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Van de bestuurstafel
Voor je het realiseert is het jaar weer voorbij, het lijkt ieder jaar wel sneller te gaan. Meer leden zullen deze
gedachte de afgelopen periode hebben gehad. Ik denk dat wij kunnen terugkijken op een goed CCT jaar. Het
bestuur heeft in het afgelopen jaar diverse stukken uitgewerkt die wij u in de volgende jaarvergadering zullen
voorleggen. Er zal een voorstel voor een huishoudelijk reglement worden voorgelegd. Hiermee willen we
duidelijkheid brengen in de vraag “wat wij van elkaar mogen verwachten en hoe we als CCT op voorkomende
situaties van, of bij, leden willen reageren als club”. Ik ga ervan uit dat ons voorstel voor verbetering vatbaar is
en zie dan ook met belangstelling uw reacties en aanvullingen hierop tegemoet.
De komende tijd zullen een aantal zeer gewaardeerde leden uit het actieve bedrijfsproces stappen. Sommige
zijn al “uitgestapt” en maken ook nog deel van de CCT. Graag willen wij met u een discussie voeren of
deze ontwikkeling past bij de CCT doelstelling. Het bestuur heeft
een voorstel gemaakt, die wij met u willen bespreken. Om u vast
enigszins te activeren over dit voorstel wil ik u een grove gedachtegang
voorleggen. Binnen de CCT zou een aparte groep kunnen worden
opgericht, voor onze leden of oud leden die niet meer actief zijn (directie
of managementfunctie) binnen het bedrijfsleven. Op verschillende
momenten in het jaar worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd,
maar deze groep zou voor het overige deel van het jaar een eigen
programma kunnen opstellen in onderling overleg.
Ik hoop dat u positief meedenkt over deze zaken en zie uw inbreng in de
volgende jaarvergadering met belangstelling tegemoet.
Ik wens u mede namens alle bestuursleden, zeer plezierige feestdagen
toe en een goede jaarwisseling
Namens het bestuur,
Wil de Bruijn

Isoleren en ventileren tegelijkertijd

Climarad Oldenzaal:
innovatieve ventilatie
Door Marcel te Kiefte

Wat doe je als je wilt besparen op de verwarmingskosten en niet goed nadenkt? Je
zorgt er voor dat alle tocht uit het huis verdwijnt en stopt ook de ventilatieroosters dicht.
De ramen blijven ook potdicht, want het is toch zonde, dat al die warmte naar buiten
gaat. En vervolgens slaat in het uiterste geval de dood toe. Overdosis zuurstofgebrek.
Climarad uit Oldenzaal heeft een innovatieve oplossing voor boven geschetste
ongewenste situatie. 29 leden van de CCT brachten op 23 oktober van dit jaar een
bedrijfsbezoek.

In de jaren 90 van de vorige
eeuw bedachten enkele
ingenieurs van de TU Delft
een oplossing voor het probleem, dat binnenshuis een
ongezond klimaat ontstaat bij
te veel isolatie. Zij ontwikkelden
op papier een systeem van
ventileren en isoleren tegelijk.
Het vinden van een bedrijf, dat
het idee tot een product zou
willen ontwikkelen en het verder

op de markt te brengen,
was de volgende stap.
Radiatorenbedrijf Brugman
uit Tubbergen pleegde onderzoek, maar ging er niet verder
mee. Financieel directeur
Peter Schabos en techneut
ing. Hans Velten zagen kansen
om er een succesvol product
van te maken: Climarad, sinds
twee jaar in Oldenzaal gevestigd,
was geboren.

Regelgeving
Internationaal wordt de regeling
ter bescherming van het milieu
steeds strenger. Sinds 2006
bestaat in de nieuwbouw bijvoorbeeld al de EPC: de Energie
Prestatie Coëfficiënt. Vanaf
2008 krijgen ook de bestaande
woningbezitters te maken met
de EPBD, een energielabel, dat
bijvoorbeeld bij verkoop van
het huis een belangrijke rol kan
gaan spelen. “Binnen nu en een
jaar heeft iedereen daar mee te
maken”, zei Hans Velten in zijn
heldere presentatie en gaf daarmee tegelijkertijd de grootte van
de markt aan.

ventilatietechniek. Het is een
ventilatie-unit, die achter de
cv-radiator wordt geplaats. Het
apparaat werkt onafhankelijk van
het cv-systeem. Sensoren meten
de luchtkwaliteit binnenskamers
en regelt de ventilatie. De
warme lucht binnenskamers
wordt aangezogen en via een
warmtewisselaar vermengd met
de koude verse lucht, die van
buiten af wordt aangezogen.
Resultaat: het blijft lekker warm
in de kamer en de atmosfeer
blijft van goede kwaliteit. De
EPC schrijft een energieprestatie
voor van 0,8 * de normale
waarde.

