Nieuwe huisstijl voor Chocinella
Zoals u boven aan deze nieuwsbrief kunt zien, heeft Chocinella sinds kort een nieuw logo en een nieuwe
huisstijl. Ik ben hier heel blij mee en hoor graag wat u er van vindt. Ook via deze weg wil ik Studio Janien
hartelijk bedanken voor het ontwerpen van deze prachtige huisstijl. Naast huisstijlontwerp, kunt u bij Studio
Janien ook terecht voor Belly Painting. Erg leuk als cadeau aan een aanstaande moeder voor een Baby
Shower. Ook maakt Janine van steigerhout prachtige naambordjes voor bijvoorbeeld de deur van de
babykamer. Hiervoor kunt u terecht in haar web hop Liefhout, waar u ook andere leuke kraamcadeautjes
kunt vinden.

Chocoladeproeverij voor Moederdag
Nog een leuk cadeautje nodig voor Moederdag? Neem uw moeder dan zondag 10 mei mee naar de speciale
Moederdag-Chocoladeproeverij van Chocinella. Tijdens deze proeverij zal ik u van alles vertellen over
chocolade. Ik laat u zien en beleven hoe cacao groeit, hoe chocolade gemaakt wordt en waarom de
chocolades die u tijdens de proeverij proeft, zoveel intenser smaken. Speciaal voor deze Moederdag zal ik
ook een tipje van de sluier oplichten waar het gaat om de relatie tussen chocolade, vrouwen en Moederdag.
Natuurlijk gaan we ook verschillende chocolades proeven en leert u hoe goed proeven in zijn werk gaat.
Kortom een heerlijke middag vol chocolade!
U bent vanaf 14.00 van harte welkom aan de Boersterweg 14 in Ten Boer om deze Proeverij mee te beleven.
De proeverij duurt ongeveer 2 uur en kost €17,50 p.p. (Tweede kaartje €15,-) Dit is inclusief koffie/thee,
chocolade en een aandenken om thuis na te genieten. Mocht u zich alvast willen opgeven, dan kunt u mailen
naar info@chocinella.nl of bellen met 06-10646940.

Agenda Mei
Zaterdag 9 mei 12-17 uur Stadswegfestival Stadsweg Garrelsweer e.o.
De afsluiting van het Project: "Stadsweg, een drukbezochte route" wordt zaterdag 9 mei gevierd met het
Stadswegfestival. Het project heeft de oude handelsroute van Groningen naar Delfzijl en verder naar
Duitsland opnieuw op de kaart gezet en beleefbaar gemaakt voor wandelaars en fietsers.
Tijdens het afsluitende festival, dat plaats zal vinden in en om Garrelsweer, kunt u d.m.v. een lekkerlandsschap-fietstocht (start 10 uur Delfzijl of Groningen) een deel van het tracé beleven en proeven van de
lekkernijen die het landschap u biedt. Ook kunt u kennismaken met historische bedrijvigheid langs de
stadsweg of lekker struinen op de Garrels Gruttersmarkt in Garrelsweer. Om 13.00 zal in Garrelsweer de
officiële opening van de "Nieuwe Stadsweg" en de bijbehorende App plaatsvinden.
Het volledige programma vindt u in de folder: De Stadsweg, een druk bezochte route
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Zondag 10 mei Moederdag-Chocoladeproeverij, Boersterweg 14 Ten Boer
Speciaal voor Moederdag organiseert Chocinella een
bijzondere Chocoladeproeverij. Niet alleen leuk om zelf alles
over chocolade te weten te komen, maar ook leuk als cadeau
voor Moederdag. U maakt kennis met Fine Flavor chocolade
en proeft van de lekkerste chocolades ter wereld.
De proeverij vindt plaats aan de Boersterweg 14 in Ten Boer,
start om 14.00 uur en zal ongeveer twee uur duren. Bij de
middag is inbegrepen: koffie/thee, workshopmaterialen en
een kleinigheidje om thuis van na te genieten.
Kosten: €17,50 p.p. 2e kaartje €15,Zaterdag 16 mei Streekmarkt Borg Verhilderum
Kom het voorjaar proeven op de Streekmarkt bij de Museumboerderij van Borg Verhildersum. U kunt terecht
voor kazen, echte Groninger honing en mosterd, vlees, cider en nog veel meer heerlijkheden. Ook kunt u in
de boerderij terecht voor een kopje koffie of een kopje huisgemaakte soep.
Ook Chocinella is weer aanwezig met de lekkerste chocolades van de wereld. o.a. van Michel Cluizel, Original
Beans, Marou en Raw chocolate van Pacari. Kom proeven en trakteer u zelf op één van deze Fine Flavor
chocolades.
De streekmarkt vindt elke derde zaterdag van de maand van 10.00-16.00 uur plaats aan de Dijkstilsterweg 4
te Leens
Zaterdag 23 mei Streekproductenmarkt Ewsum Middelstum
Tijdens deze speciale Pinkstermarkt kunt u naast voor de vertrouwde streekproducten deze keer ook terecht
voor brocante en lifestyle. Kom proeven en beleven op zaterdag 23 mei van 10.00 tot 16.00 uur op het oude
borgterrein van Ewsum, Oosterburen 1, Middelstum.
Ook Chocinella is weer aanwezig met de lekkerste chocolades van de wereld. o.a. van Michel Cluizel, Original
Beans, Marou en Raw chocolate van Pacari. Kom proeven en trakteer u zelf op één van deze Fine Flavor
chocolades.
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