


2



Een teamprestatie

Voor het eerst in het leven van de Sint valt het WK-voetbal samen met de Sinterklaastijd 

in Nederland. Daarom heeft het Sinterklaasmagazine dit jaar een speciaal WK-tintje. En het 

zou dus ook zomaar kunnen gebeuren dat een bezoek van de Sint samenvalt met één van 

de wedstrijden van het Oranje-elftal. Dat zal een bijzondere ervaring worden voor iedereen. 

Net als in de sport vraagt de sinterklaastijd ook altijd veel voorbereiding en gaat het uiteindelijk 

om de teamprestatie. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de intochten. Vorig jaar kon de 75ste intocht eindelijk doorgaan! Dat ging vorig 

jaar lastiger dan normaal, de voorbereidingstijd was korter en door corona was nog niet alles mogelijk. Maar 

met de inzet van iedereen is het toch weer gelukt, een echte teamprestatie. Leuk om weer veel bekende 

gezichten aan de kant te zien. Dank ook aan alle trouwe supporters langs de route!

De bezoeken waren vorig jaar weer deels mogelijk, achter een laptop heeft de Sint veel gezinnen bezocht. 

Ook altijd weer een tactische puzzel; het schema, de techniek, de route en de opstelling van de pieten naast de 

Sint. Samen is het weer gelukt om dit tot een succes te maken, met heel veel blije kindergezichtjes als gevolg. 

Het allerleukst vinden we natuurlijk onze “uit-wedstrijden”, de bezoeken bij jullie thuis op de bank, we gaan er 

dan ook vanuit dat dat dit jaar weer kan.

Het doel van Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” is om te scoren door zoveel mogelijk leuke activiteiten 

te organiseren voor kinderen. We willen eraan bijdragen dat er geen kinderen zijn die “buitenspel staan”. Dit 

doen we zowel door activiteiten die we organiseren als door giften weg te geven. Vorig jaar hebben we dan 

ook drie goede doelen blij mogen maken. Wat ons betreft voelt dit altijd weer als een overwinning. Uiteraard 

was dit niet mogelijk zonder de bezoeken die we hebben mogen afleggen. Bedankt dus ook aan alle trouwe 

fans!

Spreekt het jou ook aan om het Sint-De-Noork-Team te ko-

men versterken en te helpen met de voorbereidingen, 

bezoeken en de intochten? Neem dan eens een 

kijkje op onze website en neem contact op. Het 

is elk jaar weer een prestatie, maar samen maken 

we de sinterklaastijd in Hengelo en omstreken 

weer tot een succes.

Tom 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

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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Bezoeken?

Vorig jaar hebben we vele gezinnen digitaal bezocht. Dit jaar lijkt er gelukkig weer wat meer mogelijk, maar na het 

drukken van dit sinterklaasmagazine kunnen er nog veranderingen zijn. Houd daarom onze website goed in de gaten, 

www.sintdenoork.nl 

De laatste dagen van Sinterklaas tijdens zijn verblijf in Neder-

land 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 ver-

tellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. 

Gezellig samen, lekkernijen binnen handbereik en vol spanning 

wachten op het bezorgen van de cadeautjes door één van de vele 

Bezorg-pieten. Sint hoopt dit jaar weer bij iedereen langs te mo-

gen komen. Maar ook digitaal heeft Sint veel bijgeleerd, dus ook 

dat blijft mogelijk. 

Sint-Nicolaas zelf gaat met een paar pieten bij vele 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”. Veel gezinnen vieren het 

Sint-Nicolaasfeest in de avond van 5 december, maar er zijn meerdere dagen dat een bezoek mogelijk is. Kijk op 

onze website voor alle mogelijkheden. 

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 één van de schrijfpieten bereid de vraag te beant-

woorden. 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 instagram.com/SintDeNoork www.sintdenoork.nl
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Ook Sinterklaas heeft zijn
gouden staf verkocht!

