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Aanbod cursussen Culinair te Dendermonde 2019 – 2020  

 

      Voor cursussen om de 14 dagen - zie kalender op de website                                                               Alle lesdagen zijn onder voorbehoud vermeld en kunnen om organisatorische redenen nog worden gewijzigd. 
 

    Inschrijvingsmomenten te Dendermonde 
• tot eind juni 2019 via www.leerstad.be - knop Online inschrijven - daarna via onze nieuwe website www.cvofocus.be  

• aan onze balie te Dendermonde van 12 juni tot en met 2 juli, 

• vanaf 19 augustus elke werkdag 14.00 tot 20.00 uur, 

• vanaf 2 september tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Gastronomisch 
koken 

Deel 1: Lekker bakken 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Deel 5: Culinaire 
toppers 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Op culinair avontuur A 
(avond* - om de 14 dagen) 

 

Deel 1: Lekker bakken 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Deel 3: Trendy koken 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Deel 5: Feestelijk koken 
- herfst/winter (wekelijks) 
(avond* – semester 1) 
+ 

Deel 6: Feestelijk koken 
- lente/zomer (wekelijks) 
(avond* – semester 2) 

 

Deel 1 – Lekker koken A 
(wekelijks) 
(avond* – semester 1) 
+ 

Deel 2: Lekker koken B 
(wekelijks) 
(avond* – semester 2) 

 
Deel 3: Trendy koken 
(wekelijks) 
(avond* – semester 1) 
+ 

Deel 4: Gastvrij koken  
(wekelijks) 
(avond* – semester 2) 

Deel 1 – Lekker koken A 
(wekelijks) 
(avond* – semester 1) 
+ 

Deel 2: Lekker koken B 
(wekelijks) 
(avond* – semester 2) 

 
Deel 5: Culinaire 
toppers 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Op culinair avontuur A 
(avond* - om de 14 dagen) 

 

 

Deel 5: Culinaire 
toppers 
(avond* - om de 14 dagen) 

 
Op culinair avontuur A 
(avond* - om de 14 dagen) 

 

Deel 1: Lekker koken A 
(voormiddag* - om de 14 
dagen) 

 
Op culinair avontuur A 
(voormiddag* - om de 14 
dagen) 

 

Wijnkenner 

 Deel 1: 
Algemene wijnkennis  
(avond* - om de 14 dagen) 
 
 

Deel 3: Degustatie van 
wereldwijnen 
(avond* - om de 14 dagen) 

 Deel 4: Wijn en 
gastronomie 
(avond* - om de 14 dagen) 

 

  

Bierkenner 
Deel 1: 
Algemene bierkennis 
(avond* - om de 14 dagen) 

     

avond*: 18.15 tot 21.50 uur    
voormiddag*: 08.30 tot 12.30 uur  

Grote informatie- en inschrijvingsavond op dinsdag 27 augustus 2019 van 18.00 tot 20.00 uur. 

http://www.leerstad.be/
http://www.cvofocus.be/

