Aanbiedingen
Oktober & November:
10 % korting op Adaptil,
Feliway, Zylkene en Telizen.

Nieuwsbrief 4, oktober 2015
De nieuwe nieuwsbrief van Dierenkliniek Rijngeest is weer klaar! Wij streven ernaar om
elk kwartaal een nieuwsbrief te maken, zodat u op de hoogte gehouden wordt wat er
binnen de kliniek gebeurd en over belangrijke zaken die uw huisdier(en) aangaan.
Wij wensen u en uw huisdier(en) een mooie herfst en een heerlijke winter!

Nieuws- Nieuws- Nieuws: Een dependance in Katwijk?
Ja, het is waar…..we krijgen een nieuwe dependance in Katwijk, Hoorneslaan 143!
Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt komt is de verbouwing in volle gang. Wij hopen
begin december open te gaan, maar met verbouwingen weet je het nooit. Er gaat weer veel
veranderen, maar allemaal om u en uw huisdier(en) nog beter van dienst te kunnen zijn.

December:
10 % korting op alle
gebitsproducten

Deze nieuwsbrief komt pas weer uit in Januari, dus vandaar dat wij u gaan informeren via
Facebook. Zoek ons op en ‘like’ onze pagina, dan blijft u vanzelf op de hoogte.

Oktober: Werelddierendag
De eerste ‘dierendag’ viering was op 4 oktober 1930. Franciscus van Assisi bekommerde zich
om het lot van zwervers, melaatsen en andere armen, maar ook om planten en dieren. De dag
na het overlijden van deze man, 4 oktober, was er een processie. Twee jaar later werd zijn
heiligverklaring uitgesproken en deze dag werd zijn feestdag. In 1929 werd deze dag
Werelddierendag. Sinds de jaren zestig grijpt men deze dag steeds meer aan voor
dierenrechtenactivisme. De commercie rond dierendag is enorm gegroeid, allerlei acties
met/over dieren. Op basisscholen word ook veel aandacht geschonken aan deze dag, vaak
mogen kinderen hun huisdier meenemen naar school.
Natuurlijk doen wij daar ook aan mee. In de kliniek in Oegstgeest kunt u bij uw bezoek een
cadeautje uitzoeken voor u of uw hond/kat. Zo lang de voorraad strekt: voerbak, voorraadton,
braintrainer, fotolijstje, kubus’huis’, apporteerstok.

www.de-dierenarts.nl
aan@de-dierenarts.nl
071-5156161

Aqua Trainer in Rijnsburg

Nieuwe assistente:
Ik ben Grace en woonachtig in Vianen. Sinds september 2015 ben ik parttime assistente in
de kliniek in Oegstgeest en straks ook in Katwijk. Na 14 jaar bij een grote dierenartsenketen
in het midden van het land te hebben gewerkt en een kleine tussenstop in een kliniek in
Vleuten, ben ik sinds kort dus in Oegstgeest neergestreken. Ik heb mij gespecialiseerd in de
tandheelkunde, wat mij veel voldoening geeft. Mijn troste zijn mijn 2 katten, mijn Abessijn
Bart en Sfinx Momo. Tot op de dag van vandaag zie ik mijn werk als mijn hobby en doe ik het
nog steeds met heel veel plezier.

www.fysiobijdieren.nl
info@fysiobijdieren.nl

Huisdier van het kwartaal:
Stuur uw foto in
hester@de-dierenarts.nl

www.de-dierenarts.nl
aan@de-dierenarts.nl
071-5156161

Vuurwerkadvies:
Over een paar maanden is het weer zover, oud en nieuw. Veel van onze huisdieren raken in
paniek door het vuurwerk. De beste manier om uw huisdier te helpen minder angstig te
worden van geluiden is training. Daar gaat tijd in zitten en daarom moet u eigenlijk zo snel
mogelijk beginnen. Naast gedragstherapie zijn er hulpmiddelen, feromonen om uw huisdier
te kalmeren (Feliway / Adaptil). Maar ook is er speciale voeding en zijn er
voedingssupplementen beschikbaar. Hiervoor geldt echter dat het effect pas optreedt na
minimaal 2 weken (bij voorkeur 6-8 weken), dus op tijd beginnen blijft belangrijk. Bij
voorkeur te gebruiken in combinatie met gedragstherapie.
De maanden oktober en november zijn de voedingssupplementen (Zylkene en Telizen) in de
aanbieding samen met de Feliway en de Adaptil. Mocht u meer informatie willen hebben
kunt u deze krijgen in de kliniek. Ook is het mogelijk om op 29 oktober naar het
inloopspreekuur (19.00-20.00 uur) in de kliniek (Oegstgeest) te komen, daar is de
mogelijkheid om advies te vragen aan de gedragstherapeut (Janette Haring, Hond & Kind
Adviesbureau). Indien nodig zal zij overleggen met de dierenarts. Het consult tijdens dit
inloopspreekuur duurt 10 minuten en kost 10 euro.

