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

Scholz Benelux B.V.
BAYFERROX® PIGMENTEN
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+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.nl

Vol verwachting….
Elk jaar is anders, dat is niets nieuws. Dat vorig jaar een extra bijzonder jaar zou worden
was wel te verwachten. Dat bleek ook het geval. De voorbereidingen waren al in volle gang,
maar corona gooide roet in het eten. Voor het eerst in vele jaren kon vorig jaar de intocht
niet doorgaan. Gelukkig bleek er ook genoeg wel mogelijk. Zo is er een Sinterklaas-bingo
georganiseerd. Ook heeft Sinterklaas voor het eerst in zijn lange leven de meeste bezoeken digitaal afgelegd. Vele kinderen en hele families zaten gezellig voor het beeldscherm met de Sint te bellen terwijl
Sinterklaas en Piet op een veilige afstand zaten. Buiten reed de Bezorgpiet van voordeur naar voordeur om alle
cadeaus op tijd af te leveren. Zonder twijfel een bijzonder jaar!

Vol verwachting klopt ons hart weer, want nu de coronacijfers dalen en de regels langzaam versoepeld worden lijkt er weer meer mogelijk. Mogen we eindelijk weer bij jullie op bezoek komen? Vol verwachting zijn we
ook voor de intocht. Want als die door kan gaan wordt het een bijzondere. Niet alleen omdat we er extra lang
op hebben moeten wachten. Ook omdat het dan (eindelijke) de 75ste intocht wordt. Een jubileum editie. Dat
we een jaar hebben moeten overslaan maakt het extra bijzonder. Ook voor de Intochtpieten zal dit weer even
wennen worden, want het is toch al weer enige tijd geleden.

Dit sinterklaasmagazine moet op tijd naar de drukker gestuurd worden. Op het moment van schrijven is er
nog veel onzekerheid. Houd daarom de site in de gaten voor de meest actuele informatie. Wat wel zeker is, is
dat we ons blijven inzetten voor de goede doelen. Zo hebben we vorig jaar een mooie bijdrage gedaan aan de
inrichting van een kinderhoek in het Leonardus hospice. In dit magazine leest u daar meer over. Wie dit jaar een
gift ontvangen houden we nog even geheim. Wat we wel weten is dat we ook kleinere wensen in vervulling
willen laten gaan. Heb je een wens voor iemand? Lees verder op wat je kunt doen.

Hopelijk zien we jullie allemaal weer. Langs de route in De Noork, bij een bezoek of toch digitaal via een
scherm.
Tom, Quint en Bart
Bestuur Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork”
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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

POL MODE
VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW
gra
parke tis
ren!
voor
en ac
h

ter

voor de modebewuste vrouw

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

Bezoeken?
Vorig jaar hebben we veel gezinnen digitaal bezocht. Dit jaar lijkt er weer
wat meer mogelijk, maar op het moment van het drukken van dit sinterklaasmagazine is nog niet alles duidelijk. Houd daarom onze website goed
in de gaten, www.sintdenoork.nl

De laatste dagen van Sinterklaas tijdens zijn verblijf in Nederland zijn
drukke dagen. Alle pieten zijn dan druk in de weer om de cadeautjes op
tijd op de juiste plek te brengen. Ze doen dat met veel plezier. Ze horen kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s sinterklaasliedjes zingen. Ze
hebben plezier als ze de plotselinge stilte bemerken die valt als er een Piet aan ramen en deuren klopt. Dat kloppen
is het teken dat de cadeautjes er zijn. En even later genieten ze van de blijdschap die ze horen wanneer de kinderen de cadeautjes vinden. Ook beleven ze veel lol als ze aan elkaar vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben.

Veel gezinnen vieren het Sint-Nicolaasfeest in de avond van 5 december. Maar er zijn meerdere dagen dat een bezoek mogelijk is. Gezellig samen, lekkernijen binnen handbereik en vol spanning wachten op
het bezorgen van de cadeautjes door één van de vele Bezorg-pieten.

