Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de vierentwintigste 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 ons weten en we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.

LEDENVERGADERING en 1e LUSTRUM 8 juni 2010
Dinsdag 8 juni jl. hebben we het seizoen afgesloten met de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze vergadering is zeer goed bezocht.
Na de uiteenzetting van het afgelopen jaar door Tom en Gerard en de kascontrole door twee leden
konden we met de activiteit beginnen.
Om klokslag 4 uur werden we buiten verwacht voor een groepsfoto in koksbuis (zie hierboven).
Vervolgens hebben we een rit op de solex gemaakt in de buurt van de Lutte.
Bij de kaasboerderij / kruimelboerderij van Paulien (http://www.dekruimelboerderij.nl/) hadden we
een
prettige en vooral gezellige rondleiding met dito proeverij.
Daarna werd de rit voortgezet naar boerderij Elferman (http://www.boergondisch.nl/index1.html) van
Harry en Suze Boomkamp.
Ook zij hadden een prima verhaal over het Dinkeldalrund en de daarbij horende proeverij.

Tot slot zijn we naar erve Beverdam gereden waar door de medewerkers van Paviljoen Lutterzand
een
BBQ met wijnen van het twentsch wijnhuis klaar stonden.
Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde middag / avond.
Op onze site www.twentse-aak.nl de foto’s van deze dag.
In bijlage tevens het artikel wat in de Oldenzaalse editie van de Twentsche Courant Tubantia stond.

INGRID LEUNGEN meest in het oog springende leerling 2010
Op de diploma-uitreiking van her ROC van Twente heeft onze voorzitter Gerard Kooiker namens de
Alliantie
de prijs, de meest in het oog springende leerling, uitgereikt aan Ingrid Leungen, werkzaam in Hotel
Restaurant
Carelshaven in Delden. Wilco Antvelink is haar leermeester.
Zij viel op door de manier van werken, haar houding (afspraak is afspraak), haar kennis en
enthousiasme.
Gerard was erg onder de indruk van haar werkstuk welke hij toevallig ook beoordeeld had.
Naast de gifts van ons, (sloof, pet, pen) kreeg hij ook een gegraveerde bokaal, een jaar aspirant
lidmaatschap en een stage bij onze ambassadeur Martin Kruithof, van restaurant de Lindenhof,
te Giethoorn.
Ingrid van harte gefeliciteerd en veel plezier als aspirant-lid bij onze Alliantie.

KOOKWEDSTRIJD op de MARKT in ALMELO
Donderdag 21 oktober vinden op de markt in Almelo voor de vierde keer de kookwedstrijden
plaats.
Het initiatief van de Almelose markt en de Alliantie zal voor leerlingen van het ROC het toneel zijn
voor een spannende wedstrijd.
De leerlingen worden na de zomervakantie op school gevraagd / aangespoord mee te doen.
Er is bewust gekozen voor de donderdag zodat veel leden en hun leerlingen daarbij aanwezig kunnen
zijn.
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.
De sessies zijn 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.
Indien je iemand weet die mee wil doen of mee wilt werken laat het dan even weten via info@twentseaak.nl.
Huub Oudshoorn van de Stichting Promotie Kalfsvlees heeft toegezegd plaats te nemen in de jury.

HORECA SYMPOSIUM
Op dit moment zijn de besturen van de Twentse AAK en het Twents Gastheerschap (ATG)
met elkaar in gesprek voor het organiseren van een tweede Twents Horeca Symposium.
Het idee is een Symposium met deelname van Twentse AAK, ATG, Twents Bureau Toerisme,
Hotel Overleg Twente en Regio Twente.
Het doel van dit symposium is om Twente en de beroepenverenigingen Twentse-AAK - ATG beter op
de kaart te zetten en zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in maart.
Het PROGRAMMA voor het seizoen 2010 – 2011
(onder voorbehoud van wijzigingen):
14 oktober
21 oktober
23 november
17 of 18 januari
….maart

Bezoek Military Boekelo, (let op dit is een donderdag!!)
Kookwedstrijd Markt Almelo (ook een donderdag!!)
Nader in te vullen, we denken aan op jacht met …, demo en wild proeverij.
Nieuwjaarsbijeenkomst, locatie ROC van Twente,
in samenwerking met het ATG
Tweede Twents Horeca Symposium, zie hieboven.

14 of 15 maart
6 of 7 juni

Nader in te vullen…….
Jaarafsluiting met ledenvergadering en een BBQ, locatie??

Hou de agenda van de site in de gaten, daarop zullen we zo spoedig mogelijk het programma
plaatsen.
Indien je zelf een idee hebt voor een bijeenkomst laat het dan weten aan de leden van de
activiteitencommissie Miranda Tijink, Thea Kroese en Tom Scholte op Reimer

EEN PAAR HERHALINGEN (maar óóóoó zo belangrijk)
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.

Deze nieuwsbrief (en voorgaande nieuwsbrieven) kun je terug lezen op de site onder nieuwsbrieven.
Op de site staat bij de knop “contact” een wijzigingsformulier.
Dit formulier is de downloaden en digitaal in te vullen.
Indien je een nieuwe baan hebt, een nieuw adres of dat er een andere wijziging moet
worden doorgevoerd,
gebruik dan a.u.b. dit formulier en mail of zend het naar het secretariaat info@twentseaak.nl
Niets is vervelender dat gegevens niet kloppen.
Voor deze leerlingen is het afgelopen jaar de Cas Spijkers Academie gestart.
Voor komend jaar zijn ook weer een aantal plaatsen beschikbaar in de opleidingen keuken en
bediening,
niveau 3 en de niveau 4.
Indien je een geschikte kandidaat hebt voor deze opleiding, motiveer hem/haar om zich aan te
melden.
Na aanmelding volgt er een casting en intake door Cas Spijkers zelf. De extra casting is op 31
augustus a.s.
Voor meer informatie kun je kijken op www.rocvantwente.nl/csa

Tot zover deze nieuwsbrief.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag aanleveren via inf@twentse-aak.nl

