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Denkt u hier weleens over na?
Om buurten, wijken, steden en dorpen leefbaar te houden, is detailhandel essentieel.
Maar lokale ondernemers (en ook weekmarkten) kunnen alleen blijven bestaan als zij
een klantenkring hebben die regelmatig boodschappen in hun winkel of kraam komt
doen.
Denk daarom eens goed na of u uw inkopen wilt doen bij een webwinkel of grote
winkelketen verder weg, of toch gewoon bij de ondernemer om de hoek. Hij heeft u
hard nodig, net zoals de meeste mensen het fijn vinden om boodschappen te kunnen
blijven doen in hun eigen buurt.

Open huis bij De Dierelier
Van 15 maart tot en met 3 april is er weer Voorjaarskermis in het Centrum van Helmond. Dat
betekent dat de zaterdagmarkt twee keer niet op de vertrouwde plek gehouden kan worden.
Op deze twee zaterdagen (paaszaterdag 26 maart en zaterdag 2 april) houden wij
open huis bij ons thuis/magazijn aan de Hurksestraat 34 in Helmond.
U bent dan van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje uw inkopen
te doen of gewoon gezellig een praatje te maken.
Kijk op onze website, Facebookpagina of Twitter-account voor meer info.

Uw vijver in de winter
Tot nu toe hebben we niet zo’n hele koude winter gehad. Dat betekent dat
de vijvervissen blijven eten, omdat zij niet in rust gaan bij relatief hoge
temperaturen.
Daarom is het ook verstandig om toch een beetje te blijven voeren.
Goed om te weten: wij hebben sticks, korrels, vlokken en menu voor
vijvervissen in ons assortiment.
En hebt u vragen over uw vijvervissen: Stel ze gerust, wij helpen u graag.

Knotsgekke foto-actie
Wilt u een knotsgekke foto (laten) maken van uw hond?
Kom dan langs bij onze kraam of tijdens ons open huis. Wij hebben leuke attributen waarmee
uw hond hilarisch op de foto kan.
Wij zouden het leuk vinden om de foto te mogen publiceren op Facebook. Liken, delen en
taggen mag natuurlijk!

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.

