De eerste
betekende zoiets als: ‘aangeboden
diensten zijn zelden aangenaam.’
Of misschien kun je beter zeggen
‘opgedrongen diensten’. Krijgt
iemand niet genoeg vrijheid – hij
zit vastgebonden aan spek – dan
weigert hij wat hij anders misschien
wél graag had gedaan: dat stuk spek
verorberen.

bron OnzeTaal

… de oudste kat ter wereld
volgens Guiness World Records
38 jaar en 3 dagen oud werd?
Haar naam was Creme Puff
en ze werd geboren in 1967 in
Texas, Amerika. Haar baasje
was óók de eigenaar van de
vorige recordhouder, Granpa
Rex Allen. Die werd 34 jaar en
2 maanden oud.

goede vraag:
waarom zitten katten graag
in doosjes?
Waarschijnlijk helpt de beschutting
hen ontspannen, het geeft een veilig
gevoel. Wennen aan een nieuwe
omgeving is minder stressvol als
een kat zich kan verschuilen in
een doos, ontdekten onderzoekers
van de Universiteit Utrecht in
2014. Ze bestudeerden 19 katten na
aankomst in een asiel, waarvan er
tien een schuildoos in hun verblijf
kregen. Na drie dagen waren de
katten met doos al redelijk op hun
gemak, de andere katten hadden
meer tijd nodig. Maar waarom
zoeken katten vaak het állerkleinste
doosje uit, waarin ze hun kont
amper kunnen keren? Helemaal
duidelijk is dat niet, maar het zou
aan de temperatuur kunnen liggen.
De Amerikaanse National Research
Council concludeerde in 2006 dat
in woningen de temperatuur lager
ligt dan wat katten prettig vinden.
Door zich op te krullen tot een
klein balletje in een kleine ruimte
houden ze zichzelf misschien
gewoon lekker warm tijdens het
luieren.

Onze katten zijn ook dol op
doosjes….

OPROEP
Heb jij een leuke foto van jouw
kat in een doosje?
Stuur deze dan naar
kattencafebalthazar@gmail.com.
De mooiste selectie verschijnt in
de volgende editie.

chagrijnige snorren en centenbakjes

@mrchaplincat
@princessmonstertruck

@mycatkyle

@bronsonmustachecat

@pompous.albert

@campingwithcats

YOGASTUDIO SOHAM
In de kapel van de
Vrouwenschool
aan de Dominicanenstraat 6
Nijmegen-Oost
Maar…Nu ook met YinYoga in
ons kattencafe!

mieke Yogadocente,
Hatha-Power-Yin Astangha
en Massagetherapeute
meyna Waarzegster, Harpiste
en Henna Face&Body Painter
mobiel: 06 54330048
info@yogasoham.nl
www.zeyna.nl
www.denijl.eu

...dit krantje is opgemaakt & geillustreerd door
Jolijn Ceelen. Wil je meer van haar werk zien?
Kijk eens op www.jolijnceelen.nl of:
studiostof

Kibboets. Tijdens deze reis
ontstonden de contouren van een
welhaast iconische onderneming in
Nijmegen. ‘Toen we een aantal jaar
na opening van onze eerste winkel
in de Tooropstraat (1966) drie
andere winkels openden in de Van
Welderenstraat, groeide tevens het
assortiment. Je kunt het zo gek niet
bedenken of we verkochten het, van
zelfgemaakte rieten sandalen tot
duurzaam speelgoed’.

een
kattengeschiedenis
nieuw leven
inblazen
De huidige locatie van kattencafé
Balthazar is er een meet een
levendige geschiedenis vol katten.
Toen ik het huidige Balthazarpand in januari bezocht ter
oriëntatie, verbaasde ik me
over de toevalligheid van een
tweetal kattenafbeeldingen
op de terrasdeuren. Het bleek
dat de vorige eigenaren grote
kattenliefhebbers waren en er zelfs
het winkelpand naar vernoemd
hadden: De Glazen Kater.
Meu de Geude, eigenaresse van
Van Welderenstraat 46 tussen
1969 en 2016, vertelt aanstekelijk
over de ontstaansgeschiedenis van
De Glazen Kater. ‘Hippies waren
we in de jaren zestig, met een
gezonde dosis avonturiersdrift.’
Samen met haar man vertrok Meu
liftend richting het zuiden om,
na tussenstops in Turkije, Syrië
en Jordanië, compleet platzak
neer te strijken in een Israëlische

