Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,

Nu al weer de 38e 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.

BIJEENKOMST 25 november, “Wild” bij de Cas Spijkers Academie,
ROC van Twente
Wat een geweldige opkomst! Maar liefst 60 leden en sponsoren waren maandag 25
november j.l. aanwezig op de Cas Spijkers Academie van het ROC van Twente in
Almelo.
Het thema was wild en paddenstoelen. Een uitgebreide presentatie over de jacht en het
wild door jager Marcel Nijmeijer en de poeliers Ben en Rob te Brake uit Denekamp.

Na het apreitief werd er een prachtig diner geserveerd wat bereid werd door de studenten
van de CSA onder leiding van onze leden Marc Meulenbelt en Frank Stehr.

De wijnen waren van het Twentsch Wijnhuis die met zorg bij de gerechten waren gezocht.
Een enorm gezellige, boeiende en smakelijke avond.

Klik op www.twentse-aak.nl voor de
foto’s.

CULINAIRE GIDSEN
In de maand november zijn verschillende restaurantgidsen verschenen waaronder de
Gault Millau, de Lekker, de Special Bite en de Michelingids.
Via de link http://www.dinnersite.nl, onder de toplijsten, kun je alles over de
verschillende vermeldingen in de gidsen nog eens terug lezen.
Diverse leden van onze Alliantie zijn weer genoemd. Onze felicitaties gaan uit naar
iedereen die op welke manier dan ook in de “prijzen” is gevallen.

Wat betreft de Michelingids kunnen we de leden even noemen:
Onze Ambassadeur, Martin Kruidhof van Restaurant de Lindenhof in
Giethoorn heeft de twee sterren behouden!
Gerhard Muller van Restaurant de Wanne in Ootmarsum heeft zijn ster
behouden!
Ook Landhuishotel de Bloemenbeek in de Lutte heeft zijn ster behouden!
Ons lid Lars van Galen van restaurant ’t Lansink in Hengelo is bekrond met
een ster.
Geweldige prestaties, nogmaal allen van harte gefeliciteerd.

Jaarplannig bijeenkomsten seizoen 2013 – 2014
Datum
25 november 2013
28 januari 2014

Onderwerp
Thema “wild”
Nieuwjaarsbijeenkomst

Lokatie
(onder voorbehoud)
Cas Spijkers Academie
Samen met het ATG

Broeierd Enschede
Maart / april 2014
Woensdag!
5 maart 2014
24 Juni 2014

“Onderwijsdag”

ROC van Twente

“Samenwerking tussen ATG –
TAAK – Kenwerk – ROC”

Meer informatie volgt

Op pad naar de kloosterboerderij voor de Livar
varkens
Jaarafsluiting met
jaarvergadering en de BBQ

Abdij Lilbosch, Echt

Event Creators ism Arjan
Roesink

NIEUWJAARSBIJEENKOMST “Eden Hotel de BROEIERD” Enschede.

Dinsdag 28 januari 2014 organiseren we samen met
het Twents Gastheerschap de jaarlijkse nieuwjaars
bijeenkomst.
Deze keer zijn we te gast bij Hampshire Hotel “de
Broeierd” in Enschede.

De uitnodigingen hiervoor worden na de kerstdagen verzonden!
Evenals voorgaande jaren zijn de partners ook van harte uitgenodigd en we willen je
graag vanaf 18.30 uur ontvangen.
Bekijk de lokatie alvast op www.hampshire-hotels.com/DeBroeierd
Willen julle je, na ontvangst van de uitnodiging, zo spoedig mogelijk aanmelden via onze
website, www.twentse-aak.nl?

Introducees bij de bijeenkomsten
Ongeveer 5 keer per jaar organiseren we een bijeenkomst of activiteit.
Daarvoor is soms de belangstelling groot, maar soms valt het ook iets tegen.
In overleg hebben we besloten om de leden de mogelijkheid te bieden een collega /
introducé mee te nemen.
Zo kun je vakbroeders en -zusters enthousiast maken voor de Twentse-AAK of een
leerling kennis laten nemen van de ambachtelijke horeca en is de opkomst groter.
Via onze site http://twentse-aak.nl/pagina/19/Aanmelden.html kun je aangeven of je
alleen komt of dat je iemand meeneemt.

Onderwijscommissie van het ATG en de Twentse-AAK
Ruim 5 jaar hebben we samen met het ATG een onderwijscommissie.
Deze commissie inventariseert de wensen en behoeften van de leden en probeert deze te
vertalen naar de scholen in het VMBO en MBO onderwijs.
Voor deze commissie hebben we input en leden nodig. Als je mee wilt denken, plaats wilt
nemen in de commissie stuur dan even een berichtje naar info@twentse-aak.nl.
Binnenkort zul je ook geïnformeerd worden over de “onderwijsdag” die Kenwerk samen
met het ROC van Twente en de beide beroepenverenigingen T-AAK en ATG
organiseren.

Social media -> Twitter en Facebook
Volg ons ook op de sociale media Twitter en Facebook.

Kijk op https://www.facebook.com/twentseaak en zorg met z’n allen voor zoveel
mogelijk likes.
Volg ook onze twitteraccout @TwentseAAK.
Ook hiervoor geldt; zoveel mogelijk berichten re-tweeten of reacties geven!

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.

Zijn de gegevens van je in orde???
Voor de uitnodigingen van bijeenkomsten en nota´s maken we gebruik van een
database.
Om deze “up to date” te houden willen wij je vragen de gegevens te controleren en de
eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven.
Dit kan door via info@twentse-aak.nl of via de website http://twentseaak.nl/pagina/3/Contact.html het wijzigingsformulier invullen.
Niet doorgeven houdt in dat o.a. de ledenlijst op de site met de link naar het bedrijf waar
je werkzaam bent ook niet wordt gewijzigd.

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, bij voorkeur in Word.
Eventuele logo’s moeten als apart bestand (.jpg) aangeleverd worden!
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld… dan ook graag even melden
zodat we de vacature ook kunnen verwijderen.
Op dit moment staan er een helaas geen vacatures op onze site.

NIEUWE LEDEN
Een collega die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft staan zou misschien wel
lid willen worden.
Motiveer hem/haar het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen.
Er zijn 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!

Forum op WEBSITE Twentse-AAK
In oktober is er op verzoek van leden
een forum gestart op onze site.
Via http://twentseaak.nl/pagina/28/Forum.html kun je
deelnemen door te reageren op
geplaatste berichten of door zelf een
vraag of bericht te plaatsen.
Als je nieuws (van jezelf of van je bedrijf)
wilt delen, maak dan een berichtje naar het
secretariaat en we zullen het plaatsen.
Ook promo’s van je bedrijf kunnen we opnemen op de site. Lever de informatie wel in als
“Word bestand” met de eventuele logo’s of foto’s in .jpg (wel als aparte bijlage) 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”.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Tot een volgende keer!

Namens het bestuur wensen wij u fijne
feestdagen,
succes, geluk en alle goeds in goede
gezondheid voor 2014.

Deze nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze
site www.twentse-aak.nl.

