
 

 

Bezoek de kerstman en steun de HGOV 

Je weet misschien wel dat de Hengelose Gehandicapten Vereniging ‘de Samenloop’ 
al heel wat jaren gebruik maakt van het Jachthuis aan het Bartelinkslaantje. De 
vereniging betaalde elk jaar alleen een bedrag voor de onderhoud voor het gebouw. 
Voor een kleine club als ‘de Samenloop’ was dat net op te brengen. 
 
Maar HGOV moet nu heel wat meer gaan betalen: € 5.000 per jaar voor het gebruik 
van het Jachthuis. En dat is onmogelijk voor een club met 35 leden.  
Enkele Hengeloërs die elkaar kennen van sportvereniging HGV hebben bedacht om 
geld op te halen. En dat geld mag de HGOV gebruiken om de huur van te betalen. 

Kersthuis 

De ‘actievoerders’ hebben het volgende bedacht. Je kunt tegen de kerstdagen de 
Kerstman bezoeken in zijn huis aan het Bartelinkslaantje 21 te Hengelo (je kunt 
parkeren in de Paul Pellastraat). Je kunt een praatje maken met de kerstman en let 
op: de Kerstman heeft bijzondere geheimen te vertellen! De kinderen krijgen een 
cadeautje. 
Rondom het huis van de Kerstman is een minikerstmarkt. Er staan springkussens, bij 
kraampjes kun je warme chocolademelk, glühwein en  leuke spulletjes kopen en laat 
jezelf fotograferen in een echte sneeuwbol. Leuk als kerstkaart. 
 
Er zijn vier dagen waarop je de Kerstman een bezoek kunt brengen. Het kersthius is 
open op: 

 zondag 15 december 
 vrijdag 20 december 
 maandag 23 december 
 Kerstavond dinsdag 24 december 

Je kunt zelf een voorkeurstijd- en dag aangeven. 
Voor 1 kind kost dit € 8,--, voor elk volgend kind van hetzelfde gezin betaal je € 5,--. 
Je maakt een unieke ontmoeting mee, kinderen krijgen een cadeau en je steunt de 
gehandicaptenclub; als dát geen mooie kerstgedachte is! 

Aanmelden 

Stuur een e-mail met de namen van de kinderen en de dag waarop je wilt komen 
naar info@hethuisvandekerstman.nl. Je ontvangt dan meteen een bezoektijd. Wil je 
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met een kraampje op de minikerstmarkt staan of willen helpen als vrijwilliger? Ook 
dan is een mailtje meer dan welkom. 


