Snuffelen

Kattenwijsheid

Kattenleven heeft een neus voor boeken en dvd’s
over katten, vers van de pers of speciaal voor u
van de bovenste plank geselecteerd.

voor een gelukkig en ontspannen leven

Thuis met uw kat

Een heel lief boekje met vertederende plaatjes van kittens. Sommige zitten in heel bijzondere
situaties. Eentje praat met een vogeltje, de ander vindt de goudvissenkom héél interessant.
Elke foto wordt begeleid door een wijsheid. Dus steek uzelf of
een ander een hart onder de riem met deze handzame uitgave.
Kattenwijsheid. Voor een gelukkig en ontspannen leven,
door Tanya Graham. Verschenen bij BZZTôH,
ISBN 978-90453-0944-6. prijs10,00 euro

Deze handzame, fleurige gids mag in geen enkel kattenhuis ontbreken. Alle
benodigde informatie voor het (be)houden van een gezonde en levenslustige
kat is erin te vinden. En nog veel meer: rassen, gedrag, spelletjes, noem maar
op. De vrolijke uitstraling en vertederende foto’s maken dit boek helemaal af!

Katten zijn de grote passie van journaliste en
biologe Isabella Lauer en van die passie
heeft zij haar beroep gemaakt. Zij werkt als
redactrice voor verschillende tijdschriften en
schreef ook al een aantal boeken over haar
lievelingsdieren. Op de vraag hoe je telkens
weer iets nieuws over katten kunt schrijven
is haar antwoord steevast: ‘Mijn katten
zorgen alleen al voor meer dan genoeg
ideeën’. In dit amusant geschreven boek
deelt zij al die kennis en ervaring met de
beginnende en gevorderde kattenliefhebber.

Vriend of vijand?
- Een kat die een andere aanstaart,
is dominant of vijandig gezind.
- Er dreigt geen gevaar, als een kat
inschikkelijk aan de kant gaat.
- Als poezen met hoog opgeheven
staart komen aanlopen, zijn ze
vriendelijk gestemd.
- In elkaar gedoken, langzaam komen
aansluipen betekent weinig goeds.

Het boek bestaat uit vijf delen. Deel 1
behandelt de aard van de kat en de
verschillende kattenrassen. In dit deel is
ook een klein kattenlexicon opgenomen,
waarin typische kattentermen, als ‘ﬂemen’
en ‘markeren’ worden verklaard.
Deel 2 gaat over de verzorging van de kat.
In aparte secties worden suggesties gedaan
voor een speelplek voor de kat, wordt
ingegaan op het snorren en wordt uitgelegd
waar je op moet letten bij de aanschaf en
keuze van een kat.
Deel 3 behandelt kattenziektes en gaat in
op de voortplanting. In dit hoofdstuk vindt
u een handig overzichtje van de belangrijkste symptomen bij ziekte en tevens een
aparte sectie over alternatieve geneeswijzen.
In deel 4 leert u meer over kattenspel en wat
u moet doen met uw kat als u op vakantie
gaat. Bovendien leert u aan de hand van het
type spel dat uw kat het meest aanspreekt
meer over de aard van uw dier.

Deel 5 gaat hier nog een stapje verder in
en wijdt u in in de geheimen van het
kattengedrag. In dit hoofdstuk uiteraard
meer over de opvoeding van de kat.
Het boek bevat achterin een uitklapbaar
overzicht, waarop u in één oogopslag kunt
zien waar welk onderwerp in het boek
terug te vinden is. De uitgave is gelardeerd
met specials voor kinderen, vol kattenzaken
die kinderen én katten aanspreken. Kortom
een heel compleet, maar vooral een heel
leuk boek voor de kattenliefhebber, vol
wetenswaardigheden, tips en aansprekende
foto’s van uw lievelingshuisdier.

Les chats de Lili
Lili is Française (en de vrouw van Philip). Ze heeft een bijzondere relatie met katten.
Een van hen heeft haar weer aan het schilderen gezet. Hij poseerde eindeloos voor haar.
Veelal slapend, altijd met kattengeduld. Er kwamen andere katten bij. En omdat elke kat
uniek is, werden het portretten van persoonlijkheden. En omdat elke kat een verhaal heeft,
nam monsieur Lili dat voor zijn rekening. Zo wordt Philip genoemd in Frankrijk, le monsieur
de madame. Zo ontstonden de geschilderde en geschreven portretten van de katten van
Lili. Van Jimmy uit Utrecht tot Panther uit Hollywood, van Pink Floyd in Parijs tot Plume
die George Sand wil zijn.
Les chats de Lili, door Philip Freriks.
Verschenen bij Uitgeverij Conserve, ISBN 978-90-5429-274-6, prijs 19,95 euro

De kattenbijbel
Thuis met uw kat is verschenen bij
Tirion Uitgevers (ISBN 978 90 5210 755 4)
en kost in de boekhandel € 19,95.

Waarom brengt hij je muizen?
In de ogen van een kat is de mens een volstrekte sukkel als het om muizen gaat.
Daarom helpt hij je graag op weg, net als een verzadigde kat met soortgenoten
doet die hij vriendelijk gezind is en mag.
Een medekat die de jachtkunst niet zo goed
beheerst, krijgt ook af en toe iets te eten of
een oefenmuis toegestopt.
Om de gevoelens van de kat niet te kwetsen,
moet je dus niet: ‘iih, een muis!’ roepen, maar
het knaagdier blij verrast en dankbaar in
ontvangst nemen. Breng het daarna weg alsof
je ergens anders rustig van je feestmaal gaat
genieten. Vervolgens kun je het gewoon
weggooien.

Dierenarts Frans Van Tendeloo is een echte liefhebber. Hij heeft bovendien een vlotte pen en dat is een
geweldige combinatie voor een standaardwerk als De kattenbijbel. In dit lijvige werk van 296 pagina’s
behandelt hij uiteenlopende onderwerpen in vier delen. In het deel aankoop, opvoeding en verzorging
van de kat gaat de aandacht naar het kiezen van een dierenarts, preventieve inentingen, basisbenodigdheden, parasieten, en het ouder worden en overlijden van je kat. Daarna komen ziekten aan de orde bij
katten, van aandoeningen van het gebit tot gewichtsproblemen. Het derde deel bevat een beknopte
cursus EHBO. In het laatste deel is aandacht voor het fokken met katten. Dit overzichtelijke naslagwerk
besluit met een literatuuroverzicht en register. Een wegwijzer voor katteneigenaren.
De kattenbijbel door Frans van Tenderloo.
Verschenen bij Standaard Uitgeverij, ISBN 978-90-022-2309-9, prijs 21,95 euro

Het eerste dvd-boek van Dikkie Dik
Dikkie Dik gaat digitaal, da’s heel bijzonder. Onze grote rode lobbes beleeft acht avonturen
die kinderen vanaf twee jaar (tot heel veel ouder) bijzonder aanspreken. Om voor te lezen
natuurlijk, maar als dat even niet gaat, doet Jet Boeke het zelf. De bijgeleverde dvd bevat
namelijk ﬁlmpjes van alle acht avonturen. Op de dvd staan ook leuke raadspelletjes. Spannend!
Dikkie Dik door Jet Boeke, uitgeverij Gottmer Uitgevers Groep
ISBN 978-90-257-4489-2, prijs 12,95 euro

(citaat uit ‘Thuis met je kat’)
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