Hengelo, Oldenzaalsestraat 41 - Oldenzaal, Steenstraat 16 
www.hetinkoopkantoor.nl

Ook postzegels, sieraden, diamanten en (luxe)horloges.
Tijd voor een kopje koffie? Een afspraak is niet nodig,
legitimatie is verplicht.

Wij kopen goud, zilver en munten.

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

WWW. i -KOOK .NL
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Puzzelen maar!

Doolhof

Zorg dat Voetbalpiet bij het voetbalveld komt.
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tuintegels | sierbestrating | tuinverlichting 
tuinhout | wandtegels | vloertegels

Torenlaan 38 | 7559 PJ Hengelo
hengelo@buiterbeton.nl
074 - 27 760 79

www.buiterbeton.nl

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)

Hackfort

Bergweg 9-13

7557 BS Hengelo

074 291 89 07

hengelonoord@hubo.nl
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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 als bondcoach

Dit team heeft als coach de enige echte Sint,

daardoor komt er een cadeau bij ieder kind.

Met de pieten goed op elkaar ingespeeld.

worden altijd de cadeaus verdeeld.

Met het perfecte samenspel,

lukt het ook dit jaar wel!

O ranjepiet

Ook al woont Piet in Spanje,

deze Piet draagt altijd oranje.

Ja, het is onze eigen OranjePiet,

die altijd weer van het WK geniet.

Met de pepernoten nog in de hand,

juicht OranjePiet het hardst voor Nederland.
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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

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!

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

JUMP-XL.COM

VOOR

19.99

3 UUR
JUMPEN

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



11

Verhaal van een Noorker

Marloes Arnold-Mensink is geboren en getogen in Delden en is sinds haar 20e in Hengelo 

komen wonen. Ze woont nu bijna 7 jaar met haar gezin in De Noork aan de Dr. Schaepmanstraat.

De laatste jaren bekijkt ze de intocht ook van dichtbij. Dit gebeurt bij hun in de straat, samen 

met de kinderen, buurtkinderen en de bu-

ren. Dit is een hele traditie, elk jaar weer. De 

statafels worden dan buiten gezet met al-

lemaal lekkere dingen. Het is altijd enorm 

gezellig en ze kijken graag naar de mooie 

optocht.

Vroeger keek ze ook altijd uit naar de Sin-

terklaasperiode. De tafel stond bij hun vol 

met allemaal lekkere dingen en de warme 

chocolademelk. Het leukste was de schoen 

zetten! Het was ook altijd spannend of Sin-

terklaas langs zou komen. De herinnering 

om samen met haar broer en zusje dan te 

wachten tot Sinterklaas er wel of niet zou 

zijn, als dit niet zo was werd er hard op de 

deur gebonkt en stond er een mand vol met cadeautjes voor de deur. Toen haar zoons nog jon-

ger waren vierden ze het ene jaar bij haar ouders en het andere jaar bij haar schoonmoeder. Nu 

haar zoons 17, 15 en 11 zijn vieren ze het nu de laatste jaren met het dobbelspel, ook spannend!

Op haar oude basisschool de Twickelo in Delden stond ze samen met klasgenoten op het 

schoolplein te wachten tot Sinterklaas met zijn Pieten aankwam. Nadien werd er een viering 

gehouden in de hal waar Sinterklaas en de Pieten dan bij waren. Ze heeft verder 19 jaar als juf op 

de Sint Janschool (in de Noork) 

gewerkt. Nu werkt ze als docent 

Nederlands op Twickel Borne. 

Het mooiste aan de intocht 

vindt ze de gezelligheid met de 

buren en de blije kinderen! En 

een mooie, gevarieerde intocht 

die langskomt. Ondanks dat 

haar kinderen wat ouder zijn, 

staan zij ook graag nog in de 

straat om de intocht te bekijken.
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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

  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.

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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Kleurwedstrijd

Naam :

Leeftijd :

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

De kleurplaat kan ingeleverd in de brievenbus van de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Als je dit doet voor 19 november maak je kans op een leuke prijs. 

