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Scholz Benelux B.V.
+31 (0)318 25 37 00
info@scholz-benelux.com
www.scholz-benelux.com

Beute Techniek
+31 (0)6 20 41 42 03
info@beutetechniek.nl
www.beutetechniek.nlBAYFERROX® PIGMENTEN

Daken & gevels weer als nieuw!
Ziet uw dak er niet meer zo mooi uit?
Wilt u uw dak op een eenvoudige en voordelige
manier er weer als nieuw uit laten zien?
Roofolan® laat uw dak er weer fris uitzien en biedt langdurige
bescherming tegen milieu- en weersinvloeden.
 
De voordelen:
•	 Hoge	UV-	en	weersbestendigheid.
 Bestand tegen inwerking van vorst en vocht
•	 Vermindert	afzetting,	schimmelvorming	en
 verwering aan het oppervlak
•	 Een	bijzonder	goed	hechtvermogen
•	 Sterk	waterdampdoorlatend	en	slagregendicht
•	 Beschikbaar	in	maatwerk	kleuren

Terras & oprit weer als nieuw!
Is uw terras of oprit toe aan een opknapbeurt?
U	kunt	het	onaantrekkelijk	oppervlak	op	een
eenvoudige en voordelige manier herstellen.
Ga	voor	duurzaam	kleurherstel	met	Colour	Fix	HS.
 
De voordelen:
•	 Duurzaam	kleurherstel	van	onaantrekkelijk	betonoppervlak
 door kalkuitbloei of vervuiling
•	 Geschikt	voor	betonoppervlakken	die	worden	belast
•	 Grotendeels	behoud	van	de	betonlook
•	 Binnen	24	uur	te	betreden
•	 Beschikbaar	in	maatwerk	kleuren



Een bijzonder jaar

Elk sinterklaasjaar is altijd net iets anders dan voorgaande jaren. Kan de Wegwijspiet de weg 

op zee wel vinden? Zijn de cadeautjes wel op tijd in Nederland? En zijn er op 5 december wel 

genoeg pepernoten voor alle kinderen? Dat het elk jaar weer spannend is geldt niet alleen 

voor Sinterklaas en de pieten, maar ook voor ons als Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork”.

Al vroeg in het jaar, Sinterklaas was nog maar net terug in Spanje, waren veel mensen binnen de stichting al 

druk bezig voor dit jaar. Het zou een bijzonder jaar worden met een jubileumeditie voor de intocht in De Noork. 

Dit jaar stond namelijk de 75ste intocht in De Noork gepland.

Dat het een bijzonder jaar is geworden dat is inmiddels wel duidelijk. Niet omdat het de 75ste intocht is, 

maar doordat het coronavirus roet in het eten gooit. Voor het eerst in vele jaren gaat de intocht in De Noork 

niet door. Ook de intocht in Slangenbeek en Hasseler Es kunnen dit jaar niet doorgaan. Niet alleen de intochten 

zijn niet haalbaar, ook de huisbezoeken zijn door corona niet realistisch. Erg jammer natuurlijk, maar veiligheid 

gaat voorop.

Hoewel er veel niet door gaat wordt er wel druk gezocht naar alternatieven. Graag hadden wij hier iets ge-

schreven over onze alternatieven. Maar bij het ter perse gaan van dit boekje zijn de plannen nog niet helemaal 

uitgewerkt en is de situatie erg veranderlijk. Houd hiervoor onze website en social media kanalen goed in de 

gaten. Wat we al wel weten is dat ook Sinterklaas met zijn tijd meegaat, want bijvoorbeeld met de kleurplaten-

wedstrijd in dit boekje is een videochat met de Sint te winnen.

Uiteraard gaan we er alles aan doen om er, ondanks de huidige situatie, een leuk jaar van te maken. We hopen 

dat vele van jullie op een alternatieve maar veilige wijze toch onze Sint en pieten nog tegen zullen komen. Dat 

dat anders zal zijn dan voorgaande jaren staat al vast, maar het wordt vast een bijzondere ervaring!

Blijf gezond!

Groeten,

Tom, Quint en Bart

Bestuur Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork”
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kennis van de zaak

• financiële (online) administratie
• fiscaal advies
• salaris en personeelsdiensten
• estate- en financial planning Twekkelerplein 42

7553 LK Hengelo
accountadvies.nl

Persoonlijk, betrokken en weten wat 

er leeft bij ondernemers. Wij kijken 

over de schouders mee en staan op de 

achtergrond altijd klaar met specifieke 

kennis en ervaring. AccountAdvies is 

een echte ‘kennis van de zaak’ met 

echte ‘kennis van de zaak’.

geen fiscale
verrassingen?

HOFLEVERANCIER
VAN SINTERKLAAS!

Westermaatsweg 7, NL-7556 BW Hengelo, Tel.: +31 (0)74 - 291 60 30
info@drukkerij-hofmeijer.nl  |  www.drukkeronline.nl

Business Partner van PromoShopOnline.nl www.facebook.com/drukkerij.hofmeijer
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Bezoeken?

Huisbezoeken

Normaal hebben wij op deze 

pagina informatie staan over de 

huisbezoeken. Dit jaar verloopt an-

ders dan verwacht. Door de corona 

crisis zullen aanpassingen gedaan 

moeten worden, ook in de bezoe-

ken. Volgens de huidige richtlijnen 

van het RIVM is het niet haalbaar 

om huisbezoeken af te leggen. De 

1,5 meter valt bij een huisbezoek 

niet te handhaven. Daarnaast zit er 

een beperking op het maximum 

aantal bezoekers dat per huishou-

den mag worden ontvangen. Erg jammer helaas, maar gezondheid gaat boven alles. Dit geldt zowel voor de 

gezondheid van het gezin dat bezocht wordt, maar ook voor de gezondheid van Sinterklaas en pieten.

Uiteraard vinden wij dit ook erg jam-

mer. Daarom wordt er druk gewerkt 

aan alternatieven. Aangezien de situatie 

rondom corona erg veranderlijk is en de 

RIVM richtlijnen snel wijzigen, is het op 

het moment van het drukken van dit 

boekje nog niet helemaal duidelijk. 

Houd daarom onze website en social 

media goed in de gaten. Hoe je ons kunt 

bereiken? Via:

	facebook.com/Sint.De.Noork	 Sint.De.Noork	 instagram.com/SintDeNoork	 www.sintdenoork.nl

School / Bedrijf / Vereniging

Sinterklaas wil erg graag een bezoek afleggen. Mocht je als bedrijf, school of vereniging ons willen boeken 

dan kan dat. Echter, hierbij moet aan alle RIVM richtlijnen voldaan kunnen worden. Hierover gaan we graag met 

je in gesprek om naar de mogelijkheden te kijken. Neem in dat geval even contact op via onze website.
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Het adres voor al uw golfartikelen, golftrolley’s, 
golfschoenen, golfkleding, golfclubs, golfcadeau’s

Torenlaan 42, 7559 PJ Hengelo (Ov)  - Tel. 074-8200266
www.golftrolleyspecialist.nl

WIJ CREËREN SFEER OP MAAT!

Raambekleding

Horsystemen

Buitenzonwering

Zakelijke projecten

Persoonlijke aandacht, gedegen advies en service 
aan huis, dat is waar Falkmann Raamdecoratie in 

Saasveld voor staat!

Persoonlijke aandacht, 
uitgebreid assortiment

 Maak vrijblijvend een afspraak via 
falkmannraamdecoratie.nl

Unilux horrenspecialist | Vadain Else gordijnstoffen dealer

WWW. i -KOOK .NL
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Puzzelen maar!

Stip tot stip

Begin bij 1 en verbind de stippen.
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FYSIO
BRUGGEMAN

rugscholing

bracing en orthesing

sportfysiotherapie

patiënten voorlichting

lid schouder- & rugnetwerk 

podologie

manuele therapie

bekkenklachten

dry needling

medical taping

fysiobruggeman.nl   |   info@fysiobruggeman.nl   |   074-2429911

voorheen: Kamphuis Notariskantoor

Een notariskantoor met daarnaast ervaring 
op het gebied van estate planning. Voor 
onder andere uw huis, hypotheek, samen-
levingsovereenkomst, testament en statu-
ten voor uw B.V., vereniging of stichting 
kunt u bij ons terecht, maar met een beet-
je meer

Elke vrijdagmiddag hebben wij een gratis 
en vrijblijvend inloopspreekuur van 16:00 
tot 17:00.

Oldenzaalsestraat 51 53, 
7551 AN Hengelo, 

telefoon 074 – 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl
www.wilbrinkdenotter.nl
(Parkeren achter kantoor)

Torenlaan 38
7559 PJ Hengelo

T 074-2776079
F 074-2776905

E info@devrieshengelo.nl
W www. devrieshengelo.nl

Hackfort

Bergweg 9-13

7557 BS Hengelo

074 291 89 07

hengelonoord@hubo.nl
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n d e r h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u w
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o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -

n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r

h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e
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a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u w b o u w  -  r e n o v a t i e  -  o n d e r h o u d  -  n i e u

PEEZENKAMP
d a k d e k k e r s b e d r i j f

Dakdekkersbedrijf Peezenkamp
M.A. de Ruyterstraat 36  •  7556 CZ Hengelo

Tel.: 06 - 21 58 37 73
E-mail: dakdekkersbedrijf-peezenkamp@kpnmail.nl
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Even voorstellen...

Sint

Wie kent nu niet de man met baard,

in de intocht rijdt hij altijd op het paard.

Ja dat is de enige echte Sint,

hij zorgt voor een lach bij ieder kind.

Door heel Nederland maar ook
bij ons in Hengelo,

regelt Sint voor iedereen snoepgoed
of een cadeau.

Bakkerspiet

Ze is te herkennen aan de witte
koksmuts op haar hoofd,

en ze is degene die ons weer wat
snoepgoed heeft beloofd.

Al maanden lang is bakkerspiet
druk in de weer,

pepernoten bakken en nog veel meer.

Want lekkere dingen bakken
kan ze best wel goed,

het wordt tijd dat ze aan
“Heel Spanje Bakt” mee doet.
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Brok Interieur Wonen, Slapen & Textiel 
Drienerstraat/de Wetstraat, Hengelo
074-2913126 | info@brokinterieur.nl
www.brokinterieur.nl

Wij helpen u het 
ware thuisgevoel 
te creëren!

Landmansweg 117-3 Hengelo   |   074 - 256 63 65   |   vincentzonwering.nl

Castorweg 245
7557 KL Hengelo

Tel. 074 - 24 33 684
Openingstijden:

maandag van 16.00 - 22.00
dinsdag t/m zondag van 12.00 - 23.00

(donderdag van 16.00 - 23.00)

Cafetaria - Lunchroom

”De Ster”

Deurningerstraat 106 Hengelo  |  074 291 65 31  |  www.thijert.nl

www.tinaslooks.nl www.facebook.com/tinaslooks

Knipbehandeling,
Gezichtsbehandeling,

Nagelbehandeling,
Of Epileren met draad

Advertentie Sinterklaasaktie okt 2014.indd   1 3-10-2014   14:52:55

Dinsdag en donderdag
KOOPAVOND

Zaagstraat 8 Hengelo   |   074 - 256 63 65   |   vincentzonwering.nl
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Noorkers in de intocht

Henk Witbreuk is geboren in Enschede en heeft 

daarna jaren in Klein Driene gewoond, sinds 20 jaar 

woont hij de Woolder Es. Ondanks dat hij niet meer 

langs de route van de intocht woont is hij er nog elk jaar 

bij. Niet alleen als toeschouwer, maar ook als ‘controle-

man’ op de fiets. Met portofoon in de hand zorgde Henk 

dat alle pieten en wagens op de goede plek stonden en 

dat de intocht kon door rijden.

