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Stap binnen bij de VVV, daar krijg je geen spijt van!
Wil jij meer weten over Hof van Twente? Stap dan eens binnen bij een VVV Informatiepunt.  
VVV Informatiepunten
Bij de VVV Informatiepunten in de Hof vind je alles wat je wilt weten over deze mooie regio. Naast boeken in het Twents, leuke 
souvenirs en de evenementenagenda is er ook een uitgebreid assortiment routekaarten. Want, het verkennen van Hof van Twente 
kan uitstekend op de fiets, wandelend, maar ook met de auto. Maak je ommetje eens in een andere richting: ongetwijfeld kom je op 
plekken waar je nog niet eerder bent geweest! 

Online informatie
Op visithofvantwente.nl vind je 24/7 een volledig overzicht van evenementen, de mooiste routes om te downloaden, accommodaties, 
restaurants en ontelbare tips voor een dagje uit. Mis niets en volg Visit Hof van Twente ook via sociale media als Facebook, Instagram 
en Twitter.

En… dat is zeker niet alleen interessant voor onze bezoekers, ook voor jou als inwoner is er genoeg te ontdekken!

VVV Tourist Info in Hof van Twente
VVV Informatiepunt Markelo
Infocentrum Markelo | Goorseweg 1, 
7475 BB Markelo | 0547-760015 | info@visitmarkelo.nl
November t/m maart                                                
Dinsdag t/m zaterdag  10.00-13.00 uur
April, mei en oktober 
Maandag t/m zaterdag 10.00-14.00 uur
Juni t/m augustus                         
Maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur
September                
Maandag t/m zaterdag 10.00-15.00 uur

VVV Informatiepunt Diepenheim
Cultuurcentrum Herberg de Pol | Raadhuisstraat 8, 
7478 AG Diepenheim | 0547-352911 | info@visitdiepenheim.nl
Zomerseizoen
Werkdagen     09.00-18.00 uur
Weekend   10.00-18.00 uur
Winterseizoen
Werkdagen     09.00-18.00 uur
Weekend   10.00-16.00 uur

VVV Informatiepunt Goor
Joos Wonen
Grotestraat 147, 7471 BN  Goor | 0547-260068
Dinsdag t/m zaterdag   10.00-17.00 uur

VVV Informatiepunt Delden
The Readshop Express | Langestraat 19, 7491 AA Delden
074-3766363 | info@visitdelden.nl
Zomertijd
Maandag t/m zaterdag  10.00-15.00 uur 
Wintertijd
Dinsdag t/m zaterdag   11.00-15.00 uur

VVV Informatiepunt 
Delden

VVV Informatiepunt 
Markelo

VVV Informatiepunt 
Diepenheim

VVV Informatiepunt 
Goor

* Dit zijn de reguliere openingstijden. Momenteel kan dit afwijken vanwege de maatregelen.
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Winter in Hof van Twente!
 
Nu het winterseizoen is aangebroken, lijkt het soms zo fijn om lekker warm binnen te blijven en dat is het ook. Tegelijkertijd mist 
u dan zoveel moois wat Hof van Twente u als inwoner of bezoeker te bieden heeft. 

We leven nog steeds in een bijzondere tijd waarin het vaak tot op het laatste moment spannend is of iets door kan 
gaan. Dat betekent dat op het moment van schrijven van dit voorwoord nog niet alles, maar wel van alles mogelijk is. 
We zijn dan ook bijzonder trots op onze ondernemers en vrijwilligers die de moed niet opgeven en zo gauw het kan vol 
enthousiasme hun schouders eronder zetten om er iets moois van te maken. 

En dat merkt u. Of u nu te gast bent bij onze horeca, musea of landgoederen: uw gastheren en gastvrouwen staan te popelen 
om u vol enthousiasme te laten zien wat er allemaal te zien, proeven en beleven valt. En, valt er sneeuw of vriest het goed, dan 
wordt het helemaal genieten, want dan kunnen we volop langlaufen, sleeën en schaatsen. Altijd een feest voor jong en oud. 

Onze wandel- en fietsroutes zijn ook buiten de zomer verrassend mooi. Des te meer redenen om in het winterseizoen ook 
speciale wandelingen te organiseren langs bijvoorbeeld onze zeven kastelen. Als u geluk heeft, hoort u zo maar de klaaglijke 
roep van een midwinterhoorn tijdens de adventsperiode. 

Actief of ontspannen, maar genieten wordt het zeker! Ik wens u veel plezier met alle ontdekkingen die u gaat doen in de Hof. Er 
valt vast en zeker meer te beleven dan u denkt!  Dus, blijft u vooral niet te veel binnen en haalt u, als dat enigszins kan, op zijn tijd 
een frisse neus. U weet niet wat voor moois u ontdekt. Met warme kleding komt u al een heel eind. Zorgt u goed voor uzelf en de 
mensen om u heen, dan komen we samen gezond de winter door. En komt u op mooie unieke plekjes, deel ze dan met ons via 
 #wijzijnhofvantwente

Ellen Nauta-van Moorsel
Burgemeester

‘Winter in de Hof’
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Mis niets! Blijf op de hoogte van alle uitjes, activiteiten en evenementen in Hof van Twente. 
Kijk op visithofvantwente.nl en volg Visit Hof van Twente op social media!



