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Zomervakantie
Na een koel en winderig voorjaar staat nu toch echt de zomer voor de deur. Voor veel
mensen ook vakantietijd.
Ook wij zijn in augustus gedurende twee weken gesloten: van maandag 3 tot en met
zondag 15 augustus. In deze periode zijn wij niet op de markt en kunt u ook geen
gebruik maken van onze bezorgservice. Neemt u voldoende spullen op voorraad om deze
periode te kunnen overbruggen. Natuurlijk wensen wij al onze klanten een hele fijne zomervakantie toe. Vanaf
maandag 16 augustus zijn wij u weer graag van dienst. Deze informatie kunt u nalezen op www.dierelier.nl

Vlooien en teken
Warmer weer betekent ook weer meer last van vlooien en teken.
De larven van de teek hebben overwinterd en worden weer actief. Ze groeien uit tot
volwassen exemplaren en voeden zich met bloed van alles wat voorbij loopt (hond,
kat, vogel, mens). De tekenbeten zelf zijn niet echt schadelijk. Wel kunnen teken
ziekten bij zich dragen en in het bloed van hun gastheren afgeven. Kijk uzelf en uw
dier dus regelmatig na op de aanwezigheid van teken en verwijder ze meteen. U kunt
bij ons terecht voor tekenpincetten en voor middelen om teken te bestrijden. Vraag
ernaar en laat u goed adviseren.
Ook vlooien kunnen zich nu explosief vermeerderen en een bron van overlast vormen voor uw huisdier. Ook hier
geldt: bestrijden en preventieve maatregelen nemen. Wij helpen u graag.

Plastic draagtassen
Er is veel discussie over het gebruik van plastic draagtassen. Er wordt een wet voorbereid die het
gratis meegeven van plastic tasjes verbiedt. Deze wet is nog niet aangenomen door de Tweede
Kamer. Deze maatregel wordt overwogen omdat het plastic zwerfafval zo’n groot probleem
vormt. Niet alleen op het land, maar vooral in de oceanen. Het is dus heel belangrijk dat we
bewust omgaan met plastic. U en wij moeten ons daarvoor inspannen. Dus: gebruik zoveel mogelijk uw eigen tas,
hergebruik uw plastic tas of gooi hem bewust bij het afval. Inleveren bij kringloopwinkels kan ook, zij zijn er blij mee.

Zomerkermis in Helmond en Waalre
Op dinsdag 7 juli zijn wij niet aanwezig op de kermismarkt in Waalre. Op dinsdag 14
juli zijn wij daar weer op de markt.
In Helmond wordt de zomerkermis gehouden van 9 tot en met 15 juli. Daarom zijn wij
op zaterdag 11 juli niet aanwezig. Op zaterdag 18 juli zijn wij er weer. Kijk voor meer
informatie over de kermis op www.helmondkermis.nl
Neemt u wat extra’s mee in de voorafgaande weken, zodat u niet misgrijpt op uw
favoriete dierenbenodigdheden.

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.

