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De Dierelier, Uw dierenspeciaalzaak op de markt
Al twintig jaar een begrip: een complete dierenspeciaalzaak op de markt.
Kent u ons nog niet? Kom eens langs op de Helmondse markt (elke zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur in het Centrum) of op een van onze andere markten in de regio.
Kijk op www.dierelier.nl voor al onze standplaatsen.

Volg ons via Facebook en website

Neem regelmatig een kijkje op www.facebook.com/dierelier
Via deze pagina informeren wij u over nieuwe producten, aanbiedingen en andere
wetenswaardigheden. Like, deel of wordt vriend van ons.
Natuurlijk kunt u ook regelmatig een kijkje nemen op onze website: www.dierelier.nl

Kent u het gemak van onze bezorgservice?
Nooit meer sjouwen met grote zakken hondenvoer? 24 Uur per dag/7 dagen per
week bestellen? Binnen Helmond bezorgen wij uw hondenvoer gratis bij u thuis.
Kijk op onze website of vraag bij de kraam naar onze prijslijst.
Bent u al gebruiker en kent u mensen die dat ook zouden willen? Geef de lijst dan
gerust aan hen door.

Werelddierendag: 4 oktober 2014

Op zaterdag 4 oktober as. is het weer Werelddierendag.
De traditie van deze dag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi. Hij bekommerde
zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen. Maar ook om de planten en dieren die
hij om zich heen zag. Volgens de legende hield hij ooit een preek voor hen.
Tegenwoordig is Werelddierendag een gelegenheid om stil te staan bij het lot van onze
(huis)dieren en ze eens extra te verwennen. En daarvoor kunt u dan weer prima bij ons terecht.

Gratis proefpakketje ontvangen?

In ons assortiment vind u verschillende producten van Biofood. Voeding, kauwmaterialen en voedingssupplementen op natuurlijke basis. Wilt u een gratis pakketje
met proefzakjes en uitgebreide productinformatie van Biofood ontvangen? Stuur dan
een mail naar info@dierelier.nl Wij zorgen ervoor dat het proefpakket in uw bezit
komt.

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 onze maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