4 Winter in de Hof  |  visithofvantwente.nl

Evenementenagenda 
Er is eigenlijk altijd wat te beleven in Hof van Twente. Dat bewijst de normaal bijzonder uitgebreide evenementenkalender. 
Een flink aantal evenementen komt voort uit traditie, maar er staan ook regelmatig verrassende nieuwkomers in de agenda. 
Helaas zijn er deze winter veel evenementen afgelast, maar gelukkig zijn er altijd mooie activiteiten die wel doorgaan! 

12 december 2021: Kerstmiddag bij Irma’s in Diepenheim 
Glühwein, warme chocolademelk, bratworst, schnitzels en pommes, dat vind je tijdens deze gezellige zondagmiddag in kerstsfeer bij 
Irma’s in Diepenheim. Een smakelijk alternatief voor de jaarlijkse kerstmarkt. Van 12.00 tot 17.00 uur. De corona-maatregelen voor de 
Horeca worden gevolgd.

18 en 19 december 2021: Beleef de Kerstmarkt bij het Witte Paard!
Het Witte Paard organiseert een sfeervolle kerstmarkt. De winterse kramen worden dit weekend buiten op de parkeerplaats ingericht 
en zijn uiteraard mooi aangekleed. Bij de entree wordt gevraagd om de Corona Check QR-code. 
Uiteraard geldt ook hier: blijf thuis bij klachten. Zo houden we het veilig en gezellig! Open tussen 11.00 en 17.00 uur.

Wil je weten …
… op welke dagen de nieuwe Nederlandse film Alles op tafel bij de Reggehof in Goor draait? 
… wanneer én waar je de klanken van de ossen- en midwinterhoornblazers kunt horen?
… welke theatervoorstellingen er gepland staan voor de komende tijd? 
… waar een eerstvolgend concert met klassieke muziek plaatsvindt? 
… wanneer je deel kunt nemen aan een georganiseerde wandel- of fietstocht? 
… wanneer de eerstvolgende Streekmarkt Twente in Delden is? 

… wat er georganiseerd wordt voor kinderen (zoals filmmiddagen) in de kerstvakantie? 

en je vindt er vast nog meer! 
Kijk op visithofvantwente.nl/agenda voor de actuele evenementenagenda

Let op! Wijzigingen voorbehouden. Voor bepaalde activiteiten kan het nodig zijn om vooraf te reserveren en is het aantal kaarten beperkt. 
Kijk op visithofvantwente.nl voor actuele informatie of neem contact op met de locatie.

De winter van… Bastiaan Pierik  
Chef-kok en eigenaar Hotel Restaurant Hof van Twente

In de winter is het in de keuken altijd iets rustiger dan in de zomer. We bereiden uiteraard met zorg 
het komende seizoen voor met nieuwe menu’s. Verder is er in ons hotel altijd wel iets te doen. Zo 
plannen we iedere winter een verbouwing. Dit jaar wordt de entree van het hotel verbouwd en 
plaatsen we een lift, zodat mensen die minder mobiel zijn ook op de eerste verdieping kunnen 
logeren. Naast een grote verbouwing zijn kleine renovaties en het vervangen van meubilair iedere 
winter aan de orde. 

In het laagseizoen heb ik meer tijd voor het gezin en mijn hobby. We gaan als gezin zelf op vakantie. 
Wat de bestemming dit jaar gaat worden, weten we nog niet. Mijn favoriete plek in Hof van Twente 
is, heel cliché, Landgoed Twickel. Vooral in de herfst is het heerlijk wandelen: lekker rustig en volop 
tamme kastanjes. Eén avond in de week biljart ik in competitieverband, samen met mijn zoon ga 
ik graag vissen, met het gezin gaan we op stap én als kok blijft zelf uit eten gaan toch wel favoriet. 

Dat is wel het heerlijke van het winterseizoen: geurige stoofpotjes en wild! Op pagina 10 vind je één 
van mijn favoriete recepten met de heerlijke ingrediënten die passen bij dit seizoen.
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Exposities in Hof van Twente

Wijzigingen voorbehouden. Wil je meer weten over de galerieën en hun exposities? 
Kijk op visithofvantwente.nl. Hier vind je ook de gegevens van de musea die in Hof van Twente te vinden zijn.  

Winter woordzoeker

ARRESLEE   IJSBLOEM

CADEAU   MIDWINTERHOORN

FOEKEPOT   STREEKMARKT

GLUHWEIN   WINTERWANDELING

KAARSJES   HAARDVUUR

SCHAATSEN  LICHTJES

WENSEN   SNEEUW

BAKWORST   WILD

CHOCOLADEMELK  BIKEPARK

GELUKINNTUK  ERWTENSOEP

GEZELLIG   STAL

Zoek de onderstaande woorden in deze woordzoeker. 
Ze kunnen zowel van links naar rechts, rechts naar 
links geschreven zijn, als ook verticaal, horizontaal en 
diagonaal.

t/m vr 31 dec    Vrouwenhanden - Catwalk: Forces by Nature  |  Onderdeel van het Textiel Festival Twente. 
     Landgoed Twickel, Hengelosestraat, Delden

t/m za 30 dec    Werken in de textiel  |  Goors Historisch Museum, Stationslaan 1-3, Goor     
 
t/m wo  5 jan   Bert Meinen - Blue Horizon  |  MIKC|Perron 1, Stationsweg 5, Delden

t/m wo 5 jan    Striek te Kiek  |  Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a, Markelo

t/m zo 16 jan    Winterexpositie: Rita Susebeek met schilderijen, grafiek, linosneden en keramiek 
     Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo. Expositie is te bezoeken op 5, 11, 
     12, 18 en 19 dec, 8, 9, 15 en 16 januari

t/m zo 27 feb   Susanna Inglada - What are you looking at?    
     Drawing Centre Diepenheim, Grotestraat 17, Diepenheim 

t/m zo 3 april   Vietnam: Het gedroomde paradijs  |  Museum No Hero, Hengelosestraat 2, Delden

t/m zo 3 april   Surprise!  |  Museum No Hero, Hengelosestraat 2, Delden

t/m zo 3 april   Jasper Abels: PRETTY SORROW  |  Museum No Hero, Hengelosestraat 2, Delden

Doorlopend    Expositie eigen werk  |  Galerie Karin Hodes, Grotestraat 58, Diepenheim

     Overzichtstentoonstelling  |  Galerie Àlafran, Grotestraat 45, Diepenheim

     Ruim 400 werken van kunstenaars uit Hof van Twente en omgeving 
     Kunstuitleen Hof van Twente, De Höfte 9, Goor

     Het complete verhaal over zout  |  Zoutmuseum, Langestraat 30, Delden
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Een winter vol actie 
in Hof van Twente 
Het Hofse landschap beleef je ineens totaal anders als het door de seizoenen verandert. Dus, kleed je warm aan en ga erop uit. 
Haal een frisse neus tijdens een fanatiek mountainbikerondje of beleef Hof van Twente eens vanaf de rug van een paard. 
Onderweg is altijd wel een gastvrije ondernemer te vinden die je met open armen ontvangt voor een kop warme chocolademelk 
bij een heerlijk warme kachel. En, heb je wel eens aan een wintersauna of langlaufen gedacht? In Hof van Twente kan het allemaal.

Slijp de ijzers
Zodra de temperatuur onder nul zakt, begint het bij veel mensen al te kriebelen. Schaatsen worden geslepen in de hoop dat het
(natuur)ijs snel dik genoeg is! In de Hof hebben we zes schaatsbanen waar bij goed koud weer geschaatst kan worden op natuurijs: 
IJsbaan Markelo, IJsbaan Zilvermeeuw Stokkum, IJsbaan BinnensteBuitenBos Diepenheim, Goorse IJsclub, IJsbaan Hengevelde en 
IJsbaan Delden. Kijk op visithofvantwente.nl/schaatsen welke banen open zijn.

Winters mountainbiken
Elk weer is mountainbikeweer! Hof van Twente heeft twee heerlijke mountainbikeroutes, waarin spannende slingerpaden worden 
afgewisseld met uitdagende singletracks. De Twickelroute bij Delden telt 70 kilometer en de route bij Markelo 30 kilometer. Liever nog 
even oefenen? Train je mtb-skills bij het Bike-Funpark in Goor, gratis een sportieve uitdaging voor iedereen!

Met paard of pony eropuit
Het samenstellen van een winterse buitenrit is kinderspel met behulp van het Paardrijnetwerk Twente. Zelf geen paard of pony en 
wel ervaring? Huur er eens één bij een manege in de Hof en ga op avontuur bijvoorbeeld op de Borkeld. 
Kijk op: visithofvantwente.nl/paardrijden. 

Eventing Experience Twente 
Na een lange tijd van bouwen werd half juli bij Manege Snorrewind het oefenterrein voor cross country geopend. 
Het terrein beschikt over natuurlijke hindernissen. Trainen kan er het hele jaar. Kijk op eventingexperiencetwente.nl

Langlaufen en wellness
Als de wereld is bedekt met een dikke laag sneeuw wordt het buiten genieten helemaal bijzonder. Bij voldoende sneeuw kun je 
Hof van Twente ontdekken op langlaufski’s. Materialen zijn te huur bij Aparthotel Delden. Genoeg van de witte wereld? Duik dan 
de sauna en wellness van het hotel in om weer op te warmen of ga voor een heerlijke warme chocolademelk bij onze lokale horeca.

Kilometers wandelplezier 
Verken Hof van Twente met het uitgebreide Wandelnetwerk Twente en stel eenvoudig je eigen route samen. Of kies voor een 
kant-en-klare (thema)route: zoals de cultuurhistorische Kerkepaden-Tichelroute Markelo of de Umfassungsweg op landgoed Twickel. 
Kijk op visithofvantwente.nl/wandelen voor kant-en-klare routes en de link naar de webshop met nog meer routes.

Fiets je warm 
Het gevarieerde landschap vol natuur en cultuur is elk seizoen een ware traktatie. Kilometers heerlijke fietspaden liggen voor je klaar! 
Maak je eigen route met de knooppunten of pak een pasklare route, zoals de populaire Zes kastelen Fietsroute Diepenheim of de Hof 
van Twente route. Meer informatie: visithofvantwente.nl/fietsen
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MTB-route aangeboden door Routenetwerken Twente en HofMarketing | visithofvantwente.nl/routes 

Speciaal voor jou: dé MTB-route 
over landgoed Twickel
Een tandje bij
Je las het al in deze krant: Hof van Twente heeft twee fantastische mountainbikeroutes. 
Eén van deze routes, die bij Delden, staat hieronder voor je uitgewerkt. 

