1 jaar op stap en winactie
Op stap met de hond bestaat alweer 1 jaar! Wat vorig jaar begon als een leuk idee is nu bijna een
‘echt bedrijf’ waarmee we leuke dingen beleven!
Wij willen dit vieren door een leuke winactie. Mail ons je adresgegevens en een leuke foto van je
hond op vakantie en wie weet ben jij straks de winnaar van een leuke prijs! Je kunt meedoen tot
31 juli.

Safestix
Na lang wachten zijn de Small Safestix van 50cm
binnen. In het eerste weekend hebben we er veel
verkocht op de Erkemederhondendag in Zeewolde.
We hebben er nog voldoende op voorraad, dus je
kunt een kleine Safestix snel in huis hebben!
De 70 cm versie laat helaas nog op zich wachten. Er
zijn een aantal keer productieproblemen geweest en
naar verwachting komen ze eind juli (dan
eindelijk…) binnen.
Je kunt de Safestix hier bestellen
De Safestix hebben ook een Hyve. Hier kun je foto’s plaatsen van je hond(en) met een Safestix,
kletsen over de avonturen die je ermee beleefd hebt en misschien zelfs wel afspreken met andere
honden/Safestix - eigenaren!
Wordt lid van de Safestix Hyve!

Zomervakantie!
Veel mensen zijn op vakantie of hebben de vakantie nog in het vooruitzicht. Ook wij gaan er
binnenkort even tussenuit. Eerst een weekje naar een Chalet in
Oostenrijk en daarna naar een heus kasteel in Duitsland. Benco mag
uiteraard met ons mee, en na onze vakantie zal er van deze beide
locaties zéker een verslag komen op de website.
Bestellingen worden tijdens onze vakantie even niet verzonden, mail
wordt wel beantwoord, maar soms met wat vertraging. Onze excuses
voor het ongemak.

Hondenplonsen
De hondenplonsen komen ook steeds dichterbij! De voorbereidingen zijn hier echt in volle gang.
De flyers voor de beide activiteiten zijn in huis en worden verspreid en waar afspraken eerst soms
nog wat ‘vaag’ waren wordt alles nu concreet en duidelijk. Je kunt nog een goodiebag

reserveren voor de hondenplons in
Leimuiden! Er zitten erg leuke dingen in,
waarvan we sommige artikelen zelfs al in
huis hebben!
Het Goois Hondenfestijn is nog wat verder
weg, maar ook hiervoor zijn de
voorbereidingen in volle gang.
In de volgende nieuwsbrief vind je de
laatste informatie over de twee
evenementen.
Hier nog even de kort de informatie:
28 augustus van 13.00u tot 15.30u:
Hondenplons Leimuiden, toegang 5 euro per hond
11 september van 11.00u tot 15.00u: Goois Hondenfestijn in Laren, toegang gratis.
Wij wensen alle baasjes én honden een fijne vakantie!
Volg ons ook via:

