Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de achtentwintigste 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.
Excuses voor deze, ietwat verlate, nieuwsbrief.

BEZOEK YERSEKE

Donderdag 24 maart jl. zijn we met een volle bus naar Yerseke geweest.
Deze dag stond in het teken van mosselen, kreeften, oesters, boototcht over de Schelde,
umami-oesters, enz.
Een proeverij met wijnen van het Twentsch wijnhuis en een afsluitende geweldige
maaltijd bij Hotel Hengelo
maakten de dag compleet. Het was een lange maar geweldige dag.
We hebben veel positieven reacties gehad waarop we als bestuur hebben besloten volgend
voorjaar weer zo’n dag
te organiseren. Inmiddels hebben we de plannen gemaakt maar deze houden we nog even
voor ons.
Kijk voor de foto’s op onze site www.twentse-aak.nl.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt voor deze geslaagde
dag en avond.
JAARVERGADERING EN BBQ

Woensdag 15 juni houden we onze jaarvergadering met aansluitend de jaarlijkse
barbecue.
Deze keer zijn we uitgenodigd bij de Restaurant de Kloostergang in Zenderen waar
Willem Brinkman de avond
verder zal invullen.
Voorafgaand hebben we nog een activiteit gepland. We willen om 16.30 uur beginnen.
Om 19.30 uur heeft Willem de kolen heet en de wijn/bier koud staan.
Houd de brievenbus in de gaten. Binnenkort kun je uuitnodiging ontvangen.
BESTUURSVERKIEZING
Ons bestuurslid Rob Fiselier heeft aangegeven te willen bedanken voor zijn functie als
bestuurslid en penningmeester.
Hans ter Huurne, bestuurslid en 2e penningmeester, wil het stokje en de papieren van Rob
overnemen.
Daardoor is er een vacature gekomen in het bestuur met als taak tweede penningmeester
te zijn.
Als je jezelf kandidaat wilt stellen kun je hiervoor via de mail info@twentse-aak.nl
aanmelden. Wel vóór 1 juni a.s.
Tijdens de vergadering wordt je voorgesteld en beslisen de leden over de kandidatuur.
Indien er meerdere kandidaten zijn zal de vergadering hierover stemmen.
Rob zal de lopende zaken komende maanden overdragen.
UITNODIGING UNILEVER FBK GAMES
Namens Unilever wil Joris ten Wolde, lid en acountmanager, bij deze graag twee maal twee
leden van de T-AAK
uitnodigen om 29 mei 2011 mee te gaan naar de VIP ruimte van de FBK games in Hengelo.
Indien je belangstelling heb t kun je joris een mail sturen via Joris-ten.Wolde@unilever.com
De eerste twee reacties krijgen de uitnodiging

SUMMERFAIR CAS SPIJKERS ACADEMIE
Op zondag 19 juni a.s. organiseren de studenten van de Cas Spijkers Academie een
SUMMERFAIR in de tuinen
Van Hotel het Ros van Twente in De Lutte. Deze middag bereiden en serveren de
studenten verschillende gerechten met
bijpassende wijnen, waters enz.
Het geheel zal omlijst worden met muziek van de opleiding artiest van het ROC van
Twente.
Om 13.00 uur begint de fair en duurt tot 20.00 uur. In bijlage de uitnodiging met prijzen
enz.
Je kunt je nu alvast aanmelden via summerfaircsa@rocvantwente.nl

Het PROGRAMMA voor het seizoen 2011
(onder voorbehoud van wijzigingen):
15 juni
Jaarlijkse BBQ met voorafgaand een (WOENSDAG)
6 oktober
Kookwedstrijd op de markt te Almelo (DONDERDAG)
7 of 8 November Cas Spijkers Academie diner en voorafgaand een lezing door ????
Januari 2012
Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met het ATG
Maart 2012
Met de bus op pad naar…….?

Van alle bijeenkomsten ontvang je een persoonlijke (schriftelijke) uitnodiging.

KOOKWEDSTRIJD op de MARKT in ALMELO
Donderdag 6 oktober vindt op de markt in Almelo voor de vijfde keer de kookwedstrijd
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 nog vóór 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 door leerling koks niveau 3 waarbij 2 deelnemers als koppel
zullen strijden om
een prachtige verzilverde bokaal, de eer en een oorkonde.
De wedstrijd begint om 9.30 uur en duurt tot 14.00 uur
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@twentse-aak.nl.
Huub Oudshoorn van de Stichting Promotie Kalfsvlees heeft toegezegd plaats te nemen
in de jury.

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@twentse-aak.nl
Niets is vervelender dan dat gegevens niet kloppen.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag aanleveren via inf@twentse-aak.nl

met vriendelijke groet,

Tom Scholte op Reimer
secretariaat
pa. de Specht 14
7609 TA ALMELO

m 06-12812236
e info@twentse-aak.nl
w www.twentse-aak.nl

