
Betreft overname/verkoop Honden- en kattenpension de Wolf filiaal Wielevenweg 

Tilburg 

24 juli 2019 

Beste Klant, 

Na 12 jaar Honden en kattenpension de Wolf aan de Wielevenweg te hebben gerund, 
hebben wij besloten ons te concentreren op Hondenpension de Wolf en bijbehorend 
Hondentrainingscentrum de Wolf aan Klein Tilburg. 

Het feit is nu daar. Filiaal Wielevenweg wordt per 1 september 2019 verkocht aan / 
overgenomen door Gebkje de Beer. Het bedrijf gaat verder onder de naam DoggieLand. 
Alle informatie daarover vindt u op de website www.doggieland.nl 

En de naam zegt het al. Het kattenpension gaat per die datum stoppen met een uitloop 
tot 30 september. 

Aan zo’n overname gaat een lange tijd van voorbereiding en overleg vooraf. We hadden u 
graag eerder op de hoogte willen stellen maar om geen onnodige onrust te veroorzaken 
hebben we dat niet gedaan. We vragen hiervoor uw begrip. 

Van Alette heeft het de nodige discretie gevraagd. Moeilijk voor haar omdat zij natuurlijk 
ook erg betrokken is. We zijn haar daarvoor dankbaar. 

Alle boekingen die vanaf 1 september gedaan zijn worden door Doggieland overgenomen. 
Dit geldt ook voor alle dagopvangafspraken. U dient daarvoor wel vanaf 1 september een 
nieuwe overeenkomst af te sluiten door middel van het reserveringsformulier op 
www.doggieland.nl 

Ons hele team van medewerkers, Alette als beheerster en wij, Joep en Cécile, willen u 
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen omtrent de zorg voor uw huisdier.  We 
hebben dat altijd met grote zorg, toewijding en plezier gedaan. U zult de u bekende 
gezichten van het personeel blijven tegenkomen bij DoggieLand 

Mocht u vragen hebben dan stellen we het zeer op prijs dat u ons daar zelf mee benadert 
en niet ons personeel.  

We hopen u op deze manier voldoende ingelicht te hebben en wensen uw hond een prettig 
verblijf toe bij DoggieLand. 

Bij filiaal Klein Tilburg blijven wij de vertrouwde service aanbieden voor trainingen en 
pensionverblijf 

Met vriendelijke groet, 

Cécile en Joep Voogt 
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