We hebben al prachtige dagen gehad, dat er nog maar velen mogen volgen! Wij zijn al lekker op
stap geweest met de hond. Met op stap hebben we deelgenomen aan verschillende evenementen.
Mei is even een ‘rustige’ maand voor ons, maar in juni zijn we overal te vinden ;)
Stepworkshop 18 juni
Op 18 juni komt Actief met Inzicht weer een stepworkshop geven in Alphen a/d Rijn.
In de workshop Steppen met je hond leer je eerst zelf hoe je moet steppen. Je leert de
steptechniek en krijgt oefeningen om vol zelfvertrouwen op de step te staan. Pas als jij het
steppen beheerst, komt de hond in beeld. Stap voor stap maakt de hond kennis met de step. Elke
hond leert op zijn eigen manier en eigen tempo samen met jou te steppen. Aan het eind van de
workshop zijn jullie ongetwijfeld enthousiast over deze manier van samen in beweging zijn!
De workshop kost 35 euro, en duurt 2 uur. Je kunt een lunch bijboeken voor 10 euro.
Reserveren kan via de site van Actief met Inzicht.
Agenda
De rest van de maand mei hebben we om voorbereidingen
te treffen voor de drukke juni-maand.
Juni begint voor op stap met de Pinkstershow in Arnhem op
11 – 12 en 13 juni. We staan hier drie dagen lang met een
stand met leuke artikelen!
Kom gezellig honden kijken en bij ons een praatje maken!
Op 15 juni is het dan tijd voor een braderie in ons
‘buurdorp’ Leimuiden. We nemen allerlei leuke artikelen
mee, en we promoten de hondenplons die daar plaats gaat vinden op 28 juni.
Op 18 juni gaan we weer steppen!
Wanneer je er verzekerd van wilt zijn dat we het artikel naar je keuze bij ons hebben? Mail ons
dan even!
Safestix
Helaas zijn er veel problemen met de productie van de Safestix (geweest)
waardoor de bestelling pas eind juni verwacht wordt. Wij betreuren dit zeer, maar
kunnen er helaas niets aan doen! Excuses voor het ongemak!

Hondenplons Leimuiden
De flyers en de posters zijn gedrukt, en de voorverkoop is gestart! We hebben er nu al heel veel
zin in!
Regelmatig komt er een kleine update op de website van de hondenplons.
De eerste kaarten zijn al verkocht! Wanneer je van tevoren een kaart koopt ben je verzekerd van
een goodiebag. En daarin zitten héle leuke artikelen!!
De shop
Er is een grote levering van 50 Soggydogs naar ons onderweg
vanuit Amerika, dus binnenkort hebben we er weer voldoende van
alle kleuren in huis. En met het mooie weer en de zwemmende
honden is deze handige handdoek onmisbaar voor iedere
hondenbaas!
Binnenkort krijgen we weer leuke, nieuwe producten binnen van
onder andere van het super-hippe merk United Pets, én als het
goed is een superleuk, nog geheim, product om mee te spelen als
het warm weer is. Houd onze site goed in de gaten!
Wil je ons meer bekendheid geven? Stuur de nieuwsbrief dan door naar bekenden. Zij kunnen
zichzelf aanmelden op onze website.
Wij wensen iedereen veel plezier ‘op stap met de hond’ en we hopen jullie binnenkort ergens
tegen te komen! Op de site of ergens onderweg!
Groetjes,
Saskia

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!