Van het sinterklaasfeest van vroeger weet hij zich nog 

goed te herinneren dat het altijd erg spannend was als 

Sinterklaas op school op bezoek kwam. De pieten had-

den toen nog een roe en je durfde haast niet te ademen. 

De laatste jaren maakt Henk een schoolbezoek ook van dichtbij mee, maar dan als “de man met baard”. Tegenwoordig 

gaat het bezoek zonder de kinderen echt bang te maken. Het leukste hierbij blijven de stralende gezichten van de 

kinderen als ze een handje snoep krijgen en Sint of piet hun ook nog bij naam weet te noemen.

Sinterklaas wordt nog elk jaar gevierd door Henk, met de hele familie en met surprises. Het maken van een suprise 

heeft hij niet veel hoeven doen, want meestal kreeg hij die wel van een van de kinderen op school mee naar huis.

Herbert Zanderink, links op de foto, is 58 jaar gele-

den geboren en getogen in De Noork. Hij heeft enkele 

jaren aan de Sloetsweg en Weideweg gewoond, maar 

is daarna weer terug gegaan naar De Noork. Naar zijn 

ouderlijk huis aan de Kotmansweg.

Op school werd er altijd gezellig Sinterklaas gevierd met 

z’n allen. Voordat Sinterklaas in het land kwam waren 

Herbert en zijn klasgenoten van de St. Jan school al druk 

met verlanglijstjes maken. Hier stonden de meest gekke 

en grote cadeaus op vertelt hij.Herbert vierde vroeger Sinterklaas samen met de hele familie. Hij vertelt dat toen Sinter-

klaas en zijn pieten ook al regelmatig langs kwamen op bezoek. Nu viert hij nog steeds Sinterklaas met de hele familie, 

een hele club van ongeveer 25 man. Elk jaar is het weer een verrassing. Ieder gezin heeft een eigen invulling van het 

Sinterklaasfeest en dit maakt het dan ook weer leuk vertelt Herbert.

De intocht kwam vroeger altijd bij Herbert voor de deur langs. De laatste jaren zit hij in koets in de intocht als lid van 

het ontvangstcomité. Hij vindt het mooiste aan de intocht dat er elk jaar maar weer veel “Noorkers” en “Oud Noorkers” 

langs de route staan. Daarnaast is het mooi om te zien dat er een massale opkomst is bij het plein bij de O.L. Vrouwe-

kerk.
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WWW.TUIATHOME.NL/ 

 MARK.NOBBENHUIS
 mark.nobbenhuis@tui.nl

MARK NOBBENHUIS
06 22605281 Mark

VOOR JOUW 
VAKANTIE HEB 
IK ALTIJD TIJD

Hengelo
Boekeloseweg 1

Tel. 074 - 750 4202

Oldenzaal
Johanna van Burenlaan 194

Tel. 0541 - 750 403

Borne
Azelosestraat 72

Tel. 074 - 234 1067

Openingstijden
woe t/m zon geopend
van 16:00 - 21:00 uur

Like ons op

Facebook

  Er gaat een wereld voor u open...
Mooier, ruimer en sfeervoller dan ooit

Sloetsweg 100  7557 HP Hengelo  074 2914085  info@nijhofschoenen.nl  www.nijhofschoenen.nl

Shop ook

  Online!

De enige Albert Heijn 
in Twente met een 
ambachtelijke
slagerij.
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Kleurwedstrijd

Naam :

Leeftijd :

De kleurplaat kan ingeleverd worden in de
brievenbus van de pastorie van de OLV kerk.
Als je dit doet voor 22 november maak je kans
op een videochat met de Sint of een leuke prijs.

Vul hier ook in hoe je als ouder/verzorger
in geval van winst, te bereiken bent:

Win een videochat met de Sint!
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Een impressie van de intocht 2019
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Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98 • klantenservice@lichtcentrumhengelo.nl • www.lichtcentrumhengelo.nl
MEER DAN 1500 M2 AAN VERLICHTING, SMART HOME VERLICHTING, MEUBELS EN KLEINMEUBELS
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Intocht De Noork

Al 74 keer heeft de intocht in De Noork plaatsge-

vonden. Dit jaar had een jubileumeditie kunnen wor-

den. Maar helaas, door de huidige corona situatie is 

het organiseren van een intocht niet mogelijk. Het 

voldoen aan de RIVM richtlijnen is bij een druk be-

zochte intocht als die in De Noork niet mogelijk.

We zijn druk op zoek naar alternatieven. Bij het 

drukken van dit boekje is dit nog niet zeker, houd 

hiervoor onze website en social media kanalen goed 

in de gaten. 

	facebook.com/Sint.De.Noork	 Sint.De.Noork	 instagram.com/SintDeNoork	 www.sintdenoork.nl

We hopen van harte dat we volgend jaar de 75ste intocht kunnen houden.
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WWW.BUROBIM.NL

BURO BIM IS EEN INNOVATIEF
BOUWKUNDIG INGENIEURSBURO
WAT ZICH RICHT OP HET ONTZORGEN
VAN HAAR KLANTEN GEDURENDE HET
GEHELE ONTWERP- EN BOUWPROCES.

