Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de achtste 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 zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
* Dinsdag 27 januari hebben we op de Holtweijde, www.holtweijde.nl, onze nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
Met bijna 90 personen was de opkomst goed en in alle opzichten een zeer geslaagde avond.
Kijk op onze site www.twentse-aak.nl voor de foto's.
Gerard Kooiker, de familie Leurink en ALLE medewerkers onze complimenten en hartelijk dank dat jullie onze
gastheer wilden zijn.
* Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft ons erelid Bart Brand de in leer ingebonden uitgave van de Escoffier uit 1952,
bestaande uit twee delen, aan de Alliantie geschonken.
Naar aanleiding van de vraag waar wij deze boeken veilig en toch toegankelijk kunnen plaatsen heeft het ROC van Twente
Toegezegd voor dit en andere cadeaus in de lounge van het nieuwe ROC in Almelo een (goed af te sluiten) vitrinekast te
plaatsen.
Een prachtig gebaar. De boeken zijn voor de leden die het willen inzien / gebruiken.
* Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we het definitieve bedrag van "Chefs-Art" bekend gemaakt ? 20.000,--!
Dit bedrag is reeds overgemaakt aan de Cliniclowns.
Van de Cliniclowns hebben we een prachtige oorkonde gekregen alsmede een bronzen clowntje.
Een bijzonder geschenk wat alleen voor speciale acties is bestemd.
De geschenken krijgen een plekje in de vitrinekast op het ROC in Almelo.

* We hebben voor alle leden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een sloof met ons logo aangeboden.
Degene die de sloof vergeten heeft of niet aanwezig was heeft deze alsnog via de post ontvangen.
Namens het bestuur wensen we je veel plezier met de sloof en hopen dat hij in ieder geval gedragen wordt wanneer er
enige vorm van publiciteit gezocht wordt.
Tevens hebben we witte sloven laten borduren en bedrukken.
We willen op bepaalde evenementen zoals Twentsch wijnhuis culinair, het Twentse Courant Lezersmenu, wedstrijden,
enz. een vorm van herkenning uitstralen. De sloven zijn beschikbaar maar blijven in beheer bij het secretariaat.
* Henk Bronswijk heeft zijn zaak Bistro "PUUR" in Oldenzaal op woensdag 17 januari j.l. geopend.
Namens het bestuur hebben we een bokaal met logo aangeboden.
Wij wensen Henk en alle medewerkers veel succes met het bedrijf.
Kijk even op de site www.bistropuur.nl als je benieuwd bent naar het bedrijf en de kaart.
* Op vrijdag 19 januari j.l. heeft de familie Kampkuiper de nieuwe zaak "Koetshuis de Noordergraaf" geopend.
Ons lid Ronald Gebbinck zwaait scepter in de keuken.
Kijk ook even op hun site www.denoordergraaf.nl voor een impressie.
Namens het bestuur hebben we ook de familie Kampkuiper een bokaal met ons logo aangeboden.
Wij wensen hen veel succes met de onderneming.
* Vrijdag 19 januari j.l. zijn de leerlingen van het ROC van Twente die in de prijzen zijn gevallen gehuldigd.
Namens de Twentse-aak hebben wij de deelnemers en prijswinnaars (waaronder de nummers 1-2 en 4 van de finale
Nationale kampioenschappen in Amsterdam) een presentje aangeboden.
Jammer dat er geen prijzen te vergeven waren aan mensen uit de keuken.
We moeten hier mee aan het werk en zorgen dat ook de onze jonge koks Twente op de kaart gaan zetten!

Zie het volgende berichtje hieronder:
* Zijn er leden die in een (nieuw te starten) commissie willen voor het begeleiden en trainen van jonge enthousiaste koks?
We willen net als het Twents Gastheerschap scoren op regionale en landelijke wedstrijden.
Daarvoor moeten talentvolle en enthousiaste jonge mensen gecoacht en begeleid worden.
Wie wil er tijd voor vrij maken? Meld je aan via info@twentse-aak.nl.
De trainingen kunnen plaatsvinden in het bedrijf waar je werkt maar ook de VMBO scholen en het ROC willen
op bepaalde tijden een ruimte beschikbaar stellen.

