Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 33e nieuwsbrief.
Hiermee willen wij je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze
vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor anderen interessant kunnen zijn laat het dan aan
ons weten en we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.

WELKOM terug allemaal
De vakantie zit er weer op. Volgende week gaan de scholen weer beginnen.
We hebben natte dagen gehad maar ook zeer warme dagen. Voor vele collega’s waren
die hete dagen geen preje om in de keuken te staan.
Wij hopen dat iedereen die op vakantie is geweest, enorm heeft genoten en weer veilig
terug is gekomen.
Voor de collega’s die de zomer hebben moeten werken hopen we dat zij alsnog kunnen
genieten van vrije tijd.
Voor allen;
laten we er weer een mooi seizoen van maken met boeiende, gezellige en smakelijke
bijeenkomsten die door veel van onze leden en sponsoren bezocht mogen worden.

WEBSITE Twentse-AAK
Door updateproblemen is onze site www.twentse-aak.nl al een tijd niet volledig geweest.
De problemen zijn opgelost en de site werkt weer. ICT bedrijf Lucas uit Albergen heeft
ons enorm geholpen.
Onze site is nu helemaal vrij toegankelijk, je hoeft niet meer in te loggen!
Als je nieuws (van jezelf of van je bedrijf) wilt delen, maak dan een berichtje en we
zullen het plaatsen.
Ook promo’s van je bedrijf kunnen we opnemen op de site. Lever het wel in als Word
bestand met de eventuele logo’s of foto’s in .jpg anders kunnen we het niet plaatsen.
Mail het nieuws met de bestanden naar info@twentse-aak.nl en het wordt geplaatst
onder “berichten van leden”.

JAARAFSLUITING “de ZEGGER”
Tijdens de jaarvergadering in juni jl. hebben we gesproken over de invulling voor het
nieuwe seizoen.
Daar zijn een aantal ideeën geoperd.
We kunnen er mee aan de slag en hebben de agenda inmiddels aardig weten te vullen.
Tevens is opgemerkt dat het ledenaantal stagneert.

We hebben nieuwe leden nodig voor de continuiteit van onze Alliantie te waarborden.
Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om uit te kijken naar collega’s die
ook lid willen worden.
Het aanmeldingsformulier staat op de site en is on-line in te vullen.
Het aantal sponsoren stijgt in tegenstelling tot het ledenaantal.
Daar zijn we blij mee. Zij zijn heel belangrijk voor ons. Zonder hen kan de Alliantie niet
bestaan!
Kijk op de site voor de lijst met sponsoren en breng ook een eens bezoekje op hun site
door op de link naast het logo te klikken.
Na de jaarvergadering hebben we kunnen laser-kleiduiven schieten.
Daarna had Carlo Langeveld de barbeque heet en heeft hij het inwendige uitstekend
verzord.
Top gedaan. Nogmaals dank hiervoor! Ook dank aan de familie Zegger voor het
prettige verblijf.
Voor foto’s kijk op onze site www.twentse-aak.nl
Tevens zijn de foto’s van het bezoek aan Unilever Rotterdam toegevoegd.
Door problemen met de site was dit nog niet aan jullie gemeld.

AGENDA voor het nieuwe seizoen
Op onze site hebben we de (voorlopige) agenda voor het seizoen 2012 – 2013
geplaatst.
De wedstrijd op de markt in Almelo wordt vanwege te hoge kosten niet meer
georganiseerd.
Daarvoor in de plaats organiseren we in het najaar twee bijeenkomsten.
Voor deze bijeenkomsten zijn we in onderhandeling met twee gastdocenten.
Één daarvan is Jeroen van Ooijen.

