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Van de bestuurstafel
De meesten van ons zijn van vakantie teruggekeerd en dan wordt er verwacht dat we er weer fris tegenaan
gaan. Zo ook het bestuur.
Het seizoen is al weer gezellig en sportief geopend en dat niet alleen vanwege het feit dat ik in de prijzen ben
gevallen. Zoals in de uitnodiging was vermeld, is er besloten dat de partners voortaan zonder bijbetaling van
harte voor de seizoenopening zijn uitgenodigd, want wat is een goede ondernemer zonder zijn/haar partner,
nietwaar?
Dit is een gevolg van de besprekingen welke het bestuur met de commissies heeft gevoerd en wij zullen dit
soort besprekingen in de toekomst vaker doen. Jullie zien: het bestuur heeft een “luisterend oor”.
Door mij zijn inmiddels, conform het besluit in de jaarvergadering, nota’s
verzonden voor “ongeoorloofde afwezigheid” tijdens bijeenkomsten (dwz: wel
aanmelden, niet op komen dagen). Ook zijn er enkele aanmaningen verzonden
voor niet betaalde contributies. Als penningmeester is er leuker werk denkbaar.
Ik vertrouw er op dat verdere incasso-maatregelen kunnen uitblijven.
Als bestuur werken we thans enkele ideeën uit. Hierop zullen we in de komende
maanden terugkomen.
Jan Franken
penningmeester

Onderduiken
in het hoogveen
Door Gert van Vliet

Een wandeltocht door onbekend terrein geeft toch een andere kijk op onze Twentse natuur.
Een dynamische rondgang door de natuur gevolgd door een nog bijzondere afsluiting die men niet snel
zal vergeten.

Op deze prachtige, zonovergoten
middag begaven we ons richting Kloosterhaar, naar een stuk
echte oale grond. Aan de weg
staan een aantal fanatiekelingen
ons op te wachten om de juiste
inrit/parkeerplaats aan te wijzen.
Langzaam druppelen de CCT-ers

binnen en bijna iedereen had
dezelfde opmerkingen; wat een
prachtig weer en wat is het hier
mooi! We verzamelen ons bij
een mooi soort boerderij waar
we ingedeeld worden voor een
rondgang over de weelderige
landerijen. We bevinden ons tus-

sen Vriezenveen en Kloosterhaar
op en in een staatsmonument;
Engbertsdijksvenen Dit is een
grotendeels vergraven hoogveengebied van bijna 1000 hectare. ‘Grotendeels vergraven’
moet u daarbij letterlijk nemen:
nog geen 15 hectare is in de
nagenoeg oorspronkelijke staat
gebleven - daar zit nog zo’n 7
meter dik veenpakket.
Al in de 15e eeuw begonnen de monniken van Sibculo
veen af te graven voor eigen
gebruik. Later gebeurde dat
veel grootschaliger. Vanaf 1953
is Staatsbosbeheer hier bezig

om de natuur weer zoveel
mogelijk te laten herstellen.
Wederom “monnikenwerk”.
De laatste twee meter van de
venen zijn ca. 3000 jaar oud en
dankzij het veenmos dat 20 tot
40 keer meer vocht vast kan
houden dan zijn eigen gewicht
ontstaan deze venen. Vroeger
heeft het (grond-) water 3 meter
hoger gestaan, maar door de
afwatering van de laatste 50
jaar zakt het grondwater en
wordt het steeds moeilijker om
de venen te behouden. Rond
1980 zijn er door staatsbosbeheer grote dammen aangelegd
om het water in de vennen te
houden. Het verhaal deed de
ronde dat er onder één dam een
vliegtuig uit de tweede wereld
oorlog zou liggen. Tijdens het
maken van een ronde waren
de boswachters dan ook zeer

verbaasd om een “gat” aan te
treffen in de aangelegde dijk.
Gelukzoekers die dachten iets
van het vliegtuig te kunnen
vinden hadden dit veroorzaakt.
Tijdens de werkzaamheden
om het weer dicht te gooien
heeft men nog wel een hand
gevonden zonder pink. Doordat
de zuurtegraad zo hoog is
blijft dit “goed bewaard”. Deze
vonst heeft men aangegeven
en later is de hand bijgezet bij
de piloot die al was begraven
net over de grens in Duitsland.
Halverwege de wandeling
werd ons gevraagd eens even
te gaan zitten en te luisteren
naar de geluiden om ons heen.
De slimme muggen die gretig
van deze gelegenheid gebruik
maakten hebben enige van ons
nog dagen lang herinnerd aan
die avond! Het was inderdaad

