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Het eerste volledige kwartaal van Chocinella zit erop en ik mag zeker niet klagen. Iedereen reageert
positief en chocolade tovert bij eigenlijk iedereen een lach op het gezicht. Begin april begon het
allemaal met drie proeverijen met een Frans tintje in het kader van de tentoonstelling ‘Nederland in
de Franse tijd’ van Museum Stad Appingedam. Aangezien de eerste twee proeverijen binnen de kortste
keren vol zaten, werd er een derde proeverij gepland, die ook al voor de officiële deadline volledig vol
zat.
Na deze vliegende start organiseerde ik met Moederdag een speciale proeverij met het thema liefde,
moederliefde en chocolade. Deze proeverij wist de aandacht te trekken van een geïnteresseerde
journalist van het Dagblad van het Noorden, waardoor nog veel meer mensen van de proeverij
hoorden. Uiteindelijk resulteerde dit in een gezellige middag met lekkere chocolade, enthousiaste
bezoekers en voor mij een voldaan gevoel.
Met nog een speciale proeverij met Nederlandse chocolades
op tweede Pinksterdag en een proeverij over
cacaopercentages op het programma voor a.s. zondag, gaat
het lekker met Chocinella. Zeker nu ik heb gemerkt dat mijn
product ook geschikt is voor allerhande markten en
evenementen en ik het ook nog eens heel leuk vind om hier
te staan. De markten in de Heemtuin in Muntendam en
tijdens het Trommel Treffen bij Andledon waren in elk geval
erg leuk en succesvol.
Ik ga dan ook vol goede moed en energie verder en hoop u ook de komende maanden op de hoogte
te mogen houden van mijn activiteiten en aanbod. Mocht u ook via andere kanalen van Chocinella
willen horen, dan kunt u mij volgen via Twitter via @Chocinella of via mijn Lifestyle pagina op
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Noldas-Lifestyle/481830325214336. Of natuurlijk
gewoon via mijn website: www.chocinella.nl, waarop hopelijk binnenkort ook mijn arrangementen
terug te lezen zijn.
Voor nu een chocolade zomergroet,
Namens Chocinella
Nolda Straatman.

