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Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Hierbij de 53e nieuwsbrief van de Twentse-AAK. 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.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We wensen je veel leesplezier.

Voor de komende maand wensen wij je goede, succesvolle maar ook
een gezellige decembermaand en alle goeds voor 2018.

Pré Pain en Maison Culinaire
Dinsdag 28 november hebben we de fabriek van Pré Pain in Oldenzaal bezocht.
Een grote opkomst! Ruim 50 leden en sponsoren waren nieuwsgierig hoe de
stokbroden en de afbakbroden die we in onze bedrijven gebruiken, gemaakt
worden. In een continue proces wordt er van 200 ton (200.000 kilo!!) meel
verschillende soorten brood gebakken.
Prachtig om te zien hoe het proces verloopt. Dank aan Gerard Olde Olthuis
en medewerkers voor deze interessante rondleiding.

Vervolgens waren wij te gast bij ons lid Dominic Mählman van Maison Culinaire in
Oldenzaal waar we gezellig een stamppotten buffet hebben gegeten met daarbij een
heerlijk glas wijn van het Twentsch Wijnhuis. Dank aan Dominic en

medewerkers voor de gastvrijheid.
Klik hier voor meer foto's.

Bierbrouwerij Othmar en de
Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 september was de aftrap van het nieuwe seizoen van de TwentseAAK.
De herfst is ingetreden, bokbier wordt gebrouwen, vakantie-ervaringen werden
uitgewisseld en iedereen heeft zin aan een nieuw jaar Twentse-AAK.
Ook de oude landbouwvoertuigen, een verzameling van de eigenaar, trok veel
belangstelling.
Een grote opkomst; ruim 40 leden en sponsoren hadden zich aangemeld. Geweldig!
Voorafgaand aan de rondleiding hebben we de (uitgestelde) algemene
ledenvergadering gehouden. Verderop in deze nieuwsbrief een verslag van deze
vergadering.
Na de rondleiding hebben we kunnen genieten van het eigen gebrouwen bier met
gerechten uit de keuken van Ronald Pikkemaat en Marc Oude Egberink.
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
Klik hier voor meer foto's.

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Cook&Play, 15 januari 2018
Maandag 15 januari 2018 organiseren we wederom de nieuwjaarsbijeenkomst
samen met het Twens gastheerschap - ATG. Deze keer zijn we uitgenodigd door ons
lid Danny Lubbers. Vanaf 18.00 uur zijn we welkom in de Grolsch Veste bij
Cook&Play.
De uitnodigingen zijn verzonden en aanmelden kan via onze website www.twentseaak.nl. De uitnodiging kun je nalezen door hier te klikken.

CULINAIRE GIDSEN
In de maanden november en december zijn verschillende restaurantgidsen
verschenen waaronder de Gault Millau, de Lekker, de Bib Gourmand en de
Michelingids.
Via de link kokswereld 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.

Benefiet voor ziekte van HUNTINGTON
Donderdag 12 april 2018 organiseert het campagneteam in samenwerking met de
Twentse-AAK en studenten van het ROC van Twente een benefietavond in het Polman
Stadion. Aanvang 18.00 uur.
De opbrengst komt ten goede voor het onderzoek naar een medicijn voor de tot nu toe
ongeneselijke ziekte Huntington. Een combinatie van ALS, Parkinson, Alzheimer zijn de
symptomen waarvoor nog geen medicijn is gevonden. Kijk voor meer informatie o p
campagneteam Huntington.
Tijdens de benefietavond worden er verschillende gerechtjes geserveerd, afgewisseld met
optredens van Marga Bult en Helligen Hendrik.

Tijdens de ALV hebben enkele leden hun medewerking toegezegd. Wil je ook meewerken?
Meld je dan aan via het secretariaat; info@twentse-aak.nl.

Jaarplanning seizoen 2017 – 2018
Tijdens de ledenvergadering hebben we wederom gevraagd naar de voorkeurdag
voor de bijeenkomsten. De meeste leden gaven ook nu weer de voorkeur aan de
maandag of dinsdag. Hiermee zullen we rekening blijven houden. Onder
voorbehoud hebben we weer een volle agenda voor het komende seizoen. Zoals je
ziet hebben we nog niet alle locaties vastgelegd. Help jij ons invulling te geven?

Datum

Onderwerp

Locatie
(onder voorbehoud)

28 november
2017

Pré Pain Oldenzaal

Pré Pain en Maison
Culinaire
in Oldenzaal

15 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst in
samenwerking met het ATG

Cook & Play bij FC
Twente
in Enschede

19 maart 2018

Op pad naar…
Koppert Cress en ... ?

