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GEMIST 
Hij wilde niet vertrekken.  
Hij bleef langer dan anders. 
Hij kostte ons handenvol geld om ons tegen te wapenen. 
Hij was niet leuk meer. De winter. 
 
Al maanden keken we uit naar de lente. Maar nachtvorst, regen, sneeuw en 
hagel waren ons deel. De tekenen van de lente lieten zich zien, maar we 
konden er niet van genieten. Er kwamen voorzichtig blaadjes aan de bo-
men en de krokussen en narcissen staken dapper hun kopje boven de 
grond. We zagen het wel maar het gaf ons niet het fijne lentegevoel. We 
misten de stijgende temperaturen en het weldadige zonnetje. Waarschijn-
lijk gaat voor ons gevoel de winter meteen over in de zomer en dan hebben 
we jammer genoeg de lente gemist. Laten we hopen dat de zomer mooi zal 
worden en net zo lang als deze winter. 
 
FANTASTISCH 
Na elf jaar weten we eigenlijk wel dat het steeds weer gewoon geweldig 
gaat. Steeds weer steunt U ons enorm met Uw vrijwillige bijdrage. 
Maar toch…het blijft iedere keer weer een beetje spannend of het ook dit 
jaar weer zo grandioos zal zijn. Ja, en dat was het. Wij zijn weer hartstikke 
blij met Uw bijdrage en het feit dat we weer gewoon verder kunnen gaan 
met het wijkblad. Bedankt dat U dit blad zo waardeert. 
Is het U overigens opgevallen dat de oplage van ons wijkblad de laatste 11 
jaar met 700 exemplaren is gestegen? 
 
UIT DE OUDE DOOS 
Het lijkt ons leuk om een rubriek te starten waarin wetenswaardigheden, 
oude aankondigingen, oude familieberichten e.d. worden geplaatst die 40 
jaar geleden in dit wijkblad stonden. Wij verkeren in de gelukkige omstan-
digheid in het bezit te zijn van praktisch alle exemplaren van de laatste 41 
jaar.  
Misschien vindt U het ook wel leuk om nog eens een stukje van een oud-
pastoor te zien of een nieuwtje van 40 jaar geleden. Of misschien komt Uw 
naam nog wel eens voorbij omdat U 40 jaar geleden gedoopt werd. Of 
werd Uw naam genoemd omdat U in het huwelijksbootje stapte. 
Als er leuke dingen in het exemplaar van 40 jaar terug voorkomen, vindt U 
die in de nieuwe rubriek.  
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De diensten in onze parochie 

 
Op donderdag 25 mei is het Hemelvaart. Ter ere hiervan 
is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de Martinus-
kerk, met zang van het Martinuskoor. 

 
Eerste vrijdagviering 

 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden 
ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de 
zijzaal onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 

Familieberichten 
 

Overledenen: 
 
Lies Huijbers-van de Laar, 92 jr., Drosserstraat 
Jeanne Fievez-Huijbregts, 79 jr., Kleinakkerweg 
Nel Willemsen-Verschuren, 90 jr., Molijnstraat 
Francien Janssen, 71 jr., ’t Hofke  
 
Dopen: 
 
Joris Smit, Livornostraat 
Rosalie Smit Sibinga, Livornostraat 
Stan Boerboom, La Courtinehof 
Vince Hendriks Lammers, Gerard Brandtstraat 
Daan Hendriks, De Koppele 
 

Meimaand Mariamaand 
 
Bepaalde plaatsen op de wereld zijn voor vele gelovige 
mensen heilige plaatsen. 
 
• Lourdes 
• Scherpenheuvel 
• Handel 
• Den Bosch (de Zoete Lieve Vrouw in de St. Jan) 
In Lourdes alleen al komen jaarlijks zo’n 6 miljoen pel-
grims vanuit de hele wereld. 
Er gaan over die plekken verhalen die mensen troosten, 

bemoedigen, uitdagen. Plaatsen 
die aan het denken zetten, die 
uitnodigen tot gebed. Op die 
plaatsen voelen mensen vaak 
een grote verbondenheid met 
elkaar en soms met het hogere. 
Dit heb ik zelf mogen ervaren 
in al die jaren vanaf 1981 dat ik 
als coördinator van een groep 
verpleegkundigen en pelgrims 
naar Lourdes ga. 

