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Juni = Chipmaand
Jaarlijks belanden veel honden, katten en konijnen in het asiel omdat ze zoek geraakt
zijn. Als de eigenaar niet gevonden kan worden, moet het dier in het asiel blijven
totdat iemand het dier wil adopteren. En dat is jammer, want veel van deze dieren
hebben een baasje dat hem mist en graag terug zou hebben.
Een goede oplossing voor dit probleem is het laten chippen en registreren van uw
huisdier. In de maand juni hebben veel dierenartsen kortingsacties, om eigenaren te
stimuleren hun dier te registreren voordat de zomervakantie begint. Overigens is er
voor honden sinds 1 april 2013 een chip- en registratieverplichting van kracht.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, kijk dan eens op www.chipjedier.nl. Op deze site vindt u ook informatie
over eventuele kortingsacties bij uw lokale dierenarts.

Kermis en zomervakantie
Vanwege de kermis vindt de weekmarkt in Aalst op dinsdag 8 juli plaats op het parkeerterrein aan de Primulalaan
(WC De Voldijn). En op zaterdag 12 juli zijn wij niet aanwezig op de kermismarkt in Helmond.
Wij zijn met vakantie van zaterdag 2 tot en met zondag 17 augustus. In deze periode zijn wij niet aanwezig op
de markt en kunt u ook geen gebruik maken van onze bezorgservice. Neemt u voldoende spullen op voorraad om
deze tijd te overbruggen.

Biofood: natuurlijke kauwmaterialen
De kauwmaterialen van Biofood zijn niet gebleekt met waterstofperoxide. De huid wordt gereinigd
door middel van een kookproces. U koopt uiteindelijk de lederhuid, die puur natuur is. Deze is
schoner, lichter verteerbaar, plakt minder aan de “snor of baard” van de hond en droogt wat
sneller op.
Wij hebben botten, ringen en loempia’s in verschillende formaten.

Haring proeven in Valkenswaard
Op donderdag 26 juni kunt u De Hollandse Nieuwe proeven in op de markt in Valkenswaard. Lekker!

Contact met ons?
Voor vragen over bovenstaande of andere onderwerpen: kom langs op de markt / kijk op www.dierelier.nl / kijk op
www.facebook.com/dierelier / bel 0492-546 897 (spreek eventueel een boodschap in) / mail naar info@dierelier.nl
Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

