De lente komt eraan! Het wordt steeds mooier weer om lekker in het zonnetje met de hond op
pad te gaan! Ook worden er steeds meer activiteiten georganiseerd!
• Fotoshoot
De fotoshoot bij drup-fotografie is gewonnen door Ilona. Zij
stuurde een foto op van haar hond Dexter. Ilona, gefeliciteerd met
je prijs! Ik stuur je gegevens door naar Susan, zij neemt contact met
je op!
Heb je niet gewonnen? Susan is ook aanwezig op de Hondenplons
in Leimuiden en op het Goois Hondenfestijn, en je kunt natuurlijk
altijd een shoot bij haar boeken!
• Stepworkshop
Op 12 maart was het zover! De stepworkshop in Alphen a/d Rijn gegeven door Actief met
Inzicht. Het was een prachtige dag, en volgens mij heeft iedereen het naar zijn of haar zin gehad!
De ochtend-groep bestond uit 7 deelnemers. Eerst werd er een uur gestept zonder hond, en toen
de baasjes de basisbeginselen onder de knie hadden mochten ook de honden aan de step lopen.
Op stap met de hond verzorgde een lekkere lunch met
broodjes shoarma of falafel, salade en fruit of een
cupcake als toetje.
Na de lunch stepten de 3 dames van de middag – groep.
Baasjes en honden hebben het erg naar hun zin gehad.
Onze eigen hond was ’s avond in ieder geval helemaal
Total-loss! En ikzelf had 13 km op de fiets-computer
staan!
Een uitgebreid verslag en foto’s kun je hier vinden.
Op onze Hyvepagina staat ook een filmpje.
We willen deze geslaagde dag graag in het najaar herhalen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt.
• Hondenplons Leimuiden
De flyer is vol, alle plaatsen voor advertenties zijn verkocht. Er is nog wel plek voor mensen die
een kraam willen huren.
Het beloofd dus een leuke happening te worden met standjes van een trimsalon,
gedragstherapeut, dierenhotels, leuke shops en een fysiotherapeut voor dieren. Wil je weten wie
er allemaal staan? En welke demo’s er plaats gaan vinden? Kijk dan op de site van de
hondenplons!

Vanaf nu kunnen ook de kaarten worden gekocht via onze shop.
De eerste 50 mensen zijn verzekerd van een goodiebag. Je kunt natuurlijk ook een kaart kopen bij
de kassa, maar dan is het niet zeker of er nog een goodiebag voor je is!
De kosten zijn 5 euro per hond, mensen mogen gratis naar binnen.
Klik hier voor meer informatie of om de kaarten te bestellen.
De kaarten krijg je per email toegezonden, en deze dien je mee te nemen op 28 augustus.
• Nieuwe producten in onze shop
Scoopies zijn handvormige “groene” poepzakjes die het opruimen
gemakkelijk maken! , met als bijkomend voordeel dat ze het mileu helpen
door de unieke biologisch afbreekbare formule! Ze zitten in een handig
doosje dat je aan de hondenriem kunt maken. Kijk hier voor meer
informatie, en ze staan ook al in de shop!

Nieuw product! Zéér binnenkort krijgen wij een heel nieuw product
in de shop. Wij zijn het de eerste winkel op het vasteland van Europa
dat dit product gaat verkopen. Benco en zijn vriendje Bram hebben
er al mee gespeeld, en het is geschikt bevonden. Houd de site
hiervoor goed in de gaten!
Hiernaast alvast een sneakpeak van het product!
• Agenda
Er komen een aantal leuke activiteiten aan!
30 april:
12 juni:
2 juli
28 augustus:
11 september:

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

Koninginnemarkt in Alphen a/d Rijn
Motortreffen Rijnsaterwoude
Erkemeder hondendag in Zeewolde
Hondenplons Leimuiden
Goois Hondenfestijn in Laren

Op de eerste drie activiteiten staan wij alleen met een kraampje, de twee hondenplonsen
organiseren wij zelf, én we staan er natuurlijk ook met een kraampje.
Graag tot ziens tijdens een van onze activiteiten, in de shop of ‘op stap’!
met een pootje van Benco,
Saskia van de Ven - Vink
op stap met de hond – omdat pootjes geen muis kunnen bedienen
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden

