Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de zesentwintigste 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.

Onlangs zijn verschillende restaurantgidsen verschenen waaronder de Gault Millau, de Lekker,
de Special Bite en de Michelingids.
Via de link http://www.dinnersite.n kun je alles over de Michelin nog eens terug lezen.
Diverse leden van onze Alliantie zijn weer genoemd in de verschillende gidsen.
Onze felicitaties gaan uit naar iedereen die op welke manier dan ook in de “prijzen” is gevallen.
Wat betreft de Michelingids kunnen we de leden even noemen:
Onze Ambassadeur, Martin Kruidhof van Restaurant de Lindenhof in Giethoorn heeft
de twee sterren behouden!
Gerhard Muller van Restaurant de Wanne in ootmarsum heeft ook zijn ster behouden!
Verder hebben in Twente de volgende bedrijven de Bib gourmand gekregen - behouden:
Restaurant de Oude Raadskelder te Oldenzaal van Henk Bronswijk
Restaurant de Swarte Ruijter te Holten van Erik de Mònnink
Drostes Hotel en Resaturant te Tubbergen van Hans ter Huurne
Restaurant het Seminar te Zenderen van Jelle Wagenaar
Kouwenberg´s Restaurant te Hengelo van Ton Kouwenberg
Allen nogmaals van harte gefeliciteerd!

In plaats van de geplande jacht hebben we op dinsdag 16 november een bijeenkomst gehouden bij
Galerie ´t Vossenveen te Albergen.
Na ontvangst werd door Ian Ziegerink van het Twentsch Wijnhuis een wijn/spijs proeverij gehouden.
Vervolgens zijn we in het atelier van Alwin Bekhuis geweest waar hij een demo gaf hoe je prachtige
kunstobjecten kunt maken van roestvrij staal en aluminium.
Vervolgens zijn een aantal wijnen van de proeftafel doorgeproefd onder het genot van een lekkere
wildpeper met zuurkool die door Gerard Kooiker is bereid.
Kaas en koffie maakten de avond compleet.
Alwin en Lidy Bekuis hartelijk dank voor de gastvrije onthaal in jullie prachtige galerie.
Jammer van de zeer lage opkomst.

We realiseren ons dat we laat waren met de uitnodigingen maar de datum was al in juli gepland.
We hopen op een veel grotere opkomst bij de volgende bijeenkomsten.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 18 januari 2011 op het ROC van Twente aan de
Wierdensestraat te Almelo.
Dit keer houden we de nieuwjaarsbijeenkomst samen met het Twents gastheerschap.
De uitnodigingen hiervoor zijn reeds via de mail aan jullie verzonden. Via de post vlolt de reminder!
Evenals voorgaande jaren zijn de partners ook van harte uitgenodigd en we willen je graag vanaf
18.00 uur ontvangen
in het atrium. Voor een parkeerplaats in de parkeerkelder is gezorgd.
Willen julle je, in verband met de organisatie door leerlingen, zo spoedig mogelijk aanmelden via
info@twentse-aak.nl ?
Indien je ook wilt overnachten, dan kan dat in het ROC Hotel. Reserveren kan via
http://www.rochoteltwente.nl

Afgelopen week zijn de facturen met de jaarlijkse bijdrage verzonden. Deze factuur is voor het jaar
2011.
Samen met de factuur is ook de DVD van het bezoek aan leesbedrijf Bolscher te Enschede verstuurd.
De presentatie van de DVD was tijdens het eerste lustrum in De Lutte. Daar werd ook het idee
geopperd de
DVD aan te bieden aan alle leden en sponsoren.
Vleesbedrijf Bolscher en Frehweb hebben samen aangeboden de kosten voor het kopieren en
produceren van
de DVD te betalen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.

Zoals jullie misschien via de media hebben vernomen is Cas Spijkers ernstig ziek.
Hij heeft de werkzaamheden zeker tot en met januari stop gezet en de afspraken afgezegd.
De opleidingen van de Cas Spijkers Academie in de Lutte gaat gewoon door.
Wij wensen hem veel sterkte.
Als we dan toch over school schrijven;

Het ROC van Twente, de opleiding zelfstandig werkend Kok (niveau 3) is afgelopen schooljaar
gestart
met het “nieuwe” CGO onderwijs. Daarvoor is een nieuw lesprogramma met nieuw lesmateriaal
geschreven.
Om de opleiding meer “body” te geven wil het ROC om de twee weken een demo / workshop
aanbieden aan de leerlingen.
Deze demo’s zullen worden gegeven door de leermeesters die zich daarvoor hebben opgegeven.
Middels een eerder verzonden brief zijn zij daarover geïnformeerd en gevraagd er aan mee te werken.
De vraag is ook bij onze Alliantie terecht gekomen. Kunnen we dit samen oppakken?
Wie wil er in het nieuwe jaar, 2011, of het nieuwe schooljaar, 2011 – 2012, meewerken?
Kom op! Geef je op via info@twentse-aak.nl

In maart (14 of 15 maart) staat een volgende bijeenkomst gepland. Heeft iemend een wens, een
suggestie
wat we kunnen organiseren?
Ben jij als (actief) lid bereid ( evt. met één van onze sponsoren) om jouw collega’s van de Alliantie kan
ontvangen?
Tevens zoeken we een lokatie voor de jaarlijkse BBQ.
Deze willen we eventueel in samenwerking met het Twents Gastheerschap organiseren.
Ook bij hen wordt de vraag neer gelegd.
Bel (06-12812236) of mail info@twentse-aak.nl en we zullen contact opnemen.

Het secretariaat wordt door verschillende sites en bladen op de hoogte hehouden van de landelijke
horeca-ontwikkelingen.
Via onze site wordt een deel van dit nieuws dagelijks “gefeed” onder de kop “horeca nieuws”.
Hiermee kun je op de hoogte blijven van het laatste nieuws.
Een site die er uit spring in vernieuwende nieuws is de site van het blad bouillon.
Kijk eens op http://www.bouillonmagazine.nl
Zelf kun je, als je nieuws hebt, deze plaatsen op onze site. Gewoon inloggen en het artikel plaatsen in
“hoekje voor leden”
Jullie hebben allemaal een inlogcode maar er wordt op dit moment nog te weinig gebruik van
gemaakt.
Als het een bericht is die iedereen mag lezen, vraag dan aan onze webmaste epuper@twentse-aak.nl
dit te plaatsen
in “berichten van leden”. Hij zal dan zo snel mogelijk het bericht of artikel plaatsen.
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 of via de
webmaster epuper@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 te 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 jouw gegevens niet kloppen.

Namens het bestuur wensen wij jullie allen hele fijne
feestdagen,
succes, geluk en alle goeds in goede gezondheid voor
2011.