WIJ KUNNEN U DOOR ONZE RUIME
EERVARING ONTZORGEN MET UW
VRAAGSTUKKEN OMTRENT BIM .

HEEFT U OOK EEN BIM-VRAAG? 

WIJ KOMEN U GRAAG INFORMEREN.

Hubo / Decorette Hengelo
Torenlaan 3, 7559 PK Hengelo (o)

Telefoon: (074) 277 66 00
Fax: (074) 277 05 99

Beitelstraat 13

7556 ND  Hengelo

Telefoon 074 - 291 39 94

Fax 074 - 291 82 78

Autotel. 06 - 537 27 069

n  Alle spuitwerk
n  Taxaties
n  Schadeherstel
n  Richt specialist
n  Leenauto
n  In- en verkoop auto’s

Wie goed rekent weet wat electrosan betekent

Oldenzaalsestraat 188 * 7557 GB HENGELO Ov
Voldoende parkeerruimte

Telefoon 074-2505130 * Fax 074-2505180
Elektrotechnische groothandel Selectra

•	 Stofzuigers
•	 Verlichting
•	 Onderdelen
 huishoudelijke
 apparaten

WWW.ELECTROSAN.NL

DE MEEST
GESORTEERDE
SPECIAALZAAK

VAN TWENTE

•	 Installatie-materialen
•	 Reparatie	alle
 merken stofzuigers
•	 Schakel-materialen

van tap tot tent 
ook hapjes en barbecues

EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR

HENGELO www.twentetap.nl - info@twentetap.nl - 074-8500788 - 06-48076802

  OOK VOOR
 RACE & ATB 
FIETSEN!

Oldenzaal
Ootmarsumsestraat 86
7573 GN  Oldenzaal
0541 - 51 23 38

VOOR STAD-, SPORTIEVE- 
EN ELEKTRISCHE FIETSEN!

Hengelo
Deurningerstraat 73
7557 HC  Hengelo
074 - 242 50 22

Deurningerstraat 216a  •  7557 HM HENGELO  •  Holland
Tel. +31 (0)74 - 2916284  •  Fax +31 (0)74 - 2913992

E-mail : info@tijhuis.nl  •  Internet : www.tijhuis.nl

HOUTBEWERKINGSMACHINES B.V.
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GmbH
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Puzzelen maar!

Sinterklaas
Woordzoeker

Sinterklaas
Sudoku

AMERIGO

CADEAUTJE

CHOCOLADELETTER

DECEMBER

INTOCHT

LIEDJES

MARSEPEIN

MIJTER

PAKJE

PAKJESAVOND

PEPERNOOT

PIET

PIETENHUIS

SCHOEN

SCHUIMPJES

SINTERKLAAS

SPANJE

SPECULAAS

STAF

STOOMBOOT

TEKENINGEN

VEER

WORTEL



HET PAKHUIS
SELF-STORAGE

HET PAKHUIS
SELF-STORAGE

HET PAKHUIS
SELF-STORAGE

HET PAKHUIS
SELF-STORAGE

HET PAKHUIS
SELF-STORAGE

OPSLAG 
RUIMTE
WWW.HETPAKHUIS.NU - HENGELO & ALMELO

TWENTS 

TARIEF!
Marskant 16, Hengelo

Telefoon 074 - 2433770
www.kamers-zonwering.nl

Vosboerweg 6a, 7556 BS Hengelo
Telefoon 074 - 291 77 79  •  Telefax 074 - 243 22 80

info@cartoletters.nl  •  www.cartoletters.nl

OLDENZAALSESTRAAT 481, 7557 GN  HENGELO T 074 250 34 30  
E INFO@BYOU-COSMETICS.NL   W WWW.BYOU-COSMETICS.NL

KIJK OP WWW.BYOU-COSMETICS.NL

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een rondleiding!

Oldenzaalsestraat 603 
7558 PX Hengelo 
074 - 85 26 539

info@dewonderboot.nl
www.dewonderboot.nl

/KinderdagverblijfDeWonderboot

Wij bieden u:

• Als enige in de regio een 
baby-gespecialiseerd kinderdagverblijf

• Een aparte babygroep

•
 
Vaste leidsters op de groep, 

allen zijn VVE geschoold

•

• Mogelijkheid voor opvang op zaterdag

• De Bitcare app, waarin we u gedurende 
de dag op de hoogte houden over uw kind

• Ruime openingstijden van 7:00 uur – 18:00 uur 
(andere openingstijden in overleg mogelijk)

• Flexibele opvang

Elke dag verse warme maaltijden
bereidt door onze eigen kok

20
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Even voorstellen...

InstaPiet:

Deze piet is bekend door het hele land,

altijd online en vaak een
selfiestick in haar hand.

Een selfie met het juiste licht en
vanuit de juiste hoek,

InstaPiet plaatst ze regelmatig op
Instagram en Facebook.

Als je zelf met deze Piet op de foto gaat staan,

zou ook jij zomaar viral kunnen gaan.

Voetbalpiet:

Weet je wie je hier ziet?

Dat is onze Voetbalpiet.

Op het voetbalveld of in de sporthal,

altijd is deze Piet druk met de bal.