Ventilatie-unit
De Climarad behoort
tot de nieuwe generatie

Eén klap
“Met Climarad wordt die norm
in één klap gehaald, niet alleen

bij onze eigen berekeningen,
maar ook bij onderzoeksinstituten als TNO”, zegt Hans Velten.
Het apparaat regelt niet alleen
de ventilatie en het temperatuurniveau, maar ook de luchtvochtigheid. Eenmaal instellen en het
werkt. De woning wordt er zelfs
een beetje koeler van, alhoewel
van de Climarad geen aircoprestaties mogen worden verwacht.
Hans Velten: “Wellicht gaan we
ook bezig met een systeem,
waarmee ook airco mogelijk is.”
Het stroomverbruik is heel laag,
vergelijkbaar met dat van een
koelkastlampje. Climarad hoeft
ook niet in elke kamer worden
geplaatst. “In de woonkamer
en eventueel de werkkamer kan
al voldoende zijn”, aldus Hans
Velten.

Grote jongens
Climarad liep een paar jaar wat
voor de muziek uit, maar het
product wordt steeds meer toegepast. De markt bestaat voor 50%
uit nieuwbouw, 20% scholen, 20%
bij renovatie van bestaande woningen en 10% diverse toepassingen.
De Enschedese woningbouwvereniging Het Domein plaatst
het apparaat momenteel bij een
renovatieproject in 152 wonin-

gen. en vol trots meldt Hans
Velten aan slot: Grote jongens
als Volker Wessels en Plegt Vos
hebben voor ons gekozen. Dat
zijn toch bedrijven, die elk dubbeltje wel tien keer omdraaien
voor het uit te geven.”
De interessante excursie werd
waardig afgesloten met een
diner bij restaurant Berg en Dal
in De Lutte. Sfeervol en goede
kwaliteit van het eten.

Arbeidsrecht of -krom?

Door Gert van Vliet

Dinsdag 6 november; we zijn weer op onze vertrouwde CCT-locatie; Hotel ‘t Lansink in Hengelo.
Mogelijkheden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Verwijtbaarheidtoets toen en nu, pro-forma
problematiek. De gevolgen hiervan voor de werkgever. Ontwikkeling CWI-procedure, VUT. Voorstel
minister Donner; versoepeling ontslagrecht……… Karsten Kogging van advocatenkantoor Haafkes
Nijkamp & Van Gurp trakteert ons op een heldere uitleg van deze droge stof waar je als werkgever flink
nat op kunt gaan.

De gouden handdruk
MKB, strafrecht, arbeidsrecht, het
zijn allemaal onderwerpen die op
hun beurt weer onderwerp van
gesprek zijn. Ons jonge en frisse
CCT-lid Karsten, dook er met veel
vuur in en had er een hele klus aan

om de reacties en de vele vragen
op de juiste manier te pareren.
Er kwamen veel zaken aan de
orde die actueel zijn; de z.g. gouden handdruk bijvoorbeeld, het
is zaak goed uit te kijken want
de belasting ligt altijd op de loer.
Vergoedingen mag en moet je
soms geven, het hangt sterk af
van de situatie. De berichtgeving
vanuit de pers betreffende het
reilen en zeilen van, door en in
het bedrijfsleven, is de laatste
maanden op z’n zachtst gezegd
bedroevend. Zeker als je kijkt naar
de hoogtes van en de momenten waarop, de meest idiote en
godgeklaagde bonussen en “vergoedingen” uitgekeerd worden,
terwijl er aan de andere kant
geen geld is voor heel belangrijke
zaken, het is van de gekke wat er
allemaal gebeurd!
Karsten houdt de zaak goed in de

