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Serious IceFun maandag 25 april
De koude winterdagen liggen inmiddels weer achter ons, en het moment is 
aangebroken om vooruit te kijken naar de warmere zomerdagen die gaan komen. Laat 
de zon maar schijnen! Tijdens deze middag komen we al helemaal in de stemming. 
Alle innovaties op het gebied van softijs en impuls ijs worden gepresenteerd. Bereid je 
vast voor op het mooie weer en laat je op maandag 25 april inspireren op het Serious 
IceFun event door Ola, Nic Nederland en VandeMoortele.

Wat ga je tijdens deze demo zien en proeven:

• Benieuwd naar de nieuwe handijsjes van Ola? Ola is aanwezig om je meer te vertellen over
de Magnum Remix, Cornetto Rose, Calippo Orange en de Knetterraket. Daarnaast vertellen
ze je graag over het promotiemateriaal en gepersonaliseerde ijskaarten.

• Laat je tijdens de Serious IceFun dag inspireren door Nic Nederland met de eindeloze
mogelijkheden met softijs. Een heerlijk softijsje maar dan net even anders. Kijk naar
simpele mogelijkheden om met een softijsje iets extra’s te doen door hem bijvoorbeeld aan
te kleden met suikerelementen als funny faces en party animals. Nic Nederland laat vanuit
het assortiment diverse mogelijkheden zien om simpel met vloeibare en of vaste toppings
een luxe softijsje 2.0 te maken. Je kunt dit niet alleen zien, maar om 14:45 ook zelf ervaren
en oefenen tijdens de IceFun workshop.

• Ben je benieuwd hoe je met een paar simpele stappen een echte Instagram 
eyecatcher kan maken? VandeMoortele laat je met freakshakes, wafels en donuts 
zien hoe je de ultieme ijsbeleving kan creëren. Ook dit kan je om 15:15 zelf ervaren 
en oefenen tijdens de FreakyIce Workshop.

Laat je tijdens het Serious IceFun event inspireren, maar vergeet vooral niet om alles 
te proeven!

Let op! Tijdens deze dag zijn er speciale diepe acties 
beschikbaar die exclusief zijn voor de aanwezigen.
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Veldboer Eenhoorn 

Algemeen
Veldboer Eenhoorn
De Corantijn 32 
1689 AP Zwaag
Postbus 177, 1620 AD Hoorn
T. 0229 234044 / F. 0229 213725
info@veldboereenhoorn.nl

Locatie: 

Experience Room (boven het Bakkersatelier)  De 

Corantijn 95, 1695 AP Zwaag

Globale tijdsplanning:

14:00 Ontvangst en start event
14:45 IceFun workshop Nic Nederland
15:15 FreakyIce workshop Van de Moortele

tel:0229 234044
mailto:info@veldboereenhoorn.nl
www.veldboereenhoorn.nl
https://www.facebook.com/veldboereenhoorn
https://www.instagram.com/veldboereenhoorn/
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