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Nieuwsbrief juli 2015
Zomervakantie
De zomer is nu echt in ons land! Dat betekent ook vakantietijd.
Wij hebben in de maand augustus twee weken vakantie: van zondag 2 tot en

met zondag 16 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 tijd te
overbruggen. De laatste gelegenheid om inkopen te doen op de markt is in week
31, onze thuisbezorgservice sluit op zaterdagavond 1 augustus.
Natuurlijk wensen wij al onze klanten en hun familie een hele fijne zomervakantie toe.
Vanaf maandag 17 augustus zijn wij u weer graag van dienst. Deze en andere informatie kunt u altijd even
nalezen op www.dierelier.nl

LLLekkkerrr …..
Doggy Fries: ready-to-eat-frietjes voor de hond.
Gemaakt van maïsmeel en aardappelzetmeel.
Nieuw in ons assortiment in een zak van 80 gram voor € 3,45.
Echt een lekker tussendoortje!

Wat was het warm!
We hebben een periode gehad van extreme warmte, zozeer zelfs dat markten
gedeeltelijk afgelast werden.
Bij deze extreme temperaturen moeten we goed op onze eigen gezondheid en
die van onze huisdieren letten.
Op onze facebookpagina publiceren wij regelmatig tips en producten om uw
huisdieren goed door bijzondere omstandigheden te loodsen. De moeite waard
dus om eens te kijken op www.facebook.com/dierelier

Activiteiten in Valkenswaard
Op donderdag 16 juli is er draaiorgelmuziek tijdens de kermismarkt. De markt
staat op het Carrillonplein.
 Op donderdag 23 juli komt “Clown de Alles”, een doldwaze clown als directeur
van een vlooiencircus. Ook vandaag staat de markt nog op het Carrillonplein in
verband met de kermis.
 Op donderdag 30 juli is er een beveiligingsagent op de markt aanwezig om alles
in goede banen te leiden.
 Op donderdag 20 augustus ganzen drijven tijdens de weekmarkt. Kom het zelf meemaken!
Ontmoet ons ook op www.weekmarktvalkenswaard.nl en op de facebookpagina van de weekmarkt Valkenswaard.


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.

