Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de zesde 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 kunnen zijn
laat het dan aan weten en we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
- Dinsdag 3 oktober hebben we de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen gehad.
Het betrof een excursie naar de Sligro te Veghel waar we oa. in de keuken van Schmit vis en
het grote distributiecentrum hebben gekeken.
Het vertrek was 's morgens om 08.30 uur vanuit Enschede.
We hadden de Sligro een grote deelname beloofd en dat viel een beetje tegen.
Laten we ons best doen te streven naar een grote(re) opkomst!!
Dit is voor de organisator EN voor de deelnemende leden prettiger.
De lunch, met oa. een proeverij van wilde en gekweekte zalm, hebben we ook in Veghel genoten.
Vervolgens zijn we met de bus naar Harmelen gereden waar Carl Siegert een moderne bakkerij
heeft. Hij maakt daar ambachtelijk brood wat via de Sligro verkocht wordt.
Tot slot zijn we doorgereden naar Monster, onder de vlag van Den Haag, waar we bij
Koppert Cress gastvrij zijn ontvangen. Een presentatie van het bedrijf, een rondleiding door de
kassen, een proeverij van verschillende kers (Shiso, Daikon enz.) en een uitstekend diner maakte
de dag compleet. Voldaan kwamen we 's nachts om 01.15 uur terug in Enschede.
Een lange dag maar zeker de moeite waard.
Op onze site www.twentse-aak.nl staan de foto's van deze excursie.
We hebben van Jeffrey Spoor, vestiging directeur van de Sligro te Enschede, de toezegging
om volgende jaar alsnog naar Rungis in Parijs te gaan. Thea Kroese zal dan onze gids zijn.
- De wedstrijden voor de nationale kampioenschappen, de voorrondes, worden in tegenstelling
tot de eerdere berichten gehouden op vrijdag 10 november a.s. in de keukens van het ROC
aan de Sumpel in Almelo.
De twee beste leerlingen / dagwinnaars worden aangemeld voor halve finales die gehouden
worden van 24 november tot 5 december in Leeuwarden in tegenstelling tot eerdere jaren op
maandag en dinsdag op de HORECAVA.
De besten daarvan gaan door naar de finale wedstrijden op de HORECAVA op

donderdag 11 januari 2007.
We zoeken nog een paar leden die op die vrijdag willen helpen met het jureren.
Meld je aan via de link info@twenste-aak.nl VOOR 25 oktober a.s.
- De prijswinnaars worden middels workshops weer begeleid door enkele van onze leden.
De planning is 13 en 20 november a.s.
Ben je geïnteresseerd of wil je helpen met het begeleiden, laat het dan weten
via r.fiselier@twentse-aak.nl
- Indien je een idee hebt, wat op de site wilt laten plaatsen of je medeleden wilt benaderen
kun je dat ook doen via onze webmaster m.schraven@twentse-aak.nl.
We willen graag wat van jullie horen, dat jullie meedenken, wensen kenbaar maken enz.
- Op de site worden regelmatig vacatures geplaatst. Op dit moment wordt een zelfstandig
werkend kok gevraagd bij Carelshaven in Delden.
Kijk regelmatig op onze site www.twentse-aak.nl voor actuele informatie.
- De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 28 november a.s. in het ARKE Stadion
waar alle leden en sponsoren gasten, patrons enz. kunnen meenemen.
Het is de bedoeling dat de schilderijen die gemaakt zijn op de "Chefs Art" die avond
per opbod worden verkocht.
Tevens streven we er naar een gastspreker uit te nodigen en een rondleiding door het stadion
hoort bij de mogelijkheden. Houdt de post en de mail in de gaten.
Indien je een idee hebt die we die avond kunnen inpassen laat het even weten via
info@twentse-aak.nl .
Hetzelfde geldt voor de sponsoren, indien we de avond voor leden en hun gasten
interessanter kunnen maken laat het even weten.
We streven naar een zeer grote opkomst zodat er goed geboden kan worden op de schilderijen
zodat het bedrag wat ten goede komt aan de Clinic Clowns geweldig is.
- Op de site staan de geplande data voor het komende seizoen.
Helaas moeten we nu al wijzigingen aanbrengen.
De nieuwjaarsreceptie is in tegenstelling tot eerdere aankondiging NIET samen met de ATG
maar alleen met de leden en sponsoren van de Twentse-AAK op 23 januari in de
Holtweijde in Lattrop.
- De planning om in het voorjaar iets te organiseren bij "bie'j de Watermölle" in
Haaksbergen is gewijzigd in een programma op maandag 5 maart.
Deze avond wordt georganiseerd door de Twentse-AAK en het Twents Gastheerschap de ATG samen. Locatie en programma wordt later bekend gemaakt.
- Kijk op onze site www.twentse-aak.nl voor de juiste data en locaties.
We zullen voor elke bijeenkomst ook een schriftelijke uitnodiging sturen.
Zij er wijzigingen in jullie (mail) adressen, geef deze s.v.p. door aan
t.scholteopreimer@twentse-aak.nl