hand en weet het gesprek steeds
weer in goede banen te leiden.
Natuurlijk moet de werknemer
beschermd worden
Iedereen is het er mee eens dat
het wenselijk is een eventuele
beëindiging van een arbeidsovereenkomst samen tot een goed
eind te laten komen. Alleen in
Enschede al zijn er meer dan 300
van dit soort zaken IN DE WEEK!
Dat wist ondergetekende niet en
dat verbaast hem dan ook zeer.
Logisch dat het een hot-item is.
Natuurlijk moet de werknemer
beschermd worden, maar niet ten
koste van de werkgever en dat
is vaak een scheef gebeuren. Als
werkgever wordt je in Nederland
toch al behandeld als uitbuiter en
misdadiger; al die verplichtingen
die je opgelegd krijgt met aan de
andere kant de sociale voorzienin-

gen die niet voor hen gelden. Het
wordt tijd dat er eens eerlijk onderscheid gemaakt gaat worden!
Wist u dat de werkgever moet
kunnen aantonen dat er, voor de
werknemer die hij wil ontslaan,
binnen 26 weken weer werk te
krijgen is!? Wist u dat je, als een
oudere werknemer geld mee
wilt geven, dit door de overheid gezien kan worden als een
verkapte pensioen aanvulling?
Wist u dat hier dan een heffing
van maar liefst 26% op staat?
Je zult duidelijk aan moeten kunnen tonen dat het slechts om
een vergoeding gaat. Ja, je zou
als werknemer of nog beter; als
WERKENDE in Nederland eens
een voordeeltje hebben, nee, dat
kan niet, betalen zal je!
De overheid presenteert zich
steeds meer als een onbeschaamde roversbende; slechts uit op
zoveel mogelijk geld binnen halen
in plaats van zich te gedragen
zoals het behoort; met andere
woorden, opkomen voor het
belang van de Nederlanders in het
algemeen en het zo goed mogelijk
behartigen van de zaken in dit land

Bornsestraat 66, 7556 BH Hengelo (074) 250 55 55
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voor alle Nederlanders. Een zeer
belangrijk item hierbij is zeker ook
het uitgave patroon; dit MOET eerlijk en rechtvaardig zijn. Zoals het
nu gaat, het lijkt er niet op.
Er zijn plannen gelanceerd dat
ook de werkgever “op kan zeggen” maar hier zijn o.a. de PVDA
en de Christen Unie fel op tegen.
Haken en ogen
Broeders en zusters, pas op,
fouten gaan financieel zeer zwaar
gestraft worden; er is veel geld
nodig om over de bekende balk te
goooien en dat moet toch ergens
vandaan komen; ook daar draait de
werkende Nederlander voor op.
Zelf vraag ik mij heel vaak af wanneer de werkgever nu eindelijk
eens gelijk gesteld wordt met de
werknemer en bijvoorbeeld bij
ziekte ook gebruik kan maken van
o.a. de voorziening die ziektewet
heet. Nu wordt de gemiddelde
werkgever gediscrimineerd, zijn
zeer verantwoordelijke maatschappelijke positie als WERKGEVER en
dus de schepper van inkomsten
voor de werknemer, die hiermee
weer al de belastingen, heffingen

De Berken 10, 7491 HJ Delden 074 376 18 80
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en accijnzen kan betalen om op
deze manier BV Nederland van
zijn broodnodige inkomsten te
voorzien, wordt zeer miskend en
onderschat!
Al met al heb ik begrepen dat
er heel wat haken en ogen aan
zitten en dat Haafkes Nijkamp &
Van Gurp de juiste antwoorden op
deze vragen heeft.
Na deze leerzame bijeenkomst
werden we getrakteerd op een
heerlijke maaltijd. Het eten en
de wijn vonden hun weg naar de
smullende magen. Ondertussen
was er genoeg om over te babbelen en dat was gewoon gezellig.
De avond werd afgesloten met
een laatste afzakker aan de gezellige bar waar ook weer heel wat
nagepraat werd; al met al dus
weer een geslaagde CCT-avond.