Sint-Nicolaas zelf gaat met een paar pieten bij veel gezinnen op bezoek. Hij komt langs bij jullie thuis of bezoekt jullie digitaal. En dat is een
leuke bezigheid zo aan het einde van ons bezoek aan Nederland. Wanneer jullie als gezin ook graag Sint-Nicolaas op bezoek willen hebben,
kijk dan snel in de bezoek-agenda van Sint-Nicolaas. Deze agenda is te
vinden op onze website www.sintdenoork.nl onder het tabje “Boek
Nu”.

Het ingezamelde geld gaat voor het grootste deel naar verschillende
goede doelen waarbij kinderen centraal staan. En zo maakt Sint-Nicolaas
het cirkeltje mooi rond. Met een bezoek van ons maak je dus niet alleen
je eigen kinderen blij. Het Sint-Nicolaasfeest is een feest van krijgen maar
ook een feest van geven. Dat moeten we vooral niet vergeten!

Mocht de informatie op de website niet voldoende zijn dan is een
van de schrijfpieten bereid de vraag te beantwoorden. Onder het tabje
“Contact” kan een contactformulier geopend worden. Via het contactformulier kunnen ook allerlei andere zaken aan de orde gesteld worden.

Mijn pieten en ik wensen jullie allemaal een geweldig Sinterklaasfeest toe!
Sint-Nicolaas

facebook.com/Sint.De.Noork

Sint.De.Noork

instagram.com/SintDeNoork

www.sintdenoork.nl
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Het adres voor al uw golfartikelen, golftrolley’s,
golfschoenen, golfkleding, golfclubs, golfcadeau’s

W W W. i - K O O K . N L

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

Vers van het mes, vo al uw vleeswaren.
OUDE POSTWEG 186, 7557DJ HENGELO
074 785 17 28

06 30 93 28 90

GUVENSLAGERIJ
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Puzzelen maar!
Doolhof
Piet wil een rondje lopen.
Zijn weg moet gaan via 1-3-4. Hij mag dus niet via 2 gaan.
Kun jij hem helpen?
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voorheen: Kamphuis Notariskantoor


Een notariskantoor met daarnaast ervaring
op het gebied van estate planning. Voor
onder andere uw huis, hypotheek, samenlevingsovereenkomst, testament en statuten voor uw B.V., vereniging of stichting
kunt u bij ons terecht, maar met een beetje meer

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

Oldenzaalsestraat 51Ͳ53, 
7551 AN Hengelo, 
telefoon 074 – 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl
www.wilbrinkdenotter.nl
(Parkeren achter kantoor)

Bergweg 9-13
7557 BS Hengelo

Hackfort

FYSIO
BRUGGEMAN

074 291 89 07

rugscholing

podologie

hengelonoord@hubo.nl

bracing en orthesing

manuele therapie

sportfysiotherapie

bekkenklachten

patiënten voorlichting

dry needling

lid schouder- & rugnetwerk

medical taping

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

PEEZENKAMP
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Even voorstellen...

Pakjespiet
Deze Piet werkt altijd met veel plezier,
als hij de cadeautjes inpakt in papier.
Een voetbal, playstation of een radio,
alles wordt ingepakt als een mooi cadeau.
Met de vele pakjes zijn wij altijd blij!
Zit er dit jaar ook één voor jou bij?

T echpiet
Vorig jaar was het bezoek anders dan normaal,
niet bij jullie thuis maar via de laptop digitaal.
Helaas werkte soms een verbinding niet,
dan riepen we de hulp in van de Techpiet.
Daardoor hadden jullie goed beeld van de Sint.
En kon Sinterklaas praten met ieder kind.
Foto: Annina Romita
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Zaagstraat 117-3
8 Hengelo
| 074
- 256
63 65
| vincentzonwering.nl
Landmansweg
Hengelo
| 074
- 256
63 65
| vincentzonwering.nl

HAPPY HOURS
JUMP XL TRAMPOLINE PARK

Tijdens de Happy Hours gaan de
discolichten aan, de muziek harder en zo
Jumpen en dansen jullie op de vetste beats!

