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,,Zet uw huisdier niet op straat als u op vakantie gaat''  

HONDEN EN KATTEN THUIS IN DE 
KEPPEKEUTEL  
KRUISHOUTEM - De vriendinnen Heidi Herman (23) uit Ooigem en Sophie Bultynck (25) uit Wevelgem 
koesterden al langer plannen om iets met dieren te kunnen doen. Toen ze toevallig op een vervallen 
boerderijtje in de Pontstraat in Kruishoutem botsten, werd hun droom werkelijkheid. Het kostte 
beiden veel zwoegen en zweten, maar het bouwvallige hoevetje is intussen omgetoverd in het 
comfortabele honden- en kattenhotel De Keppekeutel. 

,,Al van jongs af ben ik eigenlijk met honden bezig'', vertelt Heidi Herman. ,,Wij zochten een 
boerderijtje, maar dachten niet meteen om een hondenhotel in te richten.  
 
Lawaaihinder 
Tot we na zowat een jaar zoeken deze locatie, vlak aan de E17, vonden. 'Hier zou een hondenhotel 
op zijn plaats zijn', waren we beiden overtuigd. Gemakkelijk bereikbaar en geen buren zodat ook 
lawaaihinder geen problemen kon opleveren.'' 
 
Het dierenhotel De Keppekeutel heeft veel weg van een vakantiedorp voor honden en katten. Elke 
hond heeft een eigen en ruime houten chalet, met zelfs een aparte slaapruimte. Dat comfort hebben 
trouwens ook de poezen, die in een afgescheiden blok huizen. Daarnaast beschikt het hotel over de 
nodige speelweiden en voor de honden komt daar in de toekomst ook nog een zwembad bij. 
 
Verblijf en eten kosten 500 frank per dag (250 frank voor katten). Voor twee honden van hetzelfde 
gezin bedraagt de dagprijs 750 frank. ,,Daarvoor worden de honden bij het binnenbrengen meteen 
ontluisd, gaan wij drie keer per dag met de honden wandelen en krijgen ze een gratis bad bij de 
afhaling. Twee keer per dag worden ook alle hokken gekuist. We zorgen in elk geval dat de honden 
de nodige verstrooiing hebben, zodat ze niet de tijd hebben om te treuren'', licht Sophie Bultynck 
toe. 
Toekomst 
Het hotel biedt plaats aan dertig honden en tien katten. ,,Een bewuste keuze om het hotel 
kleinschalig te houden'', onderstrepen de uitbaters. ,,Zo hebben we de nodige tijd om alles netjes te 
houden. Het was een stap in het onbekende toen we dit project startten. Voorlopig mogen we zeker 
van een succes spreken. Wij zijn overtuigd dat ook het hele jaar door nood is aan een dierenhotel. 
Steeds meer mensen gaan met vakantie en die vakantieperiodes zijn ook steeds meer gespreid over 
het jaar.''  
 Honden- en kattenhotel De Keppekeutel, Pontweg 1 in Kruishoutem, tel. 0477-50.78.63 of 0477-55.07.82.  
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