Vanwege de feestdagen en een operatie die ik moest ondergaan is het een beetje stil geweest op
de website, maar vanaf nu gaan we er weer volop tegenaan!
In deze nieuwsbrief kunnen we een aantal leuke nieuwtje vertellen!
I Stepworkshop
Op 12 maart organiseren we samen met actief met Inzicht een stepworkshop in Alphen aan den
Rijn.
“In de workshop Steppen met je hond leer je eerst zelf hoe je
moet steppen. Je leert de steptechniek en krijgt oefeningen om
vol zelfvertrouwen op de step te staan. Pas als jij het steppen
beheerst, komt de hond in beeld. Stap voor stap maakt de hond
kennis met de step. Elke hond leert op zijn eigen manier en
eigen tempo samen met jou te steppen. Aan het eind van de
workshop zijn jullie ongetwijfeld enthousiast over deze manier
van samen in beweging zijn!”
Lees hier meer over de workshop
Bij ons kun je een heerlijke lunch bijboeken in de vorm van een picknick.
Schrijf je hier voor de workshop in bij actief met inzicht, en hier voor de picknick bij ons.
I Hondenplons
Op stap met de hond organiseert op zondag 28 augustus 2011 een hondenplons in zwembad De
Kleine Oase in Leimuiden. Deze plons is van 13.00u tot
15.00u Je kunt samen met de hond zwemmen in het
ondiepe bad.
Ook is er een kleine braderie met hond - gerelateerde
artikelen.
Het beloofd een gezellige en leuke middag te worden!
De entree bedraagt 5 euro. Hiervan betalen we onder
andere het zwembadpersoneel wat aanwezig zal zijn.
Binnenkort start de voorverkoop. Schrijf je van tevoren in, dan ben je verzekerd van een
goodiebag vol met leuke artikelen!
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op de site van de hondenplons:
plons.opstapmetdehond.nl

I Agenda
Binnenkort zijn wij met een stand te vinden op de volgende evenementen:
30 april: Koninginnedagbraderie Alphen aan den Rijn
12 juni : Motortreffen Rijnsaterwoude
28 aug: Hondenplons Leimuiden
Wilt u graag iets bestellen uit onze shop? Wij kunnen uw bestelling meenemen naar een van deze
evenementen! U bent dan verzekerd dat we de artikelen die u graag wilt bij ons hebben!
Vergeet niet om te kijken in de 3e uitgave van het blad Me & My dog!
Er staat een leuk artikel van ons in!
Nummer 3 ligt vanaf 2 februari in de winkel!
We hopen dat we u tegenkomen op een van deze evenementen,
op de website of in de winkel!
Groetjes,
Gijs en Saskia
www.opstapmetdehond.nl

