De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief juli 2014
Volg ons op Facebook
Neem regelmatig een kijkje op www.facebook.com/dierelier
Via deze pagina informeren wij u ook over nieuwe producten, aanbiedingen en andere
wetenswaardigheden.
Like, deel of wordt vriend van ons.

Biofood: natuurlijke hondenvoeding
Wij hebben verschillende producten van Biofood opgenomen in ons assortiment. Zo
zijn er de natuurlijke kauwmaterialen en de gistsnoepjes in verschillende varianten.
Maar ook volledige hondenvoeding van Biofood is bij ons verkrijgbaar. Wilt u een
gratis pakketje met proefzakje en uitgebreide productinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar
info@dierelier.nl Wij zorgen ervoor dat het proefpakket in uw bezit komt.

Is uw huisdier klaar voor de vakantie?
Of uw dier nu meegaat of thuisblijft: bedenk op tijd of u alles geregeld heeft. Zo
voorkomt u dat u op het laatste nippertje nog spullen moet kopen, een pension of
oppas moet zoeken of bij de dierenarts langs moet. Kijk voor een checklist op
www.licg.nl/5xx/is-uw-huidier-klaar-voor-de vakantie.html
En voor uw vakantie-inkopen kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Onze vakantiesluiting is dit jaar 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. Vanaf maandag 18 augustus zijn wij u weer graag van dienst.

Gistsnoepjes van Biofood
Bij ons verkrijgbaar in de volgende varianten:
Relax met valeriaan-extract voor een rustige hond tijdens de vakantieperiode.
Hypo-allergeen voor overgevoelige honden. Het extra toegevoegde zeewier bevat veel darm- en
huidondersteunende bestanddelen.
Anti-vlo. Bevat een stof die helpt vlooien en teken te bestrijden. Verkrijgbaar in de smaken zeewier
en pens. Kijk voor meer informatie op www.dierelier.nl en op www.facebook.com/dierelier.

Activiteiten in Valkenswaard
Op donderdag 17 juli heet Butler James u welkom op de weekmarkt, maar ook een Middeleeuwse dorpsgek maakt
zijn opwachting. Op donderdag 24 juli is er de hele dag muziek tijdens de weekmarkt. En op donderdag 31 juli is de
politie extra opvallend aanwezig. Agent Sjef van Puffelen regelt vandaag alles tijdens de weekmarkt. Hagenees Leipe
Leo ziet u ook verschijnen.

Contact met ons?
Kom langs op de markt / Kijk op www.dierelier.nl / volg ons 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.

