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)

Vacature
Proef! zoekt een zelfstandige
gastvrouw op oproepbasis. Pas
jij in ons team? Reageer dan via
info@proef-schoonhoven.nl of
kom langs in onze proeverij!

Nieuwe lunchkaart!
Heb jij onze nieuwe lunchkaart al
gezien? Want nu is het extra uitgebreid lunchen bij Proef!
Bijvoorbeeld met de nieuwe Proef!
Club Sandwich of 5 verrukkelijke
winterse tosti’s. Nieuwsgierig?
Alle info vind je in onze proeverij!

Dinsdag 11 oktober 2011

Schoonhovense winkeliers steunen Pink Ribbon!

14 oktober Ladies Night
A.s. vrijdag vindt de tweede Schoonhovense
Ladies Night plaats. Net als in 2010 wordt
grote drukte verwacht in de ruim 60 deelnemende winkels!
Ook dit jaar worden alle dames extra verwend in de
Zilverstad! Er zijn talloze aanbiedingen en de eerste
300 dames ontvangen een overvolle goodybag met
Schoonhovense producten!
De Ladies Night wordt georganiseerd door het Winkeliersplatform i.s.m.
Citymanagement Schoonhoven en staat in het teken van Pjnk Ribbon!
Op www.proef-schoonhoven.nl vind je onze aanbiedingen!

Op www.proef-schoonhoven.nl nu meer informatie dan ooit!

Onze website is vernieuwd!
De website van Proef! is nu helemaal
vernieuwd. Op proef-schoonhoven.nl
vind je alle informatie over onze
winkel, proeverij en ijssalon.

GRATIS IJS

Of over de zakelijke en consumentenproducten die we kunnen aanbieden.
Maar ook ons nieuws, onze aanbiedingen, acties en activiteiten kun je er
vinden

Ook dit jaar sluit Proef! het ijsseizoen feestelijk af. Tijdens Halloween op vrijdag 28 oktober a.s.
is er voor iedereen tussen 19.00
en 21.00 uur gratis ijs!

Op de hoogte blijven?
Neem dan direct een gratis abonnement op onze online nieuwsbrief!

23-11 Proefavond

Kerstpakketten bij Proef!

Tijdens Winter Zilverstad organiseren de verswinkeliers van Schoonhoven weer een Winterse Proefavond. Op woensdag 23 november ben je vanaf 19.00 uur welkom bij Huub Oostendorp (Albr.
Beijlinggracht 44, Schoonhoven).

Vorig jaar meteen al enorm populair en vanaf half oktober weer te bestellen: de Proef! kerstpakketten! Toon échte waardering voor uw personeel of relaties en geef dit jaar iets anders dan een cadeaubon of een
gourmetset… Kies uit één van de aantrekkelijke kertspakketten van
Proef! Of stel in de winkel zelf een pakket samen uit ons assortiment.
Info: www.proef-schoonhoven.nl/zakelijk/kerstgeschenken

