
De vierde ©BROKJES is in jullie mail-
box gerold. Inmiddels weten we dat
Freggle de Fotowedstrijd 2012 heeft
 gewonnen. Wij zijn nu (half april) een
lekker  pakket voor haar en haar
 kattenhuis genoten aan het samenstel-
len. Extra aandacht vraag ik voor John 
van Brakel. Hij heeft een paar mooie
 werken gemaakt die in beperkte oplage
worden afgedrukt. Ze zijn ook te koop.
En dan Moos, Brok van de Maand april
2012, en helaas inmiddels overleden.

Schrale troost is dat
zij maar liefst 24 is
geworden. Een he le
leeftijd voorwaar!
We blijven natuurlijk
altijd benieuwd naar
je reacties, ideeën en
gastblogs! Je kunt ze
nog steeds (graag) allemaal sturen naar
info@kattenloket.nl
Katachtige groet en tot volgende maand!
Evelien
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Een citaat uit “Het Parool”

‘Een kat heeft 
50 miljoen haren; 
10 miljoen op de 
rug, 15 miljoen op 
de buik en 25 mil-
joen op de bank...’

Midas Dekkers
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vd maand
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Katten spelen graag, dus... aangetrokken
door het design, het demofilmpje en het

feit dat er een  bal -
letje met een licht -
je in zit, heb ik de
Catit Design Sen-
ses Speelrail ge-
 kocht. Klik hier!

Mijn Kat test de
CDSenses Speelrail!
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De Koningin Sophia-Vereeniging tot  Be -
scherming van Dieren bestrijdt dieren-

leed al sinds 1867.
Meer informatie
krijg je wanneer je
hier klikt!

Mijn Kat sluit zich aan
bij de Kattenbond!

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar
zodra de zon gaat schijnen denk ik bij

mijn kat aan
vlooien. Nu ja, ge-
lukkig niet altijd.
Wat kun je doen?
Lees meer door
hier te klikken!

Mijn Kat heeft géén
vlooien!

Beide ogen
 langzaam sluiten:
hiermee geeft
een kat aan dat
ze erg rustig en
ontspannen is.

Bron: Wikipedia

http://kattenloket.nl/mijn-kat-en-vlooien/
http://kattenloket.nl/mijn-kat-sluit-zich-aan-bij-de-kattenbond/#more-1324
http://kattenloket.nl/
http://kattenloket.nl/mijn-kat-test-de-catit-design-senses-speelrail/


Dit is Moos. Een Poes die
jaren geleden steeds in ons
graanpakhuis rond liep en
wij eens op zoek gingen van
wie deze lapjeskat nou toch
was  (een zwerver of een
weglopertje)!! Na vragen en
zoeken ontdekten we dat
het een Poes van zo’n 500
meter verderop was! Maar
daar mocht ze niet meer
binnen komen omdat ze de
andere Katten in huis weg-
mepte! Ik mocht haar wel
voor de muizenvangerij heb-
ben! Ze was vel over been en
al op leeftijd. Oké, maar dan
geef ik haar ook eten en laat
haar steriliseren. Dat von-
den ze prima, nu na jaren
jaren later is Moos (eigenlijk
werd ze daar Mimosa ge-

KATTENLOKET.NL APRIL 2012

BROK VD
MAANDBROK VD
MAANDMoos

Lees verder op  pagina 7

http://kattenloket.nl/


Mijn Kat feliciteert Freggle!
Freggle is de onbetwiste winnaar gewor-
den van de fotowedstrijd van Het Katten-
loket, editie 2012. Anne, trotste ‘moeder’

van Freggle, doet een boekje open over
haar kampioen.

Freggle is een kat met een eigen ka-
rakter zal ik maar zeggen. Ik kan vrij
snel zien aan haar gezichtsuitdruk-
kingen hoe haar humeur is, ze kan
heel chagrijnig kijken, maar ook heel

nieuwsgierig.
Dat was ze ook toen ik die foto van haar had ge-
nomen. Mijn vriend was in de achtertuin op
het dak van het schuurtje aan het werken en
dat trok haar aandacht. Ze stond eerst nog op
haar achterpoten maar koos toen de gemakke-
lijke weg door het krukje te gebruiken als
steuntje.
Maar natuurlijk is ze ook heel lief. Ze vindt het
heerlijk om ‘s avonds bij mij in bed te komen,
de andere 2 liggen dan beneden en zij heeft dan
het vrouwtje voor haar alleen. Lekker knuffe-
len onder de dekens.
O ja, Freggle is onlangs 9 geworden. Ze heeft 2
zussen, 1 van haar zussen is ook bij ons, die
heet Pierewiet en haar andere zus is de poes
van mijn ouders.

En Freggle wordt helemaal gek als ze katten-
melk krijgt. Ik hoef nog maar het flesje te pak-
ken, of het bakje waar ik de melk in doe, en ze
staat al achter me in de keuken. En ze springt
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ook meteen op het aanrecht, maar dan ziet ze
mijn blik en dan is ze er snel weer af. Gek op

eten is ze wel, we vonden onlangs zelfs
nog roggebrood met tandafdrukken
er in. We hebben drie poezen maar
 rarara wie was de dader?
Gelukkig gedraagt ze zich buiten
toch nog als een echte tuintijger en
kan ze zich daar wel volop uitleven.

De vogels in de tuin moeten toch goed  uit -
kijken als Freggle in de tuin aanwezig is. Maar
ja, het is een blijft een kat, nietwaar?

