Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de dertiende 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.
Jawel, het heeft iets langer geduurd dan verwacht maar nu is er dan wel echt iets nieuws.
Onze nieuwe site is deze week gelanceerd. Kijk snel op www.twentse-aak.nl
Het is een prachtige site waarbij jullie als leden mee kunnen werken aan het in stand houden en
levend houden van de site.
De komende week kun je inloggen met jou voornaam en achternaam (aan elkaar)
en als wachtwoord taak en oa. jou profiel bijwerken.
Je moet je wachtwoord wel zo snel mogelijk veranderen!!!
Ook kun je je profiel bijwerken, eventueel een woordje toevoegen bij de biografie en een foto uploaden
die niet groter is dan 400 kb. Dit doe je door eerst in word een biografie te schrijven en het daarna te gaan
plakken in de biografie lijst
Verder kun je als lid in het "leden hoekje" met elkaar discussiëren, een vraag in de groep plaatsen enz.
We hebben er alles aan gedaan om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk over te nemen maar er kunnen
kleine foutjes gemaakt zijn.
Indien er iets niet goed gaat meld het dan via onze webconstructeur bart.eshuis@home.nl
Met het lanceren van de nieuwe site is ook de huisstijl van de Alliantie een beetje aangepast.
De “vertrouwde” ruitjes-achtergrond, lettertype, kleur van de letters enz. zijn gewijzigd.
Heb je nog suggesties, laat het dan weten via info@twentse-aak.nl
Indien je zelf een vacature hebt kun je deze binnenkort zelf plaatsen, veranderen en er weer af halen.
Binnenkort word je daar over geïnformeerd.
Nu nog graag de advertenties naar m.schraven@twentse-aak.nl
Het is al weer een tijdje geleden maar we kunnen terugkijken op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst
bij de BROEIERD in Enschede. Arjan Roessink, Laurens Zwijnenberg en alle medewerkers hebben voor
een goed geslaagde avond gezorgd.
Met 80 personen was het een goede opkomst.
Tijdens deze avond hebben we Adriaan Ruiter benoemd tot bijzonder lid van de Alliantie.
Mede door zijn inzet op het ROC, velen van ons hebben nog les van hem gehad heeft hij met genoegen
deze positie aanvaard.
Kijk op onze site www.twentse-aak.nl/taak/foto naar de foto's van de geslaagde avond.
Namens alle leden, hun partners en alle sponsoren onze hartelijke dank voor de mensen van de Broeierd.
Dinsdag 8 april zijn we uitgenodigd door Miranda Tijink van Polderland - Campina
en door Henk Bronswijk van Bistro "Puur" in Oldenzaal.
De uitnodiging hiervoor hebben jullie reeds ontvangen
Deze nieuwsbrief is tevens een herinnering.
Meld je vandaag nog aan / af via info@twentse-aak.nl
Zet voor de volledigheid of je vanaf 16.00 uur aanwezig bent bij Polderland of dat je alleen
vanaf 18.00 uur bij "Puur" bent.
Het programma voor deze middag / avond is als volgt:
16.00 uur
16.30 uur

Ontvangst en een presentatie bij Polderland
Demonstratiesmet producten van Polderland door Willem Dankers
Presentatie dessertwijnen door Hans Averesch van Twentsch Wijnhuis

Workshop met ijs en slagroom
17.45 uur

Vertrek richting Bistro Puur

18.00 uur

Avondprogramma met een hapje en een drankje, verzorgd door de
mensen van Bistro Puur onder leiding van Henk Bronswijk

22.00 uur

Afsluiting

De volgende bijeenkomst bij Max Buitenhuis te Oldenzaal op 10 juni is komen te vervallen.
Tevens zal de datum gewijzigd worden naar 3 juni vanwege de planning van Twentsch Wijnhuis Culinair
op zondag 15 juni.
We zoeken nog naar een passende locatie en de invulling van de middag / avond.
Heb je een idee, laat het even weten.
Wellicht dat je ook voor het komende najaar een idee hebt, laat het even weten.
De activiteitencommissie zal dan contact met je opnemen.
De aanmeldingen hiervoor gaan via de mail van het secretariaat info@twentse-aak.nl.

De commissie "begeleiding jong talent" wil graag het komende jaar nog hogere ogen gooien op oa.
de Nationale kampioenschappen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig!
De commissie vraagt jullie:
Heb je een "potentiële" kandidaat die mee kan en wil doen met de wedstrijden?
Laat het weten via f.stehr@twentse-aak.nl
We zouden graag de jonge gasten willen begeleiden, workshops geven en klaar stomen voor
één of meerdere wedstrijden.