* Woensdag 14 februari kregen we van de ambassadeur van de Cliniclowns een berichtje dat wij met de actie "Chefs Art"
genomineerd zijn voor de GOUDEN NEUS. Een jaarlijkse verkiezing voor de meest in het oog springende actie van het jaar.
Indien we hierover meer informatie hebben zullen we het laten weten.
In ieder geval kunnen de bezoekers van de site www.cliniclowns.nl tzt. stemmen op de nominaties.
We houden jullie op de hoogte.
* Vrijdag 3 maart zal ons aspirant lid Aimée van der Vall te gast zijn bij het programma Studio Oost van Thea Kroese.
Zij zal samen met Thea gaan koken. Gesprekken over wat zij zal bereiden zijn in volle gang.
De uitzending begint om 18.20 uur en wordt iedere 2 uur herhaald.

* Maandag 5 maart a.s organiseren we samen met de Alliantie Twents Gastheerschap het eerste Twents Horeca
Symposium. Jan Medendorp van RTV Oost zal de gespreksleider zijn van deze avond.
We hebben de medewerking toegezegd gekregen van Koninklijke Horeca Nederland, de Misset,
het Hotel Overleg Twente (HOT) en het Twents Bureau voor Toerisme (TBT).
De slogan voor deze avond is:
"De horeca staat midden in de samenleving, die samenleving verandert.
Welke gevolgen hebben die trends voor jullie bedrijf?"
Restaurant en Hotel Tante Sien in Vasse, www.tantesien.nl is de locatie en de uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en we hopen op een grote opkomst.
* Bij de uitnodiging van het Twents Horeca Symposium is een brief bijgesloten waarin we aandacht vragen voor een
aantal onderwerpen;
Op 19 maart a.s. start de landelijke campagne "Kijk in de HORECA". Deze duurt tot 23 maart.
Woensdag 21 februari a.s. is er een openhuis op het ROC van Twente in Almelo.
Veel nieuwe toekomstige medewerkers voor de horeca zullen informatie inwinnen en/of zich al aanmelden voor een opleiding.
We willen de belangstellende leerlingen via onze site www.twentse-aak.nl doorverwijzen naar de site van jullie bedrijf.
Kunnen wij als Alliantie de deuren ook voor een dagdeel open stellen voor onze "eigen" toekomst?

*

Tijdens de beurs "LEEF" op donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart in de EXPO-hal, www.expocenter.nl, te Hengelo
zullen weer kookwedstrijden worden georganiseerd met als thema "Vers Gezond Makkelijk en Lekker".
Op donderdag voor leerlingen met ervaring t/m 23 jaar en op vrijdag voor deelnemers t/m 18 jaar.
Voor informatie / deelname kan men terecht bij Martin Wools tel: 06-51574546
Wellicht is er voor de commissie "begeleiding jong talent" dit hun eerste job!

* Op de site worden regelmatig vacatures geplaatst. Op dit moment zijn er twee vacatures.
Kijk regelmatig op onze site www.twentse-aak.nl voor actuele informatie.
Indien je een advertentie wilt plaatsen neem dan contact op m.schraven@twentse-aak.nl.
Lever een advertentie aan in Word (zoals het geplaatst moet worden) met daarbij het logo van je bedrijf in JPEG bestand.
* Van maandag 5 maart t/m donderdag 8 maart is de lifestyle beurs in de Rai van Amsterdam.
Het HOT (Hotel Overleg Twente) staat daar ook, samen met het TBT (Twents Bureau voor Toerisme).
Ons is gevraagd of een lid (of meerdere leden) een dag of enkele dagen hun medewerking zouden willen verlenen.
Met andere woorden; WIE KAN EN WIL ER OP DE BEURS STAAN?
Indien je meer dan 1 dag wilt meehelpen wordt er een overnachting geregeld.
Voor meer informatie bel Hotel Restaurant de Bloemenbeek, 0541- 551224 of mail info@bloemenbeek.nl.
Raymond Strikker is de contactpersoon.
TOT EEN VOLGENDE NIEUWSBRIEF (of maandag 5 maart)