Kies zelf de startplaats 
Je kunt de route op verschillende plekken starten, zie de grijze i’tjes op de kaart. De route is onderdeel van het Mountainbikenetwerk 
in Twente, dat inmiddels al 1.000 km aan MTB-routes telt. De Twickelroute is totaal 70 kilometer.  
 
Routebeschrijving
Een uitgebreide routebeschrijving is te koop bij de VVV Informatiepunten in Hof van Twente. 
 
Liever fietsen of wandelen? 
Kijk op visithofvantwente.nl/routes voor nog meer kant-en-klare routes 
en de online routeplanner waarmee je eenvoudig zelf een route samen kunt stellen. 

        Winter in de Hof  |  visithofvantwente.nl

Cartografie: Reijers Kaartproducties bv  Kaartbasis: MapCreator.eu / ©Andes
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Een winter vol kunst en 
cultuur in Hof van Twente 
Hof van Twente is in elk seizoen een paradijs voor liefhebbers van kunst en cultuur. 
Er zijn in Nederland maar weinig gebieden waar je zoveel kunst en cultuur vindt als in de Hof. 
Zo telt Diepenheim verreweg de meeste galerieën, musea, ateliers en podia per vierkante meter.
Ook deze winter is er tijd voor Kunst en Cultuur in de Hof, waaronder veel tradities. 

De Oale Roop
In Twente kennen we veel unieke tradities. Eén van de tradities is het midwinter- en ossenhoornblazen in de Adventstijd. Kijk niet 
raar op als je ineens de klaaglijke klanken op het koude platteland hoort! Volgens traditie mag er alleen geblazen worden in de 
adventsperiode, tussen de eerste advent en de drie koningen. Silvo Busschers is midwinterhoornblazer en vertelt daar in deze 
krant wat meer over. In de Hof zijn meerdere verenigingen die een programma hebben samengesteld.  
Kijk op visithofvantwente.nl voor het overzicht. 

Traditie: kniepertjes bakken
Het wafelijzer sist al, de koekjes zijn in de maak. Een echte traditie is het bakken van kniepertjes en nieuwjaarsrolletjes voor 
Oud & Nieuw. Maar wat wordt er nu eigenlijk gebakken? Kniepertjes of nieuwjaarsrolletjes? Een kniepertje is een plat wafeltje 
die wordt geknepen tussen het wafelijzer. Wordt de wafel met een houten stokje tot een rolletje gedraaid, dan heet het een 
nieuwjaarsrolletje. Weten waar ze dit jaar de traditie in ere houden? Kijk op visithofvantwente.nl. 
Zelf aan de slag kan ook, gebruik het decenniaoude familierecept hiernaast van Jo Wolberink (94 jaar) uit Diepenheim. 

Bezoek een museum
Ben je wel eens bij Museum No Hero in Delden geweest? Deze winter zijn daar drie exposities. Stuk voor stuk het bekijken 
waard: ‘Vietnam; het gedroomde paradijs’, ‘Pretty Sorrow’ van Jasper Abels en ‘Surprise!’. In het Goors Historisch Museum 
ontdek je alles over de textielgeschiedenis van het Twentse Haagje. Maak in Diepenheim kennis met het vernieuwde Drawing 
Centre, hét kunstpodium voor tekenen in Nederland. Kijk op visithofvantwente.nl voor het complete overzicht en actuele 
openingstijden. 

Hoe maak je een foekepot? 
Foekepotten is de oudste traditie van Hof van Twente (en misschien ook wel de smerigste…). 
Vrijwilligers van Kindvriendelijk Goor maken de varkensblaas schoon (500 stuks!). 
Daarna worden ze opgeblazen als een ballon, zodat ze kunnen drogen. Na twee weken drogen 
in een warme en dichte ruimte, worden de blazen nat gemaakt voor een goede foekepot. 
Er komt een bamboe rietje aan en vervolgens worden ze over een bloempot getrokken en goed 
vastgemaakt. Een stukje klei in het gat aan de onderkant zorgt ervoor dat er geen lucht meer 
binnen kan komen. 

De foekepot moet nog een paar dagen op een droge warme plek opgehangen worden, zodat 
de varkensblaas hard wordt en er geluid uitkomt als je met je vinger over het bamboe rietje 
gaat het traditionele foeke foeke geluid. Volgens traditie gingen de kinderen op Oudjaarsdag 
in Goor langs de deuren om centjes op te halen en daarbij werd natuurlijk ook gezongen!

Tip:Op bladzijde 5 van deze krant staat een overzicht van de exposities bij musea en galerieën in Hof van Twente. 
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Vervolg kunst en cultuur in Hof van Twente
Naar de film 
Voor een goede film hoef je de Hof niet meer uit. Na een zomer vol films, gaat de Reggehof hiermee door. Alles op tafel, 
Sing2 en Spencer zijn een aantal films uit de programmering bij de Reggehof in Goor. Ook in Herberg de Pol in Diepenheim, 
het Parochiehuis in Delden en het Beaufort in Markelo worden regelmatig films vertoond. 

