De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief april 2016
Twee keer 11 en zo gek als een deur: de Dierelier bestaat 22 jaar!
Op maandag 18 april 2016 bestaat De Dierelier precies 22 jaar.
In 1994 zijn we op kleine schaal begonnen met onze dierenspeciaalzaak op de
markt. Inmiddels zijn we een vertrouwd gezicht op de weekmarkten in Aalst,
Eindhoven, Valkenswaard en Helmond, en natuurlijk met onze bezorgservice.
Wij hopen dit nog lang vol te houden, dat is niet vanzelfsprekend in het huidige
economische klimaat. Wij bedanken al onze klanten voor hun vertrouwen in
onze onderneming en hopen u nog lang te ontmoeten op de weekmarkt.

Lentekriebels? Liever niet
De lente is nu echt begonnen. Door het warmere weer zijn ook vlooien en teken weer
aanwezig en actief. Bij ons kunt u terecht voor alle producten die nodig zijn bij het
voorkomen en bestrijden van vlooien en teken op uw huisdier of in zijn omgeving,
ook op biologische basis. En heeft u een vraag, kom gerust even langs voor een goed
advies. Op www.dierelier.nl vindt u meer informatie en handige tips over (de risico’s
van) vlooien en teken.

Meimaand, marktmaand
In de maand mei wordt op de weekmarkten in heel Nederland, en in andere
Europese landen, aandacht besteed aan de actie “Ik hou van mijn markt”.
Weekmarkten zijn essentieel voor de leefbaarheid van de wijken, en van de
binnensteden. Het voortbestaan ervan is dan ook heel belangrijk, ook al
worden markten vaak beschouwd als ouderwets en achterhaald.
Waarom houdt ú van de markt? Wij zijn benieuwd naar mooie marktverhalen
van klanten, kooplieden en andere ondernemers. In de maand mei gaan we
deze verhalen optekenen en er een mooi sfeerbeeld van maken. Het
resultaat kunt u zien op /dierelier en @dierelier.

Speciale activiteiten in april en mei
April en mei zijn traditioneel maanden met veel feesten en activiteiten:
Op woensdag 27 april viert heel Nederland Koningsdag. In Winkelcentrum
WoensXL wordt dan een vrijmarkt gehouden. De weekmarkt gaat wél door, maar
wij zijn dan niet aanwezig, ook niet ’s middags op het Kastelenplein.
Op donderdag 5 mei is het Hemelvaart en Bevrijdingsdag en wordt er in
Valkenswaard een speciale markt met veel extra activiteiten gehouden. Dit is altijd
gezellig en de moeite waard, wij zijn ook aanwezig van 9.00 tot 17.00 uur.

Elke week op de markt in Aalst-Eindhoven-Valkenswaard-Helmond
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 /dierelier en @dierelier
Wilt u onze maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

