Kort voor de Pinkstershow in Arnhem nog even ‘snel’ een nieuwsbrief de deur uit! Er staan leuke
dingen voor de deur en in de winkel! Op dit moment leven wij in ‘uitdragerij Op stap met de
hond’ maar dat is na Pinksteren hopelijk weer over!
Pinkstershow Arnhem
Op 11 – 12 en 13 juni staan we voor het eerst op een gróte
beurs.
De SafeStix zijn er helaas niet, maar we hebben wel iets heel
anders nieuws! Mogen we jullie voorstellen aan de Hydro
Ball en de Hydro bone!
Twee erg leuke speeltjes die water absorberen als je ze in een
bak met water legt.
Op het moment dat uw hond erop bijt wordt het water door de
gaatjes vrijgegeven.
Ideaal voor uw hond om tijdens het spelen ook zijn dorst te lessen.
Je kunt de Hydro ball ook invriezen zodat je een lekker ijsje heeft voor de
hond. (eerst afspoelen voor u de bevroren bal aan de hond geeft!)
Hydro Ball (ongeveer 5cm) en Hydro Bone (ongeveer15cm) kosten beiden
€10,99
Uiteraard nemen we nog meer spullen mee naar Arnhem zoals de Jolly gooistokken voor kleine
ballen, de kleine gooistokken voor medium ballen, een flinke hoeveelheid ballen in alle soorten
en maten en een enorme stapel Soggydogs in alle maten en kleuren.
De show wordt georganiseerd door de KC Arnhem in de Rijnhal. De keuringen beginnen om 10
uur.
Toegangsprijzen:
Volwassenen: € 5,00 - Kinderen: € 4,00
Bezoekende hond: € 4,00
Safestix
Het ziet er nog steeds naar uit dat de Safestix eind juni in Nederland aankomen.
Het goede nieuws is dat dan ook de kleine, 50 cm, versie er zal zijn! Deze zal
16,50 gaan kosten en je kunt hem nu al reserveren in de shop!
Nog heel even geduld dus!

Stepworkshop 18 juni in Alphen a/d Rijn
Daphne en Marleen van Actief met Inzicht komen op 18 juni weer naar Alphen a/d Rijn om een
workshop steppen met de hond te geven. Er zijn nog plaatsen vrij!
Inschrijven kan via deze link.
De shop
Een aantal weken geleden kwamen er drie grote dozen met Soggydogs uit Amerika. En met het
mooie weer en de zwemmende honden is deze handige handdoek
onmisbaar voor iedere hondenbaas!
Ook zaten hierbij een aantal Slurpabowls. Deze handige drinkbak
kun je aan de lijn van de hond bevestigen!
Ook hebben we een erg leuk bakblik binnen waarin je koekjes kunt
maken in de vorm van een botje. Ze zijn super stevig. Plezier voor baas én hond!
Tot slot
Vergeet je niet in te schrijven voor de Hondenplons in Leimuiden! Bijna de helft van de
goodiebags is al gereserveerd!
Wil je ons meer bekendheid geven? Stuur de nieuwsbrief dan door naar bekenden. Zij kunnen
zichzelf aanmelden op onze website.
Wij wensen iedereen een fijn Pinksterweekend met mooi weer!
Wij gaan ons nu verder opmaken voor Arnhem, misschien komen we je daar wel tegen!
Groetjes,
Gijs & Saskia
en voor de honden een pootje van Benco

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!

