Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de vijfentwintigste 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.
KOOKWEDSTRIJD MARKT ALMELO 2010
Donderdag 21 oktober jl. hebben we in samenwerking met de Almelose weekmarkt voor de vierde
keer de kookwedstrijd op de markt in Almelo georganiseerd.
e
8 koppels van 2 personen (leerling koks niveau 3 en leerlingen HOM) streden om de 1 prijs, die
bestond uit onze wisselaward en een “gouden” garde.
Tevens kunnen de winnaars extra workshops van ons krijgen om er zeker van te zijn in de voorronde
van de Nationale Kampioenschappen te komen.
Het evenement op de markt zorgde, ondanks het hele koude weer, voor veel publiek.
Ook veel leden van onze Alliantie namen een kijkje in de keuken.

De koppels moesten twee gerechten maken waarvan één gerecht met kalfsvlees en organen van het
kalf, gesponsord door de Stichting Kalfsvlees Promotie.

Bij het tweede gerecht moest uitgegaan worden van een onbewerkte vis.
Het thema voor deze wedstrijd was “PUUR HERFST” wat ook terug moest komen in de gerechten.
Huub Oudshooorn van de Stichting Kalfsvlees Pormotie en ons lid Jelle Wagenaar zaten in de jury.
De uitslag van de wedstrijd was als volgt:
e
e
1 prijs; Nelson Tanate en Tobias Mintjens (beide 3 jaars HOM leerlingen)
e
e
2 prijs; Rik Schepers en Bart Lammersen (beide 3 jaars HOM leerlingen)
e
e
3 prijs; Glenn Kroeze (3 jaars HOM) en Melissa Bolier (Niveau 2 BOL en reserve kandidaat)
Een geweldig evenement waar ook Burgemeester Hermans van Almelo trots op is en zij heeft
aangegeven
volgend jaar mee te willen denken om het evenement nog groter te maken.
Onze dank gaat uit naar de sponsoren Rational, van der Most verhuur, Stichting Promotie
Kalfsvlees,
markt Almelo, ROC van Twente en iedereen die hier aan heeft meegewerkt
Foto’s van de wedstrijd binnenkort op onze site www.twentse-aak.nl

BEZOEK HUUSKES ENSCHEDE EN MILITARY BOEKELO
Donderdag 14 oktober hebben we een bezoek gebracht aan onze nieuwe sponsor HUUSKES
versproducten in Enschede. We werden hartelijk ontvangen door Claudio Boscu en Martin Bos.
Na een bedrijfspresentaie en de boeiende rondleiding door het bedrijf werd de dag vervolgd op het
terrein van de Military.

Daar werden we ontvangen met een drankje ( het Bokbier was er weer! ) en een heerlijk stamppotten
buffet.
Vervolgens stonden de huifkarren klaar en zijn we richting de cross gereden. In de cross kregen we
van Sue Benson uitleg over de visie en historie van de military, de bouw van het parcour, de ruiters
en hun paarden enz. Een zeer boeiende rondleiding.
De middag werd afgesloten met een kop koffie en voor de liefhebbers nog een “bokje” of een ander
drankje.
Onze dank gaat uit naar Claudio Boscu, Martin Bos en alle medewerkers voor de gastvrije en
boeiende ontvangst.
Op onze site www.twenste-aak.nl staan inmiddels de foto’s van de middag.

BEZOEK SLIGRO VEGHEL
Maandag 1 november ben je uitgenodigd door Sligro Enschede om mee te gaan naar de
hoofdvestiging in Veghel.
Daarvoor hebben jullie de uitnodiging via de mail ontvangen.
Indie je je hebt opgegeven hierbij nog even de details.
Op 1 november zullen we om 10.00uur vertrekken uit Enschede en om 10.45uur uit Deventer.
Ca 15.30uur zullen we weer vertrekken uit Veghel.
Uiteraard wordt er in de bus gezorgd voor een hapje & drankje. Indien je jezelf (nog) niet hebt
opgegeven maar toch nog mee wilt gaan geef het dan even door via de vestiging in Enschede.

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 (TBT),
Hotel Overleg Twente (HOT) 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.

DVD UITBENEN RUND bij BOLSCHER
Vorig jaar zijn we te gast geweest bij vleesbedrijf BOLSCHER in Enschede. Tijdens deze
bijeenkomst werd een rund volledig uitgebeend. Daarvan zijn opnames gemaakt door een studente
van de opleidng beeld en media.
Zij heeft de opnames bewerkt en de technische delen voorzien van de naam in Frans en Nederlands.
e
De eerste DVD is op de jaarlijkse BBQ en op ens 1 lustrum aangeboden aan Harry Bolscher van het
gelijknamige vleesbedrijf. Vervolgens hebben de sponsoren BOLSCHER en FRESHWEB
aangeboden de kosten van het vermenigvuldigen van de DVD’s te willen dragen zodat alle leden en
sponsoren een DVD kunnen krijgen.
Inmiddels zijn de DVD’s gebrand en zullen ze worden verzonden.

CONTRIBUTIE / JAARBIJDRAGE
Jaarlijks werden in oktober de nota’s voor de contributie verzonden.
Dit jaar zullen we de not’s iets later verzenden omdat we de contributie per kalenderjaar willen innen.
Bij de nota zullen we ook de DVD van het uitbenen van het rund, zoals hierboven genoemd,
meezenden.
Tevens aan jullie de vraag of je nogmaals jou gegevens op de site wilt controleren en de eventuele
wijzigingen wilt doorgeven.

VOLGENDE BIJEENKOMST NOVEMBER
In de vorige nieuwsbrief hebben we de onderstaande kalender bijgevoegd.
Het PROGRAMMA voor het seizoen 2010 – 2011
(onder voorbehoud van wijzigingen):
14 oktober
21 oktober
23 november
18 januari
….maart
14 of 15 maart
6 of 7 juni

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

23 november volgt met rasse schreden en er is nog geen programma of lokatie.
Kan en wil iemand van jullie hier iets in betekenen (in samenwerking met het bestuur)?
Let op!! Je hoeft het niet alleen te doen.

We zoeken iemand die connecties heeft met een jager en zijn bedrijf open wil stellen voor een
hapje en een drankje na afloop van de jacht.
Neem svp contact op met ons via info@twentse-aak.nl of bellen 06-12812236

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

