Nieuwsbrief
Najaar 2017
In het zonnetje!
Ursula
Ursula is een lieve dame van ongeveer 3 jaar oud. Ze is dol op aandacht en komt graag lekker kroelen. Ursula geeft liefdesbeetjes en
is hier soms wat enthousiast mee. Met andere katten kan Ursula
prima overweg. Wel is Ursula een echte dame en weet ze goed wat
ze wil. Ze geeft dit ook duidelijk aan.
Ze is naast een knuffelkont ook een echte onderzoeker. Ze gaat
graag op pad om alle hoekjes en gaatjes in het huis te inspecteren
op wat lekkers of leuks. Ook kan zij heerlijk genieten van een lekker mandje of een vensterbank met uitzicht.
Nieuwsgierig geworden? U mag altijd een afspraak maken om nader kennis te komen maken met deze lieve dame!

Nieuws en Info
Vrijwillige dierenfotograaf
Sinds kort hebben wij een nieuwe, bijzondere,
vrijwilliger, ze is namelijk professioneel fotografe!
Mascha de Lange uit Kootstertille wil graag haar
steentje bijdragen door onze asieldieren letterlijk
en figuurlijk “Into the Spotlight” te brengen! Hier
zijn wij uiteraard erg dankbaar voor en dankzij
Mascha hebben al tientallen dieren hun weg naar
een nieuwe eigenaar gevonden.
Bent u benieuwd naar haar werk of wilt u zelf
graag een mooi portret van u viervoeter? Neem
dan eens een kijkje op www.inspirationofpets.nl
voor meer informatie!

Kattentuin
Na een lange tijd van sparen, ontwerpen, plannen en uitvoeren was het deze zomer dan zover: De kattentuin is gerealiseerd en in gebruik
genomen! 3 groepsverblijven beschikken nu
elk over een tuin van 60m2! In alle drie de tuinen is een waterelement verwerk en er wordt
in elk verblijf een kruidentuintje aangelegd
met geurige planten zoals; kattengras, lavendel, munt, etc. Zo kunnen de asiel- en pensionkatten ook genieten van het buitenleven!

Dagopvang voor honden
Wist u dat wij ook dagopvang
voor honden aanbieden?
Wilt u bijvoorbeeld een dagje
weg, heeft u een lange werkdag of gunt u uw hond gewoon
een heerlijk dagje spelen met
soortgenoten? Bij ons kan uw
hond gezellig spelen met andere honden, met mooi weer
wordt er in kleine groepjes gezwommen en ook staan wandelingen in het natuurgebied
regelmatig op de planning!
Neem gerust contact met ons
op om de mogelijkheden voor
u en uw trouwe viervoeter te
bespreken!

Training voor asielhonden
Er verblijven regelmatig honden bij ons die in afwachting zijn van
een nieuw thuis. Deze honden mogen lekker mee spelen en ravotten met de pensionhonden. Om de asielhonden tijdens hun verblijf ook mentaal uit te dagen, en omdat ze ons werk willen steunen, heeft hondenschool Challenge4Dogs uit Twijzelerheide ons
wekelijkse trainingssessies aangeboden. In deze training leren de asielhonden op een positieve manier
met andere honden omgaan, aandacht te hebben voor de baas, verscheidene commando’s, speuren,
etc. Allerlei vaardigheden die ze in een nieuw thuis ook nodig hebben. Wilt u zelf op cursus met uw hond
of heeft uw hond een gedragsprobleem waar u graag aan wilt werken? Neem gerust contact op met
Challenge4Dogs, ze staan u graag te woord. Of neem een kijkje op www.challenge4dogs.nl!

Feestdagen
Kerstpakket voor uw huisdier en een asieldier!
Ook dit jaar kunt u uw huisdier weer verrassen met een kerstpakket en
tegelijkertijd een asieldier een leuke Kerst bezorgen! Dit jaar gaan we op
de gezonde tour en is het pakket o.a. gevuld met natuurlijke en gezonde
snacks voor uw hond of kat. Verantwoord genieten dus!
Tot en met zaterdag 9 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
een e-mail of telefonisch uw kerstpakket bestellen. 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, gezelligheid,
lekker eten en natuurlijk familiebezoek. Zoekt u voor uw
hond of kat een gezellig, warm en vriendelijk onderkomen
tijdens 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 feestmaal) en een
rustige en stressvrije jaarwisseling.

Open Kerstdagen 15 en 16 december
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) knuffelen met asielkatten of mee doen aan
een workshop hondentraining, het kan allemaal! Op vrijdag
15 December zijn onze deuren ‘s avonds van 18:00 tot 21:00 geopend en op zaterdag 16
December van 11:00 tot 16:00. We hopen u op deze dagen te mogen verwelkomen
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In de winkel
Wist u dat alle opbrengsten uit de winkel rechtstreeks naar ons dierenasiel gaan? Door bij ons uw dierbenodigdheden te kopen sponsort u dus direct een goed doel!
Onze artikelen zijn ook verkrijgbaar in onze webshop, te vinden op www.dierenwelzijnscentrumadventure.nl

Gezonde snacks
Vers uit de vriezer
Mergpijp klein

€ 1,-

Mergpijp groot

€ 1,75

Gedroogd
P/st

3 stuks voor

Pensstaven 250 gram

€ 4,25

€ 10,50

Lamssticks 100 gram

€ 3,99

€ 9,-

Kippenvleugels 250 gram

€ 3,75

€ 9,-

Kippennekken 250 gram

€ 3,25

€ 8,-

Kippennekken 1000 gram

€ 11,-

€ 26,50

Kerstpakket
voor uw
huisdier!
Kat

€ 16,95

Kleine hond

€ 13,95

Middelgrote hond € 16,95
Grote hond

€ 18,95

Voor elk verkocht kerstpakket
sponsoren wij een kerstpakket voor
een asieldier!

U kunt t/m 9 December via e-mail of telefonisch uw
kerstpakket bestellen. Vermeld hierbij uw gegevens en
welk pakket u wilt bestellen. U kunt uw kerstpakket ophalen bij dierenasiel Adventure vanaf de Open avond
op 15 December t/m 23 december. Het pakket kan
eventueel (tegen vergoeding) thuisbezorgd worden.
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