 
Wat zoeken die mensen daar? 
De meesten zoeken daar troost en tegelijkertijd hoop en 
bemoediging. 
Maar wie werkelijk wil troosten moet ook perspectief ge-
ven, toekomst bieden. 
Voor zover ik dit kan overzien, zie ik mensen met ‘n blijer 
gezicht huiswaarts keren. 
Gewone mensen hebben aan Maria vele beelden en gestal-
ten gegeven. Je zou kunnen zeggen dat elke generatie met 
een nieuw hart en met andere ogen naar Maria is gaan kij-
ken. Elk tijdperk heeft zo z’n eigen mantel voor Maria 
gemaakt. 
 
De wol van vroegere eeuwen moeten we maar niet weg-
doen, maar doorgeven. 
We kunnen op dit moment nog geen mantel voor haar we-
ven. Zo ver zijn we nog niet. Wat we wel kunnen doen, is 
van de wol der eeuwen nieuwe draden spinnen. Deze en de 
volgende generatie zullen wel gaan weven. 
Maria blijft dan een centrum van levensenergie, van geloof 
en hoop en toekomst. 
 

Zuster Wilma van Zantvoort 
 

Kamerkoorconcert 
 
Het Eindhovens Kamerkoor nodigt u uit voor het concert 
“Der Herr ist mit mir”. Op het programma staan Duitse 
cantates en motetten uit de Barok. Er wordt muziek gezon-
gen van Bach, Buxtehude en Fischer m.m.v. Jan van der 
Laar, orgel. Algehele leiding: Ramon van den Boom, diri-
gent. 
Het concert wordt gehouden op zaterdag 17 juni in de An-
tonius van Paduakerk aan de Fazantlaan, aanvang 20.15 
uur en op zondag 18 juni in de Achelse Kluis, aanvang 
15.00 uur. 
De toegang bedraagt € 10,--, kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang. U bent van harte welkom. 
 

Brieven voor Amnesty International 
 
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Ton-
gelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty 
International.  
Aanvang steeds om 10.00 uur.  
De data zijn: 7 juni en 5 juli. 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@freeler.nl 

Normale diensten Martinus Jozef en Ma-
ria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of woord- 
en communie-
dienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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BRADERIE ’T HOFKE 
 
Op maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, zal voor de twaalfde keer de braderie op ’t Hofke worden gehouden. 
De braderie is nog steeds een begrip en er komen ieder jaar weer ontzettend veel bezoekers. Laten we 
hopen dat de weergoden ons welgezind zijn en het wederom een gezellige markt wordt. 

 
Wij vragen begrip voor de overlast die sommige mensen na-
tuurlijk van de markt zullen ondervinden. De bewoners van de binnenring van 
’t Hofke worden als het ware een hele dag compleet ingesloten. Parkeren bij 
de braderie en in een groot deel van Oud Tongelre is bijna niet mogelijk. Toch 
horen wij gelukkig nauwelijks klachten. 
Wist U dat Scouting St. Frans ook een braderie organiseert op de Tongelre-
sestraat, winkelcentrum Haagdijk op 25 mei (Hemelvaart) en op de Roosten-
laan/Winkelstraat in Stratum op zondag 28 mei. 
 
Tot ziens op de markt.  
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VISWEDSTRIJD VOOR DE  
TONGELRESE JEUGD 

 
Volop lente! Dus gaan we maar weer eens een viswedstrijdje houden. 
 
Vanuit de waterkant van het Wasvenneke gelegen bij het Medisch Centrum Tongelre, 
gooien we een hengeltje uit, en dan eens kijken of er wat te vangen valt. 
 
Het is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
Bij de kleinsten moet, vanzelfsprekend, wel begeleiding aanwezig zijn. 
Het zal plaatsvinden op zondag 18 juni 2006 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelname kost  € 1,00 per kind. 