“Ik heet Herman, ik ben boer en
ik woon met mijn geiten hier achter in het bos”

Onderwereld
Deldeneresch bepaalt
smaak Twickelse geitenkaas
Door Hans Lammerts van Bueren

Veel gevatter kon geitenkaasboer Herman van Koeveringe zich eigenlijk niet voorstellen. Een gezelschap van
ruim 25 CCTers hing dan ook aan zijn lippen toen van Koeveringe op dinsdag 20 november jl. bij Hotel en
restaurant Carelshaven in Delden verhaalde over wat er allemaal bij komt kijken om in Nederland geitenkaas
te maken. “Streekproducten zijn in en het draait in de kaaswereld om kwaliteit”, hield Herman zijn toehoorders
voor. “Maar wat is nu eigenlijk een streekproduct en wat wordt er bedoeld met kwaliteit? Ik ben boer,
en dan zit je met je handen in de grond. Diezelfde grond, dat is waar het allemaal om gaat.

Toen ik na mijn kaasopleiding in
Frankrijk (affineur de fromages)
naar Nederland kwam zocht ik
naar een goede plek voor mijn
geiten. En met een goede plek

bedoel ik een stuk land waar
de natuur nog in balans is met
zichzelf. Belangrijk, want zonder
deze balans kun je een mooi
biologisch natuurproduct als gei-

tenkaas niet maken. Per toeval
kwam ik in Delden terecht. Hier
kon ik op de Deldeneresch een
stuk grond huren dat aan al mijn
voorwaarden voldeed. Vroeger
was het zandgrond. Maar zand
alleen is niks, dat glijdt letterlijk
als los zand tussen je vingers
door. Dat weet ik, maar dat wisten de Twentse boeren vroeger
ook al. In de afgelopen duizend
jaar hebben de boeren het land
daarom bemest. Want de belangrijkste veestapel van de boer
leeft onder de grond. Dan praat
ik over wormen, torretjes, spinnen, pissebedden, bacteriën en
microben etc. Deze onderwereld
voedt zich met mest en scheidt
humus uit. Deze humus heeft de
Deldeneresch gevormd tot een
vruchtbare kop in het glooiende
landschap. Een ideale plek om
geiten te laten grazen. De vege-

tatie op de humusgrond geeft
smaak aan de geitenmelk en
bepaalt daarmee de smaak van
de kaas. Mijn stelling is dan ook
“zonder mest geen smaak”. De
bodem is daarom fundamenteel
voor het bedrijf dat je uit wilt
voeren. Tevens vind ik het de
verantwoording van de boer om
deze natuurlijke bodem balans
niet alleen te behouden, maar
daar waar mogelijk zo veel mogelijk te versterken”.
Kieskeurige dames
“Naast balans in de bodem moet
er ook balans in de veestapel
zijn”, legt Herman uit. “Je kunt
niet meer geiten houden dan
de grond aankan. Per geit heb
je een bepaalde hoeveelheid
grond nodig. Dat lijkt een eenvoudig rekensommetje maar er
komen meer factoren bij kijken.
Geiten zijn kieskeurig en vreten
niet alles van het land. Voor de
restjes heb je een paar koeien,
kippen en varkens nodig. Maar
ook die hebben leefruimte nodig.
Wij willen kippen namelijk lekker laten kipperen, koeien lekker
laten koeieren en varkens lekker
laten varkenen. Als boer gebruik
je het vee, maar ben je ook verantwoordelijk voor het welzijn
van de hele kudde”.

De bok denkt maar aan één ding
Om bijna het hele jaar geitenmelk
te hebben zullen geiten elk jaar
moeten lammeren. Hier komt de
bok in beeld. Op 15 september
gaat de bok in de kudde en dekt
alle geiten (dan zijn de dames niet
kieskeurig) Zes weken lang werkt
deze wellusteling zich bijna onophoudelijk in het zweet en is na
die tijd volledig afgepeigerd, sterk
vermagert en kilo’s lichter. Maar
daarna kan de bok uitrusten. Zijn
taak zit erop en hij doet bijna een
jaar lang helemaal niets meer. Uit
de lammeren die geboren worden
selecteert Herman een paar geiten die de oude geiten vervangen
en zodoende de veestapel evenwichtig houden. De overige lammeren worden verkocht aan de
betere restaurants waar vakbekwame cuisiniers wel raad weten
met de smakelijke zuigelingen.
Kaasje voor het baasje
Kaasmaken is vreemd genoeg
het minst rustieke deel van het
werk van een geitenkaasboer.
“De overheid legt ons bijzonder
strenge regels op. Alle geitenmelk wordt op vier graden
gekoeld in roestvrij staal bewaard
en in de kaasmakerij wordt volledig steriel gewerkt met handschoenen aan en mondkapjes

