Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Deze keer (nog) geen nieuwsbrief maar wel een paar belangrijke mededelingen.
Afgelopen dinsdag 29 september hebben we bij de firma Bolscher een fantastische bijeenkomst gehad.
Een super presentatie die ontzettend leerzaam was. Ook super dat veel leden hun leerling hebben meegenomen.
Namens ons allen de complimenten aan de firma Bolscher voor deze geweldige middag.
Aanstaande donderdag 8 oktober organiseren we voor de derde keer op rij een kookwedstrijd op de markt in Almelo.
Daarvoor hebben zich inmiddels 8 koppels voor op gegeven. De voorbereidingen zijn in een ver gevorderd stadium.
Er zal worden gekookt in 2 sessies waarbij 2 deelnemers als koppel zullen strijden om een prachtige
verzilverde bokaal, de eer en een oorkonde. De opdracht wordt ter plaatse uitgereikt.
We starten om 9.00 uur en de prijsuitreiking is om 15.00 uur
De eerste sessie (vanaf 9.00 uur) is voor leerlingen van niveau 2 en de tweede sessie (vanaf 11.30 uur) is voor leerlingen van
niveau 3.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze binnen 2,5 uur 2 gerechten bereiden voor 4 personen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers voorafgaand aan hun opdracht beginnen met het verzamelen
en-of inkopen van de producten op de markt zelf.
Het zou super zij als we ook leden (en leermeesters van de deelnemers) deze dag op de markt mogen zien en spreken.
Betrokkenheid is zeer belangrijk voor de kandidaten.
Donderdag 26 november zullen we samen met het Twents Gastheerschap en met initiatiefnemers
Carlo Langeveld van onze sponsor FreshWeb en Gerard Kooiker een benefietdiner organiseren op
Landgoed de Holtweijde te Lattrop.
Dit diner met de passende naam "Twentedinner voor kids met reuma" zal binnenkort veel aandacht in de
(landelijke) pers krijgen. Veel bedrijven (waaronder een aantal van onze sponsoren) hebben toegezegd mee te
willen werken aan deze avond.
Een aantal leden heeft reeds toegezegd deze avond mee te werken. Wil je nog mee doen, laat het ons weten!
Het streven is dat 100% van de opbrengst (dus alles gesponsord!!) ten goede komt aan onderzoeken voor
kinderen met reuma.
Kunnen we met z'n allen proberen de zaal vol te krijgen?
Vraag evt in de kennissen kring, wellicht in het gastenbestand, zakenrelaties of zij bereid zijn deel te nemen aan dit diner.
Hieronder het persbericht wat verzonden is, op onze site staat en in bijlage is mee gezonden zodat jullie het eventueel kunnen
doormailen.

Persbericht
Almelo dinsdag 6 oktober 2009
Twentedinner voor kids met reuma.
LATTROP – Om het onderzoek naar reuma bij kinderen te ondersteunen organiseert de Twentse Alliantie van
Ambachtelijke Koks
(TAAK) en de Alliantie van Twents Gastheerschap (ATG) op donderdag 26 november aanstaande gezamenlijk een
benefietdiner

op Landgoed De Holtweijde in Lattrop; het Twentedinner voor kids met reuma.
Initiatief nemers zijn Carlo Langeveld en Gerard Kooiker. Zelf reumapatiënt, weten zij als geen ander dat er nog veel
verborgen l
eed is onder kinderen met reuma. Kinderen, die de ene keer met veel pijn in een rolstoel zitten en de andere keer over
het
schoolplein rennen alsof er niets aan de hand is.
Kinderen, die langs de kant moeten blijven staan, als er spelletjes worden gespeeld. Kinderen, die door de reuma in hun
lijf niet
goed kunnen functioneren. “Er is veel verborgen leed. Reuma is een beetje een ondergeschoven ziekte.
Er is juist veel onderzoek nodig om kinderen te kunnen helpen. Bij deze groep ligt de toekomst, zij hebben nog de
meeste kansen
en mogelijkheden in het leven.”
De actie om wetenschappelijk onderzoek naar Juveniele Idiopatische Artritis (kinderreuma) te stimuleren heeft brede
steun gekregen
in de regio. De verenigingen van ambachtelijke koks en Twentse gastheren en gastvrouwen hebben een groot aantal
collega’s
en bedrijven bereid gevonden mee te doen en alle producten en diensten worden die avond gratis ter beschikking
gesteld.
Dus 100% van de opbrengst die avond gaat naar het kinderreuma onderzoek. Het culinaire resultaat wordt
wordt op donderdag 26 november gepresenteerd in de prachtige ambiance van De Holtweijde.
Voor een bedrag van € 110,- krijgen de deelnemers een door regionale topkoks bereid viergangen diner inclusief een
wijnarrangement geserveerd. Het Twentedinner wordt opgeluisterd door sfeervolle muziek en is er gelegenheid om een
dansje te maken.
Thea Kroese o.a. bekend van RTV OOST zal het een en ander vertellen over de gerechten, die op tafel komen.
Kortom het wordt een geweldige culinaire avond in een gezellige ambiance.
Geïnteresseerden kunnen zich via www.twentedinnervoorkidsmetreuma.nl aanmelden voor deze fantastische avond.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met;
Carlo Langeveld 06-53270095
Gerard Kooiker 06-51595259