Er is een heuse beker voor de winnaar, en er zijn leuke prijsjes voor diegene ndie ach-
ter het net vissen. Natuurlijk zijn de vaders en moeders, opa`s en oma`s ook van harte welkom om even te komen kijken 
naar die Tongelrese vissertjes. (Een picknickmand is toegestaan, hint). 
 
Inlichtingen bij Kees van Grevenbroek  TEL: 040-2814342 
Tot dan !……. 

MOGGENDRIES EN HET WK VOETBAL. 
 
Wij zouden jullie op de hoogte houden! Dus hier een kort 
verslag van onze activiteiten. 
Het WK-comité heeft tot nu toe goede vorderingen ge-
maakt. 
 
Wij hebben nu een tapinstallatie en beamer met groot 
scherm ( een 2e is nog steeds welkom) en we hebben de 
beschikking over een heuse tribune voor 30 personen en 
25 ‘oranje’ kuipstoelen. 
Ook zijn wij nog in onderhandeling met sponsors, zoals 
b.v. een bierbrouwerij in Lieshout voor de drankjes bij de 
tapinstallatie. We wachten af. 
Van een levensmiddelenbedrijf hebben wij al ettelijke li-
ters soep weten te krijgen. Jullie zien, we doen ons best. 
 
Bij ons eerste boekje met onze plannen zat een poster die 
we graag opgehangen zagen als teken dat de bewoners 
van dat huis meedoen aan de versiering. 
Van de 40 huizen in de Moggendries + 1 huis op de Wa-
rande (d.i. Moggendries 7b tijdens het WK) doen de be-

woners van 40 huizen mee. Een geweldige samenwer-
king dus! 
 
Ook héél belangrijk: WIJ HEBBEN SPONSORS!!!!!!!! 
De zakenmensen uit de Moggendries steunen ons met 
geld en in natura. 
Dit zijn Klawer Vastgoed, Zwemschool De Dolfijn, Bas v.d. 
Broek Schilderwerken, Kippie meubelen en Saigonart. 
 
De foto en het stukje in het Eindhovens Dagblad hebben 
jullie vast gezien. 
Als de huizen  en de straat versierd zijn, komt de fotograaf 
terug om nog een foto te maken voor de krant. Dit om het 
verschil te laten zien tussen een "kale"en een versierde 
straat. 
Jullie kunnen nog steeds onze vorderingen volgen op on-
ze site http://spaces.msn.com/moggendriesWK/ 
 
Tot de volgende keer in Rond 't Hofke. 
 
Het Moggendries WK-comité 

http://spaces.msn.com/moggendriesWK/�
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

Avond fietsdriedaagse 
 
We sluiten het seizoen af met deze fietsdrie-
daagse op  

20 - 21 en 22 juni.  
 

U fietst dan langs de mooiste plekjes rond 
Eindhoven.  
Elke avond wordt ongeveer 25 km afgelegd. 
Aan iedereen die alle avonden uitrijdt wordt 
een leuke herinnering uitgereikt. 

Start is  
tussen 18.00 en 19.00 uur bij  

't  Oude Raadhuis. 
 
Inschrijfgeld inclusief route:  
 

€ 2.00 per avond. 

 
U KOMT TOCH OOK !! 

(Elke 3e woensdag van de maand) 
 

Kienen  
 

in ‘t Oude Raadhuis. 
 

14 juni 
van 20.00 uur tot 
22.30 uur 

 
Er zijn leuke prijzen te 

winnen. 
Toegang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor  
€ 5,00 kunt u al de hele avond meespelen. 
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Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur,  
Entree € 0,80 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

Elke vrijdag - Schilderen van 20.00 - 22.30 uur 
aspirant-schilders zijn van harte welkom. 

Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
 
van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. 

Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur. 
allerhande vormen van handwerken voor dames; met 
koffie en een gezellig praatje. 

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30 – 
16.30 uur. gezelligheid troef. 

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 – 11.30 
uur. Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt. 