voor. Voor onze geitenkazen is
een markt van betere restaurants
en particulieren die onze ambachtelijk gemaakte producten graag
afnemen. Eén keer per week verkoop ik mijn kazen op de markt
in Amsterdam en één middag
per week is ons winkeltje in de
boerderij geopend voor publiek.
Door weinig concurrentie verkeren we in de gelukkige omstandigheden dat we zelf de prijs van
onze kazen kunnen bepalen. Die
prijs is gebaseerd op de reële
kosten die wij nodig hebben om
ons bedrijf op een evenwichtige
manier in stand te houden en
op een correcte beloning voor
diegenen die ons helpen om
dit mogelijk te maken. Tevens
stelt het mij als landbouwer in
staat om op elk van de besproken niveaus; te weten bodem,
bemesting, voederwinning,
veehouderij, melkbehandeling,
kaasmakerij, kaasrijping, handel
en economie bewuste keuzes
te maken op een schaal tussen
kwantiteit en kwaliteit. Natuurlijk
zal een product altijd meer een
kwaliteitproduct worden naarmate deze keuzen op alle gebieden
meer naar de kant van de kwaliteit gaan. Het zal u niet verbazen
dat wij daar dan ook voortdurend
naar streven”.

Twickelse geitenkaas en
Hollandse hazen
Restaurateur Chris van der Sluis
en zijn vrouw Caroline Kluvers zijn
net als geitenkaasboer Herman
van Koeveringe warm voorstander van het gebruik van verse
streekproducten, waarbij ook zij
zich richten op kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. Als
voorgerecht werd natuurlijk een
heerlijke salade van Twickelse geitenkazen geserveerd. Onder de
kundige leiding van chef-kok Wilco
Antvelink mochten de CCTers
zelf hun handen uit de mouwen
steken en werd met gezamenlijke
inspanning het leerzame voorbereidende werk verricht. Chef-kok
Antvelink gaf voor deze ene keer
zijn keukengeheimen prijs en
de CCTers mochten zijn in kleur
geprinte geitenkaassalade receptuur meenemen voor thuis. Als
hoofdgerecht serveerde Antvelink
Hollandse hazenrugfilet met zijn
eigen jus. Een heerlijk gerecht en
wat een verschil met de hazenrugfilets die je normaal gesproken in
Nederland voorgeschoteld krijgt!
“De Hollandse hazenrugfilet is
moeilijk te krijgen”, verklaart Chris
van der Sluis. “Meestal serveren
restaurants hazenrugfilets die
ingevroren zijn geweest of die
“vers” vacuüm verpakt uit Polen
of Hongarije afkomstig zijn. Tegen
de tijd dat die geserveerd worden
hebben de filets al veel sap verloren. De Hollandse hazen die wij
gebruiken zijn afkomstig van de
jacht in Nederland, zijn veel groter
dan hun gefokte soortgenoten en
wij krijgen ze vers en vrijwel in zijn
geheel binnen. Tijdens de bereiding worden de hazenfilets op het
karkas gebraden, waarna het vlees
met een lepel voorzichtig van het
bot gepeld wordt”. De zorgvuldig
gebraden Hollandse hazenrugfilets

waren dan ook sappig en om te
zuigen zo zacht. Een ware traktatie
en een feestje om nog eens voor
terug te komen. Mij mag Chris van
der Sluis meteen bellen als er via
de keukendeur van Carelshaven
weer een paar Hollandse langoren binnenkomen die tijdens de
jacht in Nederland het haasje zijn
geworden!

Potentieel nieuwe leden stellen zich voor
Tijdens de kwartaalbijeenkomst bij Carelshaven stelden
twee potentieel nieuwe leden zich voor. Peter Schrabos van
Climarad (zie artikel in deze nieuwsbrief) heeft aangegeven
het CCT lidmaatschap te ambiëren. Daarnaast heeft CCTlid
Herman Nijland in Robert Stoelers de opvolger gevonden die
hij zocht. Stoelers heeft het autoschadebedrijf van Herman
Nijland inmiddels overgenomen en zal straks ook binnen de
CCT Herman Nijland gaan vervangen.

