Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de elfde 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 zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
Dinsdag 9 oktober was de aftrap van het nieuwe seizoen op het terrein van de Military te Boekelo.
Martin Put had ons uitgenodigd een kijkje te nemen achter schermen bij de organisatie van
zo'n groot evenement.
Na de koffie met krentewegge zijn we met ongeveer 30 personen richting de paardenstallen gelopen
waar we een fantastisch en enthousiast verhaal hebben gehoord en waar we ook een kijkje in de
stallen mochten nemen.
Vervolgens hebben we een stuk door de cross gelopen, verschillende hindernissen, het strodorp
en de VIP-tent bekeken. Ook de productiekeuken, de opslag, afwas en restaurants hebben we
bezocht waar zaterdags voor (tien)duizenden gasten gekookt moet worden.
Tot slot werd de dorst gelest en de honger gestild. Een voorproefje op de stamppotten met
garnituren die tijdens de wedstrijd werden geserveerd.
De foto's staan op onze site www.twentse-aak.nl
Een mooie middag / avond met onze dank aan de gastvrijheid van Boenders Catering en Martin Put.
Voor de volledigheid;
In een eerdere nieuwsbrief (10) stond vermeld dat wij in oktober een bezoekje zouden brengen
aan de firma Bijkerk waar in samenwerking met Polderland een presentatie en demonstratie
zou worden gehouden.
Deze bijeenkomst houden jullie tegoed. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.
Ellen de Gunst, meest in het oog springende leerling van het afgelopen jaar, heeft onlangs haar
aangeboden stage bij onze ambassadeur Martin Kruidhof van Restaurant de Lindenhof
uit Giethoorn afgerond.
In een mailtje naar ons heeft ze aangegeven dat ze fantastische dagen heeft gehad.
In haar mailtje stond:
Hallo mensen van de Twentse-AAK,
Bij deze een klein verslagje van mijn stage in Giethoorn bij de Lindenhof.
Dinsdag 18 september tot en met zaterdag 22 september heb ik 'gewerkt' bij de Lindenhof.
Daar heb ik veel gezien en gedaan.
Vis schoonmaken op de werkbank die buiten staat.
Om 7 uur 's morgens helpen met een 12 gangen ontbijt (Martin's ziel en zaligheid)
3x per dag bloemetjes en kruiden plukken uit eigen kruidentuin.
Vind het erg knap wat ze daar in de keuken maken. Geen gezeur, gewoon doorwerken.

En alles met veel enthousiasme.
Martin, Jarno en de Twentse-AAK bedankt voor de leerzame week!!
Groetjes Ellen.

Zondag 30 september hebben als Twentse-AAK in samenwerking met leerlingen van het ROC van
Twente geholpen aan een Benefiet Familie Fun Dag georganiseerd door de stichting CharMain.
Deze stichting, gesteund door oa. "de wilde ganzen" zet zich in om op het eiland Flores, Indonesië,
watertanks en sanitairhuisjes te realiseren. Deze zijn voor de armste groep van de bevolking
die soms wel 2 uur moeten lopen voor een jerrycan water.
Kijk op www.charmain.org voor een indruk van deze stichting.
Samen met de leerlingen, vele artiesten die belangeloos optraden, verschillende standjes enz. hebben
we maar liefst 5 sanitairhuisjes en 5 watertanks (totale waarde plm € 8000,--) kunnen realiseren.
Thea Kroese deed de presentatie.
Geweldig dat we ook nu weer met onze club aan zoiets moois een bijdrage hebben kunnen leveren.
Onze dank gaat ook uit naar de leerlingen van het ROC van Twente die onder leiding van
Harry Noordink geweldig werk hebben verricht
Namens de stichting CharMain kwam het onderstaande mailtje binnen:
Beste Tom,
Stichting CharMain wil de T-AAK
hartelijk danken voor jullie fantastische inzet op 30 september
Benefiet Familie Fun Dag.
Het eten was fantastisch en de samenwerking top.
En het doel/streef bedrag is overschreden.
Er kunnen op z'n minst 5 watertanks en 5 sanitairhuisjes bij gebouwd worden.
Het bedrag zal door 2 grote organisaties vermeerderd worden.
De betrokken bergdorp bewoners zijn heel dankbaar en blij met dit
behaalde resultaat.
Alle goeds voor de toekomst,namens het bestuur
Sjenny Kamperman
voorzitter Stichting CharMain.

