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Kookschool Castricum

Van: Ton Mulder
Verzonden: woensdag 16 januari 2013 14:54
Aan: Ton Mulder
Onderwerp: NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM - EXTRA EDITIE - KOOKDEMO'S EN 

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

Onze laatste nieuwsbrief was wel heel erg uitgebreid en vandaar ditmaal een beknopte extra 
editie: 
  
VROEGBOEKKORTING: 
In maart wordt de cursus Snij- en Basistechnieken Koken gegeven op de donderdag (7,14,21 en 
28 maart). De normale prijs is e. 155,- per cursist. Echter wegens succes geven wij nogmaals een 
vroegboekkorting van maximaal e. 15,- indien je deze week t/m zondag a.s. nog reserveert. 
Volgende week wordt de korting e. 12,50 de week daarop e. 10,- enz. Als je wil inschrijven dan 
kan dat <<<HIER>>> 
Voor meer informatie over de cursus, zie onze website www.kookschoolcastricum.nl  
  

OVERZICHTELIJKE OPSOMMING VAN DE KOOKDEMO'S IN FEBRUARI: 
  
YOUR SPECIAL DESSERT e. 27,50 datum: 6, 14 en 27 februari (14e Valentijnsdag = uitsluitend voor 
alleenstaanden!) 
DE KUNST VAN HET OPMAKEN VAN FEESTELIJKE VIS- EN VLEESSALADES e.24,50 datum: 7 en 13 februari. 
DE LEKKERE TREK e. 22,50  datum: 19 en 21 februari  
DE UITDAGING – "Dr. Ton" v/a e. 15,- tot max e. 22,50 datum: 20 februari  
HIGH TEA & CLUB SANDWICHES e. 27,50 datum:: 26 februari 
KOOK- DRIELUIK e. 22,50 datum: 21 en 28 januari en op 28 februari 
  

Klik <<<HIER>>> voor het totale DEMO aanbod en uitleg over de inhoud. 

 

 

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. 


