Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de veertiende 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 we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
In nieuwsbrief 13 hebben we de nieuwe site gelanceerd.
Velen van jullie hebben de site al bekeken enwellicht geprobeerd in te loggen.
Voor degene die de gegevens kwijt zijn:
de eerste keer inloggen: met je voornaam en achternaam aan elkaar
Het wachtwoord is: taak
Verzoek: bijprofiel veranderen evt. je inlognaam (bijnaam), maar zeker het wachtwoord 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...
Indien er iets niet goed gaat meld het dan via onze webmaster m.schraven@twentse-aak.nl
We zijn nog bezig met het menu (alleen als je bent ingelogd) waarbij je kunt aangeven of je op de
bijeenkomst komt en of je iemand zoekt om mee te carpoolen.
Deze link is er nog niet maar wordt wel aan gewerkt.Je kunt al wel in het "hoekje voor de leden"
een oproep doen voor bijvoorbeeld het carpoolen.Aanmelden nog even via info@twentse-aak.nl.

In een eerder bericht hebben we gemeld dat je zelf een vacature kunt plaatsen.
Dat hebben we moeten wijzigen, het is HELAAS niet mogelijk.
Indien je een vacature hebt lever deze dan aan bij het secretariaat info@twentse-aak.nl
of bij de webmaster m.schraven@twentse-aak.nl.
Graag de tekst zoals deze geplaatst moet worden aanleveren in Word met een logo of foto
van het bedrijf als bijlage toevoegen.
We zullen zorgen dat deze zo spoedig mogelijk geplaatst wordt.
Wil je alsde vacature vervuld is dit ook melden zodat we deze ook weer kunnen verwijderen.

Er in het menu vande site ook een knop "Berichten van de leden" opgenomen.
Hier kun je zelf een bericht van jouw bedrijf plaatsen!
Indien je een mededeling hebt, iets speciaals organiseert of iets met de leden, sponsoren
en overige bezoekers van de site wilt delen, maak dan een berichtje en plaats het op de site.
Als het niet lukt ofwilt dat wij het voor je doen stuur dan hetonderwerp naar het secretariaat
info@twentse-aak.nl en we zullen het voor je plaatsen.
Indiener ook een logo of een foto bij geplaatst moet worden, dat kun je NIET zelf,
stuur deze dannaar het secretariaat en wij zullen het er bij plaatsen.
We hebben als voorbeeld 2 berichtengeplaatst, kijk maar even op www.twentse-aak.nl

Dinsdag 8 april was / warenin Oldenzaal de vorige bijeenkomst(en).

We zijn geweldig ontvangen door Miranda Tijink en haar collega's bij Polderland Campina waar
Willem Dankers een demonstratie heeft gegeven.
De begeleidende wijnen van het Twentsch wijnhuis maakte de middag tot een succes.
Het was super, allen bedankt hiervoor.
Vervolgens zijn we bij Bistro Puur gastvrij ontvangen door Henk Bronswijk, Joris ten Wolde
en de collega's.
Een fantastische avond welke begon met een cocktail, vervolgens leuke en vooral ook smakelijke
gerechtjes die ook hier weer werden begeleid door de wijnen van het Twentsch Wijnhuis.
Ook voor alle mensen van Bistro Puur onze complimenten en nogmaals bedankt.
Totaal 50 personen (leden en sponsoren) hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging.
Op onze site www.twentse-aak.nl staan de foto's.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 3 juni a.s. bij bistro de Oale Sté van Berjan Hoekjen.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst houden we voor de leden de jaarlijkse ledenvergadering.
Thea Kroese en Miranda Tijink hebben na de vergadering een activiteit georganiseerd waarna
Bertjan de barbecue zal aansteken.
Op deze mannier zullen we het derde seizoen succesvol kunnen afsluiten.
De uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.
Het adres van Bistro de Oale Sté is, Holterweg 116, 7441 DK Nijverdal
Het programma ziet er als volt uit:

17.00
17.15
17.45
18.00
19.30
22.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ontvangst
Ledenvergadering.
Einde vergadering, ontvangst sponsoren
Activiteiten olv Thea Kroese en Miranda Tijink
Barbecue, hapje en een drankje verzorgd door Bertjan Hoekjen
Afsluiting

Meld je svp wel even aan/af voor deze bijeenkomst via info@twentse-aak.nl

Zondag 10 juni organiseert Karel Elhorst van het Twentsch Wijnhuis het jaarlijkse evenement
"Twentsch Wijnhuis Culinair 2008".
Ook dit jaar is gekozen voor de prachtige locatie op "Landgoed Singraven" in Denekamp.
Diverse wijnboeren, horeca bedrijven, koks, gastheren wijnliefhebbersenz. zullen elkaar treffen
als het gaat om de wijn-spijs combinaties.
Voor meer informatie kijk op hun site www.twentschwijnhuis.nlof stuur een mail naar
info@twentschwijnhuis.nl

Enkele leden van ons zijn benaderd door Karl Tropmert van historisch museum "het Palthehuis"
in Oldenzaal om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een boekje waar oa.oude
recepten komen te staandie door hen zijn herschreven.
Het boekje wordt 13 juni as gepresenteerd aan de pers.
Op onze site binnenkort meer informatie hierover.

Vorig jaar is in Twente hetjaarlijkse regionale magazine "Twente Culinair" uitgegeven.
Over dit magazine waren wij erg enthousiast en hebben daarom contact gezocht met de
uitgever The Business Company die ook het blad Twente Business uitgeeft.
Er zijn inmiddels ver gevorderde plannen om te gaansamenwerken.
3 juni zal de samenwerkingsovereenkomst, tijdens de bijeenkomst, worden ondertekend en
de plannen gepresenteerd aan de leden en de sponsoren.
Vervolgens zullen de (ondernemers van de) leden benaderd worden om opgenomen te
worden in dit magazine. Kijk alvast op http://www.businesscompany.nl/ .

Bij de uitnodiging voor 3 juni zat ook een brief waarin werd gevraagd een leerling-kok aan te melden

voorde culinaire wedstrijd op de markt van Almelo op donderdag 9 oktober a.s.
De wedstrijd van vorig jaar was een groot succes zodat wijn hebben besloten hier een vervolg aan te geven.
Ook wordt in de brief medewerking van jullie gevraagd.
We vragen met klem één of meerdere leerlingen op te geven zodat er al voor de zomervakantie
contact met hen opgenomen kan worden.
Vul de antwoordstrook in en stuur hem naar het secretariaat voor 31 mei a.s.
Tevens zal er op die dag, donderdag 9 oktober, het magazine
"Twente (Twentse-AAK) Culinair" worden gepresenteerd.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Graag tot 3 juni bij de Oale Sté in Nijverdal of anders tot ziens bij een van de volgende bijeenkomsten.

