De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief januari/februari 2015
Carnaval 2015
De december-feestdagen liggen weer ver achter ons en Carnaval staat voor de deur!
Vanwege deze festiviteiten zijn wij tijdens de carnavalsdagen niet op de markt.
Dat wil zeggen: op dinsdag 17 februari (Aalst) en aswoensdag 18 februari (Eindhoven).
Neemt u voldoende spullen op voorraad om deze tijd te overbruggen.
Onze bezorgservice blijft wel in bedrijf. Afhalen bij ons magazijn kan ook.
Wel graag even van tevoren bellen of mailen, dan zetten wij uw bestelling voor u klaar.
Kijk voor meer informatie over onze bezorgservice op www.dierelier.nl
Wij wensen iedereen een fijn carnaval, veel leut en gezond weer thuis!

Deze maand speciaal voor u ingekocht

Deze artikelen zijn beperkt verkrijgbaar. Wees er dus snel bij, want op=op!
Ter gelegenheid van Valentijnsdag (zaterdag 14 februari): een latex (honden)cadeaudoosje mét strik in prachtig roze. En ook nog voorzien van een piepje.

En speciaal voor de kattenliefhebbers: Premium Catnip (kattekruid, Nepata cataria), 100%
natuurlijk. Ideaal om speelgoed, de krabpaal of slaapplaats opnieuw interessant te maken.
Verkrijgbaar in verpakkingen van 20 of 50 gram.

Nominatie weekmarkt Valkenswaard
De donderdagmarkt in Valkenswaard is nog steeds genomineerd voor de titel “Beste
weekmarkt van Nederland”, samen met de weekmarkten in Nunspeet en Gouda. Deze
markten strijden door in de categorie “markten met meer dan 50 ondernemers”.
De Valkenswaardse markt wordt binnenkort weer beoordeeld en op 10 maart as.
wordt bekend gemaakt wie de winnaar van 2015 is.
De weekmarkt staat elke donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur op de Markt in het
Centrum van Valkenswaard. En wij zijn er natuurlijk ook!

Data om te onthouden
Valentijnsdag op zaterdag 14 februari.
Carnaval van zaterdag 14 tot en met woensdag 18 februari.

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.

