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Alles over

Vlaams-Brabant

Waar staat 't Spinnerke voor? ‘'t
Spinnerke is een kleinschalig
kattenhotel. Die kleinschaligheid is
onze troef omdat we zo met elke kat

KATTENHOTEL 'T SPINNERKE TERVUREN 

‘Kleinschaligheid is onze grote troef’
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Meer weten?
breng dan gerust een bezoekje aan de website van't Spinnerke: 

https://www.kattenhotel-t-spinnerke.be/

Contactinfo op de website. Hier vind u ook, samen met 

veel foto's, gedetailleerde praktische informatie.

Carine Schreurs

Opmerking :
 bezig kunnen zijn. Zo krijgen ze 

verschillende keren per dag hun knuffels en speelmomenten. De katteneigenaars die 
tijdelijk niet voor hun poes kunnen zorgen wegens een verhuis, vakantie of 
ziekenhuisopname, vormen onze doelgroep.’

Welke service biedt u aan? ‘Elke poes logeert in een decoratieve ren waarvan de wand 
is geschilderd door kunstschilder Eddie Van Hoef. Zo kijkt de poes bijvoorbeeld uit op het 
binnenerf van een boerderij of een weide met bloemen en koeien. Elke ren is voorzien van 
een grote krabpaal en een kattenbak. Overdag wordt er ook gezorgd voor 
achtergrondmuziek. Katten die deel uitmaken van één gezin, kunnen ook in het centrale 
gedeelte van het kattenhotel rondlopen. Poezen van verschillende gezinnen komen nooit in 
contact met elkaar.’

Wat is de dagprijs? ‘Voor de opvang van één poes betaalt u 10 euro, voor twee poezen 
19 euro en voor drie poezen 28 euro. Het meebrengen van eigen voeding geeft recht op 1 
€ afslag / poes per dag. Uw trouwheid wordt beloond met 1 dag gratis na 31 dagen verblijf. 
Als de duur van het verblijf langer dan 6 weken is, wordt dit systeem vervangen door een 
vermindering van 15% op de totale prijs.’

Dit is de door 't Spinnerke geüpdatet versie van het 
Nieuwsblad's oorspronkelijk artikel, dat op 3-7-2013 
verscheen.
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