mi@uw!

Kattenleven speurt naar leuke websites
voor kattenlovers. Een bezoekje waard!

Hulpdiensten bij de hand

Een schat aan informatie over kattenrassen, anatomie en gezondheid. Maar ook
een enorme hoeveelheid columns die behalve grappig ook heel leerzaam zijn.
Heel handig is de link naar hulpdiensten bij u in de regio. Een aanrader,
vooral voor degenen die poezenbeginneling zijn, want ook over
opvoeden en gezond opgroeien is er veel te vinden.
www.dekattensite.nl

KattenFans
onder elkaar

Word online kattengeleerde

Kattenplaza is vooral een gezellige
algemene website waar kattenbezitters elkaar op het forum ontmoeten. U kunt er een profiel aanmaken
van uw kat, foto’s en video’s uploaden. Bent u op zoek naar een naam
voor uw kitten, dan vindt u er vast
een tussen de 20.000 namen die al
zijn geplaatst. Verder bevat de site
informatie over kattenfokkers en
ook de evenementenagenda
mag er zijn. De rubriek kattennieuws wordt dagelijks
ververst, dus er is elke dag
iets te beleven.
www.kattenplaza.nl

oproep!
Wilt u een leuke site tippen?
Stuur een mailtje aan
redactie@kattenleven.eu

‘Test uw kattenkennis! Doe een van de kattenquizzen of
doe ze allemaal en steek spelenderwijs een heleboel op over
katten en kittens. Behalve kennisquizzen en fotoquizzen zijn
er kidsquizzen. En ze vervelen nooit, want ze worden bijna
dagelijks aangepast en vernieuwd. Leuk is dat aan het eind
van de quiz het kennisniveau duidelijk wordt en dat die
kennis met een beetje oefenen steeds groter wordt.
www.kattenquiz.nl

Kattenkunst en ander leuks

Kater Bliksum is een heuse PR-kat. Hij houdt
kantoor bij galerie De kat zijn viool en regelt
daar de nieuwsbrief. Poes Catootje regelt
cadeautjes door het hele land. Via de site is
van alles te bestellen, van een (anti-)verjaarskalender tot een mooi portret van uw eigen
poezenbeest. Maak kennis met al het personeel en geniet van leuke plaatjes en praatjes.
www.dekatzijnviool.com

Alles over huisdieren
RTL4 zendt elke zaterdag om 17.00 uur DierZ uit.
Een sprankelend programma waarin alle huisdieren aan
bod komen. Van aanschaf tot verzorging, van fokkers
tot BN’ers en de huisdierenverzekering, alle mogelijke
onderwerpen passeren de revue. De website die aan het
programma is gelinkt, gaat verder waar het programma
stopt en staat boordevol achtergrondinformatie.
Uitzending gemist? Ook daarin voorziet de site.
www.dierz.nl
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