Kijk alvast op www.culiversum.nl of op www.gastronomicx.com en op www.demoslager.nl voor een
impressie.
Datum
8 oktober
26 november
22 januari
… februari
25 maart
25 juni

Onderwerp
Demo worst maken door de
demoslager GertJan Kiers
Demo door Jeroen van
Ooijen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voorronden NK koks en GHV
Uitstapje naar Duitsland
Jaarafsluiting met BBQ

Lokatie
(onder voorbehoud)
Rational, Almelo
AOC-oost, Almelo
??
Keukens ROC van Twente
Solingen
’t Rijk van Sybrook

Tevens wordt er gekeken naar een mogelijkheid om tzt. de wedstrijden weer op te
pakken.
Indien je daar ideeën over hebt, laat het ons dan weten via info@twentse-aak.nl.

Van het SECRETARIAAT
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 automatisch “gefeed” onder de
kop “horeca nieuws”.
Hiermee kun je ook op de hoogte blijven van het laatste regionale en landelijke horecanieuws.

VACATURES
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 graag melden zodat we
deze kunnen verwijderen.
Op dit moment staan er veel vacatures op onze site. Het is de moeite waard om even te
kijken!
Klik even op www.twentse-aak.nl en ga naar vacatures.

NIEUWE LEDEN (herhaalde oproep)
Indien je een collega hebt die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft staan,
laat hem het aanmeldigsformulier downloaden en invullen.
Er zijn nog veel koks in Twente die het ambacht een warm hart toedragen en graag met
collega’s op de bijeenkomsten van gedachten willen wisselen over het prachtige vak.
Je kunt je ook een aanmeldigsformulier aanvragen via info@twentse-aak.nl.
Een vereniging kan niet zonder voldoende leden en we willen ook graag de sponsoren
behouden!

HEALTH CUISINE (Nico Dingemans)
Berichtje van Nico Dingemans;
Het heeft iets langer geduurd dan de bedoeling was, maar hierbij stuur ik jullie een ruwe
'best of' impressie van de fotoshoots van vorige maand. Het is een mooie verzameling
van gezonde Twentse topgerechten geworden.
De foto’s zijn te zien bij de update op www.health-cuisine.com (chapter 4 – Netherlands)
en daar kun je nu zien hoe goed Twente past naast de andere internationale
hoofdstukken.
Aan het YouTube filmpje op de home-page wordt nog gesleuteld en is niet voor
distributie (dient als promo-materiaal voor nieuwe bestemmingen), maar is wellicht leuk
om even te bekijken. En feedback is uiteraad welkom.
We houden je verder op de hoogte.

Van het ROC van TWENTE……
Maandag 3 september beginnen de jonge horecatalenten aan hun nieuwe studiejaar.
Er zijn veel inschrijvingen in zowel de BOL als de BBL, niveau 1 – 2 - 3 en 4

De meeste BBL leerlingen hebben inmiddels een leerbedrijf gevonden maar er zijn altijd
nog een aantal leerlingendie GEEN baan hebben kunnen vinden.
Heb je nog een vacature open staan of ben je later dit jaar op zoek naar stagiaires, laat
het dan even weten via tscholteopreimer@rocvantwente.nl en de vragen / vacatures enz.
worden doorgegeven aan de betreffende BPV collega’s.
Volgende week wordt opnieuw gestart met de opleiding Leidinggevende Keuken,
niveau 4 en Leidinggevende Bediening, niveau 4.
Komend jaar zal de éénjarige opleiding, vervolg op niveau 3 (ZW-KOK / ZW-GHV) nog
bestaan uit maximaal 25 lesdagen.
Er zijn nog plaatsen vrij. Voor meer informatie en aanmeldingen kijk op
www.rocvantwente.nl.
Donderdag 13 september is de diploma-uitreiking voor de BBL studenten niveau 1-23 en 4 in de Grolsch Veste.
Veel studenten zullen hun velbegeerde diploma in ontvangst mogen nemen.
Ook de leermeesters zijn hierbij van harte uitgenodigd! Aanvang 19.00 uur.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Tot een volgende keer!

met vriendelijke groet,

Tom Scholte op Reimer
secretariaat

