De klok is op wintertijd gezet, de eerste herfststorm is voorbij geraasd, en Sinterklaas heeft voet
op Nederlandse bodem gezet: Het is november!
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
Nieuwe Winactie
Nieuwe artikelen in de shop
cadeautjes ingepakt
Steppen met de hond

De acties!
De actie in samenwerking met Hippe Hondenbandjes is afgelopen.
Hopelijk lopen er nu een heleboel honden met een Hip Hondenbandje rond!
De nieuwe actie is een winactie!
Van Dorette van Specialdogs@work kregen we haar boekje “Toosje gaat naar school”
In dit boekje verteld Dorette over de lessen die zij met haar Labradors Toosje en Nino geeft op
basisscholen.
De kinderen leren daar spelenderwijs hoe ze met honden om moeten gaan.
Het is een kinderboekje, geschikt om zelf te lezen, maar kan ook goed voorgelezen worden!
Bij het boekje zit ook een knutselpakketje om je eigen Nino of Toosje van gips te maken!
Doe mee met de winactie door een reactie achter te laten bij het artikel op de site.
De winactie kun je hier vinden.

Nieuwe artikelen in de shop
De artikelen die we bestelden op de DIBEVO beurs zijn binnen!
De Tick Key is de gemakkelijkste manier om teken, snel en
pijnloos te verwijderen.
deze tekenverwijderaar is het enige product dat door middel van
een eenvoudige schuifbeweging de gehele teek, dus met kop en al,
snel en veilig verwijdert.
De Tick Key is voor €7,50 (excl. verzendkosten) verkrijgbaar in onze shop!
Flappy! Dit hondenspeelgoed helpt mee om het oerinstinct
van de hond te bevredigen. Het hondengedrag om prooi in de
bek rond te dragen is instinctief en de zijflappen van elke
Flappy helpen erbij om dit gevoel te simuleren. De Flappy
speeltjes stimuleren ook het sportgedrag van de hond, zoals
bij het apporteren en waterwerk. Natuurlijk zijn ze ook
gewoon geschikt voor een levendig spel in huis of tuin.
De Flappy’s zijn te vinden in de shop!

Door NOOTIE te gebruiken zal uw huisdier altijd fris en schoon
ruiken. De revolutionaire gepatenteerde fles van NOOTIE
combineert een perfecte shampoo met een gelijk geurende
dagelijkse spray. Bovenin een flacon met 355 ml. shampoo om
uw huisdier te wassen, terwijl onderaan zich een verstuiver
bevindt met 118 ml. dagelijkse hydraterende spray, die helpt om
de gehele dag een frisse geur te behouden.

Sinterklaas is er weer!
Hij neemt hopelijk ook een cadeautje voor de hond mee!
Op stap met de hond pakt de artikelen gratis voor u in! Deze actie is geldig van 15 november tot
1 december voor Sinterklaascadeautjes.
Geef bij uw bestelling aan welk(e) artikel(en) u graag ingepakt wilt hebben. Wij maken er dan
een mooi cadeau van voor uw viervoeter!
Voor bestellingen gedaan én betaald voor 1 december doen wij onze uiterste best om deze voor 5
december bij u in huis te krijgen!

Steppen met de hond
Steppen met de hond is een hippe, actieve manier om op stap met de hond te gaan, én om jezelf
en de hond in conditie te houden. Wij volgden een workshop
bij Actief met Inzicht.
Lees hier het artikel over ons stepavontuur.
Wil je zelf ook een keer steppen, maar dan meer in de buurt?
Wij zijn voornemens om samen met Actief met inzicht een
stepworkshop te organiseren in de omgeving van Leiden,
bijvoorbeeld rond de Zegerplas in Alphen a/d Rijn, of in
natuurgebied De Groene Weelde nabij Hoofddorp. Wil je ook
meedoen? Neem dan contact met ons op!
Vergeet niet mee te doen met de winactie!
Graag tot ziens op onze site, of ergens „op stap met de hond‟
Groetjes,
Gijs & Saskia
en een pootje van Benco!
www.opstapmetdehond.nl
http://opstapmetdehond.hyves.nl
http://twitter.com/opstapmetdehond

