De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief september 2016
Werelddierendag 2016
Op dinsdag 4 oktober as. is het weer Werelddierendag.
Op deze dag kunt u op de weekmarkt in het centrum van Eindhoven bij ons terecht voor een leuk cadeautje om uw
huisdier eens extra te verwennen.
Natuurlijk kan dat ook op alle weekmarkten voorafgaand aan 4 oktober. Wilt u weten waar?
Kijk op www.dierelier.nl voor locaties en openingstijden.
Ter gelegenheid van Werelddierendag worden er overal activiteiten
georganiseerd. Op Facebook/dierelier en Twitter@dierelier vindt u meer
informatie over activiteiten bij u in de buurt.

Nieuw: De Dierelier nu ook in Eindhoven Centrum!
Sinds kort staan wij ook op de weekmarkt in het centrum van Eindhoven. U vindt ons op
het 18 Septemberplein, bij De Bijenkorf.
Elke dinsdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 uur (in de winter tot 14.00 uur) bij ons terecht
voor alle spullen op het gebied van huisdieren. En voor een goed advies (= gratis).

Gezond gewicht van uw hond
Weet u of uw hond op gewicht is?
Op onze website vindt u handige tips om zelf te controleren of uw hond niet te dik of juist te
dun is. Ook vindt u daar meer informatie over goede voeding en de juiste toediening.
Goede voeding is natuurlijk van essentieel belang voor een goed gewicht. Bij De Dierelier kunt u
terecht voor kwalitatief goede voeding van het merk Puro. Een goed product voor een redelijke
prijs.
En kent u het gemak van onze Helmondse bezorgservice? Nooit meer sjouwen met zakken
hondenvoer, kijk voor meer info op www.dierelier.nl bij “Thuisbezorgen”.

Bezoek ons ook eens op een andere manier
Wij stellen uw bezoek aan onze weekmarkten natuurlijk erg op prijs. Maar wist u dat er nog andere manieren zijn om
ons te bezoeken?
Op onze website www.dierelier.nl vindt u veel nuttige informatie. Ook op Facebook/dierelier en Twitter@dierelier kunt
u terecht voor interessante en leuke berichten. Wij nodigen u van harte uit om deze pagina’s eens te bezoeken. Liken,
delen en het schrijven van een review vinden wij altijd heel fijn!
U kunt zich ook aanmelden om maandelijks een nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen. Zo mist u zeker niets!

Elke week op de markt in -Eindhoven-ValkenswaardHelmond
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.

