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Op een zondagmorgen, een bijzonder vroege 

morgen om halfzeven, wil Snor zoals gewoonlijk 

zijn sappig en geurig ontbijt. 

“Waar blijven mijn mensen nu toch?”, vraagt Snor 

zich ongeduldig af. Hij heeft écht honger.

Hij laat zijn luidste en beste miauw weerklinken in  

de traphal. Daar weergalmt die extra luid, weet Snor. 

“Het is de hoogste tijd voor mijn mensen om 

op te staan.” 

“Maaaaaaw, maaaaaaaaaaaw, maaaaaaaaaaaaaaaw, 

maaaaaaaaaw!”

Boven klinkt gegrom, “Hhmmmmm grrrr hhhh, 

pfffff, Snooooooooooor, nu nog niet, het is zondag …”

Katten kennen nu eenmaal niet het verschil tussen 

weekends en weekdagen. En ze kunnen al zeker niet 

kloklezen, maar dat weet je natuurlijk wel.

“Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaw, maaaaaaaaaaaaaaaaaw, 

maaaaaaaaaaaaaaaaaaw, maaaaaaaaaaaaw, maaaaaw!”
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Plots wordt de aandacht van 

Snor getrokken door een 

voorbijvliegende lijster in de tuin.

“Ik zal nu even 

naar de deurklink 

staren en dan 

naar Kiki kijken.” 

11

“Want het is tijd 

voor mijn dagelijkse 

wandeling. Die gemene 

kat van de buren is 

vast al weg. Die loopt 

‘s nachts buiten, 

wanneer ik binnen 

ben”, denkt Snor.

Kiki begrijpt meteen wat de blik van 

Snor betekent. Ze opent de deur. 

Snor wandelt naar de treurwilg. 

Hij krabt om zijn geursporen achter 

te laten in zijn persoonlijk gebied. 

In mensentaal vertaald, hangt er een 

bordje: “Snor was hier om vijf voor 

twaalf.”

“Zo ziet de buurkat dat 

IK de allergrootste ben 

en blijft hij hopelijk 

uit mijn buurt”, denkt 

Snor hoopvol.
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Dan zet Snor zijn dagelijkse wandeling verder, om overal zijn 

‘bordjes’ te vernieuwen. Op die manier weten de andere katten 

uit de buurt waar en wanneer Snor precies passeerde. 

Dagelijks wandelpad van Snor

Dagelijks wandelpad van een buurkat

Dagelijks wandelpad van de buurkat met de tijgerstaart

LIJSTERBEKLAAN

BIBLIOTHEEK

INGANG

HIER WAAK IK
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In de vooravond, stipt om zes uur, rekt Snor 

zich spiertje voor spiertje uit. Hij stapt richting kattenbak … 

Hier geef je hem graag zijn privacy. Je hoeft ook niet álles te zien 

wat katten doen … Jij zit toch ook graag alleen op het toilet, niet? 

“Hèhè, wat een opluchting. Mijn toilet was proper, mijn 

mensen hebben hun werk goed gedaan. Tijd voor een drankje.”

Wist je dat katten soms vergeten te drinken? 

Ze hebben het ook zo druk de hele dag. Daarom 

zet je  best op veel plaatsen in huis lekker water 

neer. Dat helpt. Wanneer de kat water ziet, denkt 

ze er sneller aan dat ze moet drinken.
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Op zondagavond heeft 

mama tijd om rustig 

een bad te nemen. 

Normaal is de deur van 

de badkamer gesloten. 

Maar deze keer staat 

de deur op een kiertje …

Het geluid van klaterend 

water maakt Snor zowel 

een beetje nerveus als 

nieuwsgierig.

“Dit moet ik onderzoeken”, 

denkt Snor.
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Waaaauw! Je hebt het hele verhaal van Snor uitgelezen. Goed gedaan, geef jezelf alvast een 

dikke pluim(staart)!

Vond je het een tof verhaal? En grappig? Wat vond je het leukst?

In het volgende hoofdstuk vind je nog heel wat leuke tips om je kat gelukkiger te maken. 

Zo worden jullie de allergelukkigste vriendjes. 

Je kat zal het heel leuk vinden dat je van alles voor haar in elkaar knutselt. 

Je zal ondervinden wat ze leuk vindt en wat niet. Je kan je knutselwerk altijd eens van plaats 

veranderen, om te zien of ze het dan wél leuk vindt. 

Met elke verbetering die je voor haar maakt, wordt je kat gelukkiger!

