
Najaar 2016 

Beste lezer, 

In onze nieuwsbrief vertellen we u elk kwartaal wat er zich in ons Dierenwelzijnscentrum afspeelt. We 

vertellen in verschillende rubrieken over leuke en opvallende (dier)verhalen, ontwikkelingen binnen 

ons centrum, services die wij aanbieden voor uw huisdier(en) en verhalen over succesvolle plaatsin-

gen. Ook presenteren we in elke nieuwsbrief enkele (nieuwe) producten uit onze dierenwinkel. Alle 

opbrengsten van de winkel komen ten goede aan het dierenasiel. 

In deze eerste editie komt u de volgende onderwerpen tegen: 

 In het zonnetje: Asielkat Kayo 

 Nieuws en Info 

 Feestdagen 

 In onze winkel 

We wensen u veel leesplezier en hopen u binnenkort te mogen 

verwelkomen in ons Dierenwelzijnscentrum.           

             - Team Adventure   
         

In het zonnetje! 

Kayo 

Kayo is een lieve dame van ongeveer 3 jaar oud. Ze is dol 

op aandacht en kan spelen als de beste! Kayo kan heel 

goed met kinderen overweg. Wanneer het Kayo te druk 

wordt met spelende kinderen in huis wil ze wel graag 

naar buiten kunnen om haar rust te krijgen. Kayo kan sa-

menleven met een andere kat, maar een huis alleen is 

ook geen probleem. Hoe Kayo op honden reageert is niet 

bekend.  

Komt u  bij ons kennismaken met Kayo? 

Nieuwsbrief 
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Plaatsingsrecord weer verbroken! 

In de maand Augustus braken we ons plaatsingsre-

cord, 45 katten vonden hun weg naar een eigen 

baasje!  Geweldig nieuws, maar het bleek nóg beter 

te kunnen. In de maand September hebben maar 

liefst 63 katten en 1 hond een eigen huis gekregen! 

We zijn hier heel blij mee en wensen alle kersverse 

baasjes veel plezier met hun nieuwe huisgenoten! 

Ontworming en ontvlooiing 

Wormen, vlooien, teken en ander ongedierte kunnen een last zijn voor 

u en uw huisdier. Tijdig ontwormen en ontvlooien helpen een wor-

meninfectie of vlooienplaag  voorkomen. Wij verkopen ontwormings– 

en ontvlooiingsmiddelen in onze winkel. Kijk voor de verschillende 

soorten en servicepakketten die wij u kunnen bieden in de rubriek “In 

onze winkel:” verderop in deze nieuwsbrief.   

Brandweeroefening bij het Dierenasiel 

Maandagavond 17 oktober was ons Dierenwelzijnscentrum in rep en roer, 

er vond toen namelijk een brandweeroefening plaats in ons pand. Er werd 

een brand in scene gezet en met speciale machines stond binnen een paar 

minuten het pand vol met ‘rook’. Aan de brandweer de taak om twee 

slachtoffers’ uit het pand te redden en voor onze BHV-ploeg een goede 

oefening om onze dieren in veiligheid te brengen in geval van nood. Voor 

beide partijen was dit een zeer leerzame en geslaagde oefening.  

Voor Adventure weer een grote stap om niet alleen de leukste, maar ook 

de veiligste dierenopvang in uw omgeving te zijn. Waarbij de gezondheid, 

veiligheid en zorg van uw dier voorop staat. 

We willen ook via deze weg de vrijwillige brandweer van Buitenpost nog-

maals hartelijk bedanken voor deze leerzame ervaring!  

Nieuws en Info 
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Feestdagen 

Open Kerstdagen 16 en 17 december 

Wilt u uw hond en/of kat extra verwennen deze Kerst en daarmee ook 

een asieldier helpen? Dat kan! Tot en met zaterdag 10 December kunt u 

een kerstpakket bestellen vol met leuke en lekkere verrassingen voor uw 

huisdier! Voor elk verkocht kerstpakket sponsoren wij een kerstpakket 

voor een asieldier! U kunt via e-mail of telefonisch uw kerstpakket be-

stellen. Vermeld hierbij uw gegevens en welk pakket u wilt bestellen. 

Meer informatie over de kerstpakketten vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief bij rubriek “In onze winkel”.  

Er tussenuit tijdens de 

feestdagen? 

De feestdagen zijn weer in aantocht! Warmte, gezel-

ligheid, lekker eten en natuurlijk familiebezoek. 