Voor meer informatie kijk op sintdenoork.nl
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Een impressie van de afgelopen 5 jaar
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Hoveniersbedrijf Lucq Post  T        06 19 45 20 54 

Landmansweg 123  M       Info@lucqpost.nl 

7557 ZA Hengelo  W      lucqpost.nl 

PASMAATWEG 36 - HENGELO | WWW.LICHTCENTRUMHENGELO.NL

DE GROOTSTE VERLICHTINGSSPECIAALZAAK VAN OOST NEDERLAND! 

MEER DAN 1500 M2 AAN VERLICHTING
EN DESKUNDIG LICHTADVIES

MEER DAN 1500 M2 AAN VERLICHTING

Zondag open van 12.00 - 17.00 uur

Capitool 10  •  7521 PL Enschede  •  Nederland
www.pescheck.io
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Intocht De Noork

Vorig jaar was de 75ste intocht in De 

Noork, dit jaar gaan we voor nummer 76! 

Op zondagmiddag 20 november komen 

Sint-Nicolaas en zijn pieten in de wijken 

Sterrenbuurt, Klein Driene en De Noork, 

met als hoogtepunt de begroeting van Sin-

terklaas op het kerkplein van de Onze Lieve 

Vrouwekerk.

De start van de intocht is om 14.00 uur, de aankomst op het
Onze Lieve Vrouwekerkplein om ongeveer 16.00 uur.

 De intocht gaat via
 onderstaande route:

 Deurningerstraat
 Castorweg
 Josef Haydnlaan
 Oude Postweg
 Oldenzaalsestraat
 Deurningerstraat
 Dr. Schaepmanstraat
 Sloetsweg
 St. Janstraat

 Voor de meest actuele informatie verwijzen we

 graag naar onze website: www.sintdenoork.nl 

Wanneer u bewoner bent langs de route, vragen wij als organisatie uw auto op dit tijdstip elders te parkeren.

Dit vanwege de veiligheid en optimale doorgang. Alvast dank voor uw medewerking!

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



18

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

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

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

info@cartoletters.nl  •  www.cartoletters.nl
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Kleuren maar!

Kleurplaat met lettertjes



Marskant 16, Hengelo
Telefoon 074 - 2433770
www.kamers-zonwering.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

Oldenzaalsestraat 213  •  7557 GK  Hengelo
Tel.: 074 852 77 44  •  www.deblijebelg.nl

Hier had uw advertentie kunnen 
staan voor het goede doel.

Interesse?
Stuur een e-mail

met uw gegevens naar:
info@sintdenoork.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

LE
T O

P!

NIEU
W

 A
DR

ES

P/A VAN DER VALK HOTEL HENGELO
BORNSESTRAAT 400, 7556 BN HENGELO  |  T 074 250 34 30

E INFO@BYOU-COSMETICS.NL  |  W WWW.BYOU-COSMETICS.NL

Ons 16 koppige Goorse dweilorkest struint van feest naar feest voor de 
nodige Swing! Of het nu gaat om een verjaardag, een huwelijksfeest of 
een bedrijfsfeest de Hofbloazers weten er altijd een feest van te maken.



Even voorstellen...

Pietenteam:

Dit team behoort tot de grote favorieten,

het is het team met onze eigen Pieten!

Samen is dit het perfecte team

voor een potje voetbal,

maar ook bij het bakken van pepernoten

of bij Ozosnel in de stal.

We zijn altijd erg op het Pietenteam gesteld,

bij het bezorgen van de cadeautjes en op het veld.

TwentePiet:

Deze Spaanse piet,

weet voor welk team hij de ballen wegschiet.

Naast dat hij elk kind voorziet

van Twente spullen,

houdt hij ook van pepernoten smullen.

