Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 47e 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.

Nieuwjaarsbijeenkomst ATG en Twentse-AAK, maandag 18 januari 2016
Samen met het ATG / Twents Gastheerschap organiseren we op maandag 18 januari
2016 de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.
Dit jaar zijn we te gast bij ons lid Stefan Bekhuis van Parkhotel de Wiemsel in
Ootmarsum. Gesprekken over de invulling hiervan zijn in volle gang.
Houd alvast rekening met deze datum. Meer informatie en de uitnodiging volgt.

Vorige bijeenkomsten:
Cook & Play / ENNOVA / FEG
Maandag 28 september hebben we genoten van een geweldige middag / avond
verzorgd door Emil Kuijt van ENNOVA en Henk Bronswijk van COOK & PLAY, buisiness
FC Twente. Op onze website hebben we daarvan al een verslag gedaan. Nogmaals
hartelijk dank aan ierdereen die hieraan heeft meegwerkt.
Voor de leden en sponsoren die hieraan hebben deelgenomen:
DE KUNSTWERKEN ZIJN GEREED VOOR
AFHALEN.
Zoals afgesproken een berichtje dat de gemaakte
borden klaar zijn.
Deze kunnen jullie iedere werkdag afhalen tussen
09.00 en 17.00 uur.
Mocht dit niet uitkomen laat even weten dan wordt er
iets anders geregeld.
Koffie staat klaar.
Adres:
Pasmaatweg 28
7556 PH Hengelo
074-7501185

Gastronomiebeurs Utrecht

Bij deze vakbeurs draaide het om kwaliteit, inspiratie en beleving! En dat hebben we
geweten.
Met een volle bus zijn we op maandagmiddag vertrokken naar Utrecht.
Diverse proeverijen, workshops, demo's en hoogwaardige producten zijn bekenen.
Aan het eind van de middag heeft ons lid Matthijs Mulder van Hotel Restaurant de
Bloemenbeek uit de Lutte een mooide demonstratie gegeven. Daar moesten we
natuurlijk even op wachten. De dag is afgesloten met een heerlijk gerecht bij restaurant
Nielz in Almelo.
Een geslaagde dag dankzij de uitnodiging van Emil Kuijt, Food Equipment Group
Hengelo, en Daan Swerink van Restaurant Nielz.
Op onze site www.twentse-aak.nl foto’s van deze en alle voorgaande bijeenkomsten.
** Bij het wapen van Beckum staan nog een aantal kunstwerken die gemaakt zijn tijdens
de jaarafsluiting en BBQ in Beckum.
** Deze schilderijen kunnen ook afgehaald worden. Graag even contact opnemen met
Martin Put!

Kooiker kookt …….

'Zo simpel kan kok'n wean'.

Bijna twee jaar nam het samenstellen van het
kookboek van en over onze voorzitter Gerard
Kooiker in beslag.
Auteur Fred Veldman uit Gildehaus tekende
'leuke verhalen' op over Kooiker als kok, kookte
vaak samen met de hem en maakte ook de
meeste foto's voor het boek. Het resultaat mag
er zijn.
Kooiker Kookt is de titel.
De ondertitel is een uitspraak van Kooiker die alles zegt over het boek: 'Zo
simpel kan kok'n wean'.
Gerard is 'best blij' met het uiteindelijke resultaat. In het boek benadrukt hij de
geneugten van het koken, maar vooral ook de invloed ervan op de mensen.
"Bewust leven betekent voor mij ook bewust leven. Je lichaam is het kostbaarste
bezit, waar je zuinig op moet zijn. En daarom hang ik de keuken aan waarin met
verse en verantwoorde producten wordt gekookt."
Het boek is gedrukt in een oplage van 600 stuks en is voor 19,95 euro te koop
bij Kooiker en bij de leveranciers van streekproducten.
www.kooiker-cuisine.nl
Het hele verhaal over Gerard Kooiker, bron Tubantia dd. 24-11-2016, is terug te
lezen op onze website onder “berichten van leden”.

Culinaire gidsen

In de maand november zijn verschillende restaurantgidsen verschenen waaronder:
Gault Millau, de Lekker, de Special Bite en de Michelingids (vanaf 8 december).
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 met hun bedrijven van onze Alliantie zijn weer genoemd.

Onze felicitaties gaan uit naar alle leden, (hun)bedrijven en de overige “Tukkers” die op
welke manier dan ook in de “prijzen” zijn gevallen.

Jaarplannig bijeenkomsten 2015 – 2016
De agenda voor de komende periode staat hieronder.
Zoals je ziet hebben we nog niet alle locaties vastgelegd. Help jij ons invulling te geven
voor de jaarafsluiting met BBQ?
Datum
18 januari of

Onderwerp
Nieuwjaarsbijeenkoms in
samenwerking met het ATG

8 maart 2016

Lokatie
(onder voorbehoud)
Parkhotel de Wiemsel

Ootmarsum
Sligro

Gezamenlijke bijeenkomst ATG en
Twentse-AAK
Thema Pasen “2016”

Enschede

9 maart 2016

Horeca Talentendag Acherhoek

Dru-fabriek ULFT

6 of 7 juni 2016

Jaarafsluiting met de traditionele
BBQ en voorafgaand de algemene
ledenvergadering

??

Meer informatie binnenkort op
onze website.

Op onze website staat naast het volledige programma van het komende seizoen ook de
belangrijkste beurzen.
Klik hier voor de webversie van de agenda.

Muurschildje T-AAK
Een paar jaren geleden hebben we muurschildjes laten maken en deze zijn uitgereikt aan
de leden en sponsoren.
De laatste tijd worden bij aanmelding van nieuwe leden en sponsoren geen schildjes
meer uitgegeven.
Let wel; op = op en er zijn nog een beperkt aantal schildjes beschikbaar en beraden ons
over het bijbestellen hiervan.
Dus….

Wanneer je nog niet in het bezit bent van zo’n schildje verzoeken wij je contact op te
nemen met het secretariaat info@twentse-aak.nl.

Er is een onderscheid gemaakt in schildjes voor leden
en voor sponsoren (zie foto).

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. Misschien dat je introducee ook kunt aansporen lid te worden. We willen
nog steeds groeien.
Via onze site http://twentse-aak.nl/pagina/19/Aanmelden.html kun je aangeven of je
alleen komt of dat je iemand meeneemt.

Van het SECRETARIAAT
Voor de 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 via info@twentse-aak.nl of via de website bij contact en 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, 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 een vacature op onze site.

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 het secretariaat;
info@twentse-aak.nl.
Een vereniging kan niet zonder voldoende leden en we willen ook graag de sponsoren
behouden!

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!

Decembermaand
December is voor ons, vakbroeders en zusters, een drukke en spannende
maand.
Sinterklaas, kerstdagen, de voorbereidingen hiervoor, “oud en nieuw” en ga zo
maar door. Ga er maar aan staan!
We willen het beste van ons zelf aan veel gasten geven die in onze bedrijven
komen.
Misschien blijft er dan te weinig tijd over voor jezelf, je gezin, vriend(in),
kennissen en vrienden.
Namens het bestuur wensen wij je alvast een goede, gezellige en succesvolle
decembermaand.

Graag zien we elkaar, samen met de partners, op de
nieuwjaarsbijeenkomst bij Parkhotel de Wiemsel in
Ootmarsum.
Jij komt tocht ook om samen het glas te heffen op 2016?

Tot zover, graag tot de volgende keer.
Deze nieuwsbrief en eerder nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze
site www.twentse-aak.nl.