oorverdovend stil. Het enige,
hinderlijke, geluid wat je nog
net hoorde was de weg. Verder
leek het of je ergens in de
Ardennen zat of dat je je op
een afgelegen stuk in Frankrijk
bevond. Het was een warme
avond, tijd om wat te drinken
en voor een verhaal over de
Engbertsdijksvenen, verteld
door marionettentheater “Peter
Hepp”. Een hele leuke en bijzondere uitvoering over het gebied
en zijn geschiedenis, prachtig
gespeeld met poppen die waren
gemaakt van wat er in de natuur
te vinden is. Met slechts drie
boswachters onderhoudt en
beheert Staatsbosbeheer de
Engbertsdijksvenen; al met al
een hele dagtaak. Men laat
de natuur zo veel mogelijk zijn
gang gaan; omgevallen bomen
worden dan ook niet verzaagd.

Elk jaar, in april, wordt de wildstand geteld. Herten komen dan
bijeen om te paren en die gegevens worden aan het ministerie
doorgegeven. Deze bepalen
dan op hun beurt hoeveel er dat
jaar zullen worden afgeschoten.
Over het algemeen zijn het de
geiten (vrouwtjes) die worden
afgeschoten, verder vindt men
hier vossen, dassen en veel
verschillende soorten vogels.
Onze begeleiders bleken
zeer goed geinformeerde en
gedreven natuurliefhebbers;
steeds wisten ze wel ergens te
pauzeren en ons te wijzen op
een of ander plantje waar dan
ook iets van uitgelegd werd. Zo
zagen we veel soorten heide
en een beschermd, vleesetend
plantje genaamd zonnedauw. De
ronde zonnedauw werd vroeger
veel als medicijn gebruikt, o.a.

tegen longziekte en het bracht
daarom veel geld op. In 2005
is er weer een damwand aangelegd om het gebied “natter”
te houden en om zodoende
het oudste natuurgebied te
beschermen. Al met al zijn we
getrakteerd op een prachtig
stuk natuur. Dat de omgeving
wonderschoon is was goed
te zien aan de fotograferende
mensen om je heen; ieder
wilde een stukje van het natuurschoon mee naar huis nemen.
U herinnert zich vast de bijzondere mooie landschappen wel
met de vele plassen en daarin
weer de mooiste rietsoorten
en moeras vegetatie. Dit alles
omlijst met een prachtige, laagstaande zon, gaf het geheel
een zeer aparte uitstraling;
iets om waarachtig zuinig op
te zijn! Ondergetekende heeft

veel materiaal gekregen over de
“Engbertsdijksvenen”. Een van
die stukken, van Annette Toonen
kunt u terugvinden via onderstaande link.Terug aangekomen
bij het verzamelpunt werd ons
verzocht ons naar de laatste
activiteit te begeven. Ook hier
wachtte ons een aangenaam
verpozen. Het bier vloeide rijkelijk en de dorstige kelen werden
gestreeld en verkoeld. De pijn
in voeten en benen was snel
verdwenen en het was een
gekakel van jewelste. Ja, en
toen de maaltijd; nou, dat was
me er eentje. De lappen vlees
hingen werkelijk over de randen
van de borden! De verbazing
was niet van de lucht. Dit was
nog eens aanvallen! De keuken
was fantastisch en voerde ons
al smullend mee naar een zeer
gezellige afsluiting van de dag.

Rudolf van der Bles:
Frederico Fellini II
Door Marcel te Kiefte

De 28ste augustus in het jaar 2007 was een gedenkwaardige dag. Niet zozeer omdat de CCT in
Fox Baveldsdennen in Noord-Deurningen de seizoensopening hield met een potje boerengolf.
Neen. Het bijzondere zat aan het einde van de avond: er stond een nieuw theatertalent op.
Rudolf van der Bles regisseerde op onnavolgbare wijze met de minste middelen een toneelstukje
met de pakkende titel De Schone Maagd. Ruim 40 CCT-leden waren getuige van de opstanding van
de Twentse Frederico Fellini II.