Wedstrijden spelen in de Grolsch Veste,

dat kan hij als de beste.
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DierenwinkelXL

Oude postweg 182         
7557 DJ Hengelo
074 - 29 117 10

Jos ter Brugge

w w w . a c t i e f t w e n t e . n l

Gespecialiseerd in:

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

• Elektronica onderdelen
• Meetapparatuur
• Beveiliging
• Aansluitmaterialen

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

OUDE POSTWEG 186, 7557DJ  HENGELO

06 30 93 28 90 GUVENSLAGERIJ074 785 17 28 

Vers van het mes, voor al uw vleeswaren.
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Goede doelen

Stichting GOAL

Na de 75ste intocht heeft Stichting GOAL een gift ontvangen,

hieronder vertellen zij wat er met het geld gedaan is:

Stichting GOAL werd als goed doel uitge-

nodigd en mocht plaatsnemen in de koets in 

de intocht. Vol verwachting klopte mijn hart, 

toen ik aankwam bij de opstelling van de in-

tocht. Tal van Pieten druk in de weer, want de 

intocht moest natuurlijk wel gesmeerd lopen. 

Ondanks al die drukte voor de organisatie was 

het ontvangst “warm”, terwijl buiten de tem-

peratuur om het vriespunt lag. 

Er volgde een mooi welkomstwoord en toen werden de cheques uitgereikt voor drie goede doelen. Eén 

ervan was Stichting GOAL en we konden een geldbedrag tegemoet zien van maar liefst n 2500,75!!! Dat is 

GIGANTISCH en Stichting GOAL is daar ENORM blij mee!!

Stichting GOAL organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten in de mensen met een verstandelijke beper-

king en de ouderenzorg. Dat doen ze financieel, maar ook door mee te helpen bij de activiteiten. De doelgroep 

is qua leeftijd wellicht de kinderjaren ontgroeid, maar er zijn veel raakvlakken. Veel mensen met een verstande-

lijke beperking zblijven qua verstandelijk niveau altijd kind en de ouderen die in een zorginstelling wonen en 

aan het dementeren zijn, gaan terug naar hun “kind zijn”. 

Door het jaar heen heeft stichting GOAL tal van activiteiten. Eén ervan is Het IJsfestijn op IJsbaan Twente. 

Onder aanvoering van schaatsicoon Gianni Romme, kunnen gehandicapten en kwetsbare ouderen op hún 

manier “schaatsen” op het ijs. Op een stoel of met een rolstoel het ijs op en om daar hun rondjes te kunnen 

maken. Daar zijn extra handen voor nodig en gelukkig hadden we die vanuit de De Noork! Ze hielpen mee met 

het schaatsen, maar waren ook druk in de weer met het koffie schenken, erwtensoep serveren en natuurlijk de 

gezellige praatjes te maken met de deelnemers. Een absolute meerwaarde voor iedereen.

De glunderende gezichten van de deelnemers spraken voor zich. SAMEN genieten en SAMEN scoren, daar 

doen we het voor!

Wij willen Stichting Sint Nicolaasaktie “De Noork” enorm bedanken voor het geweldige bedrag en tevens de 

enthousiaste ondersteuning bij het schaatsen. De deelnemers en wij hebben enorm van jullie genoten! Dank 

u Sinterklaasje!☺

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van n 2.500,75 mogen
ontvangen van Stichting Sint-Nicolaasaktie De Noork”

www.stichtinggoal.nl
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Goede doelen

Skik in Twente

Rond de 75ste intocht ontving Skik in Twente een cheque uit handen van de Sint. Hier vertellen zij wat er met het 

bedrag is gebeurd.

Nederlanders gaan graag op vakantie. Maar er zijn ook gezinnen met opgroeiende kinderen die niet op va-

kantie kunnen, omdat tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen 

kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie, waardoor deze vakanties kostbaar worden. 

Stichting Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële 

draagkracht ontbreekt.

Om deze all-inclusive vakanties te kunnen aanbieden heeft de Stichting Skik in Twente geld nodig, immers de 

stichting wil datgene bieden aan de families dat een vakantie zo bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, 

privacy, comfort, culinair genieten, entertainment en gezelligheid.

