Welkom bij de tweede op stap met de hond – nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief onder andere de volgende onderwerpen:
I De shop!
I Actie Hippe hondenbandjes
I Nieuwe winactie
I
De op stap met de hond – shop
Sinds 5 oktober is de op stap met de hond - shop online. In de shop
hebben we diverse leuke hondenspeeltjes, zoals speelgoed van JW
Pets.
De ‘voetjesbal’ is bij onze hond favoriet! Er zit een piepertje in,
en hij stuitert erg goed!
Ook verkopen we alles soorten ballen en gooistokken van Chuckit.
En natúúrlijk hebben we spullen voor wanneer je op stap met de
hond bent, zoals een lekker ligbed, lampjes en een mooie ‘Travel
Dog’
Vorige week waren we op de Dibevo beurs in Gorinchem waar we
nog meer leuke spullen besteld hebben. Houd de site dus goed in de
gaten!

I
Hippe hondenbandjes
Hippe hondenbandjes heeft het leukste en meest kwalitatieve assortiment honden halsbanden van
Nederland. We hebben voor iedereen zijn smaak wel een
halsband in ons assortiment. Snel gevonden en gemakkelijk
besteld. Online winkelen bij HippeHondenBandjes.nl is
leuk voor iedereen!
In samenwerking met de website
www.hippehondenbandjes.nl hebben we een leuke actie.
Wanneer je de code LekkerOpStapMetDeHond gebruikt bij
je bestelling wordt het hippe hondenbandje gratis verzonden!
Klik hier voor het artikel op de website.
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Nieuwe winactie.
Van Dorette van Specialdogs at work hebben we binnenkort weer een nieuwe winactie.
De honden van Dorette werken als therapiehond bij onder andere kinderen met een autistische
stoornis of bij dementerenden. Ook gaat Dorette naar scholen om zogenaamde kwispelcolleges te
geven. Meer hierover binnenkort op de website!
Dank u wel voor het lezen van onze nieuwsbrief
Graag tot ziens op de website of “op stap met de hond”
Groetjes,
Gijs en Saskia
www.opstapmetdehond.nl
http://opstapmetdehond.hyves.nl
http://twitter.com/opstapmetdehond
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