Enkele weken geleden zijn wij als Alliantie door mensen van de Almelose Markt,
oa. Westerhof kaas, gevraagd mee te denken om een kookwedstrijd te organiseren.
Een hele klus omdat we binnen 2 maanden tijd een uitwerking moesten hebben.
Het evenement was in het kader van 300 jaar markt.
Het onderwerp moest worden "1001 smaken op de markt".
Zaterdag 13 oktober waren de wedstrijden. De deelnemers waren leerlingen van het ROC van Twente.
Gerard Kooiker is gevraagd die dag te jureren.
De opdracht luidde:
Bereid 2 gerechten, van elk gerecht 6 borden.
Één gerecht moet koud en één gerecht warm geserveerd worden.
De invloeden moeten zijn Aziatisch en Mediterraans.
Tevens moest één van de gerechten bestaan uit vis met groenten en één gerecht uit vlees en/of
gevogelte met groenten.
Ook de interactie met het winkelende publiek was onderdeel van de wedstrijd
Er werd gekookt in koppels van 2 personen die eerst zelf de ingrediënten op de markt moesten halen.
Het was een groot succes wat waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend festijn wordt.
Op de site www.marktalmelo.nl staan de foto's.
We hebben binnen de T-AAK een wedstrijdcommissie gevormd. De kar wordt getrokken door

Rob Fiselier en Frank Stehr.
Enkele leden hebben zich aal aangemeld plaats te nemen in deze commissie.
Zij zullen met andere leden in deze commissie jonge mensen begeleiden bij wedstrijden.
Indien je vragen hebt, assisteren wilt of op andere wijze met hen in contact wilt komen kan dat
via wedstrijdcommissie@twentse-aak.nl.
A.s. maandag 29 oktober worden in Almelo op het ROC een voorronde voor de halve finale van de
Nationale kampioenschappen in Amsterdam georganiseerd.
De wedstrijdcommissie heeft een opdracht geformuleerd, juryleden benaderd en zal die dag de
wedstrijd begeleiden.
Vanaf 15.30 uur zullen 8 deelnemers, allen van het ROC in Almelo, strijden voor een plek in
de halve finale.
Dinsdag 27 november a.s. is alweer de tweede bijeenkomst. Deze zal worden georganiseerd
door en bij de HANOS in Apeldoorn.
Vanaf 16.30 uur worden we verwacht door Peter Vaandrager en zijn collega's.
We krijgen een rondleiding door de "wildfabriek", een presentatie, demonstratie, proeverij, enz.
We willen graag gezamenlijk naar Apeldoorn gaan en daarom hebben we als T-AAK een bus geregeld.
Om 15.00 uur vertrekken we uit Oldenzaal (carpool), 15.15 uur uit Hengelo (van der Valk) en
15.30 uur uit Almelo (naast Rational).
Je kunt je nu al opgeven via info@twentse-aak.nl.
Ivm het reserveren van de bus enz. willen we graag je jezelf VOOR 18 november aanmeld.
Een schriftelijke uitnodiging volgt binnenkort.
Onze onderwijscommissie heeft onlangs aan het bestuur de lijst van aanbevelingen aangeboden.
Het bestuur heeft deze aanbevelingen goedgekeurd.
Vervolgens zal aan de leden de lijst van aanbevelingen aangeboden worden.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren voorafgaand aan het bezoek aan de HANOS.
Vervolgens zullen de onderwijscommissies van de T-AAK en de ATG (indien deze ook door bestuur
en leden is goedgekeurd) de aanbevelingen doorgeven aan de mensen van het ROC die belast
zijn met de ontwikkelingen van het nieuwe leren (Competentie Gerichte Onderwijs).
Indien je ideeën hebt, vragen wilt stellen aan de onderwijscommissie,
kun je contact opnemen via g.kooiker@twentse-aak.nl
Het is druk in horecaland. Veel wisselingen in de bedrijven. Veel vacatures enz..
Zij er wijzigingen in jullie (mail) adressen, ben je van werkgever veranderd,
geef de wijzigingen s.v.p. door aan info@twentse-aak.nl
Voor de volledigheid nogmaals:
Op de site worden regelmatig vacatures geplaatst. Op dit moment zijn er twee vacatures op de site.
Kijk regelmatig op onze site www.twentse-aak.nl voor actuele informatie.
Indien je een advertentie wilt plaatsen neem dan contact op m.schraven@twentse-aak.nl.
Lever een advertentie aan in een Wordbestand (dus zoals het geplaatst moet worden)
met daarbij het logo van je bedrijf in JPEG bestand.
Tot dinsdag 27 november:
we hopen uit een ZEER hoge opkomst of tot een volgende nieuwsbrief.

