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....Bowie wel eens ontsnapt is?
We krijgen vaak de vraag of onze katten niet naar buiten willen. 
Nee, is dan het antwoord. Ze kunnen in de binnentuin naar buiten 
en doen verder weinig moeite om via de sluis aan de straatkant het 
café uit te glippen. Behalve..Bowie. Deze diva hebben we één keer 
aangetroffen bij onze buren. Jawel, de Sushi Bar...

WIST JE DAT?



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. 

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 er van om een uiltje te 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 

Kinderen zijn welkom, maar niet met meer dan drie tegelijk en 
altijd onder ouderlijk toezicht

Dank je wel!  
 
 

HUISREGELS

WIST JE DAT?

Op de volgende pagina’s willen wij je graag voorstellen aan onze 
bewoners. Hieronder lees je wat meer over hun karakters en hun 
achtergrond. Heb je toch nog vragen over één van de katten? 
Aarzel niet om ons aan te spreken. Wij vertellen je graag meer over 
onze katten.



 

KIWI & MOES
Geboortedatum  05-06-2017 
Geslacht  dames (zusjes) 
Ras   Europese korthaar 
Karakter  onderzoekend 
Bijzonderheden 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 bij ons gekomen toen ze  
op zeer jonge leeftijd weesjes werden. Hoewel ze inmiddels  
geen echte kittens meer zijn, zijn ze nog steeds nieuwsgierig, 
speels en bijzonder aanhankelijk. Moes is vooral relaxed, Kiwi is  
onderzoekend. Maar pas op als je eten besteld, Kiwi houdt het in 
de gaten... Wij denken dat Kiwi straks de baas is hier ;-)



COCOBOWIE
Geboortedatum 31-07-2012
Geslacht  vrouw
Ras               Turkse Van
Karakter  diva
Bijzonderheden is dol op  
   schoen- 
   veters
De tweede bewoner van het 
kattencafé is de temperament-
volle diva Bowie. Ze is door-
geplaatst 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. 

Geboortedatum 01-04-2016 
Geslacht   vrouw
Ras    Sphynx
Karakter   spring in  
   ‘t veld  
Bijzonderheden  apporteert  
   zichzelf
De eerste bewoner van het  
kattencafé is een heel bijzon-
dere: 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 mens-
gerichte 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 steeds opnieuw op 
schoot springen.



 

WOLFJETOM
Geboortedatum    01-03-2010 (?)
Geslacht          man
Ras           Europese  
          korthaar
Karakter         laidback lazy
Bijzonderheden    maakt een 
koprol (als je hem goed aait)
Tom is een van origine  
Roemeense kater. Daar leefde 
hij op straat, tot hij is opge-
vangen. Hij is naar Nederland 
gehaald door Het Wijze Wees-
kitten. Eerst heeft hij een tijdje 
in een gastgezin gezeten. Het 
bleek al snel dat Tom goed met 
andere dieren en met mensen 
overweg kan. Hij is rustig, maar 
houdt van het geroezemoes 
in het café. Tom is een rustige 
kat die het leven het liefst al 
snoozend overpeinst. Hij is in 
het kattencafé omringd door 
allemaal knappe vrouwen. 
doorgaan.

Geboortedatum        14-09-2017
Geslacht   vrouw
Ras    Hybride  
   Sphynx
Karakter   Knuffelige   
                                   onderzoeker
Bijzonderheden  heeft op 
de gekste plekken grijze fluff
Dit kleine, lieve Sphynxje is 
onze nieuwste aanwinst. In  
tegenstelling tot de andere  
katten komt zij niet uit de  
opvang of doorplaatsing.  
We hebben haar bewust  
gekocht bij cattery Zene Hebe, 
de fokkerij waar Coco ook van-
daan komt. Wij zijn zo verliefd 
geworden op de Sphynx, dat 
we graag een soortgenoot van 
Coco in het café erbij wilden. 
Wolfje is een hybride Sphynx. 
Dat houdt in dat één van haar 
ouders van een ander ras is. 

WIST JE DAT?



 

WIST JE DAT?

Katten liggen graag op je toetsenbord of op je krant. Waarom?
Het antwoord op deze vraag is simpel: aandacht.  
“Katten zijn meesters in het lezen van onze lichaamstaal en ze 
weten dat ze aandacht krijgen als ze in de weg zitten. Je aait vaak 
toch even. Zelfs als je boos reageert: negatieve aandacht is ook 
aandacht”, aldus Nienke Endenburg, psycholoog bij de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

Maar misschien zijn katten ook gewoon dol op lezen. Midas Dek-
kers zegt in zijn boek Poes het volgende over:
„Lezen kan elke poes van nature en wel op een benijdenswaardige 
manier. Hij leest met zijn gat. Om de krant te lezen gaat hij er ge-
woon bovenop zitten. Boeken idem dito. Alleen aan pockets heeft 
mijn Arie een hekel, daar glijdt hij te gemakkelijk vanaf.”

..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.



Ze jaagt op alles wat eetbaar is, vooral melkdrankjes zoals Latte 
Macchiato, Chai Latte en warme chocolademelk met slagroom. 
Tweelingzusje Moes doet haar in alles na.  
Let dus goed op je drankje!