Mantelzorgende gezinnen met opgroeiende kinderen hebben tijdens zo’n vakantie bovendien behoefte 

aan professionele zorg, extra veiligheid, begrip en lotgenotencontact, wanneer één of meer gezinsleden chro-

nisch en/of ernstig ziek is of een lichamelijke/verstandelijke beperking heeft. Skik in Twente onderkent de es-

sentie van een letterlijk zorgeloze vakantie, zodat het gezin nieuwe energie kan opdoen voor het dagelijkse 

leven, dat voor hen in het teken staat van continue zorg.

Nu ontvingen we vorig jaar een prachtige cheque van € 2.500,75 van Stichting Sint Nicolaasaktie “De Noork”. 

Een prachtig bedrag dat we aan een familie, bestaande uit twee personen, hebben kunnen besteden. Het gezin 

wat op vakantie is geweest bestaat uit een moeder en een zoon. Dit gezin bevindt zich in een complexe situatie 

met veel zorgtaken op allerlei gebieden. De zoon is geboren met een chromosomale afwijking waardoor hij 

volledig afhankelijk is van zijn moeder en externe zorg. Hij is spastisch, kan niet lopen en voor zichzelf zorgen; 

denk hierbij aan eten, douchen, aankleden etc. Overdag ligt de zoon in een aangepaste rolstoel of op bed. 

Communiceren met hem gaat via eenvoudige gebarentaal omdat praten niet mogelijk is. Zijn gezondheid is 

erg kwetsbaar, hij heeft veel problemen met de ademhaling, hij maakt gebruik van medische apparatuur en 

hulpmiddelen. Zijn moeder en de externe zorg zijn 24/7 beschikbaar om te kunnen ingrijpen. Om deze vakantie 

mogelijk te maken moest er een aangepast huis worden gehuurd, alle hulpmiddelen en medische apparatuur 

moesten ook vervoerd worden. Aangepast rolstoelverhuur en hulpmiddelen geregeld. Ook ging de externe 

zorg mee op vakantie. 

We zijn ontzettend blij met alle giften die we ontvangen, het gezin heeft ontzettend 

genoten. We hopen nog veel gezinnen een vakantie te kunnen aanbieden. 

Stichting Skik in Twente

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van n 2.500,75 mogen
ontvangen van Stichting Sint-Nicolaasaktie De Noork”

www.skiktwente.nl
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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

Stichting Kinderlach Twente

Na de intocht in De Noork heeft Stichting Kinderlach Twente

een cheque van n 2500,- mogen ontvangen. In onderstaande

tekst vertellen ze wat er met het bedrag gedaan is:

Vorig jaar heeft de Stichting Kinder-

lach Twente een mooie cheque van Sin-

terklaas mogen ontvangen. Wat waren 

we blij verrast! Met dit bedrag hebben 

wij weer een lach op het gezicht geto-

verd van diverse kinderen die het moei-

lijk hebben. Dit jaar staat ons hoofddoel 

in het teken van kinderen van de voed-

selbank in Hengelo, Borne en Goor. Met 

de huidige gestegen kosten van o.a. 

energie en voedingsmiddelen, hebben 

deze kinderen het extra zwaar omdat 

er nog minder overblijft om iets leuks te 

doen!

De kinderen konden kiezen uit vier activiteiten te weten, een rondleiding bij FC 

Twente, een bezoek aan Ouwehands Dierenpark, midgetgolfen bij Glowgolf En-

schede of het uitzoeken van een cadeau. Ook hebben wij dit jaar nog een mooie 

prinsessen-wens van Nina uit Ootmarsum in vervulling laten gaan. Begin septem-

ber hebben we een leuke middag voor vluchtelingenkinderen georganiseerd. Er 

was een pannakooi, stormbaan, springkussen, ringgooien, koekhappen, bootcamp, 

sumoworstelen en de kinderen konden zich laten schminken. Natuurlijk is er ook 

gedacht aan lekkere versnaperingen. Er werden poffertjes gebakken, tussendoor 

werden er lekker gekoelde drankjes geserveerd en als afsluiting konden de kinderen 

(en ouders) zich tegoed doen aan frietjes en een lekkere snack. De kinderen hebben 

genoten, we hebben heel wat lachjes op de gezichten gezien!

