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VAKANTIE 2019
HDS Almere is wegens eigen vakantie gesloten in de volgende periodes;

** Op Goede Vrijdag en alle officiële feestdagen kan er geen
gebruik gemaakt worden van de hondenuitlaatservice.
**Beschikbaarheid katten– en knaagdierenoppas,
te allen tijde op aanvraag

TARIEVEN 2019
TARIEVEN HONDENUITLAATSERVICE 2019
*Strippenkaart 10 wandelingen, 1 hond € 105,00
*Strippenkaart 10 wandelingen, 2 honden op 1 adres € 180,00
*Strippenkaart 10 wandelingen, 1 hond, 2 wandelingen op 1 dag € 180,00
TARIEVEN VAKANTIE-OPPAS 2019
* Bij u thuis;
€ 11,00 per dag (1 kat/kooi/aquarium)
* Toeslagen;
€ 3,00 sleuteloverdracht
€ 3,00 per dag voor elke volgende kat/kooi/aquarium
€ 3,00 per dag indien adres > 10 km (maar binnen Almere) vanaf postcode 1339JE

Wij bedanken u voor uw vertrouwen
in 2018 en hopen op net zoveel
dierenplezier in 2019!

Regelmatig bezoek ik hondenworkshops en lezingen.
Zo ook afgelopen 15 september.
Het was een zeer interessante lezing over ‘Spelgedrag van honden’.
Wat is spel, wat wordt 'pesten' of opdringerig en hoe voorkom je dat?
Zeer leerzaam, voor zowel privé als bij de roedel!
Michelle Vrolijk is gediplomeerd hondengedragsdeskundige
www.michellevrolijk.nl

Sinds een paar maanden hebben wij een aantal GPS Pet Trackers van Tractive
beschikbaar bij de hondenuitlaatservice.
Wij doen uiteraard álles om de roedel bij elkaar te houden.
Maar mocht een jager, speurneus of een (oost-indisch) doof boefje een
ander pad kiezen, dan kunnen we direct achterhalen waar de hond is!

Nadat wij in April al afscheid moesten nemen van onze lieve hond Igor,
hebben wij inmiddels ook onze 2 lieve katten moeten laten gaan.
Misty (grijs) was 18 jaar en kreeg een blaasziekte waardoor we haar
begin Juli de rust moesten geven die ze verdiende.
Quinsey (wit) was pas 13 jaar oud.
Begin Augustus kreeg ze acute trombose en was plotseling verlamd in haar
achterpoten. Tot ons grote verdriet was dit niet meer te behandelen en
hebben we ook haar in moeten laten slapen.
3 Dieren verliezen in 4 maanden tijd valt ons uiteraard enorm zwaar,
maar we koesteren de mooie herinneringen.
* Rust zacht lieve meiden *

Hoi lieve nieuwsbrieflezers!
Ik wilde even zeggen dat ik 1 december geslaagd ben voor de cursus
Gehoorzame Hond 2 bij KC Pampus. Vinden jullie mij niet knap?
Ik ben pas 16 maandjes oud, maar heb al 4 diploma’s op zak!
Mijn ‘Puppen’ diploma, de ‘Jonge Honden’ én ‘Gehoorzame Hond 1 & 2’.
Ik ben best wel trots op mezelf, maar hé.. als Cheffin van de Uitlaatservice moet ik
natuurlijk ook het goede voorbeeld geven ;)
Dikke knuf, Jillz.

