Nieuwsbrief Dier & Vriend
Met een hele
grote glimlach
vrijwilligerswerk
uitgevoerd voor
het Kluivert Dog
Rescue Center
in Curaçao

Nr. 01
In dit nummer
Vrijwilligerswerk Curaçao
Afscheid trimster Monique
Welkom trimster Jill

Samen sterk tegen hondenleed in Curaçao
Onlangs ben ik (Marloes) afwezig
geweest wegens een bruiloft in het
b
mooie Curaçao. Als echte dierenvriend
ben ik natuurlijk niet weg te slaan bij
die harige vriendjes op vier poten.
Mensen zoals Rosanna Kluivert (bekend
van tv) zijn hard aan het werk voor een
beter leven voor de zwerfhonden op
het eiland.
Je raad het al, ik ben natuurlijk
vrijwilligerswerk gaan doen tijdens mijn
vakantie. Zo zijn we druk bezig geweest
met het socialiseren van honden,
zodat ook zij de liefde van een mens
mogen voelen en een gouden mandje
mogen vinden.

Ga voor meer info naar:

Naar schatting leven er zo’n 25.000
honden in barre omstandigheden. Ze
krijgen geen goede zorg, eten, drinken
of liefde. Hierdoor worden ze ziek en
sterven soms als ze nog maar een pup
zijn. De bewoners willen hier graag iets
aan doen, maar beschikken vaak niet
over de middelen. Samen met
inwoners, dierenartsen en vrijwilligers
zet Rosanna Kluivert zich in om het
hondenleed aan te pakken en het
welzijn van deze dieren te verbeteren.

Wijziging openingstijden
Prijswijzigingen
'Trek de aandacht
van de lezerverbouwing
door hier
Voortzetting
een pakkende zin of
een citaat uit het
verhaal weer te
geven.'

www.kluivertdogrescuecenter.nl

Maan zoekt gouden mand
Het liefste zet ik iedere hond in het
zonnetje, maar dan zouden jullie gek
van mij worden. Ik heb ervoor gekozen
om Maan in het zonnetje te zetten.
Haar pups (foto rechts) werden al snel
geadopteerd, maar Maan blijft achter.
Maan is nog maar 1,5 jaar en is opzoek
naar iemand die haar dat gouden
mandje kan bieden. Ben jij diegene?
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Een nieuw gezicht bij Dier & Vriend Venhorst
Onlangs heeft Monique besloten
om te stoppen met trimmen
wegens persoonlijke redenen. We
willen haar nogmaals bedanken
voor haar inzet en liefde naar onze
pensiongasten. En wensen haar
veel succes in de toekomst!
Jill is het nieuwe gezicht van ons
trimsalon. Ondertussen trimt ze al
vele jaren en zal daarom voor vele
ook een bekend en vertrouwd
gezicht zijn. Ze zal ook gaan helpen
met de verzorging van onze
pensiongasten.
Even voorstellen

Onze nieuwe trimster Jill met
ons harige model Flosje

Mijn naam is Jill en ik ben
woonachtig op een boerderij in
Elsendorp. Ik heb zelf 2 honden, 2
pony's, katten, vissen en een aantal
schapen, kortom een passie voor
alle diersoorten.

Hoe is je passie voor trimmen ontstaan?
Het begon allemaal bij de golden
retrievers van mijn ouders. Toen ze naar het
trimsalon gingen mocht ik als klein meisje
meekijken en helpen met wassen, vanaf
dat moment ontstond er een enorme
passie voor het vak! Ondertussen bijna 6
jaar geleden ben ik geslaagd voor mijn
trimopleiding in Barnveld. En sindsdien kan
ik de scharen niet meer loslaten. Ik vind het
belangrijk om voor alle honden een fijne
en vooral vertrouwde trimbehandeling te
verzorgen.