Nog een grappig verhaal: Toen ik nog in mijn
flat woonde belde de bovenbuurvrouw aan met
de melding dat er 1 van mijn poezen in haar
keuken onder het gasfornuis zat. Ik was net 5
min. thuis en blijkbaar was Freggle naar buiten
geglipt in de gang toen ik de deur opende. Ze
was naar de volgende etage gelopen en toen de
buurvrouw haar deur opende liep Freggle naar
binnen en panikeerde en had zich onder het
gasfornuis verstopt. Daar zat ik dan, bii ie-
mand die ik voor het eerst zag, op mijn knieën
in haar keuken mijn kat weg te lokken van
onder het fornuis.

Vervolg Freggle van pagina 4
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Loulou voelt zich nog
steeds helemaal thuis bij
Het Kattenloket. De groei
en het enthousiasme zit-
ten er goed in! Heeft u
nog wensen of sugges-
ties? Zorg dan dat u Het
Kattenloket weet te vin-
den en stuur een ons een
e-mail! Ook als u vindt
dat uw kat Brok van de Maand moet worden.

Het Kittenpaleis heeft
een videoserie uitge-
bracht met als titel
‘Kittenleven De Serie’.
Ik zal regelmatig een
van deze filmpjes to -
nen op Het  Katten -
loket. Als je hier klikt
lees en zie je meer over
deze kittens. Veel ple-
zier vast! 

Mijn kat en Loulou
hebben het druk!

Mijn Kat en Kitten-
leven, De Serie!

 

http://kattenloket.nl/mijn-kat-presenteert-de-eerste-aflevering-van-kittenleven-de-serie/
mailto:info@kattenloket.nl
http://kattenloket.nl/


Misschien een beetje een cryptische titel
voor een weblog. Stel... je hebt nog geen

kat, maar je denkt
erover om er een
aan te schaffen.
Dat roept vragen
op. Hier klikken
is het devies.

Mijn Kat laat zijn
baas testen!

Onze Burmees heeft bijna standaard
verstopte traanklieren. Hierdoor ont-

staat er viezigheid
in zijn ogen. Wat
kun je doen in
zo’n geval? Begin
eerst maar eens
hier te klikken!

Mijn kat heeft 
vieze ogen!

De Snowshoe is een kattensoort die ont-
staat na een kruising tussen een Siamees

en een tweekleu-
rige Amerikaanse
korthaar. Het is
een prachtige kat
om te zien. Klik en
lees er meer over.

Mijn Kat en de
Snowshoe!

De gelaarsde kat (originele titel Puss 
in Boots) is een Amerikaanse computer -

animatiefilm uit
2011. Er is veel
meer over te ver-
tellen. Maar dan
moet je eerst even
hier klikken!

Mijn Kat ziet de film
De Gelaarsde Kat!
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http://kattenloket.nl/
http://kattenloket.nl/mijn-kat-ziet-de-film-de-gelaarsde-kat/#more-1070
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http://kattenloket.nl/mijn-kat-heeft-vieze-ogen/#more-936
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Wat is het favoriete speelgoed van jouw kat?
Voor een van onze katten is dat ongetwijfeld
een laserlampje. Deze lampjes zijn te koop in
de meeste dierenwinkels. Oorspronkelijk be-
doeld om je kat te activeren, maar in de prak-
tijk blijken ook katten die absoluut niet geacti-
veerd te hoeven worden dol te zijn op een
laserlampje. Lees en kijk voor meer. Klik!

Katten hebben heel veel manieren om dingen
duidelijk te maken. Let wel: het gaat om hun
welzijn! Klik hier om te zien wat ik bedoel.

Mijn Kat speelt met
een laserlampje!

Mijn Kat en een
heel fijn plekje!

Mijn kat en Moos!

KATTENLOKET.NL APRIL 2012

noemd) 24 jaar oud. Nog nooit hebben we zo’n
oude kat gehad, ze woont in het pakhuis-kan-
toor lekker bij de verwarming. Ze eet nog flink
en doet alles keurig op haar kattenbak, maar ze
is half doof en blind. Ze gaat op trillingen en

schimmen af en kan dus niet meer naar buiten
want anders verliest ze de strijd met andere
katten op haar hoge leeftijd. Elke dag als
 extraatje een dotje slagroom uit de spuitbus
(slecht?) nou vast niet want ze is er toch mooi
oud mee geworden. Ans

Vervolg Freggle van pagina 3
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Katten hebben mij altijd al gefascineerd
vanwege hun schoonheid, elegantie, en
onafhankelijkheid. Het is al langer
 bekend dat vooral onder kunstenaars de
kat aangenaam gezelschap is. Bekende
namen zoals Picasso, Matisse, Warhol
en Karel Appel hebben de kat reeds
 vereeuwigd. Zelf schilder en teken ik nu
al 10 jaar waaronder veel katten. Een
 belangrijke inspiratiebron dus. Door
psychische klachten in het verleden ben
ik gaan schilderen. Voor mij een vorm
van therapie. Op de middelbare school
bleek dat ik veel talent had. Het zit dus
ook een beetje in mijn bloed. Ik ben pas
op latere leeftijd naar de vrije-academie
gegaan en heb destijds ook vaak het ate-
lier van de bekende Haagse kunstenaar
Frans Erkelens bezocht. Alwaar ik ook
veel heb geleerd, maar vooral ook door
veel over kunst te lezen.

John van Brakel, april 2012

Mijn kat ontmoet John van Brakel!
Inmiddels is hij geen onbekende meer op Het Kattenloket. Wij
 vinden zijn werk mooi, oordeel zelf en neem een kijkje op
www.johnvanbrakel.com. Op deze pagina kunt u lezen wat John
drijft tot het ‘creëren’ van zijn kunst.

http://www.johnvanbrakel.com/
http://kattenloket.nl/

