We hebben het drúk gehad met op stap met de hond! Er komen zoveel leuke activiteiten aan!
• Stepworkshop
De inschrijvingen voor de stepworkshop van Actief Met Inzicht op 12 maart in Alphen a/d Rijn
komen langzaam binnen, Tijdens de workshop leer je eerst om goed en veilig te leren steppen.
Wanneer je je zeker voelt op de step ga je samen met de hond een stukje steppen! We hebben nog
8 plaatsen over! Er is de mogelijkheid om een lekkere picknick-lunch bij te boeken. Lees hier
meer over de workshop.
• Winactie
In samenwerking met drup-fotografie hebben we een leuke
winactie! Laat een reactie en een link naar een foto van je
hond achter bij dit artikel en win een fotoshoot van je
huisdier, gemaakt door Susan van Drup-fotografie.
Susan zal ook aanwezig zijn op de hondenplons in
Leimuiden en zal (portret) foto’s van de honden maken!

• Zeg maar nee….
Want dan krijg je er twee! Op stap met de hond organiseert dit jaar
twee hondenplonsen! De eerste keer is op 28 augustus tussen 13u en
15.30u in Leimuiden.
De tweede keer dat je met de hond in het zwembad kunt zwemmen is
op 11 september van 1 tot 15 uur tijdens het Gooisch Hondenfestijn in
Laren.
We werden hiervoor gevraagd door hondenschool Care4Dogs uit
Laren. Zij organiseerden het evenement de afgelopen keren, maar
vanwege tijdgebrek moet zij ermee stoppen. Gelukkig wil Karin me
nog wel helpen!
Bij beide evenementen is er een braderie met leuke hond- gerelateerde
diensten en artikelen én een aantal leuke demonstraties!
Meer informatie over de hondenplons in Leimuiden vind je op plons.opstapmetdehond.nl
De site van het Gooisch hondenfestijn kun je vinden op hondenfestijn.opstapmetdehond.nl/
Voor beide evenementen zijn we nog op zoek naar sponsors, kraamhouders en adverteerders. Wil
je ons op welke manier dan ook helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

• Me&My Dog
Begin februari stond mijn eerste artikel in het glossymagazine Me&My Dog. Dit artikel ging
over de Boswachterij de Vuursche in Baarn. Het is een mooi en informatief artikel geworden!
In de volgende editie staat er weer een artikel van ons online! Ik bespreek dan een losloopgebied
in Noord-Holland!
We stonden zelfs twéé keer in het blad! Het
tweede stuk ging over de Soggy dog, de
geweldige hondenhanddoek. Je kunt de soggy
dog ook verwachten in het blad Landleven en
de hondenleven!
Klik op het plaatje om het artikel goed te
kunnen lezen.
De Soggy Dogs en Soggy Paws zijn nog volop verkrijgbaar in onze shop!
• Bling Bling Blinker
De Bling Bling Blinker is een enorm handig lampje voor aan de
halsband van de hond (of aan de sleutelbos van de baas). Hond (en
baas) zijn zo goed zichtbaar bij de avondwandeling.
Let alleen goed op: De bling bling blinker bestaat uit drie delen:
Het bovenste stukje zit vast, het onderste stukje is het lampje met het batterijtje,
en het middelste stukje is het schakelaartje. Pak het middelste stukje vast bij het aan- en uitzetten.
en niet helemaal onderaan.
Het middelste stukje kan net niet helemaal rond, je kunt het er niet afschroeven.
Mocht je aan het verkeerde deel draaien, dan kan het zo zijn dat je het onderste deel (het lampje
en het batterijtje) verliest.
De Bling Bling Blinker is nog volop verkrijgbaar in onze shop!
Agenda
12 maart
30 april

Stepworkshop
Koninginnedagbraderie

2 juli
12 juli
28 augustus
11 september

Erkemederhondendag
Motortreffen
Hondenplons
Goois Hondenfestijn

Graag tot ziens op een van onze evenementen
of ergens onder weg ‘op stap met de hond’

Gijs & Saskia
www.opstapmetdehond.nl
opstapmetdehond.hyves.nl
twitter.com/opstapmetdehond

Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
(Julianastraat)
Zeewolde
Rijnsaterwoude
Leimuiden
Laren

10.00u en 17.00u
10.00u - 17.00u
11.00u - 17.00u
11.00u - 17.00u
13.00u - 15.30u
11.00u – 15.00u

