De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief april 2015
Nu ook contactloos betalen
Ongetwijfeld kent u het gemak van pinbetalingen bij ons op de markt.
Deze service is vanaf nu uitgebreid met de mogelijkheid om contactloos te betalen.
Als u een geschikte betaalpas heeft, kunt u handig en snel contactloos betalen door uw pas te
laten scannen. Bij bedragen tot en met € 25,00 betaalt u zonder pincode. Bij bedragen boven €
25,00 gebruikt u wel uw pincode.

Volop wegwerkzaamheden
Voor velen in deze tijd van het jaar een terugkerende ergernis: wegwerkzaamheden en de
daarbij behorende afsluitingen en omleidingsroutes.
Met dit latex hondenspeeltje kunt u er misschien uiteindelijk toch de humor van inzien.
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt voor € 5.95. Uitgevoerd in signaalkleur oranje: zeer
toepasselijk voor de maanden april en mei. Zoekt u een ander speeltje? Wij hebben een grote
keus in allerlei verschillende thema’s en uitvoeringen.

Inleveren lege cartridges
Gooit u uw lege printcartridges altijd weg? Niet meer doen! Ze zijn namelijk geld waard.
Vanaf nu kunt u bij ons uw lege cartridges, toners en oude mobiele telefoons inleveren. Voor
elk ingeleverd item ontvangen de Clini Clowns een vergoeding die varieert van € 0,25 tot
€ 3,00. U steunt hiermee dus niet alleen een goed doel, maar de materialen worden ook op
een verantwoorde manier hergebruikt en/of gerecycled. Mooier kan niet, toch?
Inleveren kan gewoon bij onze kraam op de markt. Wel graag verpakken in een plastic zak of tas.

Activiteiten in Valkenswaard


Op donderdag 30 april is er weer een speciale bloemenmarkt. Vanaf

de stoplichten bij de Leenderweg tot de stoplichten bij de Dommelseweg
vindt u een keur aan bloemen en planten in alle soorten en maten. De
gewone weekmarkt staat er natuurlijk ook. Op die dag kunt u ook genieten
van live Sinti-muziek en “Miep” komt op bezoek. Dat belooft een gezellige
markt te worden.
 Op donderdag 7 mei nemen we vast een voorschot op Moederdag
(zondag 10 mei). De weekmarkt Valkenswaard trakteert namens alle
kooplieden de aanwezige moeders.
 Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) wordt de weekmarkt gehouden te
midden van “Hemelse Sferen”. Wij zijn dan gewoon aanwezig op onze
vaste standplaats.
We hopen natuurlijk op mooi weer en een heleboel (extra) bezoekers op deze dagen. Kijk ook op onze Facebookpagina voor extra informatie over deze en andere activiteiten.

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.

