De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief maart 2015
Bestrijding van vlooien en teken
De lente is weer begonnen, het wordt warmer weer.
Genieten natuurlijk, maar ook vlooien en teken worden weer actiever.
Bij ons kunt u terecht voor effectieve middelen tegen vlooien en teken,
ook op natuurlijke basis.
Wij hebben producten om een eventueel probleem te bestrijden,
maar ook te voorkomen.
Vraag advies bij onze kraam of kijk op www.dierelier.nl

Weer volop verkrijgbaar!
Lange tijd hebben wij de Petstages tennisbal niet in kunnen kopen, maar nu zijn ze er
weer volop.
Gemaakt van duurzaam materiaal, uit één stuk. Ideaal om te gooien, ook in combinatie
met een werpstok. Masseert het tandvlees tijdens het kauwen. Prijs € 7,45 per stuk.
Bekijk in onze kraam ook de andere Petstages-artikelen.

Zorg voor uw knaagdier
Wist u dat wij ook een compleet assortiment hebben voor knaagdieren?
Voer, hooi en stro, speeltjes en snacks in veel variaties en voor elke beurs.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een knaagsteen met paardenbloem of met mais, of
super dikke crackers met groenten?
En hebt u vragen over de voeding, verzorging of gezondheid van uw dier? Stel ze
gerust, vaak kunnen wij u een praktische oplossing bieden.

Data om te onthouden
Voorjaarskermis in Helmond van vrijdag 27 maart tot en met woensdag 2 april. Op zaterdag 28 maart zijn wij
niet aanwezig op de kermismarkt in het centrum van Helmond. Neemt u voldoende spullen op voorraad om deze
weken te overbruggen.

Goede vrijdag en Pasen van vrijdag 3 tot en met maandag 6 april.
Koningsdag op maandag 27 april.

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.