Sterren sieren
het CCT kerstdiner
Door Gerrit Hobbelink

Lee Towers, Anita Meijer, Abba en Tina Turner. Wie had dat gedacht? Dit is slechts nog maar een
opsomming van een deel van de sterren die dit jaar onze jaarlijkse kerstbijeenkomst kwamen opsieren.
Het team van MAX’ partycompany op het Oldenzaalse Hulsbeek had de regie strak in handen en zorgde
met de alom aanwezige gangmaaksters ervoor dat de dansvloer door de liefhebbers volop gebruikt
werd.

Een veelbelovende ontvangst
De feestelijk geklede CCT- ers
werden stijlvol ontvangen in de
herenzaal op de verdieping met
een selectie van heerlijke wijnen
en frisse amuses. Ondanks dat
de ruimte groot genoeg was,
stond men toch dicht op elkaar,
als haringen in een ton, gezellig
keuvelend over de ditjes en datjes
van de laatste tijd te genieten van
elkaars aanwezigheid. Apart bij de
entree, zoals dat tegenwoordig
gebruikelijk is, stonden ook de

liefhebbers van een rokertje bij
tijd en wijle knus samengepakt
de zakelijke beslommeringen en
de dingen van de dag te bespreken.
“We willen de oude schoenen
niet wegdoen”
Op het teken van de organisatie
werden wij vervolgens uitgenodigd om in de grote zaal beneden
aan de ronde tafels plaats te
nemen. Ondanks dat de ruimte
voor een gezelschap als het onze

eigenlijk iets te groot leek en er
dus voldoende plaats was ontstond eerst nog een kleine stoelendans, maar eenmaal geïnstalleerd kon ieder genieten van zijn
plek. Voorzitter Wil de Bruijn sprak
zijn welkomstwoord en deed een
beroep op ons om juist in deze
tijd van feestelijkheden aandacht
te schenken aan de medemens.
Met net dat beetje aandacht en
een veelal een klein gebaar kunnen mensen in onze persoonlijke
omgeving die wat steun gebruiken enorm geholpen worden.
Vooruitlopend op de komende
jaarvergadering gaf Wil ons wat
gedachten en overpeinzingen van
het bestuur over de toekomst van
de Stichting Commerciële Club

Twente mee. Ondanks dat wij
een stichting zijn wil het bestuur
toch liever spreken van een verenigingsvorm, waarbij de leden
hun inbreng hebben. Zo vroeg hij
zich af hoe wij in de toekomst om
zullen moeten gaan met leden die
(straks) niet meer zakelijk actief
zijn. Kunnen zij lid blijven? Of
moet er gezocht worden naar een
andere vorm, waarbij deze “pensionaten” toch nog bijeenkomsten
kunnen blijven bijwonen? Eigenlijk
willen we de oude schoenen nog
niet weg doen, maar we willen er
ook niet elke dag op lopen.
Hij verwees hierbij naar het voorwoord zoals hij dat voor deze
uitgave van CCT NIEUWS heeft
geschreven. In dit kader vroeg

hij speciale aandacht voor onze
vorige voorzitter, Henk Grimberg.
Elf jaar geleden werd Henk lid
van de CCT. Hij gaf zijn bijdrage
aan een discussienota en het jaar
erop werd hij voorzitter. Tien jaar
lang bestierde hij enthousiast met
zijn methode “Henk” het bestuur.
Hij werd hiervoor nogmaals hartelijk bedankt en kreeg een jaarlang
gratis lidmaatschap aangeboden.
Natuurlijk ontbraken ook de bloemen voor zijn partner Annie niet.
Zalm? Tonijn? Imca en Marina?
Het voorgerecht werd geserveerd. Op het podium verscheen
een zanger die door sommigen
werd herkend als zijnde Lee
Towers. Ik dacht persoonlijk eer-