VOOR

19.99

Wanneer?
Elke vrijdag- en zaterdagavond
van 19:00 - 22:00 uur

3 UUR
JUMPEN

JUMP-XL.COM

www.tinaslooks.nl

www.facebook.com/tinaslooks

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

Wij helpen u het
ware thuisgevoel
te creëren!
Brok Interieur Wonen, Slapen & Textiel
Drienerstraat/de Wetstraat, Hengelo
074-2913126 | info@brokinterieur.nl
www.brokinterieur.nl

Knipbehandeling,
Gezichtsbehandeling,
Nagelbehandeling,
Of Epileren met draad

Dinsdag en donderdag
KOOPAVOND
Advertentie Sinterklaasaktie okt 2014.indd 1
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Verhaal van Noorkers

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om verschillende personen uit één straat te vragen naar hun
ervaringen. Judith Kolbrink, Marleen Kuilder en Ita Smit vertellen wat voor herinneringen hun
hebben aan de Sinterklaasintocht De Noork.

Judith

denkt gelijk aan
de gezelligheid als er teruggekeken wordt. De hele familie kwam op bezoek. Samen
met opa, oma, nichten en
neven stonden ze dan ook
vol smacht buiten te kijken
naar de intocht. Als de intocht
voorbij was kwam de discobal
tevoorschijn en was het ook
een feestje na de intocht.

Nu bijna 25 jaar later wordt er nog steeds met veel plezier gekeken naar de intocht, alleen nu
staan ze ook buiten met de kleinkinderen erbij.

Als wij zeggen Sinterklaasintocht dan denkt Ita aan het samen zijn met veel mensen. Op de
dag zelf kwamen er familieleden en veel vrienden op bezoek om samen met alle kinderen naar
de intocht buiten te kijken. Ook na de intocht bleef het feestje doorgaan; samen met iedereen
patatjes eten.

Bij Marleen komen er ook mooie
herinneringen naar boven als aan de
intocht gedacht wordt. De kinderen
stonden al vroeg te springen en vol
enthousiasme te wachten tot Sinterklaas en alle pieten door de straat
heen kwamen. Vroeg in de middag
ging de geluidsbox buiten aan om
Sinterklaasliedjes af te spelen totdat
de intocht voorbij kwam.
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De enige Albert Heijn
in Twente met een
ambachtelijke
slagerij.

VOOR JOUW
VAKANTIE HEB
IK ALTIJD TIJD

Hengelo

Boekeloseweg 1
Tel. 074 - 750 4202

Oldenzaal

Johanna van Burenlaan 194
Tel. 0541 - 750 403

Borne

MARK NOBBENHUIS
06 22605281
a rk

Azelosestraat 72
Tel. 074 - 234 1067

M

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

WWW.TUIATHOME.NL/
MARK.NOBBENHUIS
mark.nobbenhuis@tui.nl

p
ons o
Like book
Face

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

ok
Shoplione!
On
Sloetsweg 100 7557 HP Hengelo 074 2914085 info@nijhofschoenen.nl www.nijhofschoenen.nl
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Kleurwedstrijd

De kleurplaat kan ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie van de OLV kerk.
Als je dit doet voor 20 november maak je kans op een leuke prijs.

Naam

:

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

Leeftijd :

13

Een impressie van de afgelopen 5 jaar
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Zondag open van 12.00 - 17.00 uur

MEER DAN 1500 M2 AAN VERLICHTING
EN DESKUNDIG LICHTADVIES
PASMAATWEG 36 - HENGELO | WWW.LICHTCENTRUMHENGELO.NL

DE GROOTSTE VERLICHTINGSSPECIAALZAAK VAN OOST NEDERLAND!

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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Intocht De Noork
Op zondagmiddag 21 november staat de intocht in
De Noork gepland. Nadat we een jaar de intocht hebben moeten overslaan, hopen we de 75ste intocht te
kunnen organiseren in de wijken Sterrenbuurt, Klein
Driene en De Noork, met als hoogtepunt de begroeting van Sinterklaas op het kerkplein van de Onze
Lieve Vrouwekerk.

