IEDEREEN KOK
In het begin van de jaren ’70 stond een
nieuwe mensensoort op: de doe-het-zelver..
Men beschikte over meer vrije tijd, het was
kostenbesparend en men had er plezier in
om zelf iets tot stand te brengen.
Klussen werd meer en meer een hobby, en
toen Hobbyland in 1975 van start ging vond
men er, naast gereedschappen, hout en
bouwmaterialen, ook een aantal bijkomende
vrijetijdsartikelen zoals modelbouw,
speelgoed, literatuur, barbecues en alle
mogelijke dierenbenodigdheden.
Maar hobby’s evolueren en maken weer
plaats voor andere, en dus was het ook in
Hobbyland een komen en gaan van
ka m p e e r g e r i e f , v i d e o f i l m s , c d ’s ,
cassettebandjes, grammofoonplaten,
snijbloemen, kamerplanten, tuinkabouters en
sportartikelen tot fietsen en brommers en nog
zoveel meer..
Al in die beginjaren kon men bij Hobbyland
terecht voor gasvuren, soepketels en
allerhande keukengerief. Koken zelf mocht
dan nog niet als een hobby worden
beschouwd, maar wie bijvoorbeeld op bivak
ging, kon al wel bij ons terecht om de hele
veldkeuken uit te rusten.
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Vanaf 1978 werden kookgerief en tafelwaren
aangeboden op meer dan honderd vierkante
meter.
Koken werd steeds meer een hobby, en vanaf
de jaren ’90 werd de afdeling regelmatig
uitgebreid en vernieuwd. Ook voedingswaren
zoals bakkerijgrondstoffen, Italiaanse
specialiteiten, kruiden en een weloverwogen
selectie wijnen deden hun intrede.
Anno 2018 vinden ook professionelen de weg
naar onze afdeling, en veel hobbykoks zijn
bijna vaklui geworden. Het werd dus tijd om
een serieus tandje bij te steken. We hebben
dan ook niet stilgezeten: de hele afdeling
werd onder handen genomen en het aanbod
spectaculair verbreed.
Deze folder geeft al een eerste indruk, maar
we zouden vooral fier zijn als we u in levende
lijve zouden mogen begroeten in onze
nieuwe KOKSAFDELING.
Wees welgekomen!
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