Als hij ook in de intocht mee doet,

dan heeft hij de bal aan zijn voet.
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DierenwinkelXL

Oude postweg 182         
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10

Jos ter Brugge

Electronica - Onderdelen
 meetapparatuur printservice
 zend- en ontvangstapparaatuur alarminstallaties
 satellietschotels bewakingssystemen
 scanners professioneel geluid

Gratis parkeren voor de deur

Oude Postweg 184  7577 DJ Hengelo Ov.
Tel. 074 - 250 23 23   Fax 074 - 250 19 83

www.tessatronic.nl

Hier had uw advertentie kunnen 
staan voor het goede doel.

Interesse?
Stuur een e-mail

met uw gegevens naar:
info@sintdenoork.nl 
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Goede doelen

Achter de Regenboog

Na	de	intocht	van	2019	heeft	Stichting

Achter	de	Regenboog	(regio	Oost)	een	gift	t.w.v.

€ 2.000,-	ontvangen	van	Stichting	Sint-Nicolaasaktie	“De	Noork”.

Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren in Nederland van 6-18 jaar die te maken krijgen 

met de dood. Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren lotgenoten 

kan ontmoeten en daarmee kan ervaren dat het niet alleen is  met zijn ervaringen. Daarom biedt de stichting 

‘lotgenotenweekenden’ en verwante activiteiten aan. Deze activiteiten moeten ervoor zorgen dat de heftige 

gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Mede met de gift van Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” zijn vele activiteiten georganiseerd. Zo is er 

een gezinsweekend gerealiseerd. Het initiatief hiertoe werd genomen door vrijwilligers in regio Oost. Onder 

begeleiding van enthousiaste vrijwilligers hebben 14 gezinnen deelgenomen en totaal waren er 25 kinderen 

aanwezig.

Het gezinsweekend werd zoals voorgaande ja-

ren gehouden in het prachtige Gorssel. Taart, but-

tons en de zelfgemaakte troostknuffels lagen al 

klaar om de gasten te verwelkomen. Na wat voor-

zichtig aftasten kon het weekend beginnen. In 

het weekend werden de foto’s van de overlede-

nen versierd en op de herinneringsmuur gespeld. 

Een bijzonder mooi en indrukwekkend moment. 

In de twee dagen die volgden werden rouwtaken 

op verschillende manieren in de groepen beleefd 

en verwerkt. Aangezien het weekend viel in de Sinterklaastijd hebben alle ouders en kinderen hun schoen ge-

zet. De volgende dag waren de schoenen door Rommelpiet over de hele ruimte verspreid.

In de weken nadien werden de deelnemende gezinnen thuis gebeld door de vrijwilligers. Zij informeerden 

hoe men het weekend had beleefd en hoe het is verwerkt. Zodat als dat nodig was geweest, via de pedago-

gisch medewerker, deskundige hulp ingeschakeld kon worden bij problemen.

Stichting Achter de Regenboog

www.achterderegenboog.nl

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van
n 2.000,- mogen ontvangen van Stichting

Sint-Nicolaasaktie De Noork”
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Goede doelen

Stichting Ponystal ‘t Geerdink

In	2019	heeft	Stichting	Ponystal	‘t	Geerdink

een	gift	t.w.v.	€ 2.000,-	mogen	ontvangen	van

Stichting	Sint-Nicolaasaktie	“De	Noork”.	Hieronder

vertellen	zij	wat	zij	met	het	geld	gedaan	hebben.

Stichting ‘t Geerdink: “Onze ponystal aan de van Alphenstraat in Hen-

gelo heeft afgelopen jaar een mooi geldbedrag van Sinterklaas in de 

schoen gekregen. ‘t Geerdink is een ponystal met daaraan gekoppeld 

verschillende welzijnsprojecten. Een ponygroep is een speelse manier 

om kinderen en pony’s met elkaar om te laten gaan. De omgang van 

kinderen met elkaar en de verzorging van de pony’s staat voorop.

Er was door de vrijwilligers al goed gespaard om twee nieuwe pony’s 

te kunnen aanschaffen om nog meer kinderen blij te maken, met het 

geld van Sinterklaas erbij op zak zijn wij een grote zoektocht begonnen 

naar de perfecte Geerdink pony. En die hebben wij gevonden! Met on-

der andere het geld van Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” hebben 

wij twee lieve, leuke pony’s kunnen kopen:

Evi, is een 8-jarige bonte Tinker merrie van 128 centimeter. Een hele 

lieve dame die soms wat zenuwachtig is. En Jackpot (die bij ons Jacky 

wordt genoemd), een 4-jarige Tinker mix merrie. Ze geniet van alle aan-

dacht van de kinderen, de mensen op stal en van onze andere pony’s.

Wij willen Sinterklaas 

heel hartelijk bedanken 

voor zijn bijdrage.”

Stichting ‘t Geerdink

www.hetgeerdink.nl

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van
n 2.000,- mogen ontvangen van Stichting

Sint-Nicolaasaktie De Noork”
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We make it easy!

Bezoek de mooiste Kerstshowroom van Nederland of bestel online!

al aan de feestdagen gedacht?
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Goede doelen

Vang je droom

In	 2019	 heeft	 Vang	 Je	 Droom	 een	 cheque	 van	 € 2.000,-	

euro	mogen	ontvangen	van	Stichting	Sint-Nicolaasaktie	“De	

Noork”.	 Hieronder	 vertellen	 zij	 wat	 zij	 met	 het	 geld	 gedaan	

hebben.

Alle kinderen dromen. Maar het realiseren van deze dromen is niet voor ie-

der kind weggelegd, ook al lijken ze soms nog zo binnen handbereik. Bijvoor-

beeld door armoede of gezinsomstandigheden. Vang Je Droom helpt om de 

dromen van deze kinderen tot 18 jaar uit Twente en Salland te realiseren. Zodat 

ze weer in zichzelf en hun dromen gaan geloven.

