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Pinnen? Ja graag!
Vanaf nu kunt u bij ons ook pinnen.
Op al onze markten bieden wij u het gemak van pinbetalingen via onze mobiele
betaalautomaat. Dit is altijd gratis. Contant betalen mag natuurlijk ook nog altijd.
Dit geldt ook voor onze thuisbezorgservice. U kunt contant betalen bij aflevering, pinnen
of een overschrijving doen via de bank.
Kent u trouwens het gemak van onze bezorgservice al? Kijk op www.dierelier.nl voor meer informatie of vraag ernaar
bij onze kraam.

Zorg voor onze buitenvogels
In elk seizoen hebben vogels behoefte aan voldoende voedsel. Zeker in de herfst en
winter kunt u vogels bijvoeren, omdat ze dan minder voedsel in de natuur kunnen
vinden. Bovendien is het leuk om naar de vogels in uw tuin te kijken.
Sommige vogelsoorten eten het liefst vanaf een voedertafel of –huisje. Hierop kunt u
los zaad strooien, bijvoorbeeld strooizaad of tortelduivenzaad. Zorg er wel voor dat
het zaad droog blijft.
Andere vogels (bijvoorbeeld mezen) eten liever bungelend aan een vetbol of
pindanetje. Deze zijn ook weer volop bij ons verkrijgbaar. Ook hebben wij mooie
voederkettingen en vogelpindakaas (zonder zout!) in ons assortiment. Ook een leuke
cadeautip voor de komende feestdagen, trouwens!
Wilt u meer informatie en tips over vogels in uw tuin, kijk dan op
www.vogelbescherming.nl

Laika tussen de sterren
Deze maand is het 57 jaar geleden dat Russische ruimtevaarttechnici het hondje Laika de
ruimte in stuurden. Ze moest in een haastig ontworpen Spoetnik als eerst dier een baan
om de aarde bereiken. De Sovjets zagen dit project als een opstapje naar de lancering
van de eerste mens. Op 3 november 1957 bereikte Laika als eerste dier een baan om de
aarde. Aan boord had ze alle benodigdheden voor een reis van 7 dagen. Helaas stierf
Laika (waarschijnlijk al na enkele uren) door een defect aan het koelsysteem. In april
1958 verbrandde de Spoetnik bij terugkeer in de dampkring. Uit de informatie die tijdens
de vlucht teruggestuurd werd naar de aarde concludeerden de Russen dat een mens een
ruimtereis ook zou kunnen overleven.

Speciale activiteiten en feestdagen
Op dinsdag 28 oktober zijn wij voor één keer niet aanwezig op de weekmarkt in Aalst.
Op donderdag 23 oktober is er een verrassingsactie op de markt in Valkenswaard.
Het lijkt nog ver weg, maar stilletjes beginnen de voorbereidingen voor de December-feesten
weer. Op zaterdag 6 december vieren we (hopelijk nog) het Sinterklaasfeest. Kerstmis valt dit
jaar op donderdag en vrijdag. Uiteraard kunt u nu al in onze kraam al rondsnuffelen om leuke
December-cadeau-ideeën op te doen. Er is volop keus, ook in speciale kerstartikelen.

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.

