Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de achttiende 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.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 19 januari hebben we de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. In de prachtige ambiance van Drostes
dineren
en logeren werden we ontvangen door Harald Droste en zijn medewerkers.
We hebben genoten van de gerechten van Hans ter Huurne en zijn collega’s en natuurlijk van de wijnen van het Twentsch
Wijnhuis.
Na ontvangst stond er in de nieuwe zaal een bar waarop continue verschillende gerechtjes werden gepresenteerd. Een geweldig
idee.
ijk voor de foto’s op onze site, http://www.twentse-aak.nl/taak/foto/.
Nogmaals onze complimenten en hartelijk dank dat Drostes ons dit jaar zo gastvrij heeft ontvangen.

Bijeenkomst Callebaut
Maandag 17 maart is de volgende bijeenkomst. Onze sponsor Callebaut zal deze avond een demonstratie en een workshop
geven.
Het ontvangst is vanaf 17.30 uur. Vanaf 18.00 uur gaan we dan kennis maken met de meest verfijnde chocolade.
Rond half 9 kunnen de sponsoren voor de “tweede helft” aanschuiven. Een uitnodiging hebben jullie hiervoor ontvangen.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we al een vooraankondiging gedaan omdat er slechts 30 plaatsen beschikbaar zijn.
Je kunt je nu alvast aanmelden via door te klikken op info@twentse-aak.nl want vol = vol!

Recepten
We willen graag een oproep doen aan ALLE leden om een “eigen recept” op papier aan te leveren. De recepten willen we
vervolgens
op foto vastleggen. Over het maken van de foto of het aanleveren van een foto (als je die al hebt) volgt nadere informatie.
Vervolgens worden alle recepten gerangschikt, gebundeld en ingebonden. Je kunt je recept aanleveren via info@twentse-aak.nl.
We hebben voor de recepten een deadline van 1 mei 2009.
Graag zouden we van iedereen een recept willen ontvangen, kunnen we op jullie rekenen?
Er zijn geen kosten verbonden aan dit initiatief.

Muurschildje
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we de eerste roestvrijstalen muurschildjes gepresenteerd en uitgedeeld. De schildjes
zijn
gemaakt door onze sponsor Rob Rozenboom van Constance Cuisine te Hengelo.

Er is een onderscheid gemaakt in schildjes voor leden en voor sponsoren (zie foto).
De schildjes voor de leden worden op persoonlijke titel uitgegeven. Indien er meerdere leden in een bedrijf werken wordt er maar
één muurschildje uitgegeven. Als het lid wat het schildje heeft ontvangen veranderd van baan dient hij/zij het schildje mee te
nemen
maar indien er nog een lid in het bedrijf werkt kan de overeenkomst overgedragen worden en kan het vertrekkende lid een nieuw
schildje aanvragen. Bij de bijeenkomst op 17 maart zullen we de schildjes en de bijbehorende overeenkomsten meenemen.
Indien je, als lid of als sponsor, nog geen schildje hebt ontvangen kun je dat via het secretariaat aanvragen.

Nogmaals een (herhaalde) oproep:
Indien je van baan / bedrijf veranderd, geef het dan aub door aan het secretariaat.
Dat kan via de mail, info@twentse-aak.nl of via de post. Ook als je besluit geen lid meer te zijn van de Alliantie, geef het dan door.
Voor leden die vanuit de ambachtelijke keuken naar een niet restaurantbedrijf gaan is en blijft de mogelijkheid op de hoogte
gehouden
te worden van onze activiteiten en kunnen ook de uitnodigingen voor de bijeenkomsten blijven ontvangen.
Voor dat alles geldt wel; GEEF DE WIJZIGINGEN DOOR!
Heb je collega’s die ook werkzaam zijn in de ambachtelijke keuken en geïnteresseerd zijn in onze Alliantie, meld hen dan aan.
Een aanmeldingsformulier is de downloaden via onze site www.twentse-aak.nl onder de kop contact.