Zoekt u voor uw hond of kat een gezellig, warm en vriendelijk onderkomen tij-

dens de feestdagen, zodat u met een gerust gevoel bij familie en vrienden op 

bezoek kan? Wij bieden uw huisdier een waardige Kerst (met een heus feest-

maal) en een rustige en stressvrije jaarwisseling. Nieuwsgierig? Voor een rondleiding of meer 

informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Kerstpakket voor uw huisdier en een asieldier! 

Dit jaar vieren we weer Kerst met onze asieldieren en ook u 

bent hiervoor uitgenodigd! Gezellig bij verschillende kraampjes 

langs, een kopje koffie drinken (en daarmee meteen het asiel 

steunen) en lekker knuffelen met onze asielkatten, het kan alle-

maal! Op vrijdag 16 December zijn onze deuren ‘s avonds van 

18:00 tot 21:00 geopend en op zaterdag 17 December van 

11:00 tot 16:00. We hopen u op deze dagen te mogen verwel-

komen 

mailto:info@dierenasieladventure.nl?subject=Kerstpakket%20bestellen
mailto:info@dierenpensionadventure.nl?subject=Informatie%20dierenpension
https://www.facebook.com/events/578391029011430/
https://www.facebook.com/events/306529269733112/
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In onze winkel: 

Anti-schrok voerbakken 

Schrokken kan bij honden en katten voor nare me-

dische klachten zorgen denk hierbij aan braken of 

gasvorming. In sommige gevallen kan schrokken 

zelfs een fatale maagkanteling veroorzaken. Is uw 

hond of kat een snelle eter en wilt u hem             

wat moeite laten doen voor zijn voer? Dan is de 

Eat slow Feeder de oplossing! Door een doolhof 

van verschillende vormen en hoogten wordt eten uit 

deze voerbak een echte uitdaging!  

2 maten verkrijgbaar in de kleuren Rood, Roze, Groen, Grijs en Donker-

blauw 

Voor het thuisbezorgen van ontworming en/of ontvlooiing wordt €4,95 verzendkosten in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over onze verschillende producten kunt u contact met ons opnemen. 

Ontworming- en ontvlooiingspakketten 

Klein € 12,50 

Groot € 14,50 

Hond 

1 pipet ontvlooiing 1 maal ontworming 

<4 kg € 6,- <10 kg € 2,50 

4-10 kg € 6,- 10-20 kg € 5,- 

10-25 kg € 7,50 20-30 kg € 7,50 

>25 kg € 7,50 30-40 kg € 10,- 

  

Jaarpakket ontvlooiing (4x) Jaarpakket ontworming (4x) 

<4 kg € 22,60 <10 kg € 9,- 

4-10 kg € 22,60 10-20 kg € 18,- 

10-25 kg € 28,15 20-30 kg € 27,- 

>25 kg € 28,40 30-40 kg € 36,- 

Kat 

1 pipet ontvlooiing 1 maal ontworming 

<4 kg € 6,- <4 kg € 3,75 

>4 kg € 6,- >4 kg € 7,50 
  

Jaarpakket ontvlooiing Jaarpakket ontworming 

<4 kg € 22,60 <4 kg € 13,95 

>4 kg € 23,- >4 kg € 28,95 

mailto:info@dierenpensionadventure.nl?subject=Ontworming%20en%20ontvlooiing
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In onze winkel: 

€ 28,95 € 28,95 € 36,45 

Seresto Vlooienbanden 

Kat     € 16,95 

Kleine hond   € 13,95 

Middelgrote hond € 16,95 

Grote hond   € 18,95 

U kunt t/m 10 December via e-mail of telefonisch uw kerstpakket bestellen. Vermeld hierbij uw ge-

gevens en welk pakket u wilt bestellen. U kunt uw kerstpakket ophalen bij het Dierenasiel vanaf de 

Open avond op 16 December t/m 24 december. Het pakket kan eventueel (tegen vergoeding) thuis-

bezorgd worden.  

Alvast een fijne Kerst gewenst! 

Kerstpakket voor uw huisdier en een asieldier! 

Dit jaar kunt u uw huisdier extra verwennen met Kerst door een kerstpakket vol leuks en lekkers 

voor hem/haar te bestellen! Voor elk verkocht kerstpakket sponsoren wij een kerstpakket voor een 

asieldier, zo kunnen ook de asieldieren van een fijne Kerst genieten! 

Effectieve vlooien– en tekenband. 7-8 maanden werkzaam 

mailto:info@dierenasieladventure.nl?subject=Kerstpakket%20bestellen

