Sinterklaas is weer naar Spanje, de kerstboom staat in steeds meer huizen en de kerstdagen
komen eraan!
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
Uitslag winactie Specialdogs@work
Nieuwe artikelen in de shop: Soggy Dog and Soggy Paws
Me & My dog
Steppen met de hond
Kerstcadeautjes voor hond & baas

De Winactie
De winactie voor het boekje van Dorette van Specialdogs @ Work is afgelopen!
Het boekje en het knutselpakketje is gewonnen door Monique, die deze reactie achterliet.

Monique, gefeliciteerd met je prijs!
Als je ons een email stuurt met je adres krijg je het cadeautje zo snel mogelijk toegestuurd!

Soggy Dogg en Soggy Paws
Sinds kort zijn de Soggy-dogs en Soggy Paws binnen. Dit zijn handige
handdoeken met pockets om je handen in te steken. De pockets helpen
om grip te krijgen op je natte, kronkelende vriend. Stop je handen in de
pockets om de oren, modderige poten en hondenbuik schoon te maken.
Zo kun je de hond gemakkelijk afdrogen na een douche, of na een
zwempartijtje. Ook kunnen de pootjes gemakkelijk worden afgedroogd
na een wandeling door de sneeuw.
Soggy dog heeft 4 pockets, en Soggy paws 2.
Soggydog en soggy paws zijn te vinden in de shop.

Me&My dog
‘Me&My dog’ is een nieuw, glossy tijdschrift voor baasjes.
Op stap met de hond is gevraagd om in elke editie een leuk wandelgebied
voor baas en hond te beschrijven! In het eerste nummer van 2011 kun je het
eerste artikel vinden! Vanaf 2011 is Op stap met de hond dus niet alleen op
internet, maar ook in de tijdschriftenhandel te vinden!

Steppen met de hond
Op stap met de hond wil samen met Actief met Inzicht een step workshop organiseren in Alphen
aan den Rijn. Dit zal gaan plaatsvinden op zaterdag 12 maart 2011. In de volgende nieuwsbrief
meer details hierover. Lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan even contact met ons op!

Kerstcadeautje voor uw viervoeter
Bent u nog op zoek naar een leuk kerstcadeautje voor uw viervoeter?
Denk dan aan een mooie Flappy om mee te spelen en te gooien,
een stoere Frequent Flyer gemaakt van brandweerslang met felle
kleuren, waardoor hij goed te zien is in de sneeuw of een zachte bal van
fleece om binnen mee te spelen.
Voor het baasje hebben we de Tick key, handig gereedschap om teken
gemakkelijk te verwijderen! Misschien niet direct nodig in de winter, maar het wordt straks weer
voorjaar! Kijk voor nog meer leuke cadeautjes in onze shop!
We pakken kerstcadeautjes gratis voor u in! We doen ons best om
de cadeautjes besteld en betaald voor 20 december nog voor
kerstmis te laten bezorgen!
En wist je dat je ook met Ideal kunt betalen in onze shop?
En dat de bestellingen niet meer eerst goedgekeurd hoeven
worden? Ze kunnen dus gelijk worden betaald met Ideal!

Hippe hondenbandjes
Diederik, de eigenaar van Hippe hondenbandjes vroeg of hij een stukje
van de nieuwsbrief mocht gebruiken! De website hippe hondenbandjes
doen mee met het kerstgevoel met een speciaal kersthoekje! De winkel
is uitgebreid met riemen van Mascot, Wagging Green, Mimi Green en
sleutelhangers van Mimi Green met gelijke stof als de riem en halsband.
Met zo’n setje is het helemaal goed flaneren met je hond. Vul de
couponcode’kerst2010’ in, en de artikelen worden gratis verzonden!
Neem eens een kijkje op de site van Hippe Hondenbandjes!

Agenda
12 maart
Workshop steppen met je hond. Binnenkort meer info!
Voorjaar 2011 Wandeling met een gedragstherapeut! Ook hierover volgt binnenkort meer info!
30 april
Op stap met de hond staat op de koninginnemarkt in Alpen a/d Rijn, kom gezellig
langs!
28 augustus Hondenplons in Leimuiden, in de volgende nieuwsbrief meer info hierover!
Wij wensen u hele fijne en gezellige kerstdagen!
Graag tot ziens op onze site, of ergens ‘op stap met de hond’
Gijs & Saskia en een pootje van Benco!
www.opstapmetdehond.nl
http://opstapmetdehond.hyves.nl
http://twitter.com/opstapmetdehond