Eerst naar Rotterdam en dan
naar Monster

12 juni 2018

Jaarafsluiting met de
traditionele BBQ en voorafgaand Locatie volgt
de algemene ledenvergadering Bij wie mogen we te gast zijn?
(De partners worden voor deze
bijeenkomst ook uitgenodigd)

Op onze website staat naast het volledige programma van het
komende seizoen ook de belangrijke (horeca-)beurzen. Klik hier voor
de webversie van de agenda.

Notulen Algemene Ledenvergadering
1. Opening
Tom neemt de voorzittershamer over.

2. Notulen vorige ledenvergadering (aanwezig ter inzage) aan alle leden
verzonden op 19 juli 2016 als onderdeel bij nieuwsbrief 49. Geen reacties op
binnengekomen.

3. Mededelingen,
o

Benefiet Huntington, april 2018

o

Social Media; LinkedInn, Twitter; Bij voldoende interesse wordt
gekeken wanneer we deze willen uitzetten.

4. Jaarplanning,
o

Agenda 17-18 is vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website
Twentse-AAK; “op naar 2020” Ideeën:
Koken met elkaar / Jam sessie (3-6 pers)
Kookwedstrijd organiseren?

5. Jaarverslagen
Verslag secretariaat seizoen 2016-2017, geen opmerkingen

Verslag penningmeester (boekjaar 2016) met kascontrole goedgekeurd
6. Invulling bestuur
1. Voorzitter; Gerard Kooiker (nog 1 jaar)
2. Secretaris; Tom Scholte op Reimer (aftredend en herkiesbaar)
3. Plv. voorzitter; Frank Stehr (aftredend en NIET herkiesbaar)
4. Penningmeester; Hans ter Huurne (nog 2 jaar)
5. Plv. Penningmeester; Carlo Langeveld (nog 3 jaar)

Tom is opnieuw voor een periode van 4 jaar gekozen tot secretaris van de Alliantie.
Frank is afgetreden, met dank voor zijn inzet. Martin Put is door het bestuur
voorgedragen en de leden hebben unaniem de voordracht van Martin Punt in het
bestuur van de Alliantie aangenomen.

Onderwijscommissie van het

VACATURES

ATG en de Twentse-AAK

Op dit moment staan er veel vacatures

Ruim 8 jaar hebben we samen met het

op onze site.

ATG een onderwijscommissie. Deze
commissie inventariseert de wensen

Heb je zelf een vacature meld deze

en behoeften van de leden en probeert

dan bij het secretariaat, info@twentse-

deze te vertalen naar de scholen in het

aak.nl.

VMBO en MBO onderwijs. Voor deze

Graag de advertentie opmaken zoals

commissie hebben we nieuwe input

je hem geplaatst wilt zien, eventueel

van de leden nodig.

met een logo in .jpg als bijlage.

Als je mee wilt denken, plaats wilt

Wij zullen de advertentie plaatsen

nemen in de commissie, stuur dan

maar…. is hij vervuld? dan ook graag

even een berichtje naar info@twentse-

melden zodat we deze kunnen

aak.nl.

verwijderen.
Vacatures voor leerlingen, niveau 2 - 3
- 4, kunnen gemeld worden via
www.stagemarkt.nl of bij de BPVdocenten van het ROC van Twente.
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

Introducees bij de

bijeenkomsten van gedachten willen

bijeenkomsten

wisselen over het prachtige vak.

Ongeveer 5 keer per jaar organiseren
we een bijeenkomst of activiteit.

Je kunt je ook een
aanmeldingsformulier aanvragen via
het secretariaat; info@twentse-aak.nl.

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

Een vereniging kan niet zonder
voldoende leden en we willen ook
graag de sponsoren behouden!

collega / introducé mee te nemen. Zo
kun je vakbroeders en -zusters
enthousiast maken voor de TwentseAAK 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 onder aanmelden kun je
aangeven of je alleen komt of dat je

"Le Nouveau Chef"

iemand meeneemt.

Le Nouveau Chef, onze nieuwe
sponsor heeft voor alle leden een
haltersloof gemaakt. Via de post van
het ROC van Twente is deze
verzonden. Hierbij zat ook een brief
met een kortingscode voor de leden.
Tijdens het besoek aan Pré Pain werd
gevraagd om deze code, dit is:
TW3NTS3AAK

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