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NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM - Sinterklaas en Kerstcadeau Koken op Koksniveau

NIEUWSBRIEF
DE (KOOK)CADEAUBON
Beste Kookliefhebber,
Sinterklaas is momenteel in het land en zodra hij weer naar Spanje gaat verschijnt de Kerstman. Beiden zijn gekleed
in het rood, hebben een lange witte baard maar zijn bovenal gulle gevers. Echter, in de loop van de jaren blijken zij
beiden ook kritischer te zijn geworden met het ‘klakkeloos’ geven van geschenken. Ze zijn daarom dan ook
voortdurend op zoek naar passende geschenken die geheel bij de wensen van de ontvanger aansluiten. Maar
bovendien zijn ze op zoek naar geschenken die wat flexibiliteit geven, wat keuze geven, modern zijn.
Het kon dan ook gebeuren dat wij het afgelopen jaar post uit Spanje en ‘ergens’ uit de omgeving van Lapland
ontvingen met de vraag of Kookschool Castricum cadeaubonnen kon regelen, want, zo schreven de heren ieder
afzonderlijk “Er zijn heel veel kookliefhebbers maar wij hebben soms moeite met het uitkiezen van het juiste
kookcadeau. Want de één wil een kookcursus, de andere een mooi mes o.i.d. de ander weer een kookdemonstratie
en zo gaat het maar door! Help!”.
Zo’n hartenkreet konden wij natuurlijk niet weigeren, dus voortaan klikken Sinterklaas en Kerstman <<<HIER>>>
voor een passende bon.

KOKEN OP KOKSNIVEAU (uitleg én een vraag aan jou)
Afgelopen zomer schreven wij een nieuwsbrief met als strekking dat er in januari 2014 een nieuwe cursus Koken op
Koksniveau (en de vervolgcursus: Zelfstandig Werkend Kok) zou aanvangen. In no time was dit vol geboekt! Dus
werd er dit najaar besloten om nog 2 extra cursussen in te lassen, namelijk 1 op de maandagavond en 1 op de
donderdagmiddag. Nou…met die maandagavond zit het wel goed, er is op dit moment nog wel 1 plaats vrij maar er
is ook veel interesse. Dus een snelle beslisser is de gelukkige.
Alleen op de donderdagmiddag wil het nog niet zo lukken. Misschien hebben we dat niet zo goed/duidelijk
gecommuniceerd, dus vandaar nog even deze reminder: Er is een cursus Koken op Koksniveau welke op 9 januari as.
om 12.30 uur aanvangt en er is nog alle plek vrij.
Nou is het zo dat wij graag zoveel mogelijk mensen willen leren koken als een kok. We kunnen ons voorstellen dat
het door de week en in de middag misschien lastig is. Onze vraag is dus: zijn er nieuwsbrieflezers die misschien een
cursus op een zaterdagmiddag zouden willen volgen? Kortom: zou er belangstelling zijn voor een weekendcursus?
Dat zouden we graag (100% vrijblijvend en nergens toe verplicht voelende willen weten). Indien je dat wel iets zou
vinden, zou je deze nieuwsbrief dan willen replayen. Alvast heel hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Ton Mulder
Kookschool Castricum
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Schrijf je in op onze website voor een KookShop, KookCursus of KookDemo. Gezellig & Leerzaam!

De Loet 90 1902BL CASTRICUM 06‐215 65 235
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.

Indien je de ontvangsst van onze nieuwsbrief niet op prijs stelt wil je dan zo vriendelijke zijn om deze te replayen onder vermelding van ‘AFMELDEN”? Dank je
wel.
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