Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de 34e 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.

Beste allemaal,
Het heeft even geduurd om een nieuwe nieuwsbrief in elkaar te zetten.
Gebruikelijk is, dat na de bijeenkomsten, een update aan de leden en sponsoren wordt
gegeven.
Helaas is dat door omstandigheden niet helemaal gelukt maar hierbij de informatie.
TOM

Gert-Jan Kiers bij Rational
Maandag 8 oktober was de aftrap van de twee aangekondigde masterslasses.
Gert-Jan Kiers, de demoslager www.demoslager.nl, heeft in de demokeuken van onze
sponsor
Rational een demo gegeven. De opkomst was groot.
Een boeiende en gezellige avond met daarbij de nieuwste informatie over de producten
van Rational.
Een hapje, drankje en de wijnen van onze sponsor Twentsch Wijnhuis maakte het tot een
geslaagde avond.
Onze dank gaat uit naar Rational, Frank Everink, Gert-Jan Kiers en het Twentsch
Wijnhuis.
Er zijn door ons geen foto’s gemaakt. Heeft iemand, leden of sponsoren, foto’s gemaakt?
Zou je deze willen mailen naar het secretariaat info@twentse-aak.nl zodat we er alsnog
een paar op onze website kunnen plaatsen?

CULINAIRE GIDSEN
In de maand november zijn verschillende restaurantgidsen verschenen waaronder de
Gault Millau,
de Lekker, de Special Bite en de Michelingids.
Via de link http://www.dinnersite.nl, onder de toplijsten kun je alles over de verschillende
gidsen
nog eens terug lezen.
Diverse leden van onze Alliantie zijn weer genoemd in de verschillende gidsen.
Onze felicitaties gaan uit naar iedereen die op welke manier dan ook in de “prijzen” is
gevallen.
Wat betreft de Michelingids kunnen we de leden even noemen:
Onze Ambassadeur, Martin Kruidhof van Restaurant de Lindenhof in
Giethoorn heeft
de twee sterren behouden!
Gerhard Muller van Restaurant de Wanne in ootmarsum heeft ook zijn ster
behouden!
Ook Landhuishotel de Bloemenbeek in de Lutte heeft zijn ster behouden!

Jeroen van Ooijen bij AOC-Oost
Maandag 26 november was de tweede aangekondigde masterslass.
Jeroen van Ooijen, gastronaut www.culiversum.nl of www.gastronomicx.com, heeft in
keuken van het
AOC-Oost een demo geweldige gegeven.
De opkomst was dit keer niet zo groot maar de kwaliteit loog er niet om. Dennis
Timmer had de
avond goed voorbereid en Jeroen gaf een boeiende presentatie!
Kortom een interessante en gezellige avond met daarbij veel nieuwe informatie.
Een hapje, drankje en de wijnen van onze sponsor Twentsch Wijnhuis maakte het
opnieuw tot een
geslaagde avond. Onze dank gaat deze keer uit naar AOC-Oost, Dennis Timmer, Jeroen
van Ooijen
en het Twentsch Wijnhuis.
Binnenkort worden de foto’s op onze website www.twentse-aak.nl geplaatst.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST “De Bloemenbeek”.

Dinsdag 22 januari 2013 organiseren we samen met het Twents Gastheerschap de
jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze keer zijn we te gast bij Landhuis Hotel “de Bloemenbeek” in de Lutte.
De uitnodigingen hiervoor worden na de kerstdagen verzonden!
Evenals voorgaande jaren zijn de partners ook van harte uitgenodigd en we willen je
graag
vanaf 19.00 uur ontvangen. Kijk vast op www.bloemenbeek.nl
Willen julle je, na ontvangst van de uitnodiging, zo spoedig mogelijk aanmelden via onze
website, www.twentse-aak.nl?

