Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de eenentwintigste nieuwsbrief.
Hiermee willen wij jou op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor andere leden ook interessant kunnen zijn
laat het dan aan weten en we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
We moeten beginnen met een minder goed bericht;
Wegens een te geringe belangstelling gaat het Twentedinner voor kids met reuma op donderdag 26 november as. NIET door.
De actie is verschoven naar het voorjaar. Leden en sponsoren die op een of andere manier een toezegging hebben gedaan
willen we heel hartelijk danken en vragen of we in het voorjaar een beroep mogen doen op het reeds toegezegde.
De gasten die zich hebben aangemeld krijgen het betaalde bedrag teruggestort.
De site www.twentedinnervoorkidsmetreuma.nl blijft bestaan en de overige acties gaan gewoon door!
In september is het ROC van Twente gestart met de Cas Spijkers Academie, een opleiding voor culinair toptalent.
In Hotel Restaurant de Lutt in de Lutte worden de lessen gegeven.
12 jonge talentvolle koks en 8 jonge talentvolle gastheer- vrouwen zijn hiermee gestart.
Op maandag en dinsdag worden de lessen gegeven middels demo's, workshops en praktijkopdrachten.
Voor de diners kunnen ze nog wel wat gasten gebruiken. Ben je belangstellend en heb je zin om een keer de sfeer
en de gerechten te proeven, reserveer dan een tafel bij Hotel Restaurant de Lutt, 0541-552525 of via info@delutt.nl
De prijs voor het diner is € 35,-- en € 15,-- voor aperitief en wijnen
Op dit moment staan er een aantal vacatures op de site.
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, eventueel een logo in .jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar....... is hij vervuld, dan ook melden zodat we hem kunnen verwijderen.
Donderdag 8 oktober hebben we de kookwedstrijd op de markt in Almelo georganiseerd
Mede doordat het mooi weer was is het wederom een succes geworden.
De foto's staan inmiddels op de site www.twentse-aak.nl Ook volgend jaar willen we deze wedstrijd organiseren
Leden (met hun leerlingen) en sponsoren, met name Rational en van der Most en het ROC van Twente,
hartelijk dank voor de medewerking en graag tot volgend jaar.
Het Programma voor het komende seizoen zal zijn (onder voorbehoud van wijzigingen):
26 november
Benefiet diner tgv Reumafonds voor kinderen helaas geannuleerd
19 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Restaurant Bie'j de Watermölle in Haaksbergen
17 of 18 maart
Bijeenkomst bij de Twentse Welle olv. Thea Kroese, programma volgt
8 of 9 juni
Jaarafsluiting met ledenvergadering en een BBQ, locatie??
In juni vieren we ook ons eerste lustrum!!
Onlangs zijn door de Michelin de Bib-gourmands uitgereikt.
3 leden van onze Alliantie zijn beloond met deze erkenning:
Drostes Hotel en Restaurant, Tubbergen www.drostes.nl
Kouwenberg's Restaurant, Hengelo
www.lansinkhotel.nl
Het Seminar, Zenderen
www.hetseminar.nl
Van harte gefeliciteerd namens alle leden en sponsoren!
Voor het volledige overzicht en de laatste nieuwtjes over de Michelin en de Bib-gourmand zie:
http://www.missethoreca.nl/restaurant/vakkennis/michelin/Michelindossier-BibGourmand.htm