Zoals jullie kunnen lezen hebben we met jullie bijdrage hele mooie dingen kun-

nen doen, dus nogmaals heel erg bedankt namens de kinderen!

Stichting Kinderlach Twente

“Vorig jaar hebben we een bijdrage van n 2.500,- mogen
ontvangen van Stichting Sint-Nicolaasaktie De Noork”

www.kinderlachtwente.nl
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www.denfcomputers.nl
info@denfcomputers.nl

Michelle’s
H A A R M O D E

Michelle Markslag

Effinck 31  •  7475 GK Markelo  
0547 - 72 40 72 

I. michelleshaarmode.nl
E. info@michelleshaarmode.nl

F. Michelle’s Haarmode

Dakterras van 40m2
Mancave met pooltafel,        
 dartbord en sjoelbak.
Sauna (indoor)
Overdekte buitenkeuken met 
 Weber BBQ
Voor de kinderen: speelgoed,
(kleur)boeken en buitenspeeltuin
Vele wandel- en fietsroutes vanuit
het huis

        Villa 
   Silberberg
In dit luxe 8 persoons 
vakantiehuis in Winterberg 
(Sauerland) kom je even 
helemaal tot rust.

Er is volop vermaak:

Boek je verblijf via
 www.villasauerland.com

 
         @villasilberberg |         villa_silberberg

Voel je 
welkom in
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Verhaal: Hulppiet en het geverfde voetbalveld

Op een dag werd ik bij Sinterklaas geroepen. Sinterklaas vroeg aan mij of het binnenplein van het Kasteel wilde ver-

ven want die lag er wat ‘kaaltjes’ bij. “Natuurlijk, geen probleem. Ik houd van verven, ik ga er meteen mee bezig!” zei 

hulppiet. “Fijn hulppiet, wat fijn dat je dat wilt doen en doe voorzichtig. Oh en hulppiet voor ik het vergeet, kies je wel 

even een beschaafd kleurtje uit?”

“Tuurlijk Sinterklaas, ik weet wat ik doe, komt helemaal voor elkaar.”

Hulppiet ging vervolgens naar kleurpiet toe om een kleurtje uit te zoeken. Maar helaas was kleurpiet een dagje 

weg. Hulppiet kon dus de kleuren uit de potten verf die hij zomaar had gepakt zonder te kijken, niet uitproberen.

Maar hulppiet weet natuurlijk alles hééél goed en gaat er gewoon vanuit dat het goed gaat komen. 

Hij gebruikt al zijn kracht om alle grote potten verf op zijn karretje te zetten. Dit waren er wel heel veel voor de 

grote binnenplaats.

Voorzichtig gaat hulppiet met het karretje door de gangen van het kasteel. Hij heeft zelfs de verfpotten beschermd 

tegen de acrobatenpieten die springend langskwamen lopen. Maar alles verliep goed, totdat het met het karretje 

bij het kamertje van muziekpiet komt, precies toen hij voor de deur stond kwam muziekpiet uit de kamer stormen. 

Muziekpiet moest zo nodig plassen dat hij niet eens zag dat het karretje bijna omver werd gegooid. Dit ging maar net 

goed. Gelukkig geen ongelukken meer.

Eenmaal op de binnenplaats aangekomen voelt Hulppiet iets onder zijn linkerschoen, hij keek naar beneden en zag 

dat de veter van zijn rechterschoen eronder was gekomen. Hij struikelde pardoes over het karretje...

Alle blikken begonnen te wankelen op het karretje en iets later rolde ze allemaal zo over het binnenplein heen...

Kijk, dat is niet eens zo heel erg. Want de potten moeten toch van het karretje af. Maar de deksels sprongen al-

lemaal open, en wat zag hulppiet? Het was groene verf! KNALGROENE VERF! Dat is toch helemaal geen rustig kleurtje 

zoals Sinterklaas dat wilde? Het is toch geen gezicht? De hele binnenplaats was groen... Verschrikkelijk! Hulppiet pro-

beert nog even de verf op te vegen maar dat maakt het alleen maar erger.

