Actie gebitsreiniging
Omdat veel dieren last hebben van hun gebit en tandvlees (maar dit zelden laten merken) hebben we besloten
2 keer per jaar een actie te organiseren waarbij we gebitsreinigingen uitvoeren met een interessante korting.
Gedurende de hele maand augustus geven we een korting van maar liefst €50 op de totale behandeling.
Let op! Een gebitsbehandeling vindt plaats onder verdoving en een afspraak is vereist, neem voor meer
informatie contact met ons op!

Allemaal beestjes...
De zomer is begonnen!
Inmiddels hebben we al een flink aantal zonnige dagen achter de rug.
Met de oplopende temperatuur merken we dat ook de teken actiever worden.
Naar schatting is 20% van de tekenpopulatie drager van borrelia burgdorferi, de bacterie die de ziekte van
Lyme kan overdragen.
Best belangrijk dus om voor een goede parasietenbestrijding te zorgen bij jouw huisdier..
Er zijn verschillende middelen op de markt die bescherming bieden tegen teken en vlooien.
Seresto is een band die tot 8 maanden tegen teken en vlooien werkt, geurloos is en niet afgeeft.
De Serestoband is bij ons verkrijgbaar, vraag ernaar bij de balie!

Een logeeradres voor uw kat...
Met de vakantie die voor de deur staat stromen ook de reserveringen voor ons veterinaire kattenpension
binnen.
Er zijn nog enkele perioden beschikbaar, wacht dus niet te lang met reserveren als u vakantieplannen heeft en
op zoek bent naar een logeeradres!
Het is natuurlijk mogelijk om een kijkje in ons pension te komen nemen, wij vertellen u graag over alle
mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.

Tot ziens!
Binnenkort ga ik, Milou, na 12 jaar met veel plezier in de praktijk te hebben gewerkt, beginnen aan een nieuwe
uitdaging...
Vanaf augustus ga ik aan de slag als dierverzorger/begeleider op een kinderboerderij.
Behalve gezelschapsdieren ben ik ook altijd groot fan geweest van landbouwhuisdieren en heb nu dus besloten
hier meer mee te gaan doen.
Gedurende mijn jaren binnen de dierenkliniek heb ik vele mensen en hun dieren leren kennen, die ik enorm zal
gaan missen, tot ziens!

Graag tot ziens in onze praktijk!
Claire Schievink
Paul Theuns
Milou Verhey
Greetje van Zessen
Heleen Homburg
Dierenkliniek Soesterberg,
uw huisdier, onze zorg!
*Wenst u zich af te melden voor onze nieuwsbrief? Geef dit dan a.u.b aan ons door.

