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NIEUWSBRIEF VAN KOOKSCHOOL CASTRICUM - SPECIAL - voor iedereen die
kinderen heeft of kinderen kent die volgende maand eindexamen doen en daarna
gaan studeren - STUDENTENKORTING
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Ken jij ouders met een zoon of dochter binnenkort school verlaat en gaat studeren? Wil je dan deze e‐mail aan
hen doorsturen? Hartelijk dank daarvoor!

NIEUWSBRIEF SPECIAL
Beste Kookliefhebber,
Volgende maand is het dan zover. Er gaan weer duizenden jongeren beginnen aan hun eindexamens! Daarna volgt
hun vakantieperiode en dan…dan…dan…? Op eigen benen, het huis uit, op kamers en STUDEREN!
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En dat is dan gelijk veelal het begin van een jarenlange periode van junkfood, prutjes‐pasta en nitraat‐noedels! Want
koken? Nee, dat zat er nou eenmaal niet in bij de schoolopleiding, dus blijft goed en gezond koken voor alle
volgende studeerjaren het ondergeschoven kindje.

En dat terwijl gezond en smakelijk eten nou juist zo belangrijk is, zeker als je veel moet
leren. Een gezonde geest in een gezond lichaam, toch?

De oplossing? Geef je zoon of dochter de komende maanden tegen hoge korting een
kook‐opleiding bij Kookschool Castricum cadeau!
Voor de prijs hoef je het niet te laten want het betaald zich in veelvouden terug door forse besparingen ten opzichte
van prijzige doch doodgekookte en vitaminen vermoordende supermarktmaaltijden, diepvries‐ of kleffe
bestelpizza’s, duur maar maag‐verzurend junkfood en aanverwante “als ik vooral maar niet zelf hoef te koken”‐
happen.
Bovendien verkrijgt jouw zoon of dochter direct een prominente plaats binnen het studentencorps, want hij of zij
kan lekker koken! Zij stelen gelijk de show! En een dergelijk aanzien is natuurlijk een leuke bijkomstigheid om nog
betere studentenjaren te beleven.
Kortom: Goed, gezond en smakelijk kunnen koken geeft alleen maar voordelen:

‐ Je zoon/dochter eet gezond en lekker (en leert daardoor beter).
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‐ Bespaart tijdens de studie heel veel geld uit aan tussendoortjes en junkfood.
‐ En is een belangrijke spil in het studentenhuis, want zo lekker wil iedereen ook wel
eten.
‐ En jij, en dat is bepaald ook niet onbelangrijk, ervaart een zorg minder.

Wat biedt Kookschool Castricum voor studenten?
Welnu, wij bieden 2 prima kookoplossingen en deze zijn allebei leerzaam, boeiend en bovendien gezellig, want bij
Kookschool Castricum is koken leren geen straf. Integendeel!

1) KookShop voor “Studenten en Beginners”
2) MaandCursus “Snij‐ en Basistechnieken Koken”

In de eenmalige KookShop zijn wij in staat om in ca. 3 uur de belangrijkste beginselen en technieken van het koken
over te brengen en uit te laten voeren. Hieraan hebben de studenten in spe veel houvast voor de toekomst. Een
pittige KookShop. Klik <<<HIER>>> voor informatie.
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De MaandCursus is het beste wat een student kan overkomen, want je leert niet alleen alle belangrijke
kooktechnieken maar je leert ook heel goed snijden (als een kok). En dat maakt dat je ook nog eens heel snel kunt
koken. Deze Maandcursus is een van onze paradepaardjes (zie ook eens de reacties in ons gastenboek op de
website). Klik <<<HIER>>> voor informatie
Les 1: Leer je snijden en de bereiding van groenten. Les 2: Leer je alles van aardappelgerechten en groenten. Les 3:
Leer je alles van vleesbereidingen en wordt het snijden toegespitst. Les 4: Ga je aan de slag met vis en
visbereidingen. En daarna? Nou, daarna kan jij koken!

ONZE AANBIEDING (Studentenkorting):
Omdat wij het belangrijk vinden dat jouw zoon/dochter (en jonge mensen in het algemeen) goed en gezond leren
koken, bieden wij éénmalig het volgende:
De KookShop voor “Studenten en Beginners” kost normaliter e. 47,50 en de MaandCursus “Snijden‐ en
Basistechnieken Koken” e. 155, ‐
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In de periode juli, augustus en september kost voor studenten de KookShop voor “Studenten en Beginners” slechts
e. 40, ‐ in plaats van e. 47,50! Maar wil jouw zoon of dochter graag een vriend/vriendin meenemen dan mag deze
introduce mee voor maar e. 35, ‐
In de maanden juni, juli en september kost voor studenten de MaandCursus “Snij‐ en Basistechnieken Koken”
slechts e. 140, ‐ in plaats van e. 155, ‐! Maar wil jouw zoon of dochter graag een vriend/vriendin meenemen dan
mag deze introduce mee voor maar e. 125, ‐

Ben je geïnteresseerd? Klik dan <<< HIER>>> en geef je zoon/dochter een gezonde en smakelijk
studententijd!
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!
5

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.

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.
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