Mede met de gift van Stichting Sint Nicolaasaktie “De Noork” zijn er al vele 

activiteiten gehouden. Zo zijn de vrijwilligers getraind en hebben we kinderva-

kanties kunnen houden. 

In samenwerking met Evenmens, hebben we tijdens de Corona periode 

hebben we jonge mantelzorgers in Twente en Salland gesteund. Hierbij zijn 

zo’n 300 tassen gevuld en bezorgd bij deze gezinnen.

 

Door corona kon aan aantal activiteiten niet door gaan. Speciaal voor deze 

kinderen stelde Vang Je Droom een zomertas samen, die op locatie is bezorgd. 

In de tas zit o.a. buitenspeelmateriaal, zonnebrandcrème, een boek, wat lekkers, 

wat drinken, een spel en een knutsel doe-boek. Een aantal kinderen zal gaan 

‘logeren in eigen tuin’! Waar de mogelijkheid er is zal er een echte Tipi tent 

worden neergezet.

Individuele dromen staan nu op ‘on-hold’, maar als het weer mag worden 

deze weer snel opgepakt!

Vang Je Droom

www.vangjedroom.nl

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van
n 2.000,- mogen ontvangen van Stichting

Sint-Nicolaasaktie De Noork”
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www.denfcomputers.nl
info@denfcomputers.nl
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Verhaal: Sinterklaas zit zonder geld

Op een dag zei Sinterklaas tegen zijn Pieten: “Ik moet 

nog zó veel cadeautjes kopen, eigenlijk teveel om op te 

noemen. En ik heb net een grote verbouwing gedaan, 

zelfs met allemaal graafmachines. En de pepernoten zijn 

ook op. Zucht! Straks ga ik naar boven en dan maak ik een 

lijst waar alles op staat.”

Toen ging de Sint naar zijn kamer en maakte een lange 

lijst waar alles op stond: de schuimpjes en het marsepein 

en alle jongetjes die een voetbal wilden. Een wit konijn 

voor Floortje uit Hengelo en voor haar broertje een mond-

harmonica.

Toen hij ‘mondharmonica’ opschreef, hoorde Sinter-

klaas muziek. “Ik denk natuurlijk dat ik muziek hoor,” zei hij 

tegen zichzelf, maar toen hij dat gezegd had, ging de muziek toch gewoon door.

Sinterklaas legde zijn pen neer. Dat kon helemaal niet! Hij hoorde een sinterklaaslied! En in Spanje hoor je nooit 

sinterklaasliederen! Die hoor je vooral in De Noork want daar viert Sinterklaas altijd zijn verjaardag. Toch hoorde je ‘Zie 

de maan schijnt door de bomen’ in de verte, en er waren trommels bij en fluiten. Hoe kon dat nou?

“Ik ga het aan de pieten vragen,” dacht Sinterklaas. Maar beneden in het paleis was het leeg en stil. En alle deuren 

stonden open. Sinterklaas liep de tuin in. Nu klonk het zingen veel dichterbij. En er was nog een geluid: rik...tikkerik...tik. 

Alsof iemand iets heen en weer schudde in een blikken trommel. Wat was er toch aan de hand?

De Sint sloeg de weg naar het dorp in. Op de markt stond een muziektent, daar ging hij op af. Ineens hield het zin-

gen op, er werd iets geroepen. En daar was dat gekke geluid weer: rik...tikketik...rik. Sinterklaas bleef staan, hij herkende 

die stem! Die was van Peseto, de Geldpiet van het paleis. Daar liep hij. Hij droeg iets in zijn hand. Het rammelde... het 

was een geldbus! Sinterklaas kon zijn ogen niet geloven: Peseto met een echte geldbus. Hij rammelde ermee onder de 

neuzen van de mensen. “Het geld van Sinterklaas is op!” riep hij, “geef allemaal met gulle hand! Sinterklaas heeft geen 

geld meer om cadeautjes te kopen!”

lees	verder	op	pagina	33
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HELE FIJNE
FEESTDAGEN!

WWW.THERITS.NL

Tuinonderhoudsabonnement?

Vraag naar de mogelijkheden

Hugo Baartman & Hans Balk Hoveniers
Pruisische Veldweg 220A

7552 AE Hengelo

[T] 074 242 79 79
[M] 06 22 969 002

[E] info@hugobaartman.nl
[I] www.hugobaartman.nl

AUTOBEDRIJF BRUINS
AL MEER DAN 40 JAAR UW VOLVO SPECIALIST

Volg ons op Social Media voor het laatse 
nieuws of bekijk onze website voor de beste 
deals. Komt u liever langs? We verwelkomen 
u graag aan de torenlaan 8 in Hengelo. 

Mozartlaan 25  |  7557 DK Hengelo
Tel. 074 - 2 909 909

Di-Za 15.00 - 22.00 uur  |  Zo 14.00 - 21.00 uur
Winkelcentrum Klein Driene

  

Met Van Heek komt ‘t goed in de verf
  •  schilderwerken
  •  beglazing
  •  wandafwerking
  •  betonrenovatie

Van Heek Schilderwerken B.V.
Enschedesestraat 186, 
7552 CL  Hengelo (O.)

Tel.: 074-291 30 23, 
Fax: 074-291 03 44

e-mail: info@vanheek.nl
www.vanheek.nl
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Sinterklaas zit zonder geld (vervolg)

O, kinderen, Sinterklaas wist niet 

wat hij hoorde! “Peseto!” riep hij, 

“Peseto, wat is dit allemaal?” Sin-

terklaas liep naar hem toe, zo hard 

als hij kon. Maar de mensen riepen: 

“Ssst,” en sommigen keken zelfs 

kwaad. Sinterklaas moest stil zijn. Ze 

wezen naar iets in de verte. En toen 

zag hij het pas: de muziektent! De 

pieten in de muziektent. Ze zongen! 