BIJEENKOMST in maart 2013 …………. we gaan weer op pad.
Op onze site hadden we al aangekondigd dat we weer een dag op pad zouden gaan.
Deze keeer zijn we uitgenodigd door Jonkman Slijptechniek te Almelo.
We brengen op maandag 25 maart 2013 een bezoek aan de messenfabriek van Robert
Herder in Solingen, Duitsland.
Een ambachtelijke fabriek waar we het hele proces kunnen zien en volgen.
We vertrekken ’s morgens om 8.00 uur vanuit Almelo.
We zijn rond 18.00 uur terug in Almelo waar we de dag afsluiten met een hapje en een
drankje.
Een uitnodiging volgt na de nieuwjaarsbijeenkomst.
Agenda seizoen 2012-2013
Datum
8 oktober 2012
26 november 2012
22 januari 2013

25 maart 2013
25 juni 2013

Onderwerp
Demo worst maken door de
demoslager GertJan Kiers
Demo door Jeroen van
Ooijen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voorronden NK koks en GHV
Gaat dit jaar niet door.
Er komt in 2014 een andere
opzet.
Uitstapje naar Duitsland
Jaarafsluiting met BBQ

Lokatie
(onder voorbehoud)
Rational, Almelo
AOC-oost, Almelo
Bloemenbeek
SVH is gestopt met dit
evenement.
Solingen
’t Rijk van Sybrook

WEBSITE Twentse-AAK
Onze site is vrij toegankelijk, je hoeft niet meer in te loggen!
Als je nieuws (van jezelf of van je bedrijf) wilt delen, maak dan een berichtje en we
zullen het plaatsen.
Ook promo’s van je bedrijf kunnen we opnemen op de site. Lever het wel in als Word
bestand met
de eventuele logo’s of foto’s in .jpg 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”.

Van het SECRETARIAAT
Het secretariaat wordt door verschillende sites en bladen op de hoogte hehouden van de
landelijke horeca-ontwikkelingen.
Via onze site wordt een deel van dit nieuws dagelijks automatisch “gefeed” onder de
kop “horeca nieuws”.
Hiermee kun je ook op de hoogte blijven van het laatste regionale en landelijke horecanieuws.

VACATURES
Heb je zelf een vacature meld deze dan bij het secretariaat, info@twentse-aak.nl of via
de webmaster epuper@twentse-aak.nl.
Graag de advertentie opmaken zoals je hem geplaatst wilt zien, eventueel een logo in
.jpg als bijlage.
Wij zullen de advertentie plaatsen maar…. is hij vervuld? dan ook graag melden zodat we
deze kunnen verwijderen.
Op dit moment staan er veel vacatures op onze site. Het is de moeite waard om even te
kijken!
Klik even op www.twentse-aak.nl en ga naar vacatures.

NIEUWE LEDEN (herhaalde oproep)
Afgelopen 3 maanden hebben we 8 nieuwe leden kunnen inschrijven. Mooi!
Maar…. als je een collega hebt die net als jij het ambacht hoog in het vaandel heeft
staan, laat hem het

aanmeldigsformulier 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 aanmeldigsformulier aanvragen via info@twentse-aak.nl.
Een vereniging kan niet zonder voldoende leden en we willen ook graag de sponsoren
behouden!

HEALTH CUISINE (Nico Dingemans)

Woensdag 12-12-2012 zijn de eerste 12 exemplaren van From Farm gepresenteerd.
In Brasserie Timeless op de ROC-locatie Wierdensestraat in Almelo heeft initiatiefnemer
Nico Dingemans
de eerste 12 exemplaren uitgereikt aan eerst betrokkenen.
Enkele leden en sponsoren van de Twentse-AAK en studenten van de Cas Spijkers
Academie van het
ROC van Twente spelen in het boek een bijzondere rol door te belichten dat gezond
gastronomisch koken
en duurzaam met ingrediënten omgaan, ook gestimuleerd wordt in Twente.
Kijk op http://www.oypo.nl/pixxer.asp?id=94D046D26EF386D8 voor een impressie van
de presentatie
en op http://www.health-cuisine.com/ meer informatie over het boek

Tot zover deze nieuwsbrief.
Tot een volgende keer!

Namens het bestuur
fijne feestdagen,
succes, geluk en
goede gezondheid voor

wensen wij u
alle goeds in
2013.

