Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de zevende en laatste nieuwsbrief van dit jaar.
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 zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
* Maandag 27 november jl. is de veiling geweest van de schilderijen van "Chefs Art".
In een persbericht heb ik jullie al bericht over deze avond.
Een geweldig succes! Ruim € 18.500,-- was de opbrengst voor de Cliniclowns.
Het geld is bijna allemaal binnen en zal daarna overgemaakt worden.
Onze dank gaat nogmaals uit naar Kick van der Vall die gezorgd heeft voor veel en belangstellenden en
(goede) kopers. Ook grote dank aan Berry Thüss die gelijk enthousiast was en de organisatie van de catering
in het stadion op zich heeft genomen.
Tevens heeft hij er voor gezorgd dat alle producten gesponsord waren zodat de opbrengst ook naar de
Cliniclowns kon gaan.
* Dinsdag 23 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst op Landgoed de Holtweijde in Lattrop.
Vanaf 19.00 uur zijn jullie en de partners van harte welkom.
Een schriftelijke uitnodiging volgt zeer binnenkort.
* Vrijdag 10 november waren de voorronden van de nationale kampioenschappen voor jonge koks en gastheren.
8 leerlingen hebben meegedaan. Van het ROC van Twente is Aimée van der Vall, leerling van de Bloemenbeek
in de Lutte doorgegaan naar de halve finales in Leeuwarden.
In Leeuwarden heeft zij de finale welke wordt gehouden op de Horecava in Amsterdam op 11 januari 2007
net niet gehaald .
* Voor het ROC van Twente, samen met het ATG waren de gastheren / gastvrouwen meer succesvol.
Esther Schoneveld, Kikky Rottink en Steffanie Wissink zijn doorgegaan naar de halve finales.
Alle drie de dames zijn ook door naar de finale in Amsterdam en gaan strijden voor het nationale kampioenschap.
De grote finale is op donderdag 11 januari 2007. Een felicitatie is nu al op zijn plaats!
* Inmiddels hebben we een bestand van 45 leden. Een redelijke groei zit er nog wel in.
Indien je een tweede man hebt of iemand kent laat hem / haar zich inschrijven.
Het inschrijfformulier is te downloaden van de site, geef hem/haar jou referentie mee en het lidmaatschap is een feit.
* De eerst volgende bijeenkomst na de nieuwjaarsreceptie is maandag 5 maart.
Deze avond wordt georganiseerd door de Twentse-AAK samen met het Twents Gastheerschap.
Het beloofd een interessante avond te worden.
Discussies onder leiding van prominenten in de horeca zal de insteek zijn.
Het de uitnodiging volgt.

* Kijk op onze site www.twentse-aak.nl voor de juiste data en locaties.
We zullen voor elke bijeenkomst ook een schriftelijke uitnodiging sturen.
Zij er wijzigingen in jullie (mail) adressen, geef deze s.v.p. door aan
t.scholteopreimer@twentse-aak.nl

Namens het bestuur van de Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks
wensen wij iedereen een vrolijke en succesvolle kerst toe
en voor het nieuwe jaar veel gezondheid, geluk, liefde en succes!

