De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief december 2014
Huisdieren en vuurwerk
Voor dieren is angst voor vuurwerk natuurlijk gedrag. Het dier schrikt van het harde geluid
vanuit zijn overlevingsinstinct. Ook sissen, fluiten en andere hoge tonen ervaart het als
gevaar. De jaarwisseling is voor honden en katten dan ook vaak geen pretje.
Op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat uw huisdieren veilig zijn en niet geraakt
kunnen worden door vuurwerk. Daarnaast kan Biofood Relax helpen om uw huisdier te
kalmeren. Het is een natuurlijk preparaat (met o.a. valeriaan en passiebloem) dat kalmeert
zonder te versuffen.
Prijs € 3,95 voor 100 snoepjes. Biofood Relax is door het jaar heen ook te gebruiken bij
andere stresssituaties zoals wagenziekte en onweer.

Winter-Fun-Pakket
Een mooie doos met daarin pinda’s, mezenbollen, zonnebloempitten en strooivoer.
Met daarbij een verrekijker met heuptasje en een vogelgids.
Zeker voor kinderen een heel leuk cadeau in deze decembermaand.
Bij ons verkrijgbaar zolang de voorraad strekt voor € 17,95.

December Feestmaand
Voor het Sinterklaasfeest hebben wij volop surprises voor elke beurs.
Ook voor een lekkere dieren-kerst-verrassing kunt u bij ons terecht.
Vanaf donderdag 25 december tot en met donderdag 1 januari zijn wij niet op
de markt. Neemt u voldoende boodschappen op voorraad om deze weken te
overbruggen. Vanaf zaterdag 3 januari zijn wij u weer graag van dienst.
Onze bezorgservice blijft wel in bedrijf (afgezien van beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag). Ook kunt u artikelen afhalen bij ons magazijn, wel graag even van
tevoren bellen of mailen. Onze contactgegevens vindt u op www.dierelier.nl
Natuurlijk bedanken wij al onze klanten voor hun vertrouwen en wensen hen gezegende kerstdagen en een heel
gelukkig en gezond 2015!

Speciale activiteiten in Valkenswaard
Op donderdag 4 december: Oh kom er eens kijken! Sint en Piet, warme chocomel, strooigoed en gezellige muziek
van Small Talk.
Op donderdag 18 december: De weekmarkt versiert het weer. De markt in kerstsfeer.
Vanwege “Valkenswaard on Ice” wordt de weekmarkt op 11 en 18 december gedeeltelijk gehouden op de
Eindhovenseweg.

Data om te onthouden
Sinterklaas shopt tot en met zaterdag 6 december.
Kerstboodschappen tot en met woensdag 24 december.
Vakantiesluiting van donderdag 25 december tot en met donderdag 1 januari.

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.

