Welkom bij de eerste nieuwsbrief van op stap met de hond.
Zo af en toe willen we u op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen op onze site.
In deze nieuwsbrief kunt u het volgende vinden:
I
I
I
I

Het Goois Hondenfestijn
Winnaars van de diverse acties
Nieuwe artikelen
Onze wandeling

I Het Goois Hondenfestijn
Op 12 september waren we voor het eerst op een braderie van het Goois Hondenfestijn in Laren.
Dit festijn werd georganiseerd door Hondenschool Care4Dogs en sportcentrum de Biezen.
Helaas was het niet zulk mooi weer, en daarom waren er minder mensen dan iedereen gehoopt
had.
Onze hond Benco durfde niet in het zwembad te springen, maar heeft wel lekker gespeeld met de
andere honden. Er waren veel honden die het zwemmen heerlijk vonden. En ik heb Benco
beloofd dat ik bij een volgende ‘hondenplons’ mee ga zwemmen.
We hebben met veel mensen gepraat, en sommige mensen hebben we tips kunnen geven. Andere
bezoekers hadden weer tips voor ons!

Op het Goois Hondenfestijn hadden we twee wedstrijden.
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De eerst was het raden van het aantal koekjes.
Er zaten er 320 in in de pot
en Mike heeft gewonnen! Hij had 311 koekjes geraden!
De winnaar van de puzzel is Marlijne Bouwmeester geworden.
Zij had álle vragen goed!
De Bowldogactie is ook afgelopen.
De winnaars zijn geworden:

Als alle winnaars hun huisadres naar ons mailen (info@opstapmetdehond.nl) komt de prijs zo
snel mogelijk naar jullie toe!
I Nieuwe artikelen
Onze zomervakantie dit jaar ging naar Tsjechië. Een hondvriendelijk land met mooie plekken om
te wandelen, maar die je wél zelf moet vinden. Wij hebben erg genoten op de wandelingen in
Bedrichov en de wandeling in Praag. Onze hond trok daar veel bekijks!
Het artikel over Tsjechië vind u hier: Tsjechië met de hond
Ook staat er sinds 12 september een artikel online over foto’s maken van je hond. In het artikel
staan een aantal tips die u kunnen helpen om nog mooiere foto’s van uw hond te maken. In de
toekomst komen er meer artikelen over fotografie.
Dankzij contacten die we hebben gelegd op het Goois Hondenfestijn komt er binnenkort komt er
een artikel over steppen met je hond online. Ook komt er een artikel over kinderen en honden
(met een leuke winactie!) Kom dus regelmatig een kijkje nemen op de site!
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I Op stap met op stap met de hond
Op drie oktober organiseren wij onze eerste op stap met de hond – wandeling bij de
Toolenburgerplas in Hoofddorp. Na een kopje koffie of thee maken we eerst een wandeling van
ongeveer een uur, en daarna eten we met zijn alle pannenkoeken. Er is dus lekkers voor de baas,
en we hebben ook wat lekkers voor de honden!
U kunt nog inschrijven!
Meer informatie kunt u hier vinden: Hondenwandeling Toolenburgerplas
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
I http://www.twitter.com/opstapmetdehond
I http://opstapmetdehond.hyves.nl
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