Natuurlijk kon de grote meester
niet zonder acteurs. Na een
aarzelend begin kwamen de
acteertalenten van de ruim tien
geselecteerde CCT-leden duidelijk over het voetlicht.
De schone jonkvrouw in het
Slot, die wanhopig maagd zat
te wezen, de zachtjes waaiende
bomen in het bos, die zorgden
voor een onheilspellende sfeer,
de steeds maar weer opkomende maan, het hondje dat maar
bleef plassen.
Namen noemen we niet, want
dat doet het spel van iedere

Bornsestraat 66, 7556 BH Hengelo (074) 250 55 55
www.deshuizes.nl

andere niet genoemde te kort.
Maar Jan Franken was als maan
die constant weer tussen de
wolken doorscheen, prima op
zijn plaats. En de jongste van
het gezelschap, Huseyin Buyur
(“Kan me niet voorstellen, dat
ik de jongste ben”) deed het
als plassende Fikkie steeds en
steeds beter. Het rechterachterpootje ging alsmaar hoger. Geen
boom bleef aan het eind van
het stuk droog. En die schone
maagd maar roepen: “Heer o
Heer. Wat heeft u mij aangedaan”.

De Berken 10, 7491 HJ Delden 074 376 18 80
www.vehof.nl

Het antwoord kwam. Van de
grote meester zelf. “Jullie voor
gek laten staan”.
Sfeerbevorderend
Het toneelstuk was een hoogwaardig slot van een zeer
geslaagde seizoensopening.
Eerst ging de club in groepen
van vijf de baan om boerengolf
te spelen. Per individu werden
de slagen bijgehouden. De speler met de minste aantal beurten
was de winnaar. Het door de
familie Weenink van Erve Kots
uit Lievelde uitgevonden spel

bleek een zeer sfeer- bevorderende activiteit te zijn. Jammer,
dat Ronald Post en Henk van den
Berg te laat kwamen om hun
steentje aan de spelvreugde bij
te dragen. Zo inschattend zou
onder deze twee best eens de
winnaar hebben kunnen schuilen.
Iedereen moest natuurlijk wennen om met de niet rechte stok
met klomp de zachte bal hard
genoeg in de goede richting te
krijgen. Zo sloeg Alfons Esman
op zeer korte afstand de bal zo
hard tegen een volledig uit de
richting staande boom, dat hij
het projectiel met een noodvaart
weer voor de voeten kreeg.
Hole 12 was de scherprechter.
De speler kreeg 15 keer de
gelegenheid de bal in een boven

op een heuveltje gelegen gat te
krijgen. Slechts een enkeling lukt
dat binnen een redelijk aantal
beurten. Geluk natuurlijk, maar
zonder geluk vaart niemand wel.
Fikkie won
Achteraf gezien gaf de prijsuitreiking al een voorproefje van wat
later op de avond zou volgen.
Rudolf van der Bles moest als
puntenteller toegeven, dat boerengolf een heel moeilijk spel is
en dat het hem na twee glazen
pas was gelukt de puntentelling
rond te krijgen. Mieke Lammerts
van Buuren kreeg de poedelprijs
omdat bij haar alles wat bij dit
spel fout kan gaan ook fout is
gegaan. Jan Franke had niet
goed geteld en dus ging hem de

eerste prijs aan de neus voorbij.
En Jawel hoor, wie won? Fikkie.
Huseyin Buyur kon niet alleen
als de beste pissen, maar ook
balletje slaan. Hij schijnt in het
echte golfspel ook aardig voor
de dag te komen. Dat zei hij zelf
tenminste.
Partners
Applaus voor Rudolf voor de organisatie. Hij maakte trouwens toch
een van zijn sterkste dagen in
zijn leven mee. Want hij had ook
geregeld, dat voor de eerste keer
partners aan de seizoensopening
mee mochten doen. En wel op
kosten van het Bestuur. Nogmaals
applaus en hulde. En uiteraard liet
iedereen zich het klaargemaakt
buffet goed smaken.

Het matenplan
van drie Einzelgänger
Door Gerrit Hobbelink

Een bijzondere kwartaalbijeenkomst vond dinsdag 11 september plaats op een bijzondere locatie:
Beeftink-Lucas-Marbus Architecten ontving de CCT in de „AAN-UIT schakelaar“ van Enschede. Deze keer
troffen wij ons eens niet in het zo vertrouwde ’t Lansink, maar in het voormalige hoofdschakelstation gebouw
van het GEB aan de Hengelosestraat. CCT-er Ruud Marbus verzorgde met zijn maten Hans Beeftink en Jules
Lucas een kijkje in de creatieve keuken van het illustere driemanschap.

