Beste lid of sponsor van de Twentse Alliantie van Ambachtelijke koks,
Graag willen we je via deze weg herinneren aan de onderstaande uitnodiging voor de
“Afternoon party” ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan.
Deze vindt plaats op donderdag 30 april a.s. bij Restaurant Dorset in Borne.
Vanwege de organisatie, inkoop en voorbereiding van de gerechtjes door Willem Dankers
en zijn team is het belangrijk om te weten of je komt.
Aanmelden kan via de site of door te klikken op info@twentse-aak.nl.

Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks bestaat 10 jaar.
Dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Naast de trip naar 'Rungis' vieren wij ons jubileum, samen met alle leden
en sponsoren, tijdens een feestelijke afternoon party op donderdag 30 april
van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Graag heffen wij het glas met je bij Restaurant Dorset,
Grotestaat 167 - 7622 GE Borne.
Aanvang programma om 16.30 uur.
Je partner is ook van harte uitgenodigd.
Vier je deze mijlpaal samen met ons?
Meld je dan zo spoedig mogelijk aan, het liefst voor 27 april a.s. via info@twentse-aak.nl .

Overig nieuws:
Bezoek Rungis, Parijs
We hebben genoten. Met een bus vol leden zijn we maandagmorgen 16 maart op pad
gegaan naar Parijs.
Deze reis en excursie is mede mogelijk gemaakt met Vers voor Horeca.
Na inchecken in het Novotel zijn we gelijk de stad in gegaan. 's avonds gegeten bij
restaurant La Coupole.
Om 4 uur 's morgens begon het bezoek aan Rungis Marché Internationale. Een
prachtige ervaring.
Op een terrein van 24 hectare worden voor de Europese markt dagelijks de verse
producten verhandeld. Geweldig om al deze verse producten te zien.
Door via onze site www.twentse-aak.nl op foto's te klikken krijg je een indruk van de reis
en de producten.
Ook op de pagina van de Twentse-AAK op facebook zijn ook veel foto's te zien en mooie
verhalen te lezen.

Jaarvergadering en BBQ
De jaarvergadering en de daarbij behorende zomerse BBQ met een activiteit wordt
gehouden op dinsdag 16 juni 2015 bij “Het Wapen van Beckum” in Beckum. Martin
Put is onze gastheer en heeft er zin in. Meer informatie en de uitnodiging volgt.

Vanuit het ROC van Twente:
Een nieuwe opzet opleiding zelfstandig werkend kok, zelfstandig werkend
gastheer en Gastronoom/Sommelier.
Wat houdt de nieuwe opzet van de opleiding in?
‘'Beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl'. Dit is een nieuwe opzet van
opleidingen op basis van een experiment.
Leerlingen in de beroepsopleiding bol-bbl krijgen het eerste jaar voornamelijk onderwijs
binnen de school (bol) en gaan in het tweede deel van de opleiding aan de slag in een
leerbedrijf (bbl) 1 dag naar school en max. 4 dagen werken. De leerling wordt opgeleid
tot zelfstandig werkend Kok op niveau 3, zelfstandig werkend Gastheer op niveau 3 of
Gastronoom/Sommelier op niveau 4.
Lees verder op onze site door te klikken op http://twentseaak.nl/pagina/12/Berichten_van_de_leden.html

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 met een logo
in .jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld? dan ook graag melden zodat we
deze kunnen verwijderen.
Het plaatsen van een vacature is voor leden gratis!
Niet leden betalen €30,- maar als zij besluiten lid te worden wordt de vacature gratis
geplaatst.
Op dit moment staat er meerdere vacatures op onze site.
WEBSITE Twentse-AAK
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, speciale acties, evenementen 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”.
De site is van en voor leden, dus maak er gebruik van!

Tot zover.
Graag tot 30 april bij Restaurant Dorset in Borne!