Op het moment dat dit magazine naar de drukker
gaat is er nog enige onzekerheid of de intocht door
kan gaan. De situatie en regelgeving rondom corona
kan snel veranderen, en de vergunning en verzekering zijn nog niet helemaal rond. De Intocht-pieten werken
hier hard aan. Ook de route is momenteel nog niet helemaal duidelijk in verband met de werkzaamheden aan
de Deurningerstaat. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de website: www.sintdenoork.nl
We hopen van harte je op 21 november langs de route te mogen begroeten.

facebook.com/Sint.De.Noork

Sint.De.Noork

instagram.com/SintDeNoork

www.sintdenoork.nl
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Hubo / Decorette Hengelo
Torenlaan 3, 7559 PK Hengelo (o)
Telefoon: (074) 277 66 00
Fax: (074) 277 05 99

EVENEMENTEN - PARTY BENODIGDHEDEN - TAP & TENT VERHUUR

van tap tot tent
ook hapjes en barbecues

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

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
ERVARING ONTZORGEN MET UW
VRAAGSTUKKEN OMTRENT BIM .
HEEFT U OOK EEN BIM-VRAAG?
WIJ KOMEN U GRAAG INFORMEREN.

WWW.BUROBIM.NL

Wie goed rekent weet wat electrosan betekent
• Stofzuigers
• Verlichting
• Onderdelen
huishoudelijke
apparaten

WWW.ELECTROSAN.NL

DE MEEST
GESORTEERDE
SPECIAALZAAK
VAN TWENTE
• Installatie-materialen
• Reparatie alle
merken stofzuigers
• Schakel-materialen

Oldenzaalsestraat 188 * 7557 GB HENGELO Ov
Voldoende parkeerruimte
Telefoon 074-2505130 * Fax 074-2505180
Elektrotechnische groothandel Selectra

H O U T B E W E R K I N G SM A C H I N E S B . V.
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GmbH
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

Hengelo

Oldenzaal

Deurningerstraat 73
7557 HC Hengelo

Ootmarsumsestraat 86
7573 GN Oldenzaal
0541 - 51 23 38

074 - 242 50 22

Beitelstraat 13
7556 ND Hengelo

n
n
n
n
n
n

OOK VOOR
RACE & ATB
FIETSEN!

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

Telefoon 074 - 291 39 94

18

Fax

074 - 291 82 78

Autotel.

06 - 537 27 069

VOOR STAD-, SPORTIEVEEN ELEKTRISCHE FIETSEN!

Puzzelen maar!
Rebus
Welke Sinterklaasliedjes staan hier afgebeeld?
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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 213 • 7557 GK Hengelo
Tel.: 074 852 77 44 • www.deblijebelg.nl

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

Wij bieden u:
• Als enige in de regio een
baby-gespecialiseerd kinderdagverblijf
• Een aparte babygroep
• Vaste leidsters op de groep,
allen zijn VVE geschoold
• Elke dag verse warme maaltijden
bereidt door onze eigen kok
• 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

Maak vrijblijvend
r
een afspraak voo
een rondleiding!

KIJK OP WWW.BYOU-COSMETICS.NL
OLDENZAALSESTRAAT 481, 7557 GN HENGELO T 074 250 34 30
E INFO@BYOU-COSMETICS.NL W WWW.BYOU-COSMETICS.NL
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Oldenzaalsestraat 603
7558 PX Hengelo
074 - 85 26 539

info@dewonderboot.nl
www.dewonderboot.nl
/KinderdagverblijfDeWonderboot

Even voorstellen...

Feestpieten:
Elk jaar weer kun je erop vertrouwen,
dat deze pieten een feestje kunnen bouwen.
Juichen, schreeuwen en zingen,
en op de wagen springen.
Het is pas echt een feest,
als de Feestpieten zijn geweest!