GEWELDIG dat jij zo goed voor jouw lieve snoezepoezel zorgt!
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Proficiat!
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Water, water, water en nog eens water

KNUTSELTIP: In glazen schalen en vazen kan je met gekleurde steentjes (bedoeld voor aquaria) 
en met waterplantjes heel toffe drinkplaatsen maken, die er extra leuk uitzien.

*Snorhaarvriendelijk betekent dat de snorharen 
van je kat niet tegen de rand van het kommetje 
mogen botsen en dat ze met haar snorharen het 
water kan raken.

Katten houden van brede, ‘snorhaarvriendelijke’ 

drinkbakjes. Ze vinden het fijn om het water te 

kunnen voelen met hun snorharen.* Dat komt omdat 

ze van dichtbij niet goed zien. 

 

Als haar snorharen botsen tegen de rand, voelt je kat 

niet hoe ver het water nog is en kan haar neus wel 

eens nat worden.  

 

Katten hebben liever geen natte neus tijdens het 

drinken. Dat kan je wel begrijpen hé? 

Die bakjes zijn bij voorkeur gemaakt uit materiaal 

dat na een tijdje niet begint te stinken, zoals glas of 

aardewerk. 

Je kat vergeet vaak te drinken, dus zet liefst 

drinkbakjes op meerdere plaatsen waar ze vaak 

langskomt. Zorg ervoor dat ze helemaal rondom het 

bakje kan zitten. 

Ook drinkplekjes in de hoogte zijn SUPER. 

Elke dag vers water vindt ze heerlijk.
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Katten willen méér dan gratis ontbijt, lunch en diner

Vóór ze bij de mens kwamen wonen, moesten katten 

in het wild heel hard werken voor hun eten. Tot 

acht uur per dag. Dat is zo lang als een hele dag op 

school. Vandaag, thuis bij hun baasjes, moeten ze vaak 

niets doen. Dan vervelen ze zich. Laat je kat daarom 

puzzelen met droogvoer. Ze vindt dit leuk om te doen. 

Maar misschien moet ze eerst wat wennen en moet je 

het haar stapje voor stapje aanleren.

Precies zoals bij het drinkbakje, houdt je kat van een 

snorhaarvriendelijke rand voor haar etensbakjes met 

natte voeding.

Moet je een bakje water netjes naast het bakje met 

eten plaatsen? Nee hoor. Dat vindt je kat niet fijn.  

Als katten moeten kiezen tussen eten en drinken, 

kiezen ze voor het eten en vergeten ze het drinken. 

Dat is ongezond.

Plaats eet- en drinkbakjes daarom minstens twee 

meter uit elkaar (twee grote stappen). 

 

Test uit met verschillende puzzels. Je vindt ze in de 

winkel of je kan zelf regelmatig iets nieuws knutselen.

Het zijn superleuke cadeautjes voor je kat.

Zorg ervoor dat er altijd droogvoer klaar staat, want 

je kat eet liever 10 à 20 kleine beetjes verdeeld over 

de dag dan 3 grote maaltijden. Laat je kat dan wel wat 

moeite doen.  

 

Liefst heb je enkele vaste plekken met (heel 

gemakkelijke) puzzels en verder nog wat andere 

puzzels met meer uitdaging*. Ze moeten verspreid 

staan over het hele huis, zowel op de grond als in de 

hoogte. 

Tot slot is het zeer belangrijk dat je kat op haar gemak 

kan eten, op rustige plekjes waar niet veel mensen of 

andere katten passeren. Je kat wil geen pottenkijkers.

KNUTSELTIP: Maak net als Kiki een supertoffe regenboog-
puzzeldoos. Of maak er je eigen kunstwerk van. Neem een 
schoenendoos, kleef ze dicht met plakband en knip met een schaar 
gaten aan de bovenkant en de zijkant. Kleur de doos in met stift, 
waterverf of potlood. Als je kat nog niet goed kan puzzelen, maak je 
de gaten heel groot, zodat haar poot er gemakkelijk in kan.  
Test eerst uit of je kat kan puzzelen met snoepjes. 
Als dat lukt, kan je haar gewone eten 
in de puzzel doen.

* Uitdaging bij voederpuzzels. Als je katten hebt 
die ruzie maken, mag je het hen niet moeilijk 
maken om te eten. Dan zet je best meerdere 
gemakkelijke eetbakjes op verschillende plaatsen 
doorheen het huis, zonder puzzels.
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