Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de derde nieuwsbrief van dit jaar. 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 zijn laat het dan aan weten en nemen
het op in de volgende nieuwsbrief.
*

Maandag 24 april heeft op het ROC van Twente te Almelo de prijsuitreiking het lezersmenu
plaatsgevonden.
Restaurant Captain Jack te Buurse heeft van de 12 maandmenu's volgens de lezer van de
Twentsche Krant de meeste stemmen gekregen.
Wij als Twentse AAK hebben een diner bereid met als thema 12 maanden een menu, dus 12
gerechten. Frank Stehr heeft hierbij het voortouw genomen. Een impressie vind je in de krant
van donderdag 27 april en op de site www.tctubantia.nl onder videonieuws.

*

De schilderijen en de ezel van de workshop "Chefs Art" kunnen worden afgehaald op het
ROC te Almelo. Indien het niet lukt om het schilderij met ezel af te halen laat het dan even
weten (06-12812236) en Tom Scholte op Reimer zal er voor zorgen dat ze worden
rondgebracht naar de betreffende bedrijven.
Kijk op www.twentse-aak voor en (foto)impressie van het schilderen.

*

Dinsdag 20 juni willen we in plaats van een preuvenement een Barbecue houden.
Daarbij willen we de avond vooraf laten gaan met een (forum) discussie over hoe wij als
vereniging een standpunt gaan innemen tegenover het onderwijs van de toekomst (zie Misset
HORECA, artikel van het Koksgilde en het Gastvrijheidsgilde).
Dit omdat de Twentse-AAK veel wordt gevraagd gesprekspartner te zijn bij scholen en
landelijke bijeenkomsten.
Ronald Gebbinck zal op Havezathe het Everlo te Rossum onze gastheer zijn.
De uitnodiging van deze avond volgt. (Nederland hoeft dan NIET te voetballen).
Je kunt je alvast aanmelden op info@twentse-aak.nl

*

We hebben reeds twee bijeenkomsten bijgewoond.
* Op 24 april was bij Frans op de Bult een presentatie / discussie voor ondernemers,
het ROC en het LOBHTV. Van onze vereniging hebben Gerard Kooiker en Rob Fiselier de
uitnodiging aangenomen en zij zullen op 20 juni daar verslag van doen.

* Op 26 april was op scholengemeenschap Reggesteyn een symposium met als titel
"VMBO leerlingen, bouwstenen voor de toekomst".
Frank Stehr en Gerard Kooiker hebben ons daar vertegenwoordigd.
Ben jij ook geïnteresseerd in dit soort uitnodigingen en wil je graag deelnemen meld je dan
aan op info@twentse-aak.nl . Op dezelfde dag en op dezelfde school waren ook vakwedstrijden.
Daaraan hebben 3 leden van onze vereniging deelgenomen door in de jury te gaan zitten.
*

Er is nog steeds een vacature voor de functie PR in het bestuur.
Heb je goede contacten met de pers enz. en wil je zitting nemen in het bestuur
laat het dan weten via de link info@twentse-aak.nl.