der aan Gerrie Knetemann, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Het taartje van vis en salade
smaakte er niet minder om.
ABBA of wat er op lijken moest
verscheen ten tonele en zo volgden er nog vele sterren aan het
firmament. Ik geef persoonlijk
de voorkeur aan een virtuoos
pianist, om maar wat te noemen,
maar verandering van spijs doet
eten, zo zegt men. De animatrices trokken willekeurig aanwezigen de dansvloer op en het feest
kon beginnen. Bij de tweede
gang werden schorseneren
vermoedt. Het smaakte uw verslaggever uitstekend. Zo ook het
hoofdgerecht en het bijpassende
wijnarrangement. “Imca en
Marina” wisten er ondertussen
op de dansvloer nog een kleine
polonaise uit te persen. Bij het
optreden van Tina Turner, zo aan
het einde van de avond, werd
opeens aan de tafels de menukaart uitgedeeld. Zo wist men
ter elfder ure toch nog dat het
hoofdgerecht een duo van hert
en wildzwijn biefstuk met een
mousseline van kastanje en een
witte truffelsaus was geweest.
Een kleine smet op de overigens
goed geregelde avond. Een compliment voor de keukenbrigade is

hier dan ook op zijn plaats. De
vele foto’s zijn verder getuige van
de sfeer. Ik wens u allen tot slot

nog fijne feestdagen en een succesvol 2008 met geluk en goede
gezondheid vooral.

Uit de administratie
Ook hebben we kennis kunnen maken met de
volgende vervangende deelnemers:
• De heer Rob Reinders namens Arbo Unie.
Hij vervangt Lily Hartmans.
• Mevrouw Ilone Huiskes namens Suwijn Notarissen.
Zij vervangt Freek de Vries.
• De heer Mr. E.W. Stals namens Camps advocatuur.
Hij vervangt Bert Oude Middendorp.
• Mevrouw Trees Oude Moleman namens Omtrend.
Zij vervangt Harry Tossaint.
Binnenkort zullen we kennis kunnen maken met:
• De heer Jeroen van Dijk namens Des Huizes
Makelaars. Hij vervangt Peter van de Woning.
Helaas zullen we per 1 januari 2008 afscheid
nemen van de volgende deelnemers:
Op de CCT website www.cctwente.org zult u
de volgende wijzigingen in het smoelenboek aan
kunnen treffen:
In de afgelopen periode hebben we de volgende
nieuwe deelnemers van harte welkom kunnen
heten:
• De heer Bastian Oude Middendorp namens
OM Bewindvoering
• Mevrouw Tanja Lendzion namens Oranjewoud
• De heer Joop Tiehuis namens T-Technics
• De heer Marius Vasterd namens Geofox
• De heer Peter Schabos namens Climarad

•
•
•
•

Hans Hagedoorn namens KTR Benelux BV
Gerard Horst namens Croes & Horst
Ruud Kroep namens Assist Verzuim BV
Henk Grimberg voorheen namens Essent

Er wordt door een paar vrijwilligers van de redactiecommissie enthousiast gewerkt aan het actualiseren
van de informatie op de website. Het streven is om
aan het begin van 2008 alle smoelen beter in beeld te
hebben. Zo zullen er nog ontbrekende foto’s gemaakt
worden en zullen “oude smoelen” een make-over
krijgen. Controleer s.v.p. ook zelf even de informatie
on-line en geef de mogelijke wijzigingen door aan
Gerrit Hobbelink via email: gerrit@hobbelink.nl

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

Wil de Bruijn
(voorzitter)

Hein Wesselink
(secretaris)

Jan Franken
(penningmeester)

Activiteiten 2008
8 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

22 januari

Bedrijfsbezoek

12 februari

Jaarvergadering

4 maart

Kwartaalbijeenkomst

25 maart

Bedrijfsbezoek

15 april

Excursie

13 mei

Kwartaalbijeenkomst

27 mei

Bedrijfsbezoek

17 juni

Seizoenssluiting

19 augustus

Seizoensopening

9 september

Kwartaalbijeenkomst

23 september

Bedrijfsbezoek

14 oktober

Excursie

4 november

Kwartaalbijeenkomst

18 november

Bedrijfsbezoek

13 december

Kerstdiner

13 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

Frank Hofstede
(lid)

Perry Faulhaber
(lid)

Colofon
Het bestuur
Wil de Bruijn (voorzitter)
Hein Wesselink (secretaris)
Jan Franken (penningmeester)
Frank Hofstede (lid)
Perry Faulhaber (lid)
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)
Alfons Esman (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 reclame communicatie internet
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.

