
 

NIEUWSBRIEF 

 

Beste kookliefhebber, 

Een jaar geleden verzonden wij onze laatste nieuwsbrief en die begon met het volgende:  

We horen je denken “Zooooo….dat heeft lang geduurd! Eindelijk weer eens een nieuwsbrief van 
Kookschool Castricum. Dacht al dat ze me vergeten waren”. 

Nee natuurlijk niet! Natuurlijk zijn we je niet vergeten, integendeel zelfs!  

En vervolgens gaven wij de uitleg waarom dat zo kwam (o.a. lange wachtlijsten, vijf maanden 
lockdown, het inhalen van onderbroken lessen en het daarom later opstarten van de 
koksopleidingen) en sloten de inleiding af met: 

En daaraan hebben wij onze handen vol aan gehad. En tja, dan is het verzorgen van nieuwsbrieven 
niet de eerste prioriteit   sorry! 

 

NU, EEN JAAR LATER 

Opnieuw horen we je denken “Zooooo….dat heeft lang geduurd! Eindelijk weer eens een nieuwsbrief 
van Kookschool Castricum. Dacht al dat ze me vergeten waren”. 

Nee natuurlijk niet! Natuurlijk zijn we je niet vergeten, integendeel zelfs!  

Want we schreven verleden jaar ook nog het volgende: 

__________________________________________________________________________________ 

KOOKSCHOOL CASTRICUM GOOIT IN 2022 HET ROER OM  

 

Voortaan gaan wij: HEEL NEDERLAND LEREN KOKEN!!! 

En dat gaan wij doen op een nieuwe, andere en nog modernere wijze én bovendien vanaf een 
andere locatie. 

__________________________________________________________________________________ 

 



WAAROM? . . . NOU…DAAROM! 

 
De redenen dat wij einde 2021 definitief besloten om het roer om te gooien om Kookschool 
Castricum geheel toekomstbestendig te maken had aanvankelijk alles te maken met het succes van 
Kookschool Castricum! Door de vele aanmeldingen en almaar langer wordende wachtlijsten (en daar 
zijn wij heel trots op natuurlijk) konden we nauwelijks nog aan de vraag voldoen. 
  

 
 
Los daarvan hebben we een beperkt regiobereik. En natuurlijk kwamen er soms wel cursisten 
helemaal uit Groningen of Brabant (en zelfs uit België, Frankrijk, Noorwegen en Argentinië) maar de meesten toch 
uit de randstad. Maar ja. . . de mensen uit de overige regio’s hebben toch ook recht op goed 
kookonderwijs? (Vinden wij  ).  
 

                                                                                                      
 
Bovendien wil Kookschool Castricum niet langer afhankelijk zijn van eventuele lockdowns, van 
corona-ziekteverzuimen, van uitgestelde- c.q. inhaallessen enz. En daar komt dit jaar nog bij de 
energiecrisis met exorbitante prijzen voor gas, stroom en levensmiddelen waardoor de cursusprijzen 
sterk zouden moeten stijgen. En dat vinden we niet leuk! 

 
 
KORTOM:  

Wij willen voortaan iedereen snel kunnen onderwijzen zonder wachtlijsten. Wij willen heel 
Nederland bereiken om heel goed te leren koken. Wij willen geen stagnaties meer door zaken 
waaraan wij zelf geen invloed op hebben. En…wij willen heel voordelig zijn en dus voor iedereen 
bereikbaar. 
 

En dat, beste kookliefhebber, gaan wij doen!!! 

zonder toverstaf overigens   



DE STAND VAN ZAKEN 

  
We zullen je zo meteen uitleggen hoe de stand van zaken is maar nemen je eerst even mee naar het 
afgelopen jaar. 
 
Want al schreven wij verleden jaar dat einde 2022 het roer zou omgaan, waren we nog wel volop 
bezig met het geven van de lessen van onze topcursus Koken op Koksniveau. En die cursussen 
werden op 18 februari jl. afgerond (anekdote: die laatste dag was er een code rood-storm. De les werd dus geannuleerd  ).  
Vanaf dat moment werd de Kookschool ontmanteld en op 24 maart jl. vond de verhuizing plaats en 
begon een dag later de uitgebreide verbouwing. Voor privébewoning moesten er eerst twee etages 
verbouwd worden. Daarna werd er een aanbouw met kantoorruimte gemaakt. Vervolgens werden er 
opslagruimten gemaakt voor de kookschoolinventaris. Daarmee kwam de weg vrij om Kookschool 
Castricum 2.0 te gaan bouwen. Al met al worden al onze plannen in volgorde uitgevoerd. 
 
Maar. . . 
 
We zijn iets te optimistisch geweest bij het maken van de plannen. Want ja. . .het loopt iets uit, want 
niet alles gaat zoals wij voor ogen hadden. Zoals door: Materialen die te laat komen, een dak dat 
achteraf vervangen moest worden, personeelstekorten enz. (een beetje zoals bij ‘Ik vertrek’) 
 
Maar. . . 
 
We zijn op de goede weg! En optimistisch als we zijn verwachten we op dit moment van schrijven dat 
e.e.a. omstreeks begin maart voltooid zal zijn. Dus nog … 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Uiteraard staan we te trappelen van ongeduld om weer van start te kunnen gaan. 
 

 
 

Wij kijken er echt naar uit om jou op een andere, modernere én op een nog betere wijze te leren koken en 
houden je daarvan natuurlijk op de hoogte!  

 
 

Hoe we dat precies gaan doen blijft voor nu nog even een verassing en nee, het worden geen live online 
lessen. Wel wordt het heel leuk, heel leerzaam, heel duidelijk en heel voordelig. 



Zodra onze nieuwe keuken gereed is gaan wij voor je aan de slag en brengen we je op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

 
 

 
Dank voor het lezen en we wensen je hierbij heel fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en smakelijk 
nieuwjaar toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ton Mulder 
Kookschool Castricum 
 

 

 


