Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de vijftiende 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.
De vakantie zit er weer op. Menigeen heeft de accu kunnen opladen en voor degene die
heeft gewerkt hopen we dat zij goede zaken hebben kunnen doen.
We staan weer voor een nieuw seizoen van de Alliantie. We vertrouwen er op dat deze net zo succesvol
zal zijn als het afgelopen jaar.
Bij het nieuwe jaar hoort ook weer de jaarlijkse bijdrage. Jullie kunnen dus binnenkort post van de
penningmeester verwachten.

We hebben het afgelopen seizoen afgesloten bij Bistro de Oale Sté waar Bert-Jan Hoekjen ons
uitstekend heeft ontvangen.
Onze complimenten gaan naar Bert-Jan Hoekjen en de medewerkers en nogmaals hartelijk dank hiervoor.
De ledenvergadering voorafgaand aan de activiteit, Jeu de Boules, en de Barbecue is jammer genoeg
zeer matig bezocht.
Wel hebben zich na afloop van de vergadering veel leden en sponsoren zich aangesloten zodat we terug
kunnen kijken op toch nog een zeer geslaagde avond.
2 leden hebben de kascontrole uitgevoerd en alle werkzaamheden, de administratie van de
penningmeester zijn goed bevonden.
Foto's van deze bijeenkomst zijn te vinden op onze site www.Twentse-AAK.nl

Tevens is deze avond de overeenkomst getekend tussen de Alliantie en Twente Business /
Twente Culinair. Een brief hierover is een tijdje geleden verzonden.
Wellicht dat Jan Maneschijn inmiddels contact heeft gehad met jullie bedrijf.
De redactie is volop bezig artikelen te verzamelen en te schrijven zodat we wederom tot een prachtig
resultaat kunnen komen.
De bedoeling is dat donderdag 9 oktober het blad officieel gepresenteerd wordt na afloop van de
kookwedstrijd op de markt in Almelo.Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.

Op de diploma-uitreiking van her ROC van Twente heeft Thea Kroese namens de Alliantie de prijs,
de meest in het oog springende leerling, uitgereikt aan Ben Schulte van Hotel de Lutt in De Lutte.
Ben viel op door zijn manier van werken, zijn houding (afspraak is afspraak), zijn kennis en zijn
enthousiasme.
Naast de gifts van ons, (sloof, pet, pen) kreeg hij ook een gegraveerde bokaal, een jaar aspirant
lidmaatschap en een stage bij onze ambassadeur Martin Kruithof, restaurant de Lindenhof,
te Giethoorn.
Ben van harte gefeliciteerd en veel plezier bij onze Alliantie.

Donderdag 9 oktober vinden op de markt in Almelo voor de tweede keer de kookwedstrijden plaats.
Het initiatief van de Almelose markt en de Alliantie zal voor leerlingen van het ROC het toneel zijn

voor een spannende wedstrijd.
De leerlingen worden komende weken op school gevraagd / aangespoord mee te doen.
Er is bewust gekozen voor de donderdag zodat veel leden en hun leerlingen daarbij aanwezig kunnen zijn.
Er zal worden gekookt in 2 sessies waarbij 2 deelnemers als koppel zullen strijden om een prachtige
verzilverde bokaal, de eer en een oorkonde.
De opdracht wordt ter plaatse uitgereikt.
De eerste sessie is voor leerlingen van niveau 2 en de tweede sessie is voor leerlingen van niveau 3.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze binnen 2,5 uur 2 gerechten maken voor 4 personen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers voorafgaand aan hun opdracht beginnen met het verzamelen
en-of inkopen van de producten op de markt zelf.
Indien je iemand weet die mee wil doen laat het dan even weten via info@twentse-aak.nl.

Dinsdag 9 september zal er 's middags het 40 jarig bestaan van onze sponsor Westerhof Kaas
gevierd worden.
Wij als T-AAK, dus ALLE LEDEN en SPONSOREN zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging. Aanmelden kan via www.westerhofkaas.nl.
We hopen dat velen van ons daar aanwezig zijn.
Een aantal sponsoren zijn gevraagd in het bedrijf hun waar te promoten.

Het Programma voor het komende seizoen zal zijn (onder voorbehoud van wijzigingen):
9 september
40 jarig jubileum bij Westerhof in Delden
9 oktober
Kookwedstrijd Markt Almelo en presentatie Twente Culinair
24 of 25 november
Bijeenkomst, programma volgt
19 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst, locatie?? (wie bied zijn bedrijf aan??)
17 of 18 maart
Bijeenkomst, programma volgt
8 of 9 juni
Jaarafsluiting met ledenvergadering en een BBQ, locatie??
Hou de agenda van de site in de gaten, daarop zullen we zo spoedig mogelijk het programma plaatsen.
Indien je zelf een idee hebt voor een bijeenkomst laat het dan weten aan de leden van de
activiteitencommissie Miranda Tijink, Thea Kroese en Tom Scholte op Reimer

Op de site kun je ook een mededeling van je bedrijf laten plaatsen.
Zie www.twentse-aak.nl, berichten van de leden.
Indien je wilt dat wij het voor jou op de site zetten, lever dan de tekst aan in een Word document en doe
daarbij het logo van je bedrijf en wij zullen er voor zorgen dat het geplaatst wordt.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Graag tot een van de volgende bijeenkomsten.
We hopen op een succesvol jaar met een hoge opkomst tijdens onze bijeenkomsten.