De opdrachtgever moet het
idee hebben het zelf te hebben
gedaan.
Hans, Jules en Ruud hebben
bedacht dat 1+1+1 wel eens meer
dan 3 zou kunnen zijn. Beeftink en
Marbus gaven hun zelfstandigheid
op – zij dreven tot dan elk hun
eigen architectenbureau- en Lucas
wilde daarentegen meer eigen
baas zijn en beëindigde zijn dienstverband bij een bureau elders in
Twente. Het is maart 2006. De
nieuwe samenwerking blijkt goed
te bevallen en in september 2006

gemaakt die geheel past binnen
de gestelde wensen en vereisten.
Dit ontwerp wordt vervolgens
uitgewerkt tot een vergunningsgereed plan, waarbij ook de vereiste
bouwbesluitberekeningen verzorgd kunnen worden.

wordt het nieuwe gezamenlijke
onderkomen in Enschede feestelijk ingewijd. De schakelaar wordt
op “AAN” gezet en sindsdien is
het bureau gestaag gegroeid.
De drie-eenheid, met inmiddels
dertien medewerkers, wordt
voor steeds grotere en spraakmakende projecten ingeschakeld.
Het samenwerken van de drie
architecten heeft tot gevolg dat er
eigentijdse moderne ontwerpen
komen, waarin de onderscheidende bijdrage van de individuele
architect tot uiting komt. In de
beginfase van een project vindt
een klankbordoverleg plaatst, echter dan al gauw gaat de architect
z’n eigen ding doen. Hij gaat niet
uit op eigen roem, maar werkt
pragmatisch, luisterend en in dialoog met de opdrachtgever aan
het project, waarbij die het idee
moet hebben het uiteindelijk zelf
te hebben gedaan.

Van grootschalige projecten
tot een enkelvoudige bouwkundige aanpassing.
Bij de heldere presentatie wordt
een keur aan tot de verbeelding
sprekende voorbeelden geprojecteerd op het in het kantoor opgestelde scherm. De verschillende
niveaus waarop BLM-architecten
BNA van een passend plan kan
voorzien, lopen uiteen van grootschalige projecten tot een enkelvoudige bouwkundige aanpassing.
Deze niveaus kunnen, kort samengevat, ondergebracht worden in
de volgende categorieën: planologie, utiliteitsbouw, woningbouw,
verbouw en interieur. Het proces
van schetsontwerp tot uitvoeringsgereed plan, is in beginsel voor elk
van deze vijf hierboven genoemde
categorieën gelijk. Allereerst wordt
er, in goed overleg met de klant
en eventuele andere belanghebbenden zoals de betreffende
gemeente, een ontwerp op maat

Als laatste stap in het bouwvoorbereidingsproces wordt het plan
tot in detail uitgewerkt, zodat de
betreffende aannemer het plan
rechtstreeks vanaf de tekening
tot uitvoering kan brengen. Als
de opdrachtgever geen specifieke
voorkeur heeft voor één bepaalde
aannemer of liever een begroting
in concurrentie wil laten maken,
dan zal het bureau in overleg
een selectie van aannemers, die
voorkeur genieten, aanschrijven
om een prijsaanbieding te doen.
Tijdens de uitvoeringsfase kan
BLM desgewenst ook de bouwbegeleiding verzorgen.

De architect is een
vertrouwenspersoon.
Veel van de aanwezige CCT-ers
delen ons in hun ervaringen met
overheidsinstanties, architectenbureaus en aannemers. Hans
Beeftink verklaart dat het drietal
ook geen voorstander is van de
“architectuur – kermis - kakofonie” die het gevolg kan
zijn van de vaak ondoorgronde-

lijke uitgangspunten van
beeldkwaliteitplannen, welstandcommissies en bestemmingsplannen. Ook verteld hij desgevraagd dat architecten zelden in
concurrentie werken en als dat
al wel het geval is er dan geen
prijsafspraken worden gemaakt,
noch dat zij “in bed liggen” met
een bepaalde aannemer. De
architect is immers, zo legt hij
uit, een vertrouwenspersoon.
Hij staat aan de kant van de
opdrachtgever. “Hoe weet ik nu
wat zoiets exact kost?” wordt
gevraagd door een van de leden.
Uit het antwoord blijkt dat de
architect in eerste instantie
werkt met een begroting op
basis van oppervlaktes in m²
en inhoud in m³ en geen exacte
kostenberekening
uitvoert. Een
calculatiebureau
zou dit
desgewenst
kunnen
doen.