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur, kaar-
ten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
……. buurten.  
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O NZE COMMUNIEBANK IS WEG 
 

Met enige verrassing zullen velen 
de afgelopen zondag hebben ge-

constateerd dat de communiebank uit de 
kerk is verdwenen.  
 
Het is een van de manieren om de eucha-
ristieviering dichter bij de mensen te 
brengen en bovendien de viering vlotter 
te laten verlopen.  
 
Was het omdraaien van het altaar in on-
ze kerk door het plaatsen van een nood-
altaar al een grote stap in die richting, 
de grote communiebank bleek nog 
steeds een grote barricade of afschei-
ding tussen mensen en priester. Ook al 
was het misschien voor velen nog een 
beetje onwennig om op deze wijze staan-
de te communiceren, wij hopen dat het in 
de toekomst een verbetering zal blij-
ken. Om dit te bereiken is het van belang 
dat men niet allemaal tegelijk naar vo-
ren komt maar rustig zijn tijd afwacht. 
Met twee personen voor de priester ko-
men staan en na het ontvangen van de 
communie zonder te knielen weer naar 
zijn plaats gaan. 
 
Pastoor 
 

G edoopt werden: 
 
 

17 mrt.  Anna Maria Martina Reker,  
  Madoeralaan 11 
 Francois Matthieu Verma-

rien,  
  Floresstr. 8 
25 mrt Elisabeth Francisca van Wis-

sen,  ’t Hofke 20a 
26 mrt Annemiek Johanna P.M. Ur-

inga.  
  Koudenhovenseweg 159 
27 mrt Josina Petronella A. Rooy-

akkers,  
  Collseweg  4 
16 apr Eddy Kleingeld,  
  Javalaan Zuid 27 
 Adrianus Theodorus P. v.d. 

Koevering,  
  Tongelresestr. 225 
15 mei Andreas Trudo Petrus van 

Besouw,  
  Tongelresestr. 467 
21 mei Antonius Adrianus L. v.d. No-

belen,  
  Koudenhovenseweg 160 
 

K LEUREN TV  
 

Harrie Vogels  biedt U namens Ra-
dio Vogelzang de gelegenheid kennis te 
maken met PHILIPS-KLEUREN T.V. Op 
woensdag 7 juni wordt deze kleuren t.v. 
gedemonstreerd in gemeenschapshuis 
“de Doornakkers”.  
Dit kleuren t.v. programma wordt ver-
zorgd door het tweede Duitse Program-
ma. Er werken o.a. mee: Margot Eskens , 
Horst Wilhelm e.a. 
Laat deze unieke gelegenheid niet aan U 
voorbijgaan 
 

F ANCY-FAIR 
 

De verkenners organiseren een 
feest, een kermis, een gokfeest, een 
schietfestijn. Iets leuks, het is gezellig, 
prettig. Het wordt grandioos. Komt U 
maar eens kijken, er zijn mooie dingen te 
bemachtigen, echter wel wat geld mee-
brengen. Voor niets gaat de zon op.  
 
Houdt U de avonden van 16,17 en 18 ju-
ni vast vrij. U mag de kinderen meebren-
gen. Zien wij U niet ?  Dat kan niet. U zou 
te veel missen en dat ware jammer. 
 
J. Spierings, Kapelaan 
 

O P REIS 
 
 

• De meisjes van de 6e en 5e klas gin-
gen dit jaar naar Harderwijk met 
zijn heerlijk Veluwestrand 

 
• De bejaarden gingen met ruim 80 

personen op rondrit door het 
schone Brabantse land. 

 
• Het huismoederkoor dat met vuur 

altijd de gezongen missen door de 
week verzorgt maakte een uitstap-
je naar Antwerpen. 
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DE OUDE DOOS is een rubriek waarin wetenswaardigheden, nieuwtjes en me-
dedelingen worden geschreven die afkomstig zijn uit de exemplaren van Rond 
’t Hofke van 40 jaar geleden. We starten met de maand mei 1966. 
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℡  238 60 00  

Het Stadsdeelteam Tongelre: 
 

Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer  
238 60 00 :  

maandag tot en met vrijdