De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief januari 2016
Gelukkig Nieuwjaar!
Wij wensen al onze klanten en hun dierbaren een heel gezond en gelukkig 2016!
Wij zijn u ook in het nieuwe jaar weer graag van dienst op al onze markten en natuurlijk
ook met onze bezorgservice. Informatie over deze en andere zaken kunt u altijd vinden
op www.dierelier.nl. Ook kunt u via onze site 24/7 bestellingen plaatsen voor onze
bezorgservice.
Via Facebook en Twitter (/@dierelier) houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten en nieuws. Het liken en
delen van onze berichten vinden wij heel fijn.

Geen gratis plastic tasjes meer
Het zal u niet ontgaan zijn: vanaf 1 januari 2016 mogen wij geen gratis plastic tasjes meer
meegeven. Wij vinden het heel 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.
Dus: gebruik zoveel mogelijk uw eigen tas, hergebruik uw plastic tas of gooi hem bewust bij het
afval. Inleveren voor hergebruik bij kringloopwinkels kan ook, zij zijn er blij mee.
Als u toch een plastic tas bij uw boodschappen wilt hebben, brengen wij daarvoor € 0,02 in
rekening.

Buitenvogels in de winter
Tot nu toe was het nog niet zo’n hele koude winter, maar dat kan nog komen.
Om te genieten van de vogels in uw tuin, hebben wij verschillende artikelen in ons
assortiment. Denk bijvoorbeeld aan vogelpindakaas, vetkorrels en gedroogde
meelwormen. Maar u kunt ook bij ons terecht voor het “traditionele” vetbolletje,
pindanetje of strooivoer.
Wilt u meer informatie over tuinvogels, kijk dan eens op de site van de
Vogelbescherming.

Carnaval 2016
In 2016 valt Carnaval al vroeg in het jaar: van zondag 7 tot en met dinsdag 9 februari. Daarom
zijn wij niet op de markt op dinsdag 9 februari (Aalst) en ook niet op Aswoensdag 10 februari
(Eindhoven). Neemt u eventueel wat extra’s in huis om deze tijd te overbruggen.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval met veel leut, en de thuisblijvers ook een heel gezellige
tijd. Vanaf donderdag 11 februari zijn wij weer gewoon paraat.

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.

