Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 48e 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.

Culinaire wandeling SLIGRO Enschede, dinsdag 8 maart j.l.
Samen met het ATG / Twents Gastheerschap zijn we dinsdag 8 maart op bezoek
geweest bij de Sligro in Enschede.
We werden gastvrij ontvangen waarna we in groepen zijn begonnen aan de “culinaire
wandeling” door het bedrijf.
Bij de verschillende afdelingen werden we voorzien van informatie, nouveautees en
werden producten geproefd en werd er een passende wijn bij geschonken. Al met al een
zeer geslaagden bijeenkomst met de hartelijke dank aan het management en de
medewerkers van Sligro Enschede.
Foto’s staan op onze website of door hier te klikken.

Vorige bijeenkomsten:
Nieuwjaarsbijeenkomst ATG en Twentse-AAK
Samen met het ATG / Twents Gastheerschap hebben we op maandag 18 januari 2016
de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd.
Dit jaar waren we te gast bij ons lid Stefan Bekhuis van Parkhotel de Wiemsel in
Ootmarsum.
Een verslag van deze bijeenkomst is te lezen op onze website onder “berichten van
leden”.
Foto’s staan op onze website of door hier te klikken.
Stichting Horeca Talent Achterhoek, 9 maart j.l.
Woensdag 9 maart j.l. hebben jonge koks en gastheren/-vrouwen meegedaan aan de
wedstrijd in Ulft.
Het was wederom een succes voor Twente. Voor de derde keer op rij ging de prijs voor
beste ROC naar het ROC van Twente.
De uitslag was als volgt:
Niveau 2 bediening
Ramon Holtkamp, Graafschap College, Hof van Eckberge
Simon Hendriks, ROC van Twente, Stravinsky

Cecile Rewinkel, ROC Aventus, Hotel 's Gravenhof
Niveau 2 Kok
Viktor Huitinga, Graafschap College, Het Onland
Britt Udink, ROC van Twente, IJsselhotel Deventer
Mauro Ena, ROC van Twente, Hanninkshof
Niveau 3 bediening
Ruben Arends, ROC van Twente, Hotel Restaurant Droste's
Chelone Saalmink, Graafschap College, Schulten Hues
Kiki Bult, ROC van Twente, Landgoed de Holtweijde
Niveau 3 kok
Bart Leussink, ROC van Twente, Villa Ruimzicht
Tom Masselink, Graafschap College, DRU Cultuurfabriek
Dustin Pruim, ROC van Twente, Bistro de Broeierd
Kenniswedstrijd:
Patrick Kiwancha uit Gorssel
Horecatalent:
Luuk Buschers, ROC van Twente, bi'j de Watermölle
ROC prijs:
ROC van Twente

Jaarplannig bijeenkomsten 2015 – 2016
De resterende agenda voor de komende periode staat hieronder.
Het bestuur en de activiteitencommissie zijn druk bezig met het samenstellen van het
programma 2016-2017.
Heb je een voorstel, idee of wil je zelf iets organiseren, neem dan contact op met het
secretariaat.

Datum

6 juni 2016

Onderwerp

Jaarafsluiting met een activiteit
en de traditionele BBQ.
Voorafgaand de algemene
ledenvergadering

Lokatie
(onder voorbehoud)

Restaurant de Stiftsschuur in
Weerselo

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).

Twentse-AAK pet - sloof - muts
Als Alliantie hebben we voor prijswinnaars, relaties of voor de “dank-je-wel” petten,
sloven en sculacaps laten borduren met ons logo.
Zie foto. Wij willen leden in de gelegenheid stellen om ook in het bezit te komen van
deze producten.
De volgende artikelen kun je bestellen via het secretariaat.

Haltersloof € 19.75
Sculacap maat S-M-L € 8.50

Baseball cap € 8.50

Van het SECRETARIAAT / PENNINGMEESTER
Afgelopen periode zijn de nota’s voor de jaarlijkse contributie verzonden.
Verzoek van de penningmeester; betaal deze nota op tijd en vermeld bij de betaling het
factuurnummer.
Afgelopen periode zijn er veel wisselingen van medewerkers in de bedrijven geweest.
Wil je a.u.b. je gegevens controleren door hier te klikken en de eventuele wijzigingen
doorgeven?
Dit kan via info@twentse-aak.nl of via de website bij contact en het wijzigingsformulier
invullen.

VACATURES
Op dit moment staat er een vacatures op onze site.
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.

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!

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.

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

