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 NIEUWSBRIEF
 

Regelmatig ontvangen we reacties op onze nieuwsbrieven van lezers die het 
programma Outlook Office gebruiken want die kunnen de beginregels niet goed lezen 
omdat ons logo er vervelend doorheen loopt. Technisch bleek er geen oplossing 
voorhanden, dus dan nu maar heel anders aangepakt, zelf aan de MS Outlook. Dus 
beste MS Outlook-gebruikers…zo moet iedereen voortaan alles prettig kunnen lezen. 
 

 
In maart zijn er o.a. 2 cursussen ‘Snij- en Basistechnieken Koken De cursus van ”. 
de donderdagavond (7,14,21 en 28 maart) is inmiddels vol. Maar voor de cursus van 
de maandagavond (4,11,18 en 25 maart) zijn nog enkele plekken vrij. Wees er dus 
snel bij als je veel wil leren van vlees, groente, aardappelgerechten en vis en 
bovendien nog leert om te snijden als een chef-kok. Inschrijven kan nog t/m 3 maart 
a.s. (of tot eerder vol). 
 

 
A.s. maandag (25-02) gaan we ’s avonds van start met de kookshop ‘Het Half 
Varken’. Deze kookshop is vol, echter 1 persoon is achteraf gezien verhinderd. Wie 
wil die plaats overnemen? Als jij dat wil, stuurs.v.p. een e-mail naar 
info@kookschoolcastricum.nl. 
 

 
Ons paradepaardje: ‘Koken op Koksniveau’ heeft inmiddels voldoende 
inschrijvingen om van start te kunnen gaan. En dat doen we dan ook. Maar…we 
kunnen nog twee mensen opleiden tot praktijk Kok. Ben jij diegene die wij zoeken? 
Overweeg dan om je in te schrijven voor deze onvergetelijke cursus waarin je alle 
kooktechnieken leert die een kok moet beheersen. En dat doen we middels 24 x een 
driegangen menu. Alle informatie tref je op onze site aan. Wil je een gesprek vooraf? 
Maak dan een afspraak want we staan je graag te woord en laten je graag 
onze moderne keuken zien. 
 

 
Hoera! KOOKCLUBKOOKSCHOOLCASTRICUM kortweg KCKC heeft inmiddels  
voldoende belangstellenden om van start te kunnen. Dat wordt superleuk, leerzaam 
en van culinair niveau. Binnenkort zullen wij er invulling aan gaan geven en de 
belangstellenden informeren. Dank jullie wel voor de belangstelling! 
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Zomaar wat berichtjes vandaag op teletekst: Laagste consumentenvertrouwen ooit, 
werkeloosheid gestegen naar niveau 1983, huizenprijzen naar niveau 2003. Deze 
berichten zien we al jarenlang vrijwel dagelijks en stemt velen somber. Crisis. 
Kookschool Castricum helpt je de crisis te bestrijden, want door onze cursussen 
bespaar je geld uit op je inkopen! Door jou vlot te leren koken en je te leren koken 
voor meerdere dagen tegelijk bespaar je jaarlijks veel geld op uitgaven aan snackbar, 
Chinees, afhaal Super enz. Maar ook leren we je de juiste porties te bereiden dus 
gooi je nauwelijks nog iets weg. We leren je anders in te kopen maar vooral om veel 
heerlijkheden zelf te maken of uit te snijden of, of, of. Kortom: een cursus bij 
Kookschool Castricum levert je uiteindelijk alleen maar geld op! 
 

 
Op 26 maart a.s. geven wij voorlopig onze laatste KookDemo met de herhaling van 
de succesvolle Kook-Drieluik (maaltijdsalades, omeletten en tosti). Kijk voor de 
aardigheid eens naar de reacties in ons gastenboek op onze website. Je weet 
niet wat je mist als je er niet bij was. Er zijn nog maar 4 plekjes vrij. 
 
In onze volgende nieuwsbrief maken we de kook-agenda voor april bekend. Wat we 
wel al weten is dat de cursus ‘Snij- en Basistechnieken Koken’ die maand op 
maandag (8, 15, 22 en 28 april) is. Als je daar in ieder geval bij wil zijn dan kan je 
desgewenst al een e-mail sturen (inschrijven voor die datum kan nog niet via de 
website) en dan reserveren we alvast een plek voor je. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Mulder 

Kookschool Castricum  
 
www.kookschoolcastricum.nl  
www.facebook.com/KookschoolCastricum  
info@kookschoolcastricum.nl  
 

 
Schrijf je in op onze website voor een KookShop, KookCursus of KookDemo. Gezellig & Leerzaam! 

 
De Loet 90  1902BL  CASTRICUM   06‐215 65 235 

 
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. 
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