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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 har-

monieuze 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 fl its 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

ONZE BEWONERS
Op de volgende pagina’s laten we je kennis maken met onze 
bewoners. Wij vertellen je altijd graag meer over onze katten, 
mocht je nog vragen hebben.

Wij vinden het welzijn van dieren erg belangrijk. Daarom is onze 
kaart geheel vegetarisch/veganistisch. Onze gerechten worden 
met veel zorg voor mens en milieu gemaakt. De dierlijke
producten zijn waar mogelijk afkomstig van biologische 
boerderijen uit de streek. Wij werken hiervoor samen met onder 
andere Lekker Lokaal en Streekbakker Jorrit. Onze katten serveren 
wij biologisch kattenvoer van Yarrah.

Dank je wel!  



COCOOLLIE
Geboortedatum 12-02-2018
Geslacht  dame
Ras                half Rag 
doll en half Britse Langhaar
Karakter    eigenwijze diva
Bijzonderheden Als Ollie 
honger heeft, staat ze net zo 
lang bij de keukendeur te  
bedelen tot ze haar zin krijgt.  
Ze heeft nog steeds het zelfde 
‘miauwtje’ dat ze als kitten had. 

Ollie is onze jongste bewoner. 
Inmiddels is ze een imposante 
verschijning met haar lange 
manen, maar toen ze hier net 
kwam paste ze op je hand, zo 
klein was ze. Ollie is een beetje 
een diva, ze doet waar ze zin in 
heeft. Soms gaat ze languit op 
de balk in de vensterbank liggen 
en geniet ze van de aandacht, 
maar soms ligt ze ook graag 
uren alleen te slapen in de Cat’s 
Only ruimte. 

Geboortedatum 01-04-2016 
Geslacht   dame
Ras    Sphynx
Karakter   spring in  
   ‘t veld  
Bijzonderheden  Coco 
slaapt graag op warme plaat-
sen. Kijk bij de verwarming of 
onder truien en vesten als je 
haar zoekt ;-) 

‘Een kat zonder haar, wat gek,’ 
is de eerste reactie van velen. 
Coco is een Sphynx, ofwel een
naaktkat. Het is even wennen, 
maar met haar bijzondere 
voorkomen en grappige ka-
rakter heeft ze al vele harten 
gestolen. Coco is ook een 
intelligente kat: ze ziet waar 
haar verzorgers (het personeel) 
naartoe gaan als ze achter de 
bar of in de keuken verdwijnen, 
en heeft allerlei trucjes geleerd 
om bij ze in de buurt te blijven. 

 

KIWI & MOES
Geboortedatum  05-06-2017 
Geslacht  dames (zusjes) 
Ras   Europese korthaar 
Karakter  onderzoekend en brutaal (vooral Kiwi)
Bijzonderheden de zusjes lijken identiek, maar zijn uit elkaar 
te houden door goed te kijken naar de witte streep op hun kopjes: 
Kiwi heeft dit nauwelijks, Moes wat meer. 
 
Deze twee donderstenen zijn bij ons komen wonen toen ze op  
jonge leeftijd wees werden. Ze zijn inmiddels volwassen, maar nog 
steeds speels en onderzoekend. Ze zijn erg gesteld op bezoek en
komen graag bij je, maar pas op als je een melkdrankje of wat  
lekkers te eten besteld ;-) Wij denken dat Kiwi hier straks de baas is.



 

WOLFJETOM
Geboortedatum    01-03-2010 (?)
Geslacht          man
Ras           Europese  
          korthaar
Karakter         lui en  
                                  goedaardig
Bijzonderheden    Tom is heel 
zorgzaam naar de 5 dames 
toe. Als een van hen iets nodig 
heeft, komt Tom mauwend 
waarschuwen. 
 
Tom is een van origine  
Roemeense straatkat. Daar 
had hij een zwervend bestaan, 
tot hij is opgevangen. Hij is 
naar Nederland gehaald door 
stichting Het Wijze Wees kitten. 
Eerst heeft hij een tijdje in een 
gastgezin gezeten, maar toen 
bleek dat hij graag onder de 
mensen komt en goed met 
andere katten overweg kan, is 
hij bij ons komen wonen.

Geboortedatum        14-09-2017
Geslacht   vrouw
Ras    Hybride  
   Sphynx
Karakter   Knuffelige   
                                    onderzoeker
Bijzonderheden  Wolfje 
brabbelt; ze kletst er soms in 
het wilde weg op los. 