“Sinterklaas is jarig...” En ze hadden hun zondagse mutsen op!

Sinterklaas pakte Peseto bij zijn jas. “Wat heeft dit allemaal te betekenen?” riep hij. Hij liet de geldbus zakken. “Maar 

Sinterklaas, u zei toch vanmorgen: ‘Ik moet nog zo veel cadeautjes kopen.’ En dat de pepernoten op waren, dat zei u 

ook. Toen werd ik bang. Ik dacht, we hebben vast niet genoeg geld.”

“Niet genoeg geld?” Sinterklaas schudde hem door elkaar, alsof hij zelf een geldbus was. “Maar Peseto, je weet toch 

wel: Hoeveel oren heeft een haas? Twee! Precies genoeg. Hoeveel voeten heeft een poes? Vier! Net wat hij nodig heeft. 

Hoeveel geld heeft Sinterklaas? Meer dan voldoende. Altijd!”

Peseto zuchtte. “Dat is waar ook. Ik was het helemaal vergeten. O, ik schaam me, Sinterklaas.”

“Ik ook,” zei Sinterklaas. “Kijk eens naar al die mensen.”

Maar al die mensen hadden het heel gezellig. Ze wiegden heen en weer en vonden ‘Sinterklaas is jarig’ een mooi 

lied. Ze wilden meezingen, maar dat konden ze niet want ze kenden geen sinterklaasliederen.

Peseto liep gauw naar de muziektent. Hij ging voor de mensen staan. “Sinterklaas is in de winter jarig,” zei hij. “Dit is 

het verkeerde lied.” Toen zongen de Pieten: “Dag Sinterklaasje...” En wuiven konden de mensen natuurlijk wel, “da-ag, 

da-ag,” en de Pieten ook. Zo ging de Sint samen met de Pieten terug naar het paleis. En de geldbus? Die hebben ze 

weggeven aan een jongetje dat wel jarig was. Hij kocht er toverballen van. Voor alle mensen die daar waren ééntje.
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Deskundig advies en uitvoering
Michel Pot  |  Tel.: 06 - 250 323 19  |  info@lamegro.nl

Oosterveldsingel 51, 7558 PJ Hengelo

web | software & apps | design & motion | marketing | presentation & projects

www.AlienTrick.com
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Het Goede doel

Ruim 80 jaar geleden begon Sinterklaas in De Noork met het bezoeken van gezinnen in de Onze Lieve Vrou-

weparochie. Het doel was om gezinnen die het hard nodig hadden een mooi Sinterklaasfeest te bezorgen. Dit 

doel is in al die jaren niet veranderd; nog steeds zetten we ons in voor kinderen die het heel hard nodig hebben. 

Elk jaar kiezen we weer an-

dere goede doelen uit. Altijd 

goede doelen die zich inzet-

ten voor kinderen. En ken je 

zelf nog een mooi goed doel? 

Laat het ons dan vooral we-

ten, en wie weet kunnen we 

hen volgend jaar weer blij 

maken!

Onderstaande goede doelen hebben we
in de afgelopen jaren blij gemaakt met een gift:
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Oude Postweg 131

7557 DC Hengelo

Telefoon: 074 - 250 33 60

martinmoes@home.nl

www.aproadvies.nl www.kruisadministratie.nl
Varviksingel 210 |7512 ET  Enschede
Tel.:  053-4315000 |  Fax: 053-4324040 
E-mail: info@kruisadministratie.nl

FISCAAL ADVIES

SALARISADMINISTRATIE

JAARREKENING

BELASTINGAANGIFTE

ONLINE BOEKHOUDEN

Ook Sinterklaas komt voor het beste advies en de 

lekkerste koffie bij Kruis administratie & advies

Josink Hofweg 9  •  7545 PP Enschede

053 428 3737

info@katoprojecten.nl

www.katoprojecten.nl
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Zoek de 10 verschillen

De	oplossing	is	te	vinden	op	pagina	43

Voor de 75ste intocht van dit jaar, waren Sint en de pieten al helemaal klaar. Hiervoor hadden ze weer 

een leuke intocht bedacht, maar alles liep net even iets anders dan verwacht. Net als op de twee foto’s 

die hieronder staan, daar is ook net iets anders aan. Kun jij alle verschillen zien? Als je goed zoekt dan 

vind je er tien!
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Hier had uw advertentie kunnen 
staan voor het goede doel.

Interesse?
Stuur een e-mail

met uw gegevens naar:
info@sintdenoork.nl 

Oldenzaalsestraat 535-537 - 7557 GN Hengelo
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Tip van Bakkerspiet: Pepernotentaart

Wat heb je nodig?

- 5 eieren

- 250 gram zelfrijzend bakmeel

- 75 gram pepernoten

- Halve theelepel speculaaskruiden

- 200 ml zonnebloemolie

- 80 ml melk

- 200 gram suiker

- Snufje zout

- 250 gram boter

- 90 gram poedersuiker Voor de versiering van de taart heb je nodig:

- 2 eetlepels speculoospasta - Pepernoten (Chocolade)

- Mixer - Schuimpjes

- Springvorm (23/24 cm) - Chocolademunten

- Keukenmachine - Chocoladeletter

Hoe maak je de taart?

- Verwarm de oven voor op 160 graden.

- Maal de 75 gram pepernoten fijn in de keukenmachine. 

- Wanneer de pepernoten gemalen zijn meng je het bakmeel, de speculaaskruiden

 en het zout bij de pepernoten.