Bakfietspiet:
Voor deze Piet is niets te dol,
een hele bak van de fiets lligt vol.
Bakfietspiet fiets door heel Hengelo,
zo krijgt iedereen een cadeau.
Er liggen altijd veel pakjes in de bakfiets,
misschien krijg jij dit jaar ook wel iets!
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DierenwinkelXL
Jos ter Brugge

Oude postweg 182
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10

Gespecialiseerd in:
• Elektronica onderdelen
• Meetapparatuur
• Beveiliging
• Aansluitmaterialen

• Licht & geluid
• Multimedia
• Persoonlijke verzorging
• Batterijen & voedingen

Oude Postweg 184 7557 DJ Hengelo Ov.
Tel. 074 - 250 23 23 Fax 074 - 250 19 83
E-mail: info@tessatronic.nl

www.tessatronic.nl
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www.actieftwente.nl

Goede doelen
Stichting Leonardus
Hospice Twente
In 2020 heeft Stichting Sint-Nicolaasaktie
“De Noork” en cheque van € 1500,- overhandigd aan
Stichting Leonardus hospice Twente. In onderstaand
verhaal leest u wat zij met de cheque gedaan hebben:
“In december vorig jaar hebben wij een prachtige cheque
mogen ontvangen uit handen van de Sint! Wij hebben dit
bedrag besteed aan een kinderhoek voor in het Leonardus
Hospice. Met deze kinderhoek geeft het Leonardus hospice
kleur aan kinderen die betrokken zijn bij ernstige ziekte van
een dierbaar persoon.
Direct bij binnenkomst in ons hospice staan twee leuke gekleurde stoeltjes die een welkom gevoel kunnen geven aan de bezoekende kinderen. Op het bijpassende tafeltje liggen boekjes, kleurplaten en pakjes zakdoeken
voor extra steun en troost. Op de foto’s is een impressie te zien van de kindermeubeltjes die zijn aangeschaft
met behulp van de ontvangen cheque.
Namens alle medewerkers van Het Leonardus Hospice Hengelo, zeggen wij nogmaals dank voor de gift waarmee wij deze kinderhoek hebben kunnen realiseren.“

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van
n 1.500,- mogen ontvangen van Stichting
Sint-Nicolaasaktie De Noork”

www.hetleonardushospice.nl
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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 Vrouweparochie. 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 andere goede doelen uit. Altijd goede doelen die zich inzetten voor kinderen. En ken je
zelf nog een mooi goed doel? Laat het ons dan vooral weten, 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:

Heb jij een wens?
Naast dat we vele cheques weggeven aan een goed doel willen we ook persoonlijke wensen in vervulling
laten gaan. Ken je een gezin dat een uitstapje nodig heeft? Een kind dat het moeilijk heeft gehad? Of heb jij een
wens voor iemand anders? Vul het onderstaande formulier in. We kiezen enkele wensen uit die we in vervulling
laten gaan. Het formulier kan ingeleverd worden in de speciale brievenbus na de intocht in De Noork. Kijk op de
website voor meer inleverlocaties.

✂︎
Wensformulier
De wens:
Omschrijving wens:

Voor wie is de wens?
Woonplaats:
Jouw contactgegevens:
Naam:
Telefoonnummer:

Woonplaats:
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al aan de feestdagen gedacht?

We make it easy!

Bezoek de mooiste Kerstshowroom van Nederland of bestel online!
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Terugblik 75 jaar intocht

2001

1995

1980-1981

1991

1
8
9
1
0
8
19

1998

1993

1993

1980-1981

1980-1981

1991

1980-1981

1991

1
8
9
1
0
8
19

1992
29

www.denfcomputers.nl
info@denfcomputers.nl
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Verhaal: Piet in de koelkast

Eén avond riep Sinterklaas al zijn Pieten bij
elkaar. Hij had ze nog genoeg te vertellen over
het inpakken van de pakjes. Ze gingen met elkaar in een grote kring zitten alleen ze konden
nog niet beginnen, Koele Piet was zoek. Sinterklaas vroeg aan iedereen of ze wisten waar zij
was.

Alle Pieten schudden hun hoofden. Nee,
niemand wist waar Koele Piet was. “Laten we
samen maar iets zingen,” stelde Sint voor, “dan
zal Koele Piet wel komen.” En ze zongen het
langste sinterklaasliedje, ‘Hoor de wind waait
door de bomen.’