kattige aantrekkingskracht
’Vanaf het prille begin op nummer
46 heb ik al katten,’ vertelt Meu met
plots glinsterende ogen. ’Die liepen
hier vrij door de winkel en werden
er ook deel van, met name omdat we
erboven woonden en ze alle plekjes
benutten.
what’s in a name
‘We wilden graag een Nederlandse
naam voor onze onderneming,
gecombineerd met kattenliefde. Een
soepele assonantie bracht ons bij
‘’De Glazen Kater’’. Het logo is in de
loop van de jaren aan verandering
onderhevig geweest, maar de naam
is blijven bestaan.’
De kinderen van Meu dragen
dezelfde dierenliefde met zich mee.
‘Toen ik zelf kind was, liep ik met
een kat in de kinderwagen rond.
Mijn zoon heeft inmiddels vier
katten, waar de hele buurt van mee
kan genieten. Fantastisch toch?!’

Kattenharen zijn verrassend
genoeg niet de boosdoener.
Allergische reacties worden
veroorzaakt door eiwitten in het
speeksel, urine en talgklieren.
Tijdens het schoonlikken van hun
vacht verspreiden katten dat eiwit
over hun lichaam, via loslatende
haren en huidschilfers belandt het
op andere plekken.
De meesten met
kattenallergie zijn gevoelig voor het
eiwit Fel D1, maar katten bezitten
nog minstens zeven andere eiwitten
die kunnen leiden tot loopneuzen,
astmatische reacties en meer van
die ongemakken.

Ruim tien jaar geleden
beweerde het Amerikaanse bedrijf
Allerca de eerste wetenschappelijk
bewezen hypoallergene kat te
hebben gefokt. Dat bewijs maakten
ze echter niet openbaar en in 2010
stopten ze met de verkoop.
Hypoallergeen of niet, een
allergische reactie is nog steeds
mogelijk. Het is mede afhankelijk
van de heftigheid van iemands
allergie en op welk eiwit hij het
sterkst reageert.
(Deze feiten zijn gebaseerd op een artikel
dat eerder verscheen in De Volkskrant)

Sommige kattenrassen staan
erom bekend dat ze hypoallergeen
zijn, oftewel, minder allergische
reacties veroorzaken. Voorbeelden:
de siberische kat, blauwe rus, neva
masquerada, balinees, bengaal,
LaPerm en cornish en devon rex.
De theorie is dat zij minder van
het eiwit Fel D1 produceren of
verspreiden, maar dat is nog niet
uitgebreid onderzocht.

...in bijna een kwart van de huishoudens
in Nederland één of meerdere katten
rondlopen? In totaal worden in ons
land zo’n 2,6 miljoen katten als huisdier
gehouden, blijkt uit cijfers uit 2014. Dat
is wel minder dan in 2010, toen waren
het er nog 2,9 miljoen.

contactgegevens &
openingstijden
Kattencafé Balthazar
Van Welderenstraat 46
6511 MN Nijmegen
kattencafebalthazar@gmail.com
www.kattencafebalthazar.nl
kattencafebalthazar
kattencafebalthazar
woensdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00
zondag 			
12.00 – 17.00
maandag en dinsdag
gesloten
cards only

colofon
De kattencourant is een uitgave van
kattencafé Balthazar en verschijnt ieder
kwartaal.
hoofdredactie
Sanne Versteeg
redactie
Anouk Broersma
Klaas Jan Kok
Sanne Versteeg
opmaak & illustraties
Jolijn Ceelen
www.jolijnceelen.nl
adverteren?
Mail naar
kattencafebalthazar@gmail.com

Kattencafe Balthazar is dé plek om te
knuffelen met katten.
Onze katten zijn geselecteerd om
goed met elkaar en met mensen om te
kunnen gaan; het blijven echter dieren
en contact is altijd op eigen risico. Lees
meer over de karakters van alle katten
in de Kattencourant die op elke tafel
te vinden is. Om te waarborgen dat
kattencafé Balthazar een harmonieuze
en veilig plek is (en blijft) voor onze
katten en bezoekers, wensen we de
volgende regels in acht te nemen:

het is niet de bedoeling
de katten op te pakken
De katten komen vanzelf op 		
schoot als ze dat willen.
ook katten houden van 		
een uiltje knappen
Laat ze dus lekker liggen als 		
ze slapen en maak ze niet 		
wakker.
onze fotogenieke
katten worden graag
gefotografeerd
Maar zet wel even je flits uit.
de katten mogen niet 		
op tafel komen of van
je bord eten
Daar kunnen ze ziek van 		
worden.
katten kunnen gevoelig
zijn voor harde geluiden
Let dus een klein beetje op je 		
volume.
Dank je wel!