Adventsconcert Bachwerkplaats 
Het koor en orkest van de Bachwerkplaats onder leiding van Yt Nicolai brengen je troost en verbinding met twee typische 
adventscantates van Bach en van Telemann. Dit concert vindt op zondag 12 december van 15.30 tot 16.30 uur plaats in de 
Hofkerk in Goor.

De winter van… Silvo Busschers 
Midwinterhoornblazer Goor Diepenheim

In 1971 werd ‘onze’ club opgericht en op dat moment waren we zelfs de eerste officiële 
midwinterhoornblazersvereniging. Samen met negen andere midwinterhoornblazers houd ik ook 
deze winter de traditie in ere. Vroeger werden de boze geesten door het blazen verjaagd en de 
goedgezinde welkom geheten. Vanaf de eerste zondag van de advent hoor je regelmatig de “oale 
roop” over de Twentse akkers. Ondanks dat het soms best koud is buiten, is het blazen fantastisch 
om te doen. Het geluid is erg herkenbaar en over grote afstand te horen. 
Wil je weten waar en wanneer we optreden in Hof van Twente? 
Kijk op bladzijde 8 van deze krant of op onze website mwhgoordiepenheim.webnode.nl

Tot horens! 

Recept nieuwjaarsrolletjes 
Benodigdheden Benodigdheden 
1 1 pondpond  suikersuiker (500 gram) (500 gram)
2 eieren2 eieren
2 ons boter (200 gram)2 ons boter (200 gram)
1 pond bloem (500 gram)1 pond bloem (500 gram)
2 theelepels kaneel2 theelepels kaneel
2 theelepels anijszaad2 theelepels anijszaad
Ongeveer 150 milliliter waterOngeveer 150 milliliter water

BereidingswijzeBereidingswijze
- Smelt de- Smelt de  suiker in heet water (bij voorkeur in een klein kopje)suiker in heet water (bij voorkeur in een klein kopje)
- Smelt de boter in een steelpan - Smelt de boter in een steelpan 
- Zeef de bloem boven een beslagkom- Zeef de bloem boven een beslagkom
- Vervolgens doe je alle ingrediënten op de bloem in de beslagkom- Vervolgens doe je alle ingrediënten op de bloem in de beslagkom
- Mix het mengsel tot een glad geheel- Mix het mengsel tot een glad geheel
- Als het beslag te dik blijft, kun je nog wat water of melk toevoegen. - Als het beslag te dik blijft, kun je nog wat water of melk toevoegen. 
- Laat tijdens het bakken het beslag op een warme plek staan, anders dikt het teveel in. - Laat tijdens het bakken het beslag op een warme plek staan, anders dikt het teveel in. 
- Verwarm het wafelijzer voor. - Verwarm het wafelijzer voor. 
- Vergeet het ijzer niet in te vetten met een klontje boter. - Vergeet het ijzer niet in te vetten met een klontje boter. 
- Voor één rolletje doe je een juslepel beslag op het ijzer en daarna druk je het ijzer dicht. - Voor één rolletje doe je een juslepel beslag op het ijzer en daarna druk je het ijzer dicht. 
- Bak het goudbruin. - Bak het goudbruin. 
- Neem het wafeltje uit het ijzer, leg dit op een houten plank en rol direct om een houten stokje- Neem het wafeltje uit het ijzer, leg dit op een houten plank en rol direct om een houten stokje
  (uiteinde van een pollepel kan natuurlijk ook).   (uiteinde van een pollepel kan natuurlijk ook). 
- Laat de rolletjes goed afkoelen- Laat de rolletjes goed afkoelen

ServeertipServeertip
Slagroom erin en Slagroom erin en eeteet smakelijk! smakelijk! Dit oude familierecept is beschikbaar gesteld door Jo Wolberink (94 jaar) uit Diepenheim.
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Proef Hof van Twente
Eendenborst met pompoenmousse en peertjes
Recept peertjes 
• Rode wijn, water, kaneel, steranijs, suiker en jus d’orange in een pan doen
• Voeg de peertjes ook toe
• De peertjes moeten onder het vloeistof staan
• Bord op de pan zetten
• Laten koken, dan vuur zachtjes zetten en door laten koken tot het beetgaar is
• Iets laten afkoelen en dan pas het bord er af halen.

Recept pompoenmousse 
1 flespompoen, theelepel gember, 1 appel, 1 glas jus d’orange, 
½ kleine rode peper zonder zaad, 
1,5 liter kippenbouillon, 1 sjalotje,  1 theelepel knoflook, water 0,2 liter. 

