Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de tweeëntwintigste 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.
Dinsdag 19 januari j.l. hebben zijn we met de nieuwjaarsbijeenkomst te gast geweest bij Restaurant Bi’j de
Watermölle in Haaksbergen. Huub en Ine Wolferink hebben er een fantastische avond van gemaakt.
Vele mooie en vooral smakelijke gerechtjes begeleid door mooie wijnen van het Twentsch Wijnhuis maakte de
avond tot een feest. Ook de grote opkomst was debet aan het succes.
Al met al een zeer geslaagde avond waarbij we de familie Wolferink en hun medewerkers mee willen
complimenteren en de hartelijke dank willen zeggen.
Kijk binnenkort op onze site www.twentse/aak.nl voor de foto´s.
Onze sponsor Ton Marsman van Webprint (www.webprint.nl) heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een
prachtig boek gepresenteerd met de naam de SMAAKMAKERS. (Na afloop van de bijeenkomst kreeg ieder lid
een exemplaar mee).
Ton had dit idee op de vorige nieuwjaarsbijeenkomst geopperd waarop ondergetekende (om) het initiatief heeft
genomen om recepten te verzamelen. Helaas kwamen daarop maar 5 reacties binnen en is het initiatief
afgeblazen. Vervolgens heeftt Ton Marsman samen met Benedice Hoitink op en andere manier kopij gekregen
en er een prachtig boekje van gemaakt. Wellicht dat wij het initiatief nogmaals oppakken.
Op vrijdag 22 januari hebben in het ROC van Twente aan de Wierdensestraat de kwalificatiewedstrijden voor
het Nationaal Kampioenschap Horeca 2010 plaats. In de restaurants gingen 14 gastvrouwen/-heren en 14 koks
van de afdeling horeca niveau 3 & 4 strijden om een plaats in de halve finale.
De halve finale vindt samen met de finale plaats op 4,5, en 6 maart 2010 tijdens het grootste beroepenevenement
‘Skills Masters’ in Ahoy Rotterdam.
Bij de koks zijn Lorraine Ham (HR ’t Lansink in Hengelo) en Emiel Kwekkeboom (HR de Lutt in de Lutte) de
winnaars geworden.
Beide volgen de opleiding aan de Cas Spijkers Academie en zijn leerling van onze leden Frank Stehr en Ton
Kouwenberg.
De wedstrijden werden georganiseerd door de Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH) in samenwerking met het
ROC van Twente afd. Horeca en de beroepsverenigingen Twentse Alliantie Ambachtelijke Koks (TwentseAAK) en de Alliantie Twents Gastheerschap (ATG).
We hebben een nieuwe webmaster. De site bouwer Bart Eshuis heeft aangegeven dat hij te druk is om de site te
onderhouden. Ook Marcel Schraven die een deel van het onderhoud van de site deed gaf aan dat hij te druk is. We

hebben daarvoor een goede vervanger gevonden. Erik Püper zal vanaf heden de site beheren. Voor vragen en/of
opmerkingen kun je Eik bereiken via epuper@twentse-aak.nl
Deze nieuwsbrief (in voorgaande nieuwsbrieven) kun je vanaf nu terug lezen op de site onder nieuwsbrieven.
Ook is er op de site bij het kopje contact een wijzigingsformulier toegevoegd.
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
Dinsdag 19 maart is de volgende bijeenkomst. Deze wordt georganiseerd door Thea Kroese. We zullen dan
streekmuseum de Twentse Welle in Enschede bezoeken. Thea zal dan op geheel haar eigen wijze de rondleiding
verzorgen. Een avond met fantastische verhalen, anekdotes en Twentse (culinaire) gebruiken zullen de revue
passeren.
Kijk vast op http://www.twentsewelle.nl/virtuele_vitrine.aspx voor een eerste indruk.
Aansluitend is er een zoals gebruikelijk een passend hapje en drankje.
Eind februari zullen we de uitnodiging verzenden. Je kunt je nu al vast aanmelden via info@twentse-aak.nl
Vanaf maart (en soms al eerder) gaan de BBL leerlingen (keuken en bediening) solliciteren. Daar zullen
ongetwijfeld “toppertjes” tussen zitten. Voor deze leerlingen is afgelopen jaar de Cas Spijkers Academie
gestart.
Voor komend jaar zijn er 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 door Cas Spijkers zelf.
Voor meer informatie kun je kijken op www.rocvantwente.nl/csa

Vorig jaar hebben we de muurschildjes (zie foto) voor de leden en sponsoren uitgedeeld. Veel van deze schildjes
heen al een plekje gekregen aan de geven of ergens in het bedrijf. Toch hebben ook een groot aantal leden dit
schildje niet afgehaald – meegenomen tijdens een van de vele bijeenkomsten.

Indien je ook zo´n prachtig schildje aan de gevel wilt, laat het via de mail weten. Er zal dan samen naar een
oplossing gezocht worden om de schildjes te overhandigen.
Mail even naar het secretariaat info@twentse-aak.nl.

Op dit moment staan er veel vacatures op de site. Kijk voor deze vacatures op onze site.
Indien je zelf een vacature hebt maak dan een advertentie in Word (evt. met het logo in .jpg) en mail deze naar het
secretariaat info@twentse-aak.nl. We zullen dan zo spoedig mogelijk de vacature op de site plaatsen.
Maar ook graag…… indien de vacature vervuld is deze ook bij ons melden zodat we de vacature kunnen
verwijderen!

4 mei 2010 is het 5 jaar geleden dat we de Alliantie officieel hebben opgericht. Dat gebeurde op het kantoor van
onze sponsor notaris Jan Holscher van HTBW notarissen. Er is veel gebeurd in de afgelopen 5 jaar en dat
willen we vieren in juni.
Er zijn al een paar ideeën maar indien je zelf iets hebt of een bedrijf hebt waar we de activiteit kunnen afsluiten,
laat het ons weten en we zullen er mee aan de slag gaan.
Tevens moeten we statutair bestuursverkiezingen houden. Het huidige bestuur wil zich bij geen aanmelding van
tegenkandidaten herkiesbaar opstellen. Indien je plaats wilt nemen in het bestuur kun je dat schriftelijk aangeven
bij het secretariaat.
De bestuursverkiezing zal voorafgaand aan de jaarlijkse afsluitende activiteit plaatsvinden.
Meer informatie over de verkiezing volgt en één van de volgende nieuwsbrieven.