Wolfje is een hybride Sphynx. 
Dat houdt in dat één van ouders 
een ander ras is. In dit geval 
een Britse Korthaar. Ze heeft in 
de afgelopen tijd steeds meer 
vacht gekregen. Niet alleen 
haar aanzien is aandoenlijk, ook 
haar karakter. Ze komt graag 
knuffelen, maar kan ook hele 
verhalen vertellen en in je nek 
klimmen. Zodra ze samen is met 
Coco, wordt er flink gespeeld.

 

WIST JE DAT?

Je kunt bij ons gerust een 
taartje bestellen zonder 
bang te zijn dat een van de 
katten het van je bord af 
komt snoepen, want katten 
kunnen geen zoetigheid 
proeven! Chocolade is  
overigens ook slecht voor 
ze.  
 
Wij merken ook dat onze 
katten niet geïnteresseerd 
zijn in onze taartjes,  
behalve Kiwi…

Volwassen katten miauwen niet of nauwelijks naar elkaar. Miauwen 
is bedoeld om te communiceren met mensen. Het betekent meestal: 
geef mij eten en/of aandacht.

Katten zijn goede atleten, als ze willen kunnen ze een snelheid van 
wel 50 km per uur halen. Onze katten hebben we nog niet betrapt 
op zulke sportieve daden, maar je weet nooit wat er gebeurt
als ze ’s nachts alleen in het café zijn…



FOTOINZENDING:  
BUDDIES

In onze vorige editie hebben we een oproep geplaatst met de  
vraag of lezers leuke foto’s hebben van hun kat(ten) met het thema 
“buddies”. Uit de vele mooie inzendingen hebben wij een selectie 
gemaakt, die vind je op deze pagina’s.



OPROEP
Voor de volgende editie van de 
Kattencourant zijn we op zoek 
naar leuke foto’s die gemaakt 
zijn bij Balthazar. Ben jij vaste 
gast, of heb je een mooie foto 
van je bezoekje vandaag?  
 
Stuur deze dan naar  
info@kattencafebalthazar.nl.
De leukste inzendingen staan 
in de volgende editie.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze katten staan altijd op de foto als wij gebakjes en/of lunch 
fotograferen. Toeval?

DINNERTIME

Katten reageren goed op namen die eindigen op ‘ie’.
Blijkbaar werken verkleinwoordjes goed bij katten, en luisteren zij 
beter naar namen die met een hoge ‘ie’ eindigen. Wij merken daar 
hier niet zo veel van bij Ollie en Kiwi….

IE IE IE IE IE IE IE IE 

WIST JE DAT?

Een poes kan van  
verschillende katers  
tegelijk zwanger zijn.
Daarom zie je in  
sommige nestjes een 
grote variatie aan  
kleuren en patronen. 
Bloedverwanten  
hoeven dus niet  
dezelfde vader te  
hebben. Wij denken  
dat Kiwi en Moes dat 
overigens wel
hebben ;-)

Witte katten met blauwe ogen zijn vaak vanaf de geboorte blijvend 
doof. Een prachtig gezicht, een witte kat met blauwe ogen, maar 
gelukkig zeldzaam.



1. Ragdoll
2. Exotic
3. Britse Korthaar
4. Pers
5. Maine Coon
6. Amerikaanse korthaar
7. Devon Rex
8. Sphynx
9. Schotse vouwoorkat
10. Abessijn

Het overgrote deel van de katten die worden gehouden zijn  
rasloos, zoals de ons zo bekende Europese Korthaar. Toch zijn  
raskatten ook populair. De World Cat Fanciers Association (CFA)
onderzocht wat wereldwijd de meest populaire kattenrassen zijn. 
Dit is de uitkomst:

TOP 10  
POPULAIRSTE  

KATTENRASSEN

 
De Europese Korthaar is een ras dat zijn oorsprong vind in  
Scandinavië en vaak wordt verward met onze huis- tuin en keuken 
katten. 

De bij ons zo veel voorkomende kortharige katten zijn natuurlijke  
afstammelingen van de katten die eeuwen geleden al in de Europese 
dorpen en steden leefden, dicht bij de mensen. De Europese Korthaar 
is een samensmelting van de Britse Korthaar en de Amerikaanse 
Korthaar. Sinds einde vorige eeuw is het een erkend ras.  
 
Qua uiterlijk lijkt deze kat heel erg op de kortharige katten die wij 
goed kennen: een korte, gladde vacht, stevig gebouwd en qua kleur 
heel divers. In de volksmond zal de Europese Korthaar waarschijn-
lijk blijven verwijzen naar onze eeuwenoude huisgenoot, de rasloze 
korthaar.

RAS IN BEELD:  
EUROPESE KORTHAAR



 

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 eens per kwartaal. 
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