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Kookschool Castricum

Van: Ton Mulder
Verzonden: donderdag 7 februari 2013 01:45
Aan: Ton Mulder
Onderwerp: NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM - MET O.A. DE KOOKAGENDA VAN 

MAART 
Bijlagen: Kookschool_handtekening.jpg; KC - EMAILACHTERGROND_DEF.jpg

NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM 
  
  

  
OP VELER VERZOEK HEEFT KOOKSCHOOL CASTRICUM VOOR IEDEREEN DIE DE CURSUS SNIJ- EN 
BASISTECHNIEKEN KOKEN HEEFT GEVOLGD, DE SPECIALE VERVOLGCURSUS "HEERLIJKE 
KOOKTECHNIEKEN" SAMENGESTELD. 
Het is en uiterst leerzame en bijzonder leuke cursus die je in staat stelt om meer uit het koken te 
halen dan je voor mogelijk hield. De cursus start in maart op de woensdagavonden ( 6, 13, 20 en 
27 maart, van 19.00-20.00 uur). Klik  <<<HIER>>> voor meer informatie. 
  

Omdat het in februari niet mogelijk is (vanwege de korte duur van de maand en vanwege de 
krokusvakantie) om maandcursussen te volgen, is in maart de cursus Snij- en Basistechnieken 
Koken maar liefst op 2 verschillende dagen te volgen (maandagavond 4, 11,18 en 25 maart of op 
donderdag 7, 14, 21 en 28 maart). Op de donderdag zijn nog slechts 3 plaatsen beschikbaar 
maar op de maandag is nog alle plaats. Klik  <<<HIER>>> voor meer informatie. 

Heb je de KookDemo - KookDrieluik gemist? Dan is er nog een herkansing in maart en wel op 
dinsdag 26 maart van 19.00-21.00 uur.  

Klik  <<<HIER>>> om alles er over te lezen. 

Onze top-cursus "Koken op Koksniveau" start a.s. mei. Er zijn nog slechts 3 plekken beschikbaar. 

Wil jij nou ook leren koken als een kok? Klik dan  <<<HIER>>> om te kijken of jij die uitdaging 
aangaat. 

Er is gelukkig al veel reactie gekomen op ons voornemen om KCKC (kookclubkookschoolcastricum) op te richten. 
Inmiddels zijn er 10 aanmeldingen en we streven er naar 12. Heb je interesse? Ga dan naar onze site en meld je aan 
als geïnteresseerde (dat kan op iedere pagina rechts "peiling naar animo KCKC"). 
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PS: Indien u de ontvangst van onze e-mail niet op prijs stelt, wilt u deze e-mail dan replyen met de mededeling 'AFMELDEN'. Dank u wel! 

DISCLAIMER: Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De geadresseerde(n) c.q. ontvanger(s) kunt/kunnen aan dit bericht geen rechten ontlenen. Mocht 
dit bericht niet voor u bestemd zijn, dan vragen wij u vriendelijk om ons hiervan in kennis te stellen en vervolgens het bericht te verwijderen.In geval van vertrouwelijke 
en/of persoonlijke informatie is openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding dan wel gebruikmaking van het bericht niet toegestaan. Kookschool Castricum sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. 


