De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief november 2015
Nieuw: Max en Toby Natural Reward
Vanaf nu bij ons verkrijgbaar: Max & Toby Natural Reward.
Dit zijn kleine koekjes, gebakken zonder granen, suiker
of smaak-, kleur- of conserveringsstoffen. Glutenvrij dus. En lang houdbaar.
Voorlopig verkrijgbaar in de smaak van hertenvlees.
Een verpakking van 210 gram kost € 4,95.

Decembermaand 2015
Vanaf zaterdag 14 november is Sinterklaas en zijn gevolg weer in Nederland. Dan breekt de
spannende tijd weer aan. Wist u dat u bij ons allerlei leuke surprises kunt vinden voor uw
huisdier? Van lekker kauwmateriaal tot een speciaal december-speeltje. O, kom maar eens
kijken!
En nu we het toch over de feestdagen hebben: van vrijdag 25 december tot en met
vrijdag 1 januari zijn wij niet op de markt. Zorg ervoor dat u voldoende spullen in huis
heeft om deze weken te overbruggen. Onze bezorgservice blijft wél open en u kunt
eventueel artikelen afhalen bij ons magazijn (graag even van tevoren bellen of mailen).
Vanaf zaterdag 2 januari zijn wij u weer graag van dienst.
U kunt deze informatie altijd nalezen op www.dierelier.nl

Verbod op gratis plastic tasjes

Zoals het er nu naar uitziet, komt er per 1 januari 2016 een verbod op het gratis meegeven
van plastic tasjes aan onze klanten. Wij vinden het heel erg jammer dat de overheid ons belet
om deze service te blijven verlenen.
Maar het is natuurlijk een goede zaak als we allemaal onze plastic tassen hergebruiken en/of
onze eigen boodschappentas meenemen. Wij stellen dat dan ook zeer op prijs.

Extra activiteiten in Valkenswaard
Op de weekmarkt in Valkenswaard:
 Op donderdag 3 december komt Zwarte Piet lekkers uitdelen.
 Op donderdag 17 december maakt de Kerstman zijn opwachting.

Extra activiteiten in Helmond


Op zaterdag 21 én 28 november rijdt het Pietentreintje door het Centrum.
Op 21 november is DJ-Piet aan boord.

Contact met ons
Kom langs op de markt / Kijk op www.dierelier.nl / Mail naar info@dierelier.nl
Bel 0492-546 897 (spreek eventueel een boodschap in) / Volg ons op Facebook en Twitter
Wilt u onze maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