• Pompoen snijden en zaden eruit halen
• Daarna de pompoen in kleine stukken snijden
• Bij de Flespompoen kun je de schil eraan laten zitten, andere pompoenen afschillen
• Licht in de pan aanbakken samen met de knoflook, sjalotje, pepertje, appel en gember
• Daarna afblussen met water en jus d’orange en dit samen mengen
• Voeg de bouillon toe en geheel in laten koken tot het goed gaar is
• Doe het geheel in de blender en maak het fijn door het geheel te zeven
• In de pan op smaak brengen met peper en zout
• Is het geheel niet dik genoeg voor de mousse, dan kun je het afbinden met aardappelzetmeel

Eendenborst 
• De eendenborst op de huid insnijden in een ruitvorm
• Op huid/vet in de pan leggen, geen boter toevoegen
• Circa 1 minuut op hoog vuur, dan omdraaien en langzaam bakken
• Ongeveer 2,5 minuut aan beide kanten bakken
• De eendenborst moet mooi rosé zijn, dan is deze het lekkerst
• Laat de eendenborst voor het serveren even rusten op een plank

Het bord naar eigen smaak opmaken.

Eet smakelijk!

De winter van… ijsmeester Arie
IJs of geen ijs, that’s the question…

‘Het is alweer bijna tien maanden geleden. Onze voorzitter had op het landelijke nieuws net 
verteld dat er al bijna vier jaar geen schaats ijs meer was geweest op Goorse IJsbaan en 
toen begon het een dikke week later plotseling te sneeuwen en te vriezen! In de verkeerde 
volgorde, dat wel. Eerst een dun laagje ijs en toen bijna veertig cm sneeuw. Man, man, wat 
een werk was dat! Toen het ijs net dik genoeg was hebben we met ruim twintig mensen drie 
dagen lang sneeuw geschoven. En dan weer met spanning afwachten of het ijs voldoende 
aangroeit zodat we kunnen schaatsen. En ja hoor, eindelijk was het zover! De kwaliteit van 
het ijs was niet om over naar huis te schrijven, maar we mochten weer. Twee lange dagen, 
met heel ingewikkelde Corona eisen, met tijdblokken van 150 man. Maar het maakte niet 
uit. Lachende kinderen, Koek & Zopie, Muziek uit de boxen. Het was al het werk ‘dubbel en 
dwars waard. Ik hoop dit jaar weer, want daar leven we voor bij de Goorse IJsclub’.

Lekker lui 
lokaal genieten

Geen zin om zelf in de keuken te staan 

of überhaupt de deur uit te gaan? 

Onze horeca bereidt de lekkerste (seizoens)gerechten 

en bezorgt die vaak ook nog eens bij je thuis.

Voor sommigen dé uitkomst tijdens feestdagen, maar laten 

we eerlijk zijn: wie vindt het nou niet fijn om in de watten te 

worden gelegd met een gerecht wat overduidelijk met liefde 

is bereid? Bestel eens een smaakvolle maaltijd met vlees, vis, 

vegetarisch of wild bij één van onze restaurants en geniet van 

culinair gemak voor jouw ontbijt, lunch of diner.

Veel restaurants, eetcafés en cafetaria’s in Markelo, 

Diepenheim, Goor, Hengevelde, Bentelo en Delden bieden 

de mogelijkheid om de heerlijkste gerechten af te halen of te 

laten bezorgen. We hebben de zaken die een afhaal- en/of 

bezorgservice aanbieden voor je op een rijtje gezet op

 www.visithofvantwente.nl
Dit recept is beschikbaar gesteld door en een persoonlijke favoriet van 
Bastiaan Pierik, chef-kok bij Hotel Hof van Twente in Hengevelde.
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Verbind de nummers
Trek lijnen van 1 naar 2, van 2 naar 3 etc. Maak de lijnen zo strak mogelijk voor de mooiste tekening. Uiteindelijk zie je een paar 
hele mooie highlights uit Hof van Twente. Klaar met lijnen trekken? Je kunt de tekening natuurlijk ook inkleuren of versieren.
Deel jouw puzzel op social media met #wijzijnhofvantwente.
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Deze puzzel is gemaakt door André Geerdink uit Goor.
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Shoppen voor de feestdagen
...en natuurlijk ook daarna doe je in Hof van Twente
Tijdens de feestdagen in het bijzonder, maar ook daaromheen is het altijd weer een uitdaging om het juiste cadeau voor de 
juiste persoon te vinden. In de verschillende plaatsen in de Hof vind je veel lokale winkels die jouw bezoekje meer dan waard 
zijn en waar je meer dan goed kunt slagen. 

Lokale winkels
Van kleding, schoenen en sieraden, antiek, brocante en vintage tot aan mooie interieurzaken en veelzijdige bloemenwinkels. 
Wandel ook eens binnen bij een uitstekende bakker, slager, groenteboer of kaaswinkel en laat je verrassen door het uitgebreide 
assortiment vol producten uit de streek. Je wordt gastvrij ontvangen en met veel enthousiasme en kennis geholpen. 

Gratis parkeren
Het blijft bijzonder in Nederland: in al onze kernen kun je gratis parkeren. Vaak zelfs
vlak voor een winkeldeur. Let op! Op een aantal plekken heb je je blauwe parkeerschijf 
nodig. Vanuit het centrum ben je ook zo weer in het groen bijvoorbeeld bij één van de 
landgoederen. 

Opwarmen bij de horeca 
Tussendoor of na het shoppen is het heerlijk vertoeven bij de horeca die Hof 
van Twente rijk is. Geniet van een kop koffie, heerlijke lunch of uitstekend diner. 

