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Dental Mintz Bones voor de hond
Kent u ze al, de kleine Dental Mintz Bones, voor een frisse adem? In dit handige blikje zitten 40
Mintz Bones. Ze ontsmetten de mond van uw hond, dragen bij aan een frisse adem en verzorgen
bovendien het gebit. De perfecte en verfrissende (trainings)traktatie voor uw hond. En echt, het
werkt! Bij ons verkrijgbaar voor € 2.45 per blikje.

Plastic Tasje? Ik ben toch nie gek!
Op zaterdag 2 juli worden er op de zaterdagmarkt in Helmond gratis duurzame tassen uitgedeeld
aan het winkelend publiek.
Dit is een initiatief van Groen4life en de Stichting Beeld. Zij hebben, samen met heel veel
Helmondse vrijwilligers, stoffen tassen gemaakt uit restmaterialen. Dit is onder andere gebeurd in
wijk- en zorgcentra in de stad. Hierdoor werken we samen aan een goed alternatief voor de (niet
meer gratis) plastic tasjes.
Wilt u ook zo’n duurzame handgemaakte Helmondse tas gaan gebruiken? Kom dan op zaterdag
2 juli as. tussen 14.00 en 15.00 uur langs bij onze kraam.
Kijk voor meer informatie op www.groen4life.nl en www.stichtingbeeld.nl

Juli = Kermismaand
Juli is traditioneel kermismaand.
 In Aalst is het kermis van 2 tot 6 juli. Op dinsdag 5 juli zijn wij daarom niet aanwezig
op de verzette markt.
 In Helmond vindt de zomerkermis plaats van 7 tot en met 13 juli. Wij zijn niet
aanwezig op de verzette markt van zaterdag 9 juli.
 In Valkenswaard duurt de kermis van 15 tot 20 juli. Op de donderdagen 14 en 21
juli staat de markt daarom op het Carillonplein. Wij zijn op beide markten gewoon

aanwezig.
Wij wensen alle kermisliefhebbers veel plezier en mooi weer!

Zomerbraderie
Op zondag 31 juli staan wij met onze kraam op de zomerbraderie die in het centrum van
Helmond gehouden wordt. Gezelligheid in het hartje van de stad: braderie, vier podia met
life muziek en alle winkels open. U bent welkom tussen 12.00 en 18.00 uur. We hebben die
dag ook een speciale actie (zie /dierelier en @dierelier), dus kom gezellig langs.

Zomervakantie De Dierelier

Noteer alvast in uw agenda: van maandag 8 tot en met zaterdag 20 augustus zijn wij niet op de markt. Ook
onze bezorgservice is dan niet in bedrijf. Neemt u voldoende spullen op voorraad om deze tijd te overbruggen. Vanaf
maandag 22 augustus zijn wij u weer graag van dienst.
Wij wensen iedereen natuurlijk een fijne en ontspannen vakantie toe, met een behouden thuiskomst. En blijft u lekker
thuis, dan hopen we op mooi weer.

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 rechtstreeks in uw mailbox ontvangen, stuur ons dan even een mail.