KIWI IS EEN KRIJGER



Bowies hobby is om dingen te doen die niet mogen, zoals naar de 
kelder of de gang glippen. Ze weet namelijk dat het personeel haar 
dan komt halen en optilt. Daar geniet ze enorm van en gaat heel 
hard spinnen.

BOEF BOWIEKIWI IS EEN KRIJGER



 

KATTEN IN DOOSJES

OPROEP

In onze vorige editie hebben we aandacht besteed aan het  
fenomeen ‘katten in doosjes’. Iedere katteneigenaar kent de aan-
trekkingskracht van lege dozen op katten. Wij hebben daarom een 
oproepje geplaatst met de vraag of je nog een leuke foto hebt van 
jouw kat in een doosje. Hieronder een selectie van de inzendingen.

Voor de volgende editie van de kattencourant zijn wij op zoek naar 
zomerse taferelen. Heb jij een leuke foto van een zomers tafereel 
jouw kat? Stuur deze dan naar info@kattencafebalthazar.nl De 
leukste inzendingen zijn te zien in onze volgende editie.



KATTEN IN DOOSJES

OPROEP

OELOEK

PIM

KIP

CHEF

Foto door: Mille

Foto door: Saskia & Tom

Foto door: Mille

Foto door: Ed



WILLEM

DE KAT VAN 
PAULINE

DE KAT VAN 
JOOST

COCO

Foto door: Joost

Foto door: Ceciel

Foto door: Anne

Foto door: Pauline



BOWIE HELPT  
MEE MET HET  

BEANTWOORDEN 
VAN DE MAIL



 
Waar blijven de katten ’s nachts?

De katten blijven ook ’s nachts in het café. Het is eigenlijk hun huis 
en wij zijn hun personeel ;-) We zijn er dagelijks van ’s ochtends 

vroeg tot in de avond, en laten ze nooit achter zonder voldoende 
eten, drinken en knuffels.

Wij denken dat ze het stiekem best lekker vinden om het rijk  
alleen te hebben ’s nachts. Maar als eigenaresse Sanne in de och-

tend komt openen, liggen ze allemaal in het raam te wachten.  
Of zou dat komen omdat ze dan extra lekkere hapjes krijgen...? 

Hebben de katten wel eens genoeg van de drukte?
Onze katten zijn allemaal dol op mensen en houden van de aan-

dacht. Mocht het ze toch te veel worden, dan kunnen ze zich terug-
trekken. De katten kunnen via houten trappetjes bij de ingang en 

achter bij het toilet naar boven klimmen. We hebben een looproute 
door het hele café aangelegd en zelfs gaten in de muren gemaakt, 

zodat ze helemaal bovenlangs kunnen lopen. Er is een cat’s only 
ruimte met warme dekentjes en kussens. Word het te druk? Dan 
kunnen ze hier lekker liggen. Maar we merken dat ze hier weinig 
gebruik van maken. Gelukkig maar, dat betekent dat ze het erg 

naar hun zin hebben in het café! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q&A

WIST JE DAT?



Q&A

Mag ik een kat adopteren?
Helaas, dat kan niet. Onze katten blijven in principe voor de rest 
van hun leven hier wonen. Wil jij graag een kat adopteren? Dan 

verwijzen we je graag naar Stichting Het Wijze Weeskitten of  
Stichting Kattenzorg. 

Hoe veel katten hebben jullie? En waarom dit aantal?
Wij hebben momenteel zes katten. Er is ruimte voor maximaal acht 
katten. Wij kiezen voor dit aantal omdat de katten zo nog voldoen-
de eigen ruimte hebben. Katten zijn er namelijk erg op gesteld om 

een eigen territorium te hebben, een eigen plekje. Zodra er hier 
meer dan acht katten rondlopen, wordt het te druk voor ze. 

Kunnen de katten naar buiten?
Jazeker. Onze binnentuin is voor de katten toegankelijk via een 
kattenluikje. In de wintermaanden maken ze daar weinig gebruik 
van, maar in de zomer zitten ze graag bij je aan tafel op het terras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vinden het welzijn van dieren uiteraard erg belangrijk.  
Daarom is onze kaart geheel vegetarisch/veganistisch. De  
producten van dierlijke oorsprong zijn, waar mogelijk, afkomstig 
van biologische boerderijen uit de streek. Wij werken hiervoor  
samen met onder anderen LekkerLokaal en Streekbakker Jorrit. 
Onze taartjes worden gemaakt met veel liefde en zorg, ook voor 
dier en milieu!

WIST JE DAT?



 

INFO COLOFON

Kattencafé Balthazar
Van Welderenstraat 46
6511 MN Nijmegen
 
Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag  
10.00 - 17.30
zondag  
12.00 - 17.30

cards only

De kattencourant is een uitgave 
van kattencafé Balthazar en 
verschijnt ieder kwartaal. 
 
redactie
Sanne Versteeg

opmaak & illustraties
Jolijn Ceelen
www.jolijnceelen.nl

adverteren?  
Mail naar  
kattencafebalthazar@gmail.com
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