Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de negende 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 zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
We zijn bezig met de voorbereidingen van de volgende bijeenkomst op 5 juni a.s..
Deze zal zijn bij Hotel Restaurant 't Kruisselt in de Lutte.
Voorafgaand aan de activiteit houden we een ledenvergadering.
Een golfclinic met nadien een barbecue met gepaste wijnen van het Twentsch Wijnhuis zullen de
ingrediënten van deze dag zijn.
Een uitnodiging volgt maar hou alvast de datum vrij.
Op de site worden regelmatig vacatures geplaatst. Op dit moment zijn er twee vacatures op de site.
Kijk regelmatig op onze site www.twentse-aak.nl voor actuele informatie.
Indien je een advertentie wilt plaatsen neem dan contact op m.schraven@twentse-aak.nl.
Lever een advertentie aan in Word (zoals het geplaatst moet worden) met daarbij het logo van je
bedrijf in JPEG bestand.
Dorset Mansion House in Borne heeft nog steeds plaats voor een zelfstandig werkend kok.
De advertentie is hiervan is (nog) niet geplaatst maar indien je iemand weet, tip hem/haar dan.
Het is druk in horecaland. Veel wisselingen in de bedrijven. Veel vacatures enz.
Zij er wijzigingen in jullie (mail) adressen, ben je van werkgever veranderd,
geef de wijzigingen s.v.p. door aan info@twentse-aak.nl
Op 1 juli a.s. zullen een aantal leden / bedrijven hun medewerking verlenen aan Twentsch Wijnhuis Culinair.
Het festijn wordt net als vorig jaar gehouden op landgoed het Singraven in Denekamp.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met het Twentsch Wijnhuis info@twentschwijnhuis.nl want vol = vol.
Wij hebben nieuwe leden kunnen inschrijven (Jos Rouwen, Judith Kole, Gerhard Muller, Mark Tukker, Lereau Hulsink,
Randy de Groot, Henk Demmer, André Driesen, Gerjan Ligtenberg). Kijk op de site wie waar werkt.
Tevens hebben we een aantal nieuwe sponsoren (Bijkerk Proffesional, Constance Cuisine en Vossebeld) kunnen
inschrijven. Ook voor hen is een link aangemaakt op de site www.twentse-aak.nl
Gelukkig zijn we ook met de deelname van de regionale scholen VMBO (Erasmus, Bonhoeffer, Marcellinus, Reggesteijn)
en MBO (ROC van Twente, de Kapstok) met daarnaast het kenniscentrum Horeca (Kenwerk).
Allen hartelijk welkom bij de Alliantie.
Kijk op onze site www.twentse-aak.nl voor de juiste data en locaties.
We zullen voor elke bijeenkomst ook een schriftelijke uitnodiging sturen.
Zijn er leden die in een (nieuw te starten) commissie willen voor het begeleiden en trainen van jonge

enthousiaste koks?
We willen net als het Twents Gastheerschap scoren op regionale en landelijke wedstrijden.
Daarvoor moeten talentvolle en enthousiaste jonge mensen gecoacht en begeleid worden.
Wie wil er tijd voor vrij maken? Meld je aan via info@twentse-aak.nl.
De trainingen kunnen plaatsvinden in het bedrijf waar je werkt maar ook de VMBO scholen en het ROC willen
op bepaalde tijden een ruimte beschikbaar stellen.
Vrijdag 11 mei vindt er in het atrium van het ROC van Twente aan de Wierdensestraat in Almelo internationale
vakwedstrijden plaats. Leerlingen uit Almelo en de partnersteden Preston - Groot Britanië, Iserlohn - Duitsland en
Denizly - Turkije strijden om de titel beste kok en/of gastheer.
Kijk voor meer informatie op http://www.rocvantwente.nl/nieuws/Internationale-kook--en-serveerwedstrijd.html
We willen voor volgend seizoen weer een programma maken.
De data zijn nog niet definitief maar september, november, januari (nieuwjaarsbijeenkomst), maart en juni willen
we wat organiseren. Wellicht dat een van jullie een suggestie heeft of zijn/haar bedrijf beschikbaar wil stellen,
laat het dan weten via info@twentse-aak.nl

Tot de 5 juni bij het Kruisselt in de Lutte of tot de volgende nieuwsbrief.