Na een goed verzorgd hapje
en een drankje wordt het
gezelschap rondgeleid door de
kantoren en wordt een individuele vraag of opmerking nog
van repliek voorzien. We steken
de Hengelosestraat over en
lopen naar restaurant “LaRoche
Steaks & Seafood” in het oude
parkhotel, waar de gastheer en
chef Thijs ons onthalen met een
smakelijk diner. Ook deze avond
worden de wijnen verzorgd
door Wijnkopers Arnold &
Lammerts van Bueren, waarmee
wederom invulling is gegeven
aan de culinaire C van CCT.
Het is weer eens laat geworden
als uw verslaggever moe, maar
voldaan thuis de schakelaar op
UIT zet.

Bedrijfsbezoek
Arbo Unie
Door Tim Jaarsma

Op 25 september waren de CCT-leden te gast bij mede-lid Rob Reinders van Arbo Unie in Hengelo.
Een gezond bezoek of toch niet zo, dat was het centrale thema dat de CCT-ers bezig zou houden.

De bijeenkomst werd door Rob
ingeleid met een presentatie
over de organisatie en
dienstverlening van Arbo Unie.
Ontstaan uit een aantal grote
bedrijfsgezondheidsdiensten
van bedrijven alsbijvoorbeeld
Stork is Arbo Unie met
circa 2400 medewerkers
marktleider op gebied van
Arbo dienstverlening.
Arbo Unie profileert
zich uitdrukkelijk
als partner die
samen met het
bedrijf op een

resultaatgerichte wijze tracht
organisaties gezond te maken
en te houden.

Naast de “standaard” Arbodiensten houdt Arbo Unie zich
ook bezig met consultancy en
risicomanagement, waarbij
bedrijven onder andere worden
bijgestaan bij het ontwikkelen van
personeelsbeleid en bij bijvoorbeeld
het uitvoeren van een risico
inventarisatie en evaluatie.
Met name de dienstverlening
op gebied van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid wordt door
de toenemende
vergrijzing steeds
belangrijker.

De problemen die gepaard
gaan met de vergrijzing
van de arbeidsmarkt, zoals
bijvoorbeeld het kennisverlies
en de beperktere inzetbaarheid
van oudere werknemers, staan
bij weinig organisaties op de
agenda. Veelal doordat de
prioriteiten op andere gebieden
liggen en voor veel bedrijven
de vergrijzingsproblematiek nog
niet echt voelbaar is binnen
veel organisaties. Toch is het
belangrijk om als bedrijf bezig te

zijn met de problematiek, aldus
Paul Hulman, omdat niets doen
leidt tot hoge kosten als gevolg
van uitval en ziekte en zelfs kan
leiden tot het niet meer kunnen
leveren van diensten omdat de
kennis simpelweg ontbreekt.
Actiepunten zijn bijvoorbeeld het
bevorderen van de vitaliteit en
een gezonde levensstijl en het
plannen van kennisoverdracht
door oudere werknemers.
Doel is om een goede balans
te vinden tussen de belasting

Cholesterol is een vetachtige, niet in water oplosbare,
stof die in ons lichaam onder andere als bouwstof wordt
gebruikt. Het is een onmisbare stof voor het menselijk
lichaam. Echter, een teveel aan cholesterol is slecht voor
de gezondheid. Het kan zich ophopen in de binnenzijde
van de wanden van bloedvaten in de vorm van plaques
(= atheroomplaques). Deze bloedvaten kunnen hierdoor
dichtslibben (=arteriosclerose), waardoor uiteindelijk
hart- en vaatziekten kunnen ontstaan (atheromatose).
Bron: Wikipedia.