Heeft u vragen of wilt u graag advies over
de vachtverzorging van uw hond of wilt u
kennismaken. Ik sta u graag te woord.
U kunt mij bereiken op het volgende
nummer:
06 135 611 45
Met vriendelijke groet,
Jill Trimster Dier & Vriend Venhorst Trimsalon

Wijzigingen openingstijden
Zoals jullie weten ben ik voornamelijk alleen
werkzaam in het pension, in de drukkere periodes of
wanneer ik afwezig ben word ik ondersteund door
onze trimster Jill of mijn vader.
Om de tijd zo efficiënt mogelijk in te delen heb ik
besloten om de openingstijden aan te passen.
Hierdoor heb ik meer tijd voor de pensiongasten en
andere zaken.
Dit betekent dat we alsnog iedere dag open zijn,
maar dat de duur van de openingstijden ingekort zal
worden.
Onderstaande tijden gaan in per 1 december 2019

De nieuwe openingstijden zijn als volgt:

Ma t/m vrij:

Ochtend 11.00 tot 12.00 uur
Avond 18.00 tot 18.30 uur

Za en Zo:

Ochtend 11.00 tot 12.00 uur
Avond gesloten

Omdat ritme en regelmaat belangrijk zijn voor de
pensiongasten, wijken wij niet af van de openingstijden.
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Gezellig op de
picknicktafel met
Aika, Sam, Noa en
in het bijzonder Figo
oftewel knuffelkoning zoals ik hem
altijd noem.
En onze nieuwe
familieaanwinst
Kygo. Hij heeft
kennisgemaakt met
het in zijn ogen
‘grote’ bad haha!
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Ons gezin
Lieve Dierenvriend,

Prijswijzigingen per 1 oktober 2019

Adresregel 1
Adresregel
2 dat je onze
Wat leuk
allereerste
nieuwsbrief hebt
Postcode en plaats
gelezen, waarvoor dank.
Telefoon:
Het kan natuurlijk altijd zijn
(012)
dat3456789
je vragen hebt na het
lezen
van onze nieuwsbrief.
Fax:
Deze
vragen beantwoord ik
(012)
3456781
graag per e-mail.

E-mail:
info@dierenvriendvenhorst.nl
Website:
www.dierenvriendvenhorst.com

Ongeveer een jaar terug hebben we
moeten overwegen of we door gingen
met verbouwen of ervoor kiezen om de
popelende klanten al te verwelkomen in
ons pension. Aangezien het pension nog
niet helemaal klaar was, hebben we
besloten om introductieprijzen te
handhaven.
Deze vervallen per 1 oktober.
Dit betekent dat zowel de pension en
dagopvang prijzen verhoogd zullen
worden.
Reserveringen die bevestigd zijn voor
1 oktober 2019 behouden de prijzen die
tijdens het boeken van toepassing waren.

Nieuwe prijzen
Dierenpension:
-

Kleine hond €12,50

-

Middelgrote hond €13,50

-

Grote hond €14,50

Dagopvang:
-

1 dag per week €10,00

-

2 dagen per week €9,50

-

3 dagen of meer €9,00

Nee,
je krijgt
een
Voortzetting
van
de gewoon
verbouwing
kalkoen, net zoals iedereen!

Destijds hebben we besloten om al te starten met de pensionwerkzaamheden en
zijn we begonnen met het opvangen van onze pensiongasten. Dit betekende
helaas wel dat de verbouwing tot stilstand kwam, want de verzorging van onze
pensiongasten staat natuurlijk voorop! Helaas heeft dit ervoor gezorgd dat we nog
niet officieel open zijn gegaan. We kunnen natuurlijk niet wachten op de grote
open dag, maar deze gaat pas plaats vinden als het pension tot in de puntjes is
afgewerkt. Nog even geduld helaas! Ik kan eigenlijk al niet meer wachten.
Er staan nog een hoop leuke plannen te wachten, maar die vragen wel enorm veel
tijd en aandacht. Om ons hier volledig op te kunnen focussen gaan we de
onderstaande periode dicht en hopen we het kattengedeelte klaar te hebben!
Woensdag 13-11-2019 tot en met vrijdag 22-11-2019
De gang in de ontvangst,
bia onherkenbaar!

Maandag 25-11-2019 tot en met maandag 02-12-2019
Mijn dank voor uw begrip.
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