Hulppiet werd verdrietig en kon er niks meer aan doen. Binnen een korte tijd leek het plein wel een groen grasveld!

lees verder op pagina 33
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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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Hulppiet en het geverfde voetbalveld (vervolg)

Vervolg van pagina 31

Nou, als Sinterklaas hier achter gaat komen? 

Hulppiet blijft verdrietig voor zich uit kijken. Eén 

voor één komen de andere pieten de binnenplaats 

op lopen. Ze schrokken zich een hoedje. Hoogte-

piet vraagt aan Hulppiet: “Wat heb je nou gedaan?” 

Hij ging even meten hoe hoog dit gras staat. Daar-

na vraagt Hulppiet aan Hocuspocuspiet of hij hem 

wil helpen om dit allemaal weg te toveren, Omdat 

hij zich zo schaamde. Muziekpiet komt het plein op 

lopen en begint over een groene weide te zingen. 

De acrobatenpieten gingen nu buiten weer kunst-

jes doen alsof ze in de gymzaal waren. Kleurpiet 

vond het een prachtige kleur! Aan profpiet vroeg 

hulppiet of hij iets kon maken wat de kleur ging oplossen. “Nou.” zegt profpiet. “Met mijn kennis en jarenlange ervaring, 

moet ik er wel iets op kunnen bedenken. Maar wat is eigenlijk het probleem?”

“Het probleem?” roept Hulppiet. Het probleem is dat de hele binnenplaats gifgroen is geworden en dat Sinterklaas 

woedend zou zijn als het dit allemaal ziet! “Ach wel nee”, zei profpiet. “Dat zal wel meevallen, en bovendien biedt dit 

groene plein ons tal van nieuwe mogelijkheden. We zouden er bijvoorbeeld op kunnen voetballen.” “Jaaaa, voetbal-

len!” riepen alle pieten in koor. “Voetballen? Hier? Op de binnenplaats?” stamelde Hulppiet. “Maar natuurlijk Hulppiet.” 

zegt Profpiet. “Wacht ik ga kleurpiet om witte verf vragen zodat hij er witte lijnen op kan verven. Kluspiet mag twee 

doelen erop bouwen. En ikzelf, ik heb nog wel een bal!”

Een uurtje later hadden alle pieten hun voetbalkleren aan. Iedereen was vrolijk, er wedden twee teams gemaakt 

en zo werd gingen ze voetballen. Alle pieten dachten ineens aan het WK, zouden ze hier ook aan mee kunnen doen? 

Hulppiet dacht van niet. Maar ze konden wel hun eigen toernooi houden.

Zodra ze klaar waren met werken werd er elke dag gevoetbald, soms won Hulppiet en soms won het andere team.

En Sinterklaas? Sinterklaas vond het prachtig om te zien! Hij kwam altijd kijken tijdens de wedstrijden.
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Deskundig advies en uitvoering
Michel Pot  |  Tel.: 06 - 250 323 19  |  info@lamegro.nl

Sloetsweg 122
7557 HR Hengelo
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Zoek de 10 verschillen

De oplossing is te vinden op pagina 43

Kun jij alle verschillen zien? Als je goed zoekt dan vind je er tien!
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Oude Postweg 131

7557 DC Hengelo

Telefoon: 074 - 250 33 60

martinmoes@home.nl

Wij creëren vette 
inrichtingen 
voor professionals
www.katoprojecten.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

Buitenweg 2 | 7545 SP  Enschede
Tel.: 053-4315000
E-mail: info@kruisadministratie.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 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 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!

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:

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

✂︎
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Oldenzaalsestraat 235 - Hengelo (ov)
info@kapsalonbeerlage.nl www.kapsalonbeerlage.nl

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
 074 - 291 46 21
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Arretjescake met pepernoten

Arretjescake, maar dan met pepernoten.

Gemakkelijk om te maken, en heerlijk om te eten!

