Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de zestiende (korte) 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.

Donderdag 9 oktober a.s. 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. 6 teams hebben zich aangemeld.
Er zal worden gekookt in 2 sessies waarbij 2 deelnemers als koppel zullen strijden om een prachtige
verzilverde bokaal, de eer en een oorkonde.
Er is bewust gekozen voor de donderdag zodat veel leden en hun leerlingen daarbij aanwezig kunnen zijn.
Er zijn in plaats van een sessie is voor leerlingen van niveau 2, 2 sessies zijn voor leerlingen van niveau 3.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze binnen 2 uur 2 gerechten maken voor 4 personen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers voorafgaand aan hun opdracht beginnen met het "inkopen" van de
producten op de markt zelf.
Wij willen jullie uitnodigen te komen kijken tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Wethouder Kuiper zal om 15.00 uur de prijzen uitreiken.

De bedoeling was dat we tijdens de wedstrijd op de markt "ons" magazine zouden uit geven
Het is helaas niet gelukt het magazine Twente (Twentse-AAK) Culinair op 9 oktober gereed te hebben.
Binnenkort zullen we met het vervolg en eventueel een nieuwe datum komen.

Van 19 - 22 oktober wordt in Erfurt, Duitsland op de INOGA-Beurs de culinaire TOP-kookwedstrijd
IKA 2008 gehouden.Het zijn de olympische spelen onder de kookwedstrijden.
We zijn voornemens deze beurs en wedstrijd op dinsdag 21 oktober te bezoeken.
Het is in de herfstvakantie. Kijk vast op de site http://www.olympiade-der-koeche.de/en/Home__119.html
WIE WIL / GAAT ER MEE? Meld je aan via info@twentse-aak.nl
Indien we een redelijk aantal hebben willen we vervoer regelen.
Kosten voor toegang (plm 10,-- ) en vervoer volgen, we willen eerst inventariseren hoeveel leden en/of
sponsoren hiervoor belangstelling hebben.

We hebben het programma voor het komende seizoen als volgt samengesteld:
9 oktober
Kookwedstrijd Markt Almelo en presentatie Twente Culinair
22 oktober
IKA Erfurt, Duitsland
24 of 25 november
Bijeenkomst, programma volgt
19 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
17 of 18 maart
Bijeenkomst, programma volgt
8 of 9 juni
Jaarafsluiting met ledenvergadering en een BBQ
Over de locaties zijn we nog in onderhandeling. Zodra we meer weten zullen we het laten weten.
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

Herhaald verzoek:
Indien je wisselt van bedrijf / werkgever, wil je dan de gegevens van jou en je nieuwe bedrijf
doorgeven via info@twentse-aak.nl
Indien je niet meer in de regio woont en geen lid meer wilt blijven van de Alliantie, meld je dan af.
Zo voorkom je dat je een nota voor de contributie krijgt.
Heb je een nieuwe collega, die net als jij ook lid wilt worden van de Alliantie,
meld hem//haar dan aan.
Het aanmeldingsformulier is te downloaden op onze site www.twentse-aak.nl - contact.

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.
Je kunt helaas niet, zoals eerder gemeld zelf een bericht of een advertentie plaatsen.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Graag tot een van de volgende bijeenkomsten.

