Proef!bericht
Haven 43
2871 CL Schoonhoven
Telefoon (0182) 38 08 81
www.proef-schoonhoven.nl
Open
dinsdag-vrijdag (09.00-18.00 u)
zaterdag (10.00-17.00 u)
Tijdens Koninginnedag (30
april a.s.) is Proef! uiteraard
gewoon geopend!

BONBONS BLIJVEN
Ook in de zomer hebben we
natuurlijk gewoon bonbons! U
vindt onze zomerbonbons achter
in de winkel.

Donderdag 31 maart 2011

A.s. zaterdag 2 april begint de Schoonhovense zomer!

Proef! heeft weer ijs!
Vanaf zaterdag 2 april a.s.
kunt u weer terecht bij Proef!
voor het allerlekkerste ijsje
van de Krimpenerwaard.
Ook dit hele zomerseizoen heeft u
keuze uit 13 verrukkelijke smaken,
waaronder onze bestseller ‘Zilverijs’,
het oerhollandse ‘Oranjeijs’ en de
altijd populaire smaak ‘Smurfen’.
Nieuw is de Verhuur van ijskarren waar we deze zomer mee starten. Zo
kunt u ook bij u thuis of op de zaak genieten van het ijs van Proef!
De prijzen zijn nog steeds hetzelfe: er is al een ijsje vanaf € 1,00!

Mod eshow op 4 a p ril

High Tea populair!
De High Tea van Proef! wordt
steeds populairder. Afgelopen
maanden genoten vele tientallen
gasten bij Proef! van verse zoete
en hartige lekkernijen.
Al vanaf twee personen boekt u
een overheerlijke High Tea. Reserveren kan via (0182) 38 08 81 of
via info@proef-schoonhoven.nl
(€ 17,50 per persoon).

APRIL-ACTIE:
Gratis Zilverijsje bij
iedere High Tea !

A.s. maandagavond 4
april tonen de beste
Schoonhovense modebedrijven hun nieuwste
collectie tijdens een grote
modeshow in cultureel centrum Het Bastion. Proef! is
natuurlijk aanwezig en
trakteert bezoekers op een
heerlijke bonbon.
Wilt u erbij zijn?
Entreekaarten zijn voor
slechts € 5,00 verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven, waaronder Daisy’s
Kralen & Sieraden (Lopikerstraat 3). Aanvang 20.30 uur.

Proef! steunt Oranje Boven
Op 30 april is het weer Koninginnedag. Proef! steunt natuurlijk het
organiserende Oranje Boven. We voorzien de vrijwilligers van de
oranjevereniging de hele dag van koffie, thee en natuurlijk Oranjeijs.
Zelf bent u natuurlijk de hele dag ook van harte welkom bij Proef! Voor
een Oranjeijsje of een feestelijk Oranjegebakje. Hare Majesteit
zou vast en zeker willen dat ze er zelf bij kon zijn in de ‘Creatieve
Oranjestad aan de Lek’!

