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2871 CL Schoonhoven
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www.proef-schoonhoven.nl
Open
dinsdag-vrijdag (09.00-18.00 u)
zaterdag (10.00-17.00 u)
(en op maandag bij riviercruisers)

Proef! op TV
Op donderdag 28 oktober om
17.20 uur is Proef! te zien in het
programma „Kek‟ van TV West.

Donderdag 28 oktober 2010

Eenmalige actie a.s. vrijdag en zaterdag 29 en 30 oktober

Gratis ijsjes tot besluit
Tot besluit van het zomerseizoen
geeft Proef! komend weekend gratis
ijsjes weg aan iedereen die de
ijssalon bezoekt.

Als onderdeel van het programma bezocht presentatrice Tialda
Bottema in oktober de winkel en
maakte een item van enkele minuten.
Info: http://www.westonline.nl/
Programmas/Kek.

De actie begint op vrijdag 29 oktober als tijdens Halloween tussen 18.30
en 20.00 uur alle kinderen worden getrakteerd op een gratis ijsje. Zaterdag
30 oktober is er (zolang de voorraad strekt) gratis ijs voor iedereen.
Met de actie wil Proef!-eigenaresse Kristel van der Schaaf de klanten van
haar nieuwe winkel op een gepaste manier bedanken. “Vanaf de opening
van onze nieuwe winkel in mei hebben we ontzettend veel leuke reacties
gehad en een grote kring aan vaste klanten opgebouwd. Daarom vonden
we het een leuk idee om iedereen aan het einde van de zomer te bedanken
door het weggeven van een ijsje. Als de actie een succes is maken we er
zeker een traditie van!”

Het programma wordt een week
lang herhaald en is ook te zien
bij Programma Gemist.

We t h o u d e r s c h e p t e i j s

Nieuw: bonbons
Vanaf 1 november verloopt
Proef! heerlijke bonbons! Stel
uit maar liefst 20 soorten uw
eigen combinatie samen.
Verkrijgbaar voor twee, of in
een cadeauverpakking van
250, 275 of 500 gram.
Leuk voor Sinterklaas en Kerst!

Aangemoedigd door nieuwsgierige leerlingen en ouders schepte de Schoonhovense wethouder Peter Matheij onlangs
ijs bij de nieuwe Koningin Emmaschool in
Schoonhoven.
Samen met Proef! trakteerde de wethouder
ruim honderd leerlingen en het personeel
van de school namens de gemeente eigenhandig op de zomerse lekkernij.
De sympathieke actie viel zeer in de smaak
bij de jeugd. “Hij mag morgen wel weer
komen, want ijs lust ik elke dag wel”, aldus
een spraakzame kleuter van groep 2.

HIGH TEA: reserveer nu!
Dé najaarshit: onze heerlijke High Tea met vele
zoete & hartige lekkernijen. Zoals bonbons, brownie,
chocoladebroodje, fruitgebakje, sandwiches, scone,
truffel van Goudse Stroopwafel, vers geperste jus
d’orange en natuurlijk: onbeperkt thee!
Reserveer voor € 17,50 p.p. in de winkel of via
(0182) 38 08 81

