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NIEUWSBRIEF 1 – 2015 

Beste Chocoladeliefhebbers, 

Ik hoop dat het jaar 2015 voor u allen goed begonnen is en dat de rest van het jaar u het 

allerbeste zal brengen. Dat het een jaar mag worden met veel chocoladeplezier en dat we 

samen mogen genieten van de goede smaak van chocolade. 

Voor mij begon 2015 rustig en ik kon op mijn gemak nagenieten 

van alle leuke en gezellige markten en proeverijen, die ik in 

december mocht geven. Niet alleen werd ik uitgenodigd op een 

verscheidenheid aan kerstmarkten door de hele provincie, ook 

mocht ik een lezing geven voor de vrijwilligers van het 

Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel. 

Misschien niet voor iedereen naast de deur, maar mocht u in de 

buurt zijn zeker een bezoekje waard. Tot 22 februari kunt u hier 

nog genieten van de speciale Chocolade-tentoonstelling ‘Oh la, 

la chocola’. 

Maar een nieuwjaar betekent natuurlijk niet dat er niets meer te 

beleven valt op het gebeid van chocolade en dat ik stil kan gaan 

zitten. Nee, ook in het nieuwe jaar hoop ik weer aanwezig te zijn op streekmarkten, 

proeverijen en lezingen te geven en natuurlijk nieuwe bijzondere chocolades voor u te 

ontdekken.  

Streekmarkt Verhildersum. 

Stil zitten hoef ik zeker niet. Zo hoop ik zaterdag 17 januari weer van de partij te zijn tijdens 

de streekproductenmarkt in de Museumboerderij van Borg Verhildersum. U kunt bij mij weer 

terecht voor de lekkerste chocolades van de wereld. o.a. van Michel Cluizel, Original Beans en 

Marou. En natuurlijk mag u ook komen proeven. De streekproductenmarkt bij Verhildersum 

wordt elke 3e zaterdag van de maand gehouden van 10.00-16.00 uur aan de Dijkstilsterweg 4 

in Leens. 

Chocoladeproeverij: ‘Chocolade en de liefde’ 

Valentijnsdag komt er weer aan. Een dag om je geliefde in het zonnetje te zetten. Een dag 

waarop veel chocolade cadeau wordt gedaan. Weet u eigenlijk waarom? Is het echt waar dat 

chocolade als afrodisiacum werkt? Onder het genot van een lekker stukje chocolade vertel ik 

u op vrijdagavond 13 februari meer. Natuurlijk leert u ook alles over chocolade, smaak en hoe 

goed te proeven en bent u veel beter in staat de verschillende smaken in chocolade 

herkennen. 

Of het nu als Valentijns cadeau voor uw geliefde is of gewoon een gezellig lekkere avond voor 

uzelf. U bent van harte uitgenodigd voor de chocoladeproeverij ‘Chocolade en de liefde’. 
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De proeverij vindt plaats op Vrijdagavond 13 februari van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur, 

aan de Boersterweg 14 in Ten Boer. De kosten bedragen €17,50 p.p. maar komt u met 2 

personen dan kost het tweede kaartje slechts €15,- 

Kunt u niet wachten om er achter te komen wat chocolade en Valentijn met elkaar te maken 

hebben? Geef u dan nu al op via info@chocinella.nl of bel mij op 06-10646940. (Graag 

opgeven i.v.m. beperkt aantal plekken) 

Wilt u uw Valentijn deze avond extra verwennen, bestel dan tevens het speciale Valentijns 

cadeautje na afloop van de proeverij. Kosten €2,- per cadeautje. 

 

Chocinella draagt bij aan online 

chocoladeschatkamer. 

Afgelopen maanden heb ik samen 

met online cultuur- en toerisme-

platform if then is now gewerkt aan 

het aan een ontmoetingsplek over 

chocolade voor de liefhebbers van 

dit ‘godenspijs’. Bezoekers van de 

tentoonstelling ‘Oh la la chocola’  

en natuurlijk ook alle andere 

chocoladeliefhebbers hebben via 

een galerij aan plaatjes toegang tot allerlei informatie en weetje over chocolade. Maar dat 

niet alleen, ook wordt u via deze artikelen verwezen naar locaties, die iets met chocolade of 

bonbons te maken hebben. Gaat u zelf maar eens kijken. Klik op het plaatje en dompel u onder 

in de chocolade. Veel plezier! 

 

Hartelijke Chocolade-Groeten, 

Nolda Straatman 

 

 

Bekijk ook de vernieuwde homepage: www.chocinella.nl 
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