en de belastbaarheid van
werknemers.
Na de presentatie volgde
de confrontatie. Om een
antwoord te krijgen op de
vraag “hoe vitaal bent u
?” kregen de CCT-ers een
fitheidstest aangeboden. Bij
deze fitheidstest werd onder
andere het cholesterolgehalte,
het gewicht, lengte en het
vetpercentage vastgesteld,
de lenigheid gemeten en de
knijpkracht bepaald. Reden
genoeg dus voor veel op
voorhand verontruste gezichten
en de productie van vele liters
angstzweet. Aangemoedigd
door de prijs die door Arbo

Unie beschikbaar werd
gesteld, een gratis uitgebreide
gezondheidsscan voor de
fitste CCT-er, ondergingen de
CCT-leden moedig de diverse
tests. Na afloop werd het
gezonde uitje voortgezet bij

Carelshaven waar tevens de
meest fitte leden bekend
werden gemaakt en waar onder
het genot van een wijntje nog
lang werd nagepraat over de
gezondheidsbeleving binnen de
CCT.

De lichamelijke conditie
bepaalt hoe fit iemand
is. In de enge zin
bedoelt men hiermee
vaak het fysieke uithoudingsvermogen van
iemand, met name de
mogelijkheid om intensieve inspanningen lang
vol te houden.
In een iets ruimere zin
worden ook kracht, snelheid, lenigheid (soepelheid) en coördinatie van
de spieren beschouwd.
Door de lichaamsspieren
regelmatig te trainen
door middel van sport of
andere fysieke inspanningen wordt de conditie gunstig beïnvloed.
De voordelen van een
goede conditie zijn legio:
• Men recupereert sneller na inspanningen
• De kans op blessures
bij sporten neemt af
• Men heeft meer weerstand tegen ziektes
• Het verlaagt de kans
op hart- en vaatziekten
• Het verhoogt stressbestendigheid

Oproep CCT leden, pasfoto's website up-to-date?

Wil de Bruijn
(voorzitter)

Hein Wesselink
(secretaris)

Jan Franken
(penningmeester)

Frank Hofstede
(lid)

Activiteiten 2007
9 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

23 januari

Excursie Twents Techniekmuseum HEIM

13 februari

Jaarvergadering

6 maart

Nieuwe leden + presentatie Marcel Camps

27 maart

Bedrijfsbezoek Topland Caravans/Ronald Post

17 april

Excursie Hardchroom/Tim Jaarsma

8 mei

Kwartaalbijeenkomst: lezing door Geofox-Lexmond
Milieu adviseurs

22 mei

Excursie Trioliet te Oldenzaal

19 juni

Seizoenseinde

28 augustus

Seizoensopening

11 september

Kwartaalbijeenkomst: lezing door CCT-lid Ruud Marbus

25 september

Bedrijfsbezoek Arbo Unie (CCT-lid Rob Reinders)

23 oktober

Excursie ClimaRad Oldenzaal

6 november

Kwartaalbijeenkomst: lezing door CCT-lid
Karsten Kögging

20 november

Nieuwe leden

15 december

Kerstdiner

Perry Faulhaber
(lid)

Colofon
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Erelid
Ben Loohuis
Secretariaat
Postbus 150, 7500 AD Enschede
Telefoon 053-434 05 82
Fax 053-430 44 89
E-mail adres: info@cctwente.org
www.cctwente.org
Activiteitencommissie
Edu Jaarsveld (voorzitter)
Rewert Wolthof (secretaris)
Herman Nijland (lid)
Marty Assink (lid)
Rudolf van der Bles (lid)
PR
Lex Nijhuis
Redactiecommissie
Gerrit Hobbelink (voorzitter)
Hans Lammerts van Bueren (secretaris)
Gerrit van Vliet (lid)
Tim Jaarsma (lid)
Marcel te Kiefte (lid)
Bank en Kamer van Koophandel
ING Bank nr. 674253000
Giro van de bank: 811153
Kamer van Koophandel: S. 30772
Opmaak, drukwerk en verzending
TerZake Reclameadvies
Welbergweg 9, 7556 PE Hengelo
Telefoon 074-2506522
Fax 074-2506422
Deadline aanleveren kopij volgende editie
Voor 15 maart 2008 mailen aan
Gerrit Hobbelink; E-mail: gerrit@hobbelink.nl
Doelstelling
De CCT is gestoeld op ethische beginselen in het
zakelijk verkeer. Zij beoogt door zakelijke informatie het niveau van haar leden op peil te houden.

