
 

 

Domein ‘t Kattenheye 

 
Sinds wij in 1997 gestart zijn met een Paardenmelkerij op het Domein Kattenheye hebben we 
de vraag om onze activiteiten te tonen aan een groot publiek jaar na jaar zien toenemen. 
We hebben een zeer leuke accommodatie daarvoor die vlot toegankelijk is met en zonder 
rolstoel (inclusief rolstoeltoegankelijk sanitair).In ons gezellig zaaltje - met enerzijds een zicht op 
de paarden en anderzijds een weidse blik op weiden -  kunnen we groepen ontvangen tot ± 54 
personen. Grotere groepen kunnen gesplitst worden. 
In de buurt zijn er nog verschillende interessante toeristische attracties zoals het Kasteel van 
Laarne (tel 09/230.91.55), Dendermonde, maaltijden “Au Contraire” in Heusden  
(tel 09/231.11.10), Recreatiepark – dierenpark Malter Heusden (tel 09/252.22.56), Wandeling 
met gids door aangrenzend natuurgebied de Damvallei (2 uur, enkel na reservatie op 
0495/62.34.29) 
Wij zijn alle dagen op afspraak tussen 8u en 20u te bezoeken, behalve op zon- en feestdagen. 
Ons aanbod bestaat uit volgende items (enkel op afspraak, prijzen zijn onder voorbehoud): 

Er  va l t  heel  wat  te  

beleven op  

Domein’ t  Kat tenheye 

 

Bezoek aan een  

paardenmelkerij 

(niet op zon- en 

feestdagen) 

 

Omgeving verkennen 

per koets-, huifkar- of 

toeristentreintje 

 

Recreatie- en 

sportpaardenfokkerij en 

verkoop eigen fok 

 

Paardrijlessen, 

begeleide tochten  

 

Pensionstalling 

 

Educatief aanbod 

 

Info en reservaties 

Tony en Mieke Raman   

Lagen Heirweg 9 

B-9270 Laarne 

0498/167805 

 

Bekijk een overzicht 

van onze activiteiten 

www.lerenmetdieren.be 

* Bezoek met 3 degustaties (volwassenen): 
video met uitleg + glaasje paardenmelk + 
paardenmelklikeurtje + rondleiding + 
paardenmelkadvocaatje: 4€ /pers.  
(min. 65€ per groep) (±80 min.)  
 
* Bezoek met 2 degustaties - enkel scholen 
of kinderen - video met aangepaste uitleg + 
glaasje paardenmelk + rondleiding + 
paardenmelkijsje: 3 €/pers.  (min. 65€ per 
groep) (±70 min.)   
 
* Leerrijke spelletjes - enkel voor kleuter- en  
basisscholen en in aanvulling op bezoek 
paardenmelkerij): ontdek spelenderwijs de 
boerderij met de muis Pierlepein: 2,5€ per 
kind en max. 2,5 uur !  
TIP Bij een SCHOOLBEZOEK of 
kinderopvang-uitstap kan u 50€ 
bezoekerspremie van de Provincie O-Vl 
krijgen, u moet het zelf aanvragen via 
volgende link  http://www.oost-
vlaanderen.be/public/economie_landbouw/lan
dbouw/educatie/index.cfm 
 
* Didactische waterkoffer - over het leven in 
en rond een boerderijpoel (vanaf 5de 
leerjaar): 2,5€  per kind 
 
* Huifkartochten - 100€/ uur, 150€/ 2 uur,  
200€/ 3 uur (plaats voor 15 volw. of ± 22 kind. 
per huifkar; vertrek op de boerderij) 
 

Informatie 

www.domein-kattenheye.be 

www.paardenmelkerij.info 

www.lerenmetdieren.be 

 

* Toeristisch treintje - rondritten met groepen 
(tot 54 volw.) doorheen het prachtige, landelijke 
Laarne; ook ceremonies, uitstappen met 
picknick, … 75€ voor ½ u, 130€ voor 1 uur, 
120€ voor elk volgend uur. 
 
* Schattenjacht voor kinderen (6-12 jaar) met 
begeleiders (veldvoettocht van 1,5 uur met 
eenvoudige vragen): 1,50 € /kind 
 
Supplementaire producten (reservatie) 

* druppel paardenmelklikeur of portie 
  paardenmelkadvocaat: +1,80 €/pers.  
* frisdrank (water plat of bruis, limonade,  
  cola): +1,80 €/pers. 

        * koffie, thee: +1,80 €/pers.  
* ieder 2 koffies/thee: +2,5€ (reserveren) 
* 1 koffie/thee geserveerd met cake: +3€ 
* stuk taart: +2,50€/pers.                                 
* 1 belegd stokbroodje, met kaas of  
   hesp: + 4,5 €/pers.  
* 1 koffiekoek: +1,50 €/pers 
* 1 zachte sandwich met kaas: +1,5 €/pers. 
* 1 zachte sandwich met hesp of  
   salami: +2 €/pers. 

 
Mogelijkheid tot aankoop van paardenmelk en 
afgeleiden producten zoals 
paardenmelkverzorgingsproducten, -likeur,  
-advocaat, -ijscrème, -pralines, 
paardenmelkpoeder en  -capsules    


