NIEUWS VAN DE ALLIANTIE
10 jaar Twentse AAK
30 april hebben we de “afternoon party” tgv het 10 jarig bestaan van onze Alliantie bij
Restaurant DORSET in Borne gevierd.
Een zeer geslaagde “afternoon party” die perfect verzorgd is door Willem Dankers en
zijn team. Ongeveer 100 gasten waren aanwezig om samen het glas te heffen op de
afgelopen 10 jaar en op de toekomst van de nog steeds groeiende Alliantie.
De wijnen van onze sponsor Twentsch Wijnhuis begeleidden de mooie gerechtjes.
Nogmaals dank aan Willem Dankers, Karel Elhorst en hun teams!
Ambassadeur Jan Leurink
Tijdens de feestelijke bijeenkomst bij Restaurant DORSET hebben we de leden en
sponsoren ook kunnen mededelen dat Jan Leurink als Ambassadeur de Alliantie komt
versterken. Jan Leurink heeft jaren samen met zijn vrouw Mieke Landgoed de
HOLTWEIJDE gerund. Samen met Gerard Kooiker hebben ze voor vele ambachtelijke
koks aan de wieg gestaan van een mooie carrière in de horeca.
Ambacht in de breedste vorm staat bij hem voorop. In zijn introductie drukte Jan Leurink
ons tevens op het hart dat we uniek moet blijven, horeca moeten uitstralen en liefde voor
het prachtige vak moeten hebben.
Als ambassadeur wil hij de leden graag met raad en daad bijstaan. Je kunt hem
benaderen als je een vraag hebt of een oplossing zoekt. Jan hoopt zo zijn taak als
ambassadeur van de T-AAK kan waarmaken en een steentje kan bijdragen aan het koksambacht in Twente.
Cadeau van SLIGRO
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Twentse-AAK heeft de SLIGO Enschede voor
alle leden een prachtig koksmes klaar liggen bij de nieuwe vestiging in Enschede. Binnenkort kun
je een cheque ontvangen waarmee je het mes kunt afhalen.
Een geweldige geste. Dank aan Hugo de Leeuw, vestigingsdirecteur SLIGRO Enschede en zijn
team.

Miranda Boerrichter, Friesland Campina nodigt uit:
Enkele maanden geleden is Hollandia room een samenwerking aangegaan met Bocuse d’Or.
Deze internationale kookwedstrijd om de Bocuse d’Or is een wereldpodium voor chefs!
Graag nodigen wij jullie uit om naar de voorrondes te komen kijken.
Wanneer: ma. 15 en di. 16 juni 2015
Waar: in ons Friesland Campina Innovation Centre in Wageningen!
Interesse: Mail of bel me, dan zorg ik dat jullie er met max. 4 collega's uit de keuken bij zijn!

Voor een sfeerimpressie, kijk op http://www.bocusedornederland.nl
Impressiefilmpje Lyon: http://bocusedornederland.nl/fotos/films/
Miranda Boerrichter, 06-30629171

Vacatures
Op dit moment zijn er weer een vacatures voor o.a. een full-time Zelfstandig Werkend Kok
gemeld.
Kijk op onze site www.twentse-aak.nl en klik op vacatures en bekijk de advertenties.
Als je een vacature hebt, mail deze dan (in Word) met het logo (in .jpg) van je bedrijf naar het
secretariaat, info@twentse-aak.nl. We zullen de vacature zo spoedig mogelijk plaatsen maar... als
deze ingevuld is, ook graag weer een berichtje naar het secretariaat.

Tot zover het korte nieuws.
Graag tot dinsdag 16 juni a.s. bij “Het Wapen van Beckum”?