Markten
Elke donderdagmorgen Weekmarkt Markelo 
Elke vrijdagmorgen Weekmarkt Goor 
Elke vrijdagmiddag Weekmarkt Delden

Kijk voor de maandelijkse streekmarkt, fairs en andere evenementen 
op visithofvantwente.nl/agenda

Tip: 
Echt iets bijzonders nodig? Op zoek naar een speciaal cadeau voor een bijzondere gelegenheid? Dan ben je van harte welkom bij winkels als Nummer15 in Markelo, JOOS Wonen & Kado’s in Goor, de Drie Kamers in Diepenheim en het Arendshuys in Delden. Hier vind je items die nét even iets anders zijn, wordt jouw cadeau met liefde ingepakt. Verras een ander (of jezelf natuurlijk) met een bijzonder geschenk! Kijk op visithofvantwente.nl/winkelen

De winter van… Egon te Nijenhuis 
Hovenier en kerstbomen verkoper bij Nijhof Bloemist & Hovenier
Vanaf half november staat alles bij ons in het teken van de kerstbomenverkoop. Kleine bomen in pot om bij 
de deur of op tafel te plaatsen, verschillende maten voor in huis met of zonder kluit, grote bomen voor op een 
plein… De bomen zijn er in alle soorten en alles komt van onze eigen kwekerij. Al jaren is de Nordmann de 
populairste boom en dat zal dit jaar niet anders zijn. Ik vind de tijd voor kerst erg leuk. Mensen komen bij ons 
een mooie kerstboom uitzoeken voor thuis, die ze kunnen versieren om er daarna van te genieten. Ook dit jaar 
zijn er veel verse kerstbomen, die tijdens de verkoop overdekt staan opgesteld. De sfeer is altijd goed, mensen 
nemen rustig de tijd en kijken ook vaak in onze winkel met (kerst)decoratie.
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Een winter vol speeltijd 
in Hof van Twente  
Klimmen, klauteren, zwemmen, op ontdekking in een museum… 

Kinderen hoeven zich in Hof van Twente deze winter niet te vervelen!  
Warme kleren en wandelen! 
Koud weer hoeft je er niet te van weerhouden om naar buiten te gaan. In de Hof zijn meerdere wandelroutes die zeer geschikt zijn 
voor jonge wandelaars. Ken je de route Sporen uit de Tweede Wereldoorlog al? Vertrek vanaf De Hoeve in Markelo, afstand 3,5 km. 
Of het Amaliapad in Diepenheim? Je loopt de route in 45 minuten vanaf het Oranjemuseum. 

Het water in
Banen zwemmen of recreatief zwemmen kan in het moderne binnenbad van Zwembad de Vijf Heuvels in Markelo. Ook aan de 
jongste zwemmers is gedacht: er is een peuterbad met speelelement. En wist je dat de basisschooljeugd regelmatig op vrijdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur kan swingen in het water tijdens het Discozwemmen? Kijk in de agenda voor de data. 

Actief in Goor 
Op ’t Doesgoor in Goor is een heus Bike- en Belevingspark aangelegd? Iedereen kan hier op zijn eigen niveau de vaardigheden op de 
mountainbike verbeteren. Plezier voor het hele gezin! Tip: vergeet je helm niet! Vlakbij het Bikepark vind je ook het nieuwe Beweeg-
park, hier vind je een scala aan mogelijkheden om te trainen en te revalideren: evenwichtsbalken, springbokken en nog veel meer. 
Tip: vergeet je helm niet!

Binnen spelen
Bij Kinderspeelboerderij ’t Höfke in Bentelo leven alle kinderen zich uit, ook in de winter. De grote binnenspeeltuin biedt uren klim- en 
klauterplezier en in de XL Blokkenbunker kan oneindig gestapeld worden met super grote legoblokken. Voor kinderen tot vier jaar is 
er ook voldoende te ontdekken. En als (groot)ouder kun je natuurlijk gezellig meespelen, of in de zithoek ontspannen met een kop 
koffie of thee. 
Let op > vanwege een verbouwing in de keuken, is ’t Höfke vanaf januari 2022 weer geopend.

Beestenboel
In Goor vind je Kinderboerderij ’t Kukelnest. Knuffelen met dieren en uren speelplezier in de speeltuin. Net buiten Markelo ligt 
Beleefboerderij de Kleine Carrousel, een mooie kinderboerderij met speelweide, meer dan 100 dieren en lunchroom. En wist je dat je 
ook kun wandelen met ezels of alpaca’s in Markelo? Kijk op visithofvantwente.nl voor alle informatie. 

De heuvel af
Wat zou het gaaf zijn, als er weer zo’n pak sneeuw valt als afgelopen winter. Wist je dat de vijf heuvels in Markelo zich uitstekend 
lenen om er met de slee vanaf te gaan? En als er geen sneeuw ligt, dan kun je er uitstekend wandelen.  

Spelen bij de Noaber
Ook buiten Hof van Twente valt veel te spelen. Kijk eens bij Huis Verwolde in Laren, Erve Brooks in Gelselaar of haal de Kinderkaart 
Zuid Twente en Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal op bij één van de VVV Informatiepunten voor nog meer inspiratie! 
Kijk je liever online? Kijk dan op visittwente.nl.  
Uiteten met kinderen
In Hof van Twente zijn genoeg familierestaurants waar het hele gezin zich kan vermaken. Denk aan een gave speeltuin of vertier aan 
tafel. In Markelo hebben alle restaurants een speciale placemat met een kleurplaat en puzzels over Markelo zelf. 
Kijk op visithofvantwente.nl voor het overzicht. 