Lees hier hoe je het maakt:

Wat heb je nodig?

- 200 gram pepernoten

- Eventueel enkele chocoladepepernoten

- 50 gram pure chocolade

- 60 gram cacaopoeder

- 200 gram bruine basterdsuiker

- 150 gram roomboter

Hoe maak je deze arretjescake?

- Meng de basterdsuiker en cacaopoeder in een grote kom. Laat vervolgens de roomboter smelten.

 Dit kan in de magnetron of in een pannetje.

- Meng de boter met de suiker en cacao.

- Laat in een pannetje de chocola smelten en voeg deze ook toe aan het mengsel in de kom.

- Voeg vervolgens de pepernoten toe aan het mengsel. Je kunt de hele pepernoten toevoegen,

 breken is niet nodig. Bewaar eventueel nog wat pepernoten om deze later bovenop te leggen.

- Neem een cakevorm en vet deze in met een beetje boter. Je kunt ook bakpapier gebruiken. 

- Doe het mengsel in de vorm en zorg dat het gelijkmatig verdeeld is. Druk eventueel nog een paar peper-

 noten bovenop de cake. Je kunt er ook voor kiezen om bovenop een paar chocoladepepernoten te leggen.

- Zet de arretjescase in de koelkast. En nu maar wachten.

 Minimaal 2 tot 3 uurtjes geduld en de arretjescake is klaar om gegeten te worden.

Geniet er van! Maar eet niet te veel, want je raakt er erg van vol☺.
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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?
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Waar komt u ons allemaal tegen?

Kijk op onze site www.sintdenoork.nl
voor de meest actuele informatie

Zondag 13 november:
Intocht Slangenbeek
Zondagmiddag 13 november maken Sinterklaas en 

zijn pieten de ronde door Slangenbeek. De intocht be-

gint om 14.00 uur en later wordt de Sint onthaalt bij 

wijkcentrum Slangenbeek. Let op! Dit jaar een wijzi-

ging in de route. De gehele route is te vinden op de 

site:  www.sintdenoork.nl

Zaterdag 19 november:
Aankomst Hasseler Es (onder voorbehoud)
Zaterdagmiddag 19 november komt Sinterklaas sa-

men met een aantal pieten aan bij het Kulturhusop in 

de Hasseler Es.

Zondag 20 november:
Intocht in De Noork
Op zondagmiddag 20 november komen Sinterklaas 

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 Vrou-

wekerk.

Bij u thuis
Sint-Nicolaas en zijn pieten kunnen ook bij u op be-

zoek komen. Via onze website www.sintdenoork.nl 
kunt u een bezoek boeken, zie voor meer informatie 

pagina 5 van dit boekje.

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

Social Media
Stichting Sint-Nicolaasaktie “De Noork” is actief op 

Facebook, Snapchat en Instagram. Volg ons via:

 facebook.com/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

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

www.ledernijhofhengelo.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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Oplossing Zoek de
verschillen van pagina 35:

Colofon

Oplage : 3000 ex.

Redactioneel  : Lotte, 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.

Bestuur

Voorzitter : Tom

Penningmeester : Bart

1 De “A” in de vlag

2 Kleur van de muts
 van de “gele Piet”

3 Bovenste stuk sok
 van de rechter Piet

4 Streep op oranje hesje

5 Kleur cadeautje links op bakfiets

6 Bril rode Piet

7 Kleur pak voorste Piet

8 Sok linker Piet

9 Schoen middelste Piet

10 Hoed Piet midden achter

Foto’s

Er worden door Fotopiet en anderen foto’s 

gemaakt tijdens de intochten. Bij het bekij-

ken van de intocht ga je ermee akkoord dat 

je op de foto gezet kunt worden. De foto’s 

worden op onder andere de website en 

Facebook gepubliceerd.

Staat er een foto tussen waarop jij (of je 

kind) te herkennen is en wil je dat deze ver-

wijderd wordt? Neem dan via Facebook of 

via info@sintdenoork.nl contact op.




