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Paul Theuns (tevens tandheelkunde) en Claire Schievink
Kampweg 50, 3769 DH Soesterberg
0346-352467
dierenklinieksoesterberg.nl
soesterbergdierenkliniek@gmail.com

Voeding
Laten we het nog eens hebben over voeding.……..we komen er steeds meer achter dat een
voeding die het best past bij een diersoort deze het best zal ondersteunen in een lang en
gelukkig leven. Omdat honden en katten van nature carnivoren zijn, zijn zij gebaat bij een
voeding met hoogwaardige en goede kwaliteit dierlijk eiwitten en weinig koolhydraten.
Daarom vonden wij voor u: Virbac voeding.
Virbac is een nieuwe & unieke range hoge kwaliteit honden- en kattenvoeding.

Veterinary HPM is een nieuwe generatie honden- en kattenvoeding die ontwikkeld is om zo
nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij de nutritionele behoefte van een carnivoor
(vleeseter).
Deze unieke range is gebaseerd op een laag koolhydraat en hoog eiwit formulering. Het
bevat veel minder zetmeel en koolhydraten en veel meer dierlijke eiwitten. Het resultaat is
een voeding die perfect aansluit bij de behoefte van uw hond of kat. Of uw hond of kat nu
een standaard voeding krijgt of een speciaal dieet, het is mogelijk. Vraag ernaar in onze
praktijk. Dit voer is alleen bij dierenartsen verkrijgbaar en daardoor uniek.
Het leuke is dat wanneer u het voer bij ons koopt u een spaarkaart krijgt en wanneer u 6
verpakkingen heeft gekocht, 1 gratis verpakking krijgt.

Dog with a mission

Jouw hond is toch ook de mooiste, liefste en meest bijzondere hond van de wereld? Je geeft
hem al je liefde en aandacht, het beste voer, lange wandelingen en natuurlijk een mooie
halsband en riem. Dog with a Mission vindt dat alle honden het beste verdienen en maakt
unieke hondenriemen en halsbanden. Stuk voor stuk even kleurrijk, eigenzinnig en origineel,
net als jouw hond.
Alle producten worden met de hand gemaakt, de boho-hippiestijl is kleurrijk, origineel en
vrolijk. Geen halsband, hondenriem of accessoire is daardoor hetzelfde, Dog with a Mission
maakt elke hond uniek!
Vanaf nu bij ons verkrijgbaar, leuk voor de feestdagen want uw hond mag toch ook verwend
worden?

KATTEN pension
Heeft u vakantieplannen in de koude wintermaanden en
zoekt een veilige en prettig vakantie plek voor uw kat?
Dan is ons kleinschalig pension het vakantie adres voor uw kat.
Hier krijgen de katten voldoende aandacht en goede voeding.
Heeft u kat een dieetvoer of krijgt hij/zij medicatie dan is dat geen
probleem dit kunnen wij allemaal geven. Het voordeel is dat het
pension in onze dierenkliniek is bevestig waardoor alle zorg
aanwezig is.

Prijs per dag: €9,50
Inclusief virbac voeding.
Iedere kat krijgt een rustgevend Matatabi kauwstokje.

Openingstijden
De openingstijden van de praktijk zijn per 1 september veranderd.
Wij zijn er al helemaal aan gewend........ U ook....…?
Hier volgen ze nogmaals.

Openingstijden balie
maandag
9.30 – 17.00 uur
dinsdag
9.30 – 17.00 uur
woensdag
9.30 – 14.00 uur
donderdag
9.30 – 14.00 uur
16.00 – 19.00 uur
vrijdag
9.30 – 17.00 uur
Voor consulten, operaties en tandheelkundige behandelingen kunt u een afspraak maken.
HUISVISITES doen wij graag.
Mocht u nog vragen hebben over deze nieuwsbrief of vragen in het algemeen neem gerust
met ons contact op via 0346-352467 of soesterbergdierenkliniek@gmail.com.

Graag tot ziens in onze praktijk!

Claire Schievink
Paul Theuns
Greetje van Zessen
Heleen Homburg
Emilie Mandersloot
Ingeborg Ziedses des Plantes

*Wenst u zich af te melden voor onze nieuwsbrief? Geef dit dan a.u.b aan ons door.