- Pak een kom en roer de melk, olie en suiker door elkaar. Wanneer je dit goed hebt gemengd

 voeg je de eieren één voor één toe aan deze ingrediënten en mix je alles door elkaar. 

- Wanneer dat goed is gemixt voeg dan het pepernoten mengsel bij in het eiermengsel en

 mix dit nog goed door. Meng dit net zo lang totdat je geen klontjes meer ziet. 

- Vet de springvorm in met een beetje boter en voeg dan het beslag toe. 

- Daarna schuif je de taart in de oven en laat je dit in ongeveer 60 minuten gaar en mooi bruin worden.

Hoe maak je de versiering?

- Wanneer de taart in de oven staat mix je de boter romig

 met de poedersuiker en de speculoospasta. 

- Snij de taart heel voorzichtig horizontaal doormidden

 met een groot mes.

- Wanneer de taart uit twee delen bestaat kan je hem open

 klappen en kun je de onderste helft besmeren met

 ongeveer 1/3 van de boter crème. 

- Nu kan je de bovenkant van de taart weer bovenop het

 onderste deel van de taart leggen. Nu kan je de hele taart

 insmeren met de botercrème die je nog over hebt. 

- Als je zelf wilt kun je het versieren met allemaal lekkere

 pepernoten, chocola of schuimpjes. 

En de taart is af! Eet smakelijk!!
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voor de modebewuste vrouw

Oldenzaalsestraat 194, Hengelo Ov bel (074) 29 19 319

gratis parkeren!voor en achter

POL MODE 
VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW
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Waar komt u ons allemaal tegen?

Aankomst Hasseler Es

Helaas gaat de ontvangst in winkelcentrum Has-

seler Es niet door in de huidige vorm. Mogelijk komt 

er nog een alternatief programma, kijk hiervoor op

www.sintdenoork.nl

Intocht Slangenbeek en Intocht in De Noork

Helaas gaan de intochten in Slangenbeek en De 

Noork niet door in de huidige vorm. Mogelijk komt 

er nog een alternatief programma, houd hiervoor de 

website in de gaten: www.sintdenoork.nl

Bij u thuis

Een huisbezoek op 1,5 meter afstand is niet realis-

tisch, een huisbezoek is hierdoor niet mogelijk in de 

bekende vorm. Er wordt nog gekeken naar alternatie-

ven, houd hiervoor de website en onze social media 

kanalen goed in de gaten.

 

Bij u op het werk, op school of bij uw vereniging

Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” bezoekt 

graag scholen, zorgcentra, verenigingen en bedrijven. 

Hierbij moet wel aan de richtlijnen van het RIVM vol-

daan kunnen worden. Uiteraard staan wij hierbij open 

voor alternatieve bezoeken (digitaal/raambezoek/etc.).

Wilt u een bezoek, of wilt u kijken naar de moge-

lijkheden? Neem dan contact op via onze website,

www.sintdenoork.nl

Social Media

Veilig op afstand en toch dichtbij!

Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” is actief op 

Facebook, Snapchat en Instagram. Volg ons via:

 facebook.com/Sint.De.Noork

 Sint.De.Noork

 instagram.com/SintDeNoork
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Praktijk voor Fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie,
Sportfysiotherapie, Manueel therapie, Podotherapie,
Groepstherapie, Arbeidsfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie
en Geriatrie fysiotherapie.

Kom langs voor een afspraak of kijk op www.fysiohengelo.nl

Fysio Hengelo
staat graag
voor u klaar!

Locatie: De Hagen
Havezatenlaan 1-13
7557 VW Hengelo
Telefoon: 074 250 92 88

Locatie: De Elsbeek
Elsbeekweg 66
7557 CC Hengelo
Telefoon: 074 243 92 90

E-mail: praktijk@fysiohengelo.nl

LEDER
- NIJHOF -

Wij repareren bijna alles!

Adres:
Oldenzaalsestraat 224

7557 GC  Hengelo
(ingang achterom)

Vanuit het centrum, (ter hoogte van EVA)
2x rechts, oprit St. Janschool

Openingstijden:

HENGELO
di t/m vr
13.30 - 18.00 uur

za
10.00 - 17.00 uur

GOOR (‘s ochtends)
Irisstraat 53
(vlakbij station)

di t/m vr
10.00 - 13.00 uur

Email: ledernijhof@gmail.com
Tel.: 06 - 33 14 91 39

www.ledernijhofhengelo.nl
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1 De 5 (76 i.p.v. 75)

2 Pakje midden (groen i.p.v. rood)

3 Piet achtergrond

4 Veer oranje Piet

5 Touw links

6 Belt blauwe Piet

7 Veer gele Piet

8 Pakje naast gele Piet

9 Voet Piet onder wagen

10 Beenwarmer Piet rechts

Oplossing Zoek de
verschillen van pagina 37:

Colofon

Oplage : 3000 ex.

Redactioneel  : Merle, Lisan, Marloes, Bart

Fotografie : Marjolijn en anderen

Druk : Drukkerij Hofmeijer, Hengelo

Opmaak : Debbie van Drukkerij Hofmeijer

En natuurlijk dank aan alle vrijwilligers die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

De	foto’s	die	in	dit	boekje	staan	zijn	bijna	allemaal	vorig	jaar	gemaakt,	voor	de	geldende	corona	maatregelen.

Hierdoor	kan	het	zijn	dat	de	huidige	RIVM	richtlijnen	niet	overeenkomen	met	de	situatie	op	de	foto.

Bestuur

Voorzitter : Tom

Penningmeester : Bart

Secretaris : Quint




