
POESPAS De leukste hebbedingen voor kat en kattenmens, 

geselecteerd door Kattenleven

 Taaduu taaduu taaduu
Speelhuis voor de stoere brandweerkat (€ 21,95). Hij is 

simpel in elkaar te zetten, maar met het instructie-
fi lmpje op de website is het helemaal een klusje van niks. 

 Is uw kat meer van het pilotentype? Er is ook 
een vliegtuigversie. 

Verkrijgbaar bij www.bestthings.nl

Scherpe puntjes
Potloden slijpen in een kattengat. 
Een bijzondere toepassing van 
ons geliefde huisdier, zullen 
we maar zeggen. Leuk is hij wel, 
deze puntenslijper (€ 9,95)
Verkrijgbaar bij 
www.gadgethouse.nl

Hè, waar zijn 
ze nou?
Hoe slim is uw kat? Stop de balletjes 
in de pluchen speelkubus en zie hoe 
hij ze er razendsnel uithaalt. Dat de 
balletjes zijn gevuld met kattenkruid 
helpt natuurlijk wel mee.
Verkrijgbaar bij www.happypets.nl

Een muis onder pootbereik. Welke kat wil dat nou niet? 
De Cat Dish is te koop in heel veel kleuren en kost € 7,90.
Verkrijgbaar bij www.cats-dogs.nl

Eten onder toezicht
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Glamourgirls
Hoe blingbling wil je het hebben? Met zo’n 
halsbandje kun je voor de dag komen. De goedkoopste 
is € 7,50 en voor € 24,50 heb je een superhalsband met 
strass-steentjes. Daar kun je mee voor de dag komen.
                                             Verkrijgbaar bij www.cats-dogs.nl

Miauw, miaauw, 
miaaaw!
Drie uur! Door de lichtsensor blijft 
de kat ’s nachts achter zijn deurtje, 
daarom is deze klok ook heel geschikt 
voor de kinderkamer. Hij kost € 59,95.
Verkrijgbaar bij www.dekitschfabriek.nl

Niet te versmaden
Cat nip-visjes (€ 3,25). Niet alleen heel aantrekkelijk 
om te zien, maar ook onweerstaanbaar 
door de geur van kattenkruid. 
Ze laten zich met liefde de hele 
kamer doormeppen. Verkrijgbaar 
bij www.catshop.org

Mooie pootjes
Voor een manicure kun je bij de dierenarts 
terecht natuurlijk, of bij de kattentrimster. 
Maar doe-het-zelven kan ook met deze speciale 

kattennagelschaar (€ 4,50). 
Verkrijgbaar bij www.happypets.nl

Maar doe-het-zelven kan ook met deze speciale 
kattennagelschaar (

Verkrijgbaar bij www.happypets.nl

Kattenwasje
Deze kattendouchemuts (€ 6,95) heeft een 
staartje. Dat wordt spinnen onder het badderen. 
Nu maar hopen dat niemand aan het staartje 
trekt… Verkrijgbaar bij www.bestthings.nl

Natje en droogje
Dagje weg en niemand om voor de poes te zorgen? Dan is 
Le Bistro (€ 89,90) een uitkomst. U programmeert hem op 
drie maaltijden en voor het droogje is gezorgd. Voor het natje 
is er de Cool Fresh (€ 29,90), fris stromend water, 
ook als u wel thuis bent. Verkrijgbaar 
bij www.huisdierenshop.nu
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