Website T-AAK
We hebben een prachtige website maar deze moet regelmatig door de leden, jij dus, gevoed worden.
Als je een bericht hebt die op de site geplaatst moet worden, mail deze dan naar het secretariaat info@twentse-aak.nl en vermeld
daarbij dat je het betreffende bericht geplaatst wilt zien.
Ook als je een vacature hebt, laat het dan weten en we zullen deze te plaatsen.
Let wel…. als de vacature vervuld is meld het dan ook zodat we deze ook weer van de site kunnen halen.

Wedstrijd NECON
De Driemark-locatie aan de Prins Hendrikstraat is op donderdag 5 februari het decor geweest van de jaarlijkse vakwedstrijden
voor VMBO leerlingen. Deze stimulerende vakwedstrijden, georganiseerd door het Netwerk Consumptieve Technieken OostNederland
(NECON - 18 scholen) wil met deze wedstrijden laten zien dat onze VMBO leerlingen over fantastische talenten beschikken.
Een aantal teams uit de verschillende disciplines ging met elkaar de strijd aan waarbij zij werden beoordeeld door een vakjury die
is
samengesteld uit mensen uit het bedrijfsleven (lees T-AAK en ATG), docenten VMBO en docenten MBO.Dit laatste onderstreept
nogmaals
de goede onderlinge band tussen de NeCON scholen en het MBO.
De eerste prijs, een messenset beschikbaar gesteld door onze Alliantie, werd uitgereikt door ons bijzonder lid Aad Ruiter.

Onderwijscommissie
De onderwijscommissie van de ATG en de T-AAK zijn op uitnodiging van het college van bestuur van het ROC van Twente
uitgenodigd
een kijkje te komen nemen in “de keuken van Cas”.
Zoals je wellicht gehoord hebt is het ROC van Twente voornemens een “Cas Spijkers Academie” te starten. Jonge en
talentvolle koks
kunnen op niveau 3 instappen. Wij als Twentse-AAK zijn hierbij gevraagd mee te denken bij de scouting en begeleiding en
plaatsing van
de toekomstige deelnemers. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.

Geboren
Op 26 januari zijn Bert-Jan en Dini Hoekjen de trotse ouders geworden van een prachtige dochter Merle (zie foto).
Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd en veel geluk met de kleine meid.

Wedstrijd Skills
Op 5, 6 en 7 maart vindt Skills Masters 2009 plaats. Op hét beroepenevenement van Nederland kun je van alles zien, doen en
beleven,
en kom je alles te weten over werken als vakman of vakvrouw.
Tijdens dit evenement zullen vanuit onze regio Frank van Loo en Daan Nijkamp meedoen aan de Nationale
kampioenschappen 2009
voor leerlingen in de Horeca. Frank en Daan hebben een plaats in de halve finale veroverd door tijdens de kookwedstrijd op de
markt in Almelo
de eerste plaats te behalen. Kijk even op de sites om alvast in de stemming te komen http://www.skillsmasters.nl/ en
http://www.skills-netherlands.nl

Ledenvergadering en jaarafsluiting
Dinsdag 9 juni staat de jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend een sportieve activiteit en de barbecue op het programma.
We zijn uitgenodigd door ons Arjen Löwenthal van Restaurant ’t Oalde Bakkerhoes te Hertme.
De uitnodiging en het programma volgt.

Idee voor het najaar….. jamsessie
Ons lid Erik de Mönnink van de Swarte Ruijter heeft het idee geopperd in het nieuwe seizoen een aantal “jam sessies” te
organiseren.
Op een morgen / middag met ongeveer 8 personen verschillende gerechten te ontwikkelen.
Je kunt dan denken aan een sessie voor vegetarische gerechten, fruits de mer, desserts enz. We zijn nog op zoek naar een
geschikte locatie.
Wie heeft ruimte en zin hier aan mee te denken?
Via de nieuwsbrief zullen wij je van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

