We hebben al kunnen genieten van een paar mooie lentedagen, en we hopen dat er nog veel meer
mogen volgen! Zo kunnen we lekker op stap met de hond!
Op stap op RTV West!
Op 1 april (en dat was géén grap!) zijn we samen met Actief
met Inzicht gefilmd tijdens een ‘workshop’ steppen met de
hond in Alphen a/d Rijn. We zijn een hele ochtend bezig
geweest, er is 30 minuten gefilmd, en als het goed is blijft er
ongeveer 2,5 minuut over. Onze labrador Benco mocht mee
naast de step van presentator Mischa. De uitzending van het
programma Tiswat is op 6 april elk uur na het journaal (
17.15u, 18.30u, 19.15u, 20.35u, 21.15u,vervolgens herhaling
elk uur) op TV West. Hierna is de aflevering ook te zien op de
site van het programma en natuurlijk ook op onze website!
Workshop steppen met de hond
Op 18 juni komt Actief met Inzicht weer een workshop steppen met de hond geven in Alphen a/d
Rijn. De kosten van deze workshop zijn 35 euro. Het is mogelijk
om voor 10 euro een lunch bij te boeken.
Het een intensieve èn efficiënte workshop. Er zijn verschillende
types demo-steps die je uit kunt proberen, maar mocht je al een
step hebben, kun je die uiteraard gebruiken.
Het eerste uur is vooral voor de baas om goed te leren steppen.
Theorie, techniek en oefeningen komen aan bod, maar ook het
gebruik van de Walky Dog en alternatieven hiervoor.
Je kunt hiervoor inschrijven!
Safestix
De Safestix zijn binnen! Safestix is hét veilige alternatief voor het gesjouw met stokken. Veel
mensen weten niet dat het spelen met een stok gevaarlijk kan zijn
voor de hond. Er kan een ontsteking in zijn bek ontstaan door de
splinters, of in het ergste geval kan de stok het gehemelte
doorboren! Safestix is hiervoor een veilig alternatief! Benco vind
het een geweldig ding en loopt er graag mee rond te sjouwen! Op
dit moment hebben we de 70 cm versie (€19,50 excl.
verzendkosten). Eind april hopen we ook de 50cm versie in huis te
hebben! De extra sterkte versie wordt op dit moment getest door
een aantal Staffords in Engeland. En wordt later dit jaar in productie genomen.

Wijzigingen in de agenda
In tegenstelling tot eerdere berichten staan we niet op het
motortreffen in Rijnsaterwoude. We staan het pinksterweekend
echter met een stand op de Pinkstershow in Arnhem! Deze
show wordt georganiseerd door de KC Arnhem. In totaal worden
er ongeveer 2080 honden geshowd, verspreid over ongeveer 225
rassen. Elke dag worden weer andere rasgroepen tentoongesteld.
Kom dus een dagje honden kijken en lekker shoppen in Arnhem
op 11, 12 en 13 juni tussen 10 en 17 uur.
Op zaterdag 16 april staan we tussen 10 en 17 uur op de open dag
van Hondenpension de Ovidefarm. Deze dag staat in het teken
van Stichting Dierensteun Lavida. Wij steunen de stichting door
10% van de opbrengsten van de verkoop van Bling Bling
Blinkers en Tick Keys op die dag aan de stichting te schenken.
Uiteraard nemen we ook andere leuke producten mee!
Klik hier om de flyer van deze dag te bekijken.
Op Koninginnedag staan we met een kraam op de braderie in Alphen a/d Rijn. Kom je ook
gezellig langs?
We kunnen een bestelling voor je meenemen naar deze evenementen. Neem hiervoor gerust.
contact met ons op via email.
Kijk voor meer activiteiten op onze agenda!
We hopen je tegen te komen op een van de evenementen die we organiseren of waar we staan
met een krampje!!!
Veel plezier “op stap met de hond!!”

Wil jij ook in onze nieuwsbrief? Kijk voor de mogelijkheden op de pagina waar alles staat over
adverteren in de nieuwsbrief maar ook naar de mogelijkheden op onze website!
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden!

