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‘TIPPEL INN’

30 jaar!

Fam. van Schoonhoven
Krugerstraat 31, 8172 BE Vaassen, tel. 0578-571936

Friet
Friet
Friet

1989

11 januari 1989 - vrijdag 11 januari 2019

Bami
Nasi
Begin Januari 1989 kreeg het voorFrikandel
malig pand van melkboer Gijs de Vries

een andere eigenaar. Het echtpaar
Topstick
Freddy en Hetty van Schoonhoven
Viandel
werden samen de nieuwe eigenaren
Loempia
en ze besloten Cafetaria Tippel Inn
tot een succes te gaan maken. Freddy
Kroket
’s ouders waren Horeca ondernemers
Knakworst
van “Het verloren spoor” in Epe.
Freddy en ook zijn vrouw Hetty van
Braadworst
Schoonhoven-Bresser hadden daar al
Gehaktbal
de nodige werkervaring opgedaan. De
Sitostick
cafetaria in Vaassen droeg destijds al
de naam” Tippel Inn”. Het echtpaar
Saté
heeft twee zonen ; Ronald en Michael
Shoarmarol
.Zij droegen toen ze oud genoeg waren
allebei hun steentje bij in Tippel Inn.
Dolleminas
Lianboutje
Kipcorn
Kaassouﬂé
Portie bitterballen

Bij Ronald is die interesse voor de
Horeca gebleven en hij besloot kok
te willen worden. Ronald heeft zijn
zelfstandig werkend koks diploma
behaald en is toen werkzaam geweest
in verschillende luxe restaurants. In
een van deze restaurants werd Roos
de Boer zijn collega. Collega’s werden
vrienden en vriendschap werd liefde.
Inmiddels zijn zij ook een echtpaar.
Ronald besloot 2 jaar na de geboorte
van dochter Manon te gaan werken
bij zijn ouders in het bedrijf, dat is
nu ongeveer 12 jaar geleden. Voor
Michael is de het de interesse voor
auto’s en techniek die voor hem zijn
beroeps keuze bepaalde. Het personeel

Wist u dat

Satérol
Salade
Bereklauw
Hamburger
Nederland krijgt
Haantje (halve)
commerciële televisie
Karbonade

30 jaar geleden:

Het

bedrijf groeide uit zijn jasje en in

grote verbouwing geweest.

is altijd heel belangrijk geweest voor
Hetty en Freddy. Je maakt heel veel
samen mee en dat schept een hechte
band. Die band is vooral erg speciaal
met Rene Reezigt. Hij werkt al 24
jaar bij Tippel Inn. Volgend jaar heeft
hij zijn eigen jubileum, dan is hij 25
jaar in dienst. Het bedrijf groeide uit
zijn jasje en in 2008 is er een grote
verbouwing geweest. De cafetaria
werd groter maar gelukkig bleven de
mensen Kwaliteitscafetaria Tippel
Inn trouw. Ze staan nog steeds in de
rij voor de favoriete snack van veel
mensen, de ambachtelijke topstick

2008

Cafetaria Tippel Inn

is er een

met huisgemaakte pindasaus of iets
anders uit het ruime assortiment. Drie
jaar geleden zijn Ronald en Roos er bij
ingestapt als ondernemers. Kwaliteitscafetaria Tippel Inn is nu een V.O.F ,
een echt familie bedrijf. In de toekomst
willen zij als echtpaar de zaak voortzetten net zoals Hetty en Freddy dat al 30
jaar doen. Op deze manier geven zij het
spreekwoordelijke stokje door aan de
jongere generatie. Samen met een team
van medewerkers waar de Familie van
Schoonhoven erg trots op is.

1989

ACTIE WEEK
11 januari t/m 17

Per

januari

stuk voor maar

€1,-

Kroket

Opkomst van
plastic geld

Frikandel

Shaslik
Mexicano
Kipnugs
Schnitzel
Broodje tartaar
Smulrol
Vuurvreter

Kaassoufflé
Bami/nassi
30 JAAR

Dolle mina

30 JAAR

Tippel
In
de verb n voor
ouwing
.

Mexicano
Kipcorn
Kleine milkshake

De val van de
Berlijnse muur

Friet met mayo

President Bush
bezoekt Nederland

en zoon
Moeder in 2007
Contact

De Bangles hadden
grootste hit met
Eternal Flame

info@tippelinn.nl
Krugerstraat 33
8172 BE Vaassen
0578-571936

O.V Studentenkaart
geintroduceerd

Like ons op FB

Openingstijden

Team Tippel Inn

Let

op: gedurende de actieweek zijn onze spaarkaarten

niet geLdig voor Het verziLveren of sparen van punten.

Maandag: gesloten
Dinsdag: 11:30-23:00
Woensdag: 11:30-23:00
Donderdag: 11:30-23:00
Vrijdag: 11:30-23:00
Zaterdag: 11:30-23:00
Zondag: 11:30-20:30