Eenmaal het liedje uitgezongen was Koele
Piet nog steeds niet gekomen. Sinterklaas werd toch een beetje ongerust. Er zou toch niks gebeurd zijn? “We gaan
haar zoeken,” zei Sint. “Jij kijkt in de slaapkamer en jij op de zolder, en jullie tweeën gaan naar de tuin.”

Al heel snel was iedereen aan het zoeken, iedereen keek in een eigen hoekje in het paleis. Er werden deuren
dichtgeslagen en heel hard “Koele Piet!” geroepen. Er kwam geen antwoord… Nee, de stem van Koele Piet herken je
meteen en deze was niet te horen, ook niet ver weg. Het begon al donker te worden en het werd bedtijd. “Hebben
jullie echt overal gezocht?” vroeg Sinterklaas. “Ja, Sinterklaas.” “En in de voorraadkamers?” Overal hadden ze gekeken.
Toen liepen ze in de grote keuken. “En hier? Hebben jullie ook hier gezocht?” vroeg Sinterklaas. Alle Pieten in koor: “Ja,
Sinterklaas, overal!”

Sinterklaas liet zijn ogen rondgaan, langs het fornuis, over het witte aanrecht. En toen zag hij de grote koelkast. Deze
grote koelkast kan zelfs soep voor wel 124 Pieten bewaren. En ineens had Sinterklaas het gevoel dat Koele Piet vlak in
de buurt was. ”En daar?” wees hij.

lees verder op pagina 33
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Tuinonderhoudsabonnement?
Vraag naar de mogelijkheden

HELE FIJNE
FEESTDAGEN!

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

WWW.THERITS.NL

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 Van Heek Schilderwerken B.V.
Enschedesestraat 186,
• beglazing
7552 CL Hengelo (O.)
Tel.: 074-291 30 23,
• wandafwerking
Fax: 074-291 03 44
e-mail: info@vanheek.nl
• betonrenovatie
www.vanheek.nl
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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.

Piet in de koelkast (vervolg)

Vervolg van pagina 31

Alle andere Pieten begonnen te lachen. “Maar Sinterklaas, dat is een koelkast! Wie gaat er nou in een koelkast
zitten?” Sinterklaas liep ernaartoe, hij trok de deur open, het lichtje ging aan en wie zat daar? Koele Piet! Helemaal bibberend en koud. Er hingen nog net geen ijspegels aan haar neus.

“Ik.. kk.. k, Sinterklaas, ik.. k z..Zit in de koelkast,” zei zij met een heel zacht stemmetje.
“Ja, dat ik zie ik,” zei Sinterklaas.

De Pieten begonnen te lachen. Sinterklaas hielp haar er uit, haar benen waren helemaal stijf. De Pieten begonnen over
haar rug en schouders te wrijven, gelukkig werd ze toen weer een beetje warm. Toen vroeg iedereen zich af waarom
Koele Piet dit had gedaan.

“Ja,” zei zij, “Sinterklaas, ik wilde zo graag een goede Piet zijn. Ik wilde zo graag mijn best doen. Vorig jaar, in het
land waar u altijd uw verjaardag viert, was het zó koud. Zo koud dat er op een nacht allemaal witte dingen uit de lucht
vielen.”

“Sneeuw!” riepen de Pieten.
“Ja, sneeuw en hagel. O, zo koud, Sinterklaas. En daarom dacht ik, ik ga in de koelkast zitten. Om te oefenen, begrijp
je dat? Maar het was zó vervelend daarbinnen en er kwam steeds maar niemand.”

Koele Piet was nog steeds aan het bibberen van de kou. Sinterklaas zei: “Geef Koele Piet maar gauw een beker
warme melk.” Haar tanden klapperden tegen de rand van de beker, maar gelukkig keek zij weer een beetje blij.

