Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 35e nieuwsbrief.
Hiermee willen wij je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze
vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor anderen interessant kunnen zijn, laat het dan aan
ons weten en we zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.

Overlijden erelid Barth Brandt
We hebben het droevige bericht ontvangen dat zaterdag 20 april ons erelid Barth
Brandt is overleden.
Barth is samen met zijn vrouw Els ruim 26 jaar eigenaar geweest van restaurant de
Twentsche Hoeve*.
In hem verliezen we een zeer gewaardeerde collega die zich sterk maakte voor het
ambacht en de regio Twente.
Barth was geruime tijd ziek en wist dat hij deze strijd niet kon winnen.
Zijn afscheidstekst op de kaart:
“Lieve mensen, ik neem afscheid van jullie en ben dankbaar voor het goede leven en dat
ik heb kunnen genieten met mooie muziek en een wijnkist als symbolen daarvan.
Ik laat Els achter, maar laat haar niet alleen.
Goodbye. See you in heaven.”
Wij wensen zijn vrouw Els en verdere familie heel veel sterkte.

BIJEENKOMST in 25 maart 2013 SOLINGEN.
Wij waren door slijptechniek Jonkman en Tom Wensink, Solinger Staalwaren,
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de messenfabriek van Robert Herder in
Solingen, Duitsland.
Een prachtige dag, zeer interessante rondleiding en nog de “ouderwetse” kijk op het
ambacht.
Bij thuiskomst wachtte ons nog de spijs en wijn verzorgd door Willem Brinkman van
restaurant “de Kloostergang” samen met het Twentsch Wijnhuis.
Al met al een zeer geslaagde dag. Onze dank gaat uit naar bovengenoemde personen en
bedrijven die deze dag mogelijk gemaakt hebben.
Kijk op http://twentse-aak.nl/pagina/5/Foto's.html voor een impressie van die dag.

Volgende bijeenkomst
Datum
25 maart 2013
25 juni 2013

Onderwerp
Uitstapje naar Duitsland
Jaarafsluiting met BBQ

Lokatie
(onder voorbehoud)
Solingen
’t Rijk van Sybrook

Zoals je in het schema kunt zien is dinsdag 25 juni de laatste bijeenkomst, de jaarlijkse
BBQ, van dit seizoen gepland.
Dit keer zijn we te gast bij Golfbaan “het Rijk van Sybrook” waar ons lid Erwin Eenink
de scepter zwaait.
Voorafgaand aan de barbecue houden we onze ledenvergadering en aansluitend is er een
mogelijkheid om, onder begeleiding van een pro, een balletje te slaan op de
drivingrange, de chip- en puttinggreen.

HOLLANDIA 25 jaar, vooraankondiging uitnodiging
Jullie kunnen deze datum alvast kunnen noteren in de agenda!
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het merk Hollandia van FrieslandCampina
(oftewel 25 jaar culinaire evolutie en 92 jaar historie van het merk Hollandia) wordt u
uitgenodigd om dinsdagmiddag 11 juni geïnspireerd te worden op een boerderij van
één van de leden melkveehouders van FrieslandCampina "Erve Broam" uit Agelo,
www.ervebroam.nl.
Middagprogramma → chef-kok
14.30 uur – 15.00 uur Ontvangst chef-koks
15.00 uur – 16.15 uur Presentatie over door Culinair Adviseur over div. kooktechnieken.
16.10 uur – 17.00 uur Rondleiding boerderij met melkrobots.
17.00 uur – 18.30 uur
Diner + Afsluiting
Een officiële uitnodiging hiervan volgt nog.
Met vriendelijke groeten,
Miranda Boerrigter – Tijink

Van de penningmeester en de secretaris
Een maand geleden zijn de nota’s met de jaarlijkse bijdrage verzonden. Daarop staan
ook enkele persoonlijke gegevens. Willen jullie de gegevens controleren en de eventuele
wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven?
Dit kan via info@twentse-aak.nl of via de website http://twentseaak.nl/pagina/3/Contact.html het wijzigingsformulier invullen.
Niets is vervelender dan dat de gegevens niet kloppen want dan verandert o.a. de
ledenlijst op de site met de link naar het bedrijf waar je werkzaam bent ook niet.

WEBSITE Twentse-AAK
Onze site is vrij toegankelijk, je hoeft niet meer in te loggen!
Als je nieuws (van jezelf of van je bedrijf) wilt delen, maak dan een berichtje en we
zullen het plaatsen.
Ook promo’s van je bedrijf kunnen we opnemen op de site. Lever het wel in als Word
bestand met de eventuele logo’s of foto’s in .jpg anders kunnen we het niet plaatsen.

Mail het nieuws met de bestanden naar info@twentse-aak.nl en het wordt geplaatst
onder “berichten van leden”.

Van het SECRETARIAAT
Het secretariaat wordt door verschillende sites en bladen op de hoogte gehouden van de
landelijke horecaontwikkelingen.
Via onze site wordt een deel van dit nieuws dagelijks automatisch “gefeed” onder de
kop “horeca nieuws”.
Hiermee kun je ook op de hoogte blijven van het laatste regionale en landelijke
horecanieuws.

VACATURES
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, eventueel een logo in
.jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld? dan ook graag melden zodat we
deze kunnen verwijderen.
Op dit moment staan er slechts één vacature op onze site. Het is de moeite waard om
even te kijken!
Klik even op www.twentse-aak.nl en ga naar vacatures.

NIEUWE LEDEN
Heb je een collega hebt die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft staan, laat
hem het aanmeldingsformulier downloaden en invullen.
Er zijn nog veel koks in Twente die het ambacht een warm hart toedragen en graag met
collega’s op de bijeenkomsten van gedachten willen wisselen over het prachtige vak.
Je kunt je ook een aanmeldingsformulier aanvragen via info@twentse-aak.nl.
Een vereniging kan niet zonder voldoende leden en we willen ook graag de sponsoren
behouden!

NIEUWSBRIEF
Sinds de oprichting van de alliantie heb ik met plezier de nieuwsbrieven geschreven.
Soms ging het gemakkelijk en soms ontbrak het mij aan inspiratie. Toch ben ik van
menning dat een vereniging niet zonder nieuws kan. Om de continuïteit van de
nieuwsbrief te waarborgen wil ik jullie vragen (leden en sponsoren)
een onderwerp te schrijven. Ik zal in de volgende nieuwsbrief een aanzet maken en
daarna de pen doorgeven aan……
Hij/zij gaat verder in op het artikel of snijdt een item uit het artikel aan om zo een
nieuwe wending te geven aan onderwerp.
Deze persoon geeft de pen dan ook door naar een collega die hij zelf mag kiezen.
Het artikel kan naar het secretariaat worden gestuurd en ik zal het opnemen in de
volgende nieuwsbrief.

Tot zover, graag tot de volgende nieuwsbrief.

