Deze keer een speciale nieuwsbrief. Fred en Vera zijn
vanaf heden met pensioen! Ze gaan genieten van hun
welverdiende vrijheid.

Pensionering
Aan alles komt een eind. Na jaren met plezier gewerkt te hebben, hebben wij besloten om uit de
maatschap te treden.
Wij willen, als het ons gegeven is, nog een poosje van onze oude dag genieten. Een leuk stel
dierenartsen is wat wij achterlaten, waar u op kunt vertrouwen en bouwen.
Ons deel van de maatschap dragen wij over aan Ida Corbée en haar partner Wesley van Halderen.
De Groene Grens Dierenartsen zal dan zeker in goede handen zijn.
Mag ik u langs deze weg bedanken voor het vertrouwen en klandizie in de afgelopen jaren en in de
toekomst.
Namens Vera en mij zelf wens ik u nog een goede gezondheid en een vruchtbare bedrijfsvoering.
Misschien komen we elkaar nog eens tegen. Het gaat U goed!
Fred en Vera van Duin

Met hun enthousiasme en hard werken hebben we in bijna zes jaar een hele mooie praktijk
kunnen neerzetten. Maar voor velen staan Fred en Vera al veel langer dag en nacht klaar om jullie te
woord te staan en veel jong leven op de wereld te zetten.
Vera we willen je ontzettend bedanken voor al die jaren dat je zowel voor ons als voor het cliënteel
hebt klaar gestaan. Ongetwijfeld zal je de telefoon nog wel eens per ongeluk op nemen “met de
Groene Grens Dierenartsen” of ’s nachts wakker schieten of je de telefoon niet gemist hebt. Iedereen
stond je vriendelijk te woord aan de telefoon altijd op zoek naar een passende oplossing. Als het druk
was zorgde je dat we niks te kort kwamen, een kopje thee een boterham zelfs tot warme maaltijden
aan toe. We gaan je missen.
Fred ons manusje van alles. Als er iets kapot was wist Fred wel raad, dan dook die zijn schuur in en
meestal was het de volgende dag weer opgelost. Jarenlang heb je dag en nacht klaar gestaan voor je
cliënteel maar ook voor je personeel. Nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkeling en altijd willen bijleren.
Fred we gaan je missen!
Fred en Vera we wensen jullie veel geluk en gezondheid in de volgende fase van jullie leven. Geniet!

Fred heeft aangegeven om het afscheid klein te willen houden, dit respecteren we. We willen jullie dan ook
vragen om massaal een kaartje te sturen (heuvelsesteeg 3, 3959 BA Overberg) met een leuke anekdote of een
bedankje.