“Ik vind het fijn dat je graag een goede Piet wilt zijn,” zei Sinterklaas tegen haar, “maar dit is een beetje teveel van
het goede”. “Van het koude,” verbeterde Koele Piet Sint. Sinterklaas begon te lachen en bracht haar naar bed en zij
mocht haar sokken aanhouden.
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Deskundig advies en uitvoering
Michel Pot | Tel.: 06 - 250 323 19 | info@lamegro.nl

Brouwerij 104
7553 RB Hengelo
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Zoek de 10 verschillen
Kun jij alle verschillen zien? Als je goed zoekt dan vind je er tien!

De oplossing is te vinden op pagina 43
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Oude Postweg 131
7557 DC Hengelo
Telefoon: 074 - 250 33 60
martinmoes@home.nl

FISCAAL ADVIES
SALARISADMINISTRATIE
JAARREKENING
BELASTINGAANGIFTE
ONLINE BOEKHOUDEN

Ook Sinterklaas komt voor het beste advies en de
lekkerste koffie bij Kruis administratie & advies
Buitenweg
| 7545
SP ET
Enschede
Varviksingel2 210
|7512
Enschede
www.aproadvies.nl
Tel.: 053-4315000
053-4315000
| Fax: 053-4324040
E-mail: info@kruisadministratie.nl

Josink Hofweg 9 • 7545 PP Enschede
053 428 3737
info@katoprojecten.nl
www.katoprojecten.nl
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www.kruisadministratie.nl

Digitaal
Vorig

jaar was een uniek jaar voor de
Sint. Hij is met zijn tijd meegegaan. Zoals
ook op de voorkant te zien is zijn veel bezoeken digitaal afgelegd, van achter de laptop vanuit zijn “werkkamer”. Dit vanwege
de situatie rondom corona. Ondanks dat dit
anders was dan normaal, was het toch een
unieke ervaring!

Iedereen waar Sinterklaas digitaal op bezoek kwam kreeg een verbinding met de
Techneutpiet. Omringt door allemaal snoeren en stekkers kon deze Piet alles testen.
Werkt de verbinding goed? Is er beeld? Is
er geluid? Als er iets niet klopte kon dit nog
snel worden gerepareerd. Als alles goed werkte kon verbinding gemaakt worden met Sinterklaas.

Via het scherm kwam Sinterklaas plots de huiskamer binnen en werd gepraat met de aanwezige kinderen en volwassenen. Ook al was het gesprek op afstand, het voelde soms
erg dichtbij. Het goede gesprek werd vaak “verstoord” door
hard gebonk op de ramen of de deur. Het teken dat de Bezorgpiet was aangekomen met de cadeaus. Kinderen veerde
op en renden naar de voordeur of het raam.

Met de bezoeken hebben we veel gezinnen kunnen verblijden. En mede door deze digitale bezoeken die zijn afgelegd is een mooi bedrag opgehaald. Zoals in dit magazine te
lezen is dit bedrag goed besteed aan een goed doel.

Foto: Annina Romita
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Oldenzaalsestraat 535-537 - 7557 GN Hengelo

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

074 - 291 46 21

Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov)
info@kapsalonbeerlage.nl www.kapsalonbeerlage.nl
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Maak zelf pepernoten!
Pepernoten zijn natuurlijk al heerlijk.
Maar nog beter smaken ze als je ze zelf maakt!
Wat heb je nodig?
- 150 gram ongezouten roomboter
- 125 gram donkere basterdsuiker
- 2 eetlepels speculaaskruiden
- 250 gram zelfrijzend bakmeel
- ½ theelepel zout
- 4 eetlepel halfvolle melk
Hoe maak je de pepernoten?
- Verwarm de oven voor op 160 °C graden.
- Meng de suiker, boter, de speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en het zout.
- Voeg langzaam melk aan het beslag toe, blijf kneden totdat het soepel wordt.
- Verdeel het deeg in 4 gelijke stukken en maak er 4 lange rollen van.
De rollen moeten ongeveer 1 cm dik zijn. Snijd de rollen in stukjes van ongeveer 1 cm.
De kleine stukjes deeg kun je rollen tot kleine balletjes.
Leg de balletjes op bakpapier in de oven en druk ze een klein beetje plat.
- Bak de pepernoten in de oven in ongeveer 15 minuten gaar en lichtbruin.
Haal ze uit de oven en laat helemaal afkoelen.
Eet smakelijk!!
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geen fiscale
verrassingen?
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’.

