Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de zevenentwintigste 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.
Excuses voor deze, ietwat verlate, nieuwsbrief.

WEDSTRIJDEN HORECAVA 2011
Wij zijn het jaar 2011 goed begonnen.
Zoals jullie op de onze site hebben kunnen lezen is Twente goed op de kaart gezet.
In de week van 10 – 13 januari 2011 zijn op de Horecava te Amsterdam
Lars van Galen van landhuishotel de Bloemenbeek
Kirsten Veldhuis van de Landgoed de Holtweijde
Esther Schoneveld van Droste’s dineren en logeren in de prijzen gevallen.
Op verschillende wijze zijn zij al gehuldigd maar even een reminder via deze nieuwsbrief is op zijn
plaats.
Nogmaals allen van harte gefeliciteerd!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST ROC VAN TWENTE
Dinsdag 18 januari hebben we samen met het Twents Gastheerschap de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd. Het ROC van Twente had ons hiervoor uitgenodigd.
Leerlingen en docenten van verschillende opleidingen hebben er een zeer goed verzorgde avond neer
gezet. 130 leden en sponsoren hadden zich aangemeld.
Voor ons en het ATG redenen genoeg om volgend jaar weer gezamenlijk de nieuwjaarsbijeenkomst te
organiseren.
Kijk voor de foto’s op onze site www.twentse-aak.nl.
Nogmaals hartelijk dank aan het ROC van Twente voor deze geslaagde avond.

HORECA WEDSTRIJDEN EFFF/MECC Maastricht
We blijven even bij de wedstrijden want naast de Horecava zijn er ook een wedstrijden op de EFFF/
MECC
georganiseerd. Ook in Limburg is Twente weer goed op de kaart gezet.
e
Bij de Grand Prix Lebouille Valjkenburg is de 1 plaats EN de Prix d’Honneur gewonnen door
Pascal Gebben en Emiel Kwekkeboom van Landhuishotel de Bloemenbeek uit De Lutte.
e
Bij de bediening is de 1 plaats gewonnen door Almar Wessels van Landhuishotel de Bloemenbeek.
Voor een volledig overzicht en uitslagen
http://www.efff.nl/nl/nl/Press/persberichten/Pages/EFFF_2011_slotbericht.aspx

HALVE FINALES SKILLS NEDERLAND
Vrijdag 4 februari zijn in de restaurants en keukens van het ROC van Twente te Almelo de voorronden
van de Nationale kampioenschappen gehouden.

13 jonge koks en 7 jonge gastheer-/vrouwen streden om een plek in de finale tijdens de SKILLS
Masters
op 24, 25 en 26 maart in Rotterdam. De uitslag van de voorronde was als volgt:
1. Emiel Kwekkeboom van Landhuishotel de Bloemenbeek
2. Kay Stevense van de Leest in Vaassen
3. Boy te Koppele van Librijes Zusje teZwolle
4. Joey Stinissen van Restaurant de Wiemsel te Ootmarsum
Allen zijn student aan de Cas Spijkers Academie.
Kijk voor meer wedstrijdinformatie op
http://www.svh.nl/campagnes/NKHoreca2011/Pages/SVHNKHoreca2011.aspx

HORECATALENT ACHTERHOEK
Op dindag 15 maart organiseert de stichting Horecatalent Achterhoek de Horeca Talentendag in de
Orangerie “Huize Ruurlo” in Ruurlo.
Op het ROC zijn leerlingen gevraagd mee te doen aan deze wedstrijd en hebben zich ingeschreven.
Wellicht dat zij het rijtje met prijzen zoals hierboven geschreven kunnen uitbreiden.
Voor meer informatie kijk op http://www.horecatalentachterhoek.nl/

HAPPETARIA
Op onze site staat onder “berichten van leden” informatie over de Happetaria. Hieronder een deel van
dat artikel.
Een groep enthousiaste studenten vanuit Enschede is op dit moment bezig met het opzetten van een
Happietaria.
Een Happietaria is een tijdelijk restaurant dat vrijwillig wordt opgezet en gerund door studenten.
De opbrengst van dit restaurant gaat volledig naar het goede doel! Happietaria Enschede zal haar
deuren openen van 11 februari tot 10 maart.
Het geld wordt ingezameld voor de ontwikkeling van nieuwe Fairtrade plantages in Zuid-Amerika, om
zo op een duurzame manier de schrijnende omstandigheden van de boeren te verbeteren.
Wil je meewerken kijk dan op onze site www.twentse-aak.nl - berichten van leden en meld je aan.

Het PROGRAMMA voor het seizoen 2011
(onder voorbehoud van wijzigingen):
24 maart
14 juni
6 of 13 oktober
7 of 8 November
Januari 2012

Bezoek schaal- en schelpdierenkwekerij met aansluitend proeverij
(DONDERDAG)
(vertrek ’s morgens vroeg!!)
Jaarlijkse BBQ met voorafgaand een (DINSDAG)
Kookwedstrijd op de markt te Almelo (DONDERDAG)
Cas Spijkers Academie diner en voorafgaand een lezing door ????
Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met het ATG

Van alle bijeenkomsten ontvang je een persoonlijke (schriftelijke) uitnodiging.

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 dan dat gegevens niet kloppen.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag aanleveren via inf@twentse-aak.nl