Evenementen voor kinderen
In Hof van Twente is eigenlijk altijd wel wat te beleven. Ook voor kinderen worden er toffe en educatieve evenementen georganiseerd. 
Deze winter is het soms onzeker of iets wel of niet door kan gaan. Online vind je altijd de actuele agenda op visithofvantwente.nl
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Wat te doen in de winter? 
Dit zijn de 10 leukste winteruitjes!  
Tijdens de winter ontdek je Twente op een compleet nieuwe manier. Trek je wandelschoenen 
aan, en haal een frisse neus in één van de prachtige wandelgebieden van Twente. Bezoek 
een kerstmarkt of geniet van de midwinterhoorn en eet typische Twentse kniepertjes bij het 
kampvuur. Liever iets spectaculairs doen? Smul op 50 meter hoogte van een culinair diner. 

Pak je agenda erbij, want één ding is zeker: 
er is genoeg te doen in Twente! 
Smakenrad Enschede 
Geniet van een maaltijd met panoramisch uitzicht, op 50 meter hoogte in het grootste reuzenrad van Nederland!
In het Smakenrad kun je genieten van een koffiearrangement, uitgebreide lunch, heerlijke sushi, borrels en culinaire diners. 
Donderdag 2 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022. 

Elephant Parade Denekamp en Ootmarsum 
Na onder andere Londen, Shanghai, Amsterdam, Rio, Dubai en Brussel kon je in 2021 genieten van deze internationale 
tentoonstelling in Noordoost-Twente. Na het succes, zijn ze blijven staan in Dinkelland. Het kleurrijk geheel van prachtige 
dikhuiden zijn te bewonderen in Denekamp en Ootmarsum t/m dinsdag 28 december 2021. 

Twente Light 
Laat je deze winter op Vliegveld Twenthe betoveren door een magisch lichtspektakel. Duizenden lichtobjecten verspreid over 
zeven sprookjeswerelden vertellen het verhaal van jouw vrijheid, door de ogen van de 9-jarige Sara. Donderdag 2 december 
2021 t/m maandag 28 februari 2022. 

Lapland Wonderdroom 
Stap in de wondere wereld van Lapland. Het pop-up winterterras is dé plek om te genieten bij knisperend haardvuur. 
Kom lekker eten of ervaar het Noorderlicht. Je kunt genieten t/m vrijdag 31 december 2021 op Landgoed Het Rheins in Enter. 

Winter Wonderland 
Beleef de magische sferen in Enschede. Loop door het Winter Wonderland en laat je verrassen! Ontmoet de lieflijke rendier-
familie met arrenslee of wandel door de romantische Long Lane of Love. Vrijdag 10 december t/m zondag 9 januari 2022.  

Eerste Nederlandse sneaker expositie  
Sneakers zijn niet meer weg te denken uit de wereld van kleding en mode. Niet alleen sporters dragen ze, ze staan ook heel 
goed onder een sportieve outfit of jurk. In het Stedelijk Museum Almelo kun je de tentoonstelling bezichtigen. De sneaker van 
ontwerp tot icoon, over alle aspecten van sneakers. Een unieke expositie, want deze is nog nooit eerder in Nederland getoond! 
Tot en met zondag 16 januari 2022. 

Kerst Drive-In 
Wil jij het ultieme kerstgevoel beleven? Kom naar de Manderveense Aardbei. De drive-in 
is helemaal omgetoverd in kerstsferen met een kerststal, kerstbomen, duizenden lichtjes 
en kerstmuziek. Bestel je favoriete wafel, smoothie, ijsje of cake-pop. Of natuurlijk een 
lekkere kop koffie of warme choco-to-go. Van zaterdag 11 december t/m donderdag 
30 december 2021. Eerste kerstdag gesloten. 
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Midwinterhoornblazen
Het midwinterhoornblazen een oeroude traditie. Tussen de eerste zondag van advent en Driekoningen wordt in Twente volop op 
de hoorn geblazen. Bekijk visittwente.nl voor een overzicht waar jij deze oude traditie kunt bewonderen! Op pagina 9 in deze krant 
lees je meer over midwinterhoornblazen in Hof van Twente.

Schaatsen in Twente 
Het échte wintergevoel ervaren? Bezoek IJsbaan Twente in Enschede. Schaatsen zijn te huur en voor kinderen zijn er hulpmiddelen 
die helpen om de eerste schaatsbewegingen te maken. 

Stap in de Winter stoomtrein 
Laat je kaartje zien aan de conducteur én beleef het Winter Trein Festijn Haaksbergen. Maak een authentieke rit met gezellige muziek, 
sfeervolle vuurkorven, warme chocolademelk en met een beetje geluk sneeuw. Dinsdag 28 december t/m donderdag 30 december 2021. 

Let op! 

Wijzigingen voorbehouden. 

Houd je bij een bezoek aan de 

geldende RIVM maatregelen. 

Kijk op visittwente.nl voor actuele 

informatie of neem contact 

op met de locatie. 




