De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief oktober 2016
Halloween met Vladimir Vleermuis
Tijdens het laatste weekend van oktober vieren we weer Halloween.
Ter gelegenheid van dit super-enge feest hebben wij een (gratis) toepasselijk cadeautje
voor u.
Wilt u weten wat dat is? Ga naar www.dierelier.nl en download de waardebon. Daarop
staat ook precies wat u verder nog moet doen om het presentje te ontvangen.
Tot gauw op de markt!

Buitenvogels
Weer volop verkrijgbaar: alles om de buitenvogels in uw tuin de winter door te
helpen. U kunt bij ons terecht voor de bekende artikelen als vetbollen, pindanetjes
en vogelpindakaas (zonder zout!). Maar wij hebben ook minder gangbare artikelen
zoals gedroogde meelwormen in ons assortiment.

Kerstvakantie 2016
Het lijkt nog heel ver weg, en dat is het ook nog wel.
Toch laten wij u alvast weten dat wij tussen Kerst (zondag 25 en maandag 26 december) en Nieuwjaar (zaterdag 1
januari) gewoon op de weekmarkten aanwezig zijn.
Dat betekent dat wij op dinsdag 27 december te vinden zijn in het Centrum van Eindhoven,
op woensdag 28 december bij WoensXL en op het Kastelenplein in Eindhoven en op
donderdag 29 december in het Centrum van Valkenswaard.
Alleen op Oudejaarsdag (zaterdag 31 december) zijn wij niet aanwezig op de markt in het
Centrum van Helmond.
Ook onze Helmondse bezorgservice blijft (behoudens op de feestdagen) ook gewoon in
bedrijf.
Vanaf maandag 3 januari 2017 zijn wij u weer graag van dienst volgens het gebruikelijke
schema. U kunt deze informatie altijd raadplegen via onze website en onze Facebook- en
Twitterpagina’s.

Standwerkersconcours in Valkenswaard
Op donderdag 27 oktober (tijdens de Herfstvakantie) vindt er op de weekmarkt in
Valkenswaard een standwerkersconcours plaats. Ongeveer 15 deelnemers strijden om de
wisselbeker. Komt dat zien en horen!

Elke week bij u 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 (laat eventueel uw contactgegevens achter)  ٭Volg ons op @dierelier
en @dierelier * Wilt u onze maandelijkse nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox ontvangen,
stuur ons dan even een mail.

