
NIEUWSBRIEF 

Beste Kookliefhebber, 

Het is weer de tijd voor een nieuwsbrief van Kookschool Castricum want de laatste nieuwsbrief is 

alweer van drie maanden geleden toen we nog geen weet hadden van de lockdown die ons nog te 

wachten stond. 

 

 

 

Maar inmiddels weten we wel beter. Want dachten we verleden jaar dat we met die dertien weken 

lockdown het ergste wel achter de rug hadden worden het er nu minimaal zestien weken. En dat is 

gerust pittig te noemen. Want 29 weken inhalen is bepaald geen kleinigheid. 

Toch zien wij alles vol vertrouwen en positief tegemoet en staan we te 

trappelen om weer open te gaan want . . . 

 

Betrouwbare Kookschool 

Iedere vier jaar moet Kookschool Castricum een diepgaand onderzoek ondergaan om geregistreerd 

te blijven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met die registratie weet jij dat je 

bij Kookschool Castricum goed zit. Maar ook dat jij voordelig uit bent omdat geregistreerde scholen 

zijn vrijgesteld van BTW.  

Wij zijn afgelopen maand weer met vlag en wimpel geslaagd voor de komende vier jaren. 



 

Leuke & leerzame Kookschool 

Wij hebben het mooiste beroep ter wereld. Want mensen goed en bekwaam leren koken is een feest 

om te doen en goed, gezond en smakelijk eten is een belangrijke basis voor iedereen. Bovendien, 

samen eten is gezellig en sociaal.  

 

Nu de restaurants nog gesloten zijn weet iedereen nu nog veel beter dan voorheen wat we allemaal 

missen en hoe belangrijk smakelijk en bekwaam koken is.  

Wij leren je koken tot in de puntjes en dat doen wij altijd in een gezellige setting. En wat is het toch 

leuk om te leren Koken op Koksniveau. (tip: kijk ook eens naar de reacties van cursisten in ons 

gastenboek. KLIK <<<HIER>>> ) 

 

Sterke Kookschool 

De lockdown i.v.m. de coronapandemie valt feitelijk onder de overmachtsclausule in onze algemene 

voorwaarden. Maar om die clausule toe te passen is onze eer te na. Dus geven wij gewoon alle 

gemiste lessen na de lockdown-onderbreking zodat niemand daar enige schade van ondervind! 

Wij houden van ons werk en wij geven om onze cursisten. Kookschool Castricum is dus naast een 

betrouwbare school ook een sterke kookschool. 

 

Vakbekwame praktijk-kookschool 

Kookschool Castricum werd in 2011 opgericht vanuit de zienswijze dat de koksopleidingen in 

Nederland nou niet bepaald om over naar huis te schrijven waren.  

Teveel onnodige theorie,                                  te lang durend en nauwelijks aansluitend bij de dagelijkse 

praktijk.  

 

En dat terwijl het een doe-vak is dat doelgericht moet zijn. Maar ook een vak waarvan de passie 

moet afspatten.  Waarin je met veel plezier bezig bent en je dagelijks geniet om voor mensen 

smakelijk en bekwaam te koken. En met die visie zijn we toen van start gegaan en dat bleek al heel 

snel een groot succes.  

https://www.kookschoolcastricum.nl/gastenboek-fotos-nieuws/gastenboek/


Want heel veel mensen; van volstrekte beginners, hobbykoks en culinaire liefhebbers tot 

professionele zzp’ers, horecapersoneel en 

restauranthouders hebben wij de afgelopen jaren de 

basis gegeven om goed en bekwaam te gaan koken.  

Daarom wordt binnen de horeca ons certificaat dan 

ook met veel graagte tegemoet gezien! 