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

kennis
van de
Twekkelerplein
42 zaak
7553 LK Hengelo
accountadvies.nl

Waar komt u ons allemaal tegen?
Alles onder voorbehoud!
Kijk op onze site www.sintdenoork.nl
voor de meest actuele informatie
Zondag 14 november: Rondje door Hasseler Es
Zondag 14 november willen Sint en Piet een rondje
maken door de Hasseler Es (onder voorbehoud, kijk op
www.sintdenoork.nl voor de meest actuele informatie).
Zondag 14 november: Intocht Slangenbeek
Op zondagmiddag is de intocht van Sint en zijn pieten in Slangenbeek. De intocht begint om 14.00 uur en
later wordt de Sint onthaalt bij wijkcentrum Slangenbeek (onder voorbehoud, kijk op www.sintdenoork.nl
voor de meest actuele informatie).
Zondag 21 november: Intocht in De Noork
Op zondagmiddag 21 november komen Sint-Nicolaas en zijn pieten in de wijken De Noork, Klein Driene
en Sterrenbuurt, met als hoogtepunt de begroeting
van Sint-Nicolaas op het kerkplein van de Onze Lieve
Vrouwekerk. Het is de 75ste intocht (onder voorbehoud, kijk op www.sintdenoork.nl voor de meest
actuele informatie)!
Bij u thuis
Sint-Nicolaas en zijn pieten kunnen ook bij u op bezoek komen. Via onze website www.sintdenoork.nl
kunt u een bezoek boeken, zie voor meer informatie
pagina 5 van dit boekje.
Digitaal bezoek
Sinterklaas heeft veel geleerd op het digitale gebied.
Wil je ook dit jaar een digitaal bezoek? Dat kan! Ga naar
www.sintdenoork.nl voor meer informatie.
Bij u op het werk, op school of bij uw vereniging
Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” bezoekt
naast gezinnen onder andere scholen, zorgcentra,
verenigingen en bedrijven. Wilt u een bezoek
van Sinterklaas met meerdere pieten? Neem contact
op via onze website, www.sintdenoork.nl

facebook.com/Sint.De.Noork

Sint.De.Noork
Social Media
Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” is actief op
Facebook, Snapchat en Instagram. Volg ons via:

instagram.com/SintDeNoork
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Fysio Hengelo
staat graag
voor u klaar!

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

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

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

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

E-mail: praktijk@fysiohengelo.nl

LEDER
- NIJHOF Wij repareren bijna alles!

Wegtersweg 7-11 / 7556 BP Hengelo
T: 074 - 24 33 755
M: knoef.hengelo@van-buuren.com

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

www.ledernijhofhengelo.nl
Adres:
Oldenzaalsestraat 224
7557 GC Hengelo
(ingang achterom)
Vanuit het centrum, (ter hoogte van EVA)
2x rechts, oprit St. Janschool
Openingstijden:
HENGELO

GOOR (‘s ochtends)

za
10.00 - 17.00 uur

di t/m vr
10.00 - 13.00 uur

di t/m vr
13.30 - 18.00 uur
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Irisstraat 53
(vlakbij station)

• Hang- en sluitwerk
• Machines en
gereedschappen
• Ventilatietechniek
• Zonnepanelen

• Bouwbeslag en
bevestigingsmiddelen
• Toegangscontrolesystemen
• Werkkleding, schoenen
en veiligheidsartikelen

Oplossing Zoek de
verschillen van pagina 35:
1

Fiets achtergrond

4

Kleur muts gele Piet

7

Kraag roze Piet

2

Stip sok gele Piet

5

Middelste traptree

8

Snoepzak roze Piet

3

Kleur sok roze Piet

6

Kleur veer roze Piet

9

Streep sok gele Piet
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Debbie van Drukkerij Hofmeijer

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

: Tom
: Bart
: Quint

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.
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