Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de twaalfde 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 27 november jl. zijn we op bezoek geweest bij de HANOS www.hanos.nl in Apeldoorn.
Peter Vaandrager en zijn collega's hebben ons geweldig ontvangen.
De rondleiding door de wildfabriek, de demo's over het verwerken van verschillende soorten
wild, de proeverij enz. maakten de middag / avond tot een succes.
Namens iedereen die mee is geweest hartelijk dank aan alle medewerkers van de HANOS
en graag tot een volgende keer in Apeldoorn.
De foto's zijn terug te vinden op onze site via http://www.twentse-aak.nl/Foto.htm
Op 22 november 2007 streden achttien leerlingen van landelijke ROC scholen voor een plaats
in de finale van het Nationaal Kampioenschap op de Horecava in Amsterdam.
Deze voorrondes hiervoor vonden plaats op het ROC van Twente in Almelo.
Drie studenten hebben zich geplaatst voor de finale op donderdag 10 januari tijdens
de Horecava te Amsterdam.
De wedstrijden worden georganiseerd door het Horeca Branche Instituut in samenwerking met
de ROC’s, ter promotie van het gastheerschap en de kookkunst.

Finaleplaatsen bij Koken en Gastheerschap;
Bij het koken bereikte Jorieke Borggreve van Restaurant de Oude Raadskelder,
www.ouderaadskelder.nl uit Oldenzaal een tweede plek.
Bij het gastheerschap waren Anne Hövels van Hotel Restaurant de Swarte Ruyter,
www.deswarteruijter.nl uit Holten en Anouk Bartelink van Bilderberg Landgoed
de Wilmersberg, uit De Lutte www.wilmersberg.nl de twee finalisten.
In de afgelopen vijf jaar behaalde het ROC van Twente (met begeleiding van het ATG en de T-AAK)
podiumplekken met het gastheerschap, met zelfs afgelopen jaar wederom een eerste plaats.

Op de brief de de onderwijscommissie van de T-AAK en het ATG aan jullie allen heeft
verzonden is zeer positief ontvangen.
Op de avond van de ATG bij de Oude Apotheek in Losser www.oude-apotheek.nl heeft
Jan Meijerink namens de onderwijscommissie een presentatie gehouden waarbij de
standpunten zoals deze zijn beschreven verder uitgelegd.
Het document zoals het er nu ligt zal als gespreksleidraad gaan dienen bij het inrichten
van het nieuwe onderwijs waarin het bedrijfsleven een belangrijke stem heeft.
De scholen moeten luisteren naar deze signalen en hebben ook aangegeven hier wat me willen doen.

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Dinsdag 22 januari 2008 as. houden we onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Daarbij zijn de partners ook weer van harte uitgenodigd.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden bij Restaurant de Broeierd,
www.broeierd.nl in Enschede waar we ontvangen worden door Arjan Roessink
en Laurens Zwijnenberg.
Een schriftelijke uitnodiging volgt. Houdt alvast de datum vrij.
We willen starten vanaf 19.00 uur.

Inmiddels is op het ROC van Twente in de hal van de horeca een vitrine geplaatst waarin
oa. de prachtige Escoffiers, aangeboden door ons ere-lid Barth Brand, zijn komen te staan.
Ook de gifts naar aanleiding van de actie voor de Ciniclowns, www.cliniclowns.nl staan hier in.
Tevens zijn materialen die we hebben laten maken voor de vereniging (pet, sleutelhanger, pen,
sloof enz) daarin uitgestald.
We hopen hiermee nog meer bekendheid binnen de regio, maar zeker ook bij de leerlingen, te creëren.
De volgende bijeenkomsten in het nieuwe jaar zullen zijn:
(onder voorbehoud van datum en locatie)
8 april 2008 bij Bistro Puur in Oldenzaal
inhoud van het programma wordt later bekend gemaakt.
10 juni 2008 bij Max buitenhuis in Oldenzaal met een jaarvergadering
en de jaarafsluiting met een BBQ.
Voor het nieuwe seizoen, na de zomervakantie, zoeken we nog locaties en ideeën voor de bijeenkomsten.
Indien je een idee hebt en je bedrijf onder de aandacht wilt brengen, laat het ons dan weten.

Namens het bestuur wensen wij jullie allen hele fijne feestdagen,
succes, geluk en alle goeds in goede gezondheid voor 2008.