 

Dankbare Kookschool 

En wat is het een beloning voor Kookschool Castricum 

om onze cursisten de weg te zien vinden naar het doel 

wat zij voor ogen hebben. Zo zijn er vele cursisten die 

succesvol eigen bedrijven begonnen zoals catering, Bed 

& Breakfast, restaurants, chambre d'hotes en 

lunchrooms. Maar bovendien vele cursisten die al in de 

horeca als keukenhulp of basis-kok werkzaam waren 

en uitgroeiden tot souschef of chef-kok. Dat is écht 

genieten voor ons!  

En helemaal is het genieten van al die beginners, 

hobbykoks en culinaire liefhebbers die een heerlijke 

cursus achter de rug hebben en daarmee voortaan 

thuis de sterren van de hemel koken!  

En heel veel waardering hebben we voor de cursisten die verworven vakbekwaamheid vrijwillig zijn 

gaan inzetten in bijvoorbeeld hospices en verzorgingshuizen.  

Kortom: Bij Kookschool Castricum wordt iedereen die écht wil leren koken een vakbekwame 

praktijk-kok. En wat je ermee doet is aan jou. Maar één ding is zeker. Wij geven jou met heel 

veel plezier les om voortaan te kunnen Koken op Koksniveau.  

 

Stap nu uit de coronaduisternis! 
Zie de toekomst weer zonnig tegemoet en schrijf je in voor de cursus Koken op Koksniveau!  

 

We hebben nog enige plaatsen vrij voor de: 

Dinsdagmiddagcursus, start 6 april as. van 12.30-16.30 uur (1 plaats) 

Maandagavondcursus, start 10 mei as. van 18.30-22.30 uur (enkele plaatsen) 

Woensdagmiddagcursus, start 16 juni as. van 12.30-16.30 uur (1 plaats) 

Woensdagavondcursus, start 16 juni as. van 18.30-22.30 uur (enkele plaatsen) 

Noot: Wij gaan er met bovenstaande startdatums van uit dat de avondklok voor of vanaf Pasen niet langer nodig is. Mocht dat 

onverhoopt verlengd worden dan schuiven de datums navrant op. 

KLIK <<< HIER >>> om de kookagenda’s van die cursussen te bekijken (scroll daar naar beneden). 

KLIK <<<HIER>>> om je in te schrijven. 

https://www.kookschoolcastricum.nl/kookcursussen/kookshop-kookcursus/cursus-koken-op-koksniveau/
https://www.kookschoolcastricum.nl/kookcursussen/kookshop-kookcursus/cursus-koken-op-koksniveau/cursusoverzicht-2018-koken-op-koksniveau/
https://www.kookschoolcastricum.nl/kookcursussen/kookshop-kookcursus/cursus-koken-op-koksniveau/inschrijfform-koksniveau/


 

Uitstel Kookshop en Maandcursus is geen afstel 

Zoals je bovenstaand al kon lezen gaan we gewoon al onze verplichtingen met veel plezier en inzet 

nakomen. En dat willen we zo snel mogelijk doen zodat we volgend jaar zomer weer helemaal ‘bij’ 

zijn. 

Toch gaat dat ten koste van iets, namelijk van onze Kookshops en Maandcursussen. Die kunnen 

helaas we voorlopig niet geven. En dat vinden we heel jammer want we missen het wel. Die zijn zo 

leuk om te doen.  

Want denk eens aan de kookshops Pizza & Pasta, Zelf Kroketten Maken, Kip Totaal, Feestelijke 

Saladeschotels, Kerstvoorgerechten enz. Maar ook onze oh zo succesvolle Maandcursus; Snij- en 

Basistechnieken Koken. We missen het. Maar het gaat helaas voorlopig niet.  

Dat betekend natuurlijk niet dat van uitstel afstel komt. Het komt. Maar het kan naar onze 

verwachting niet eerder dan na de zomer van 2022.  

 

Een nieuw begin na de lockdown 

We kijken er enorm naar uit…jou weer leren koken! En dus wordt de volgende nieuwsbrief er weer 

eentje die nog alleen maar over koken gaat.  

Dank voor het lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Mulder 

Kookschool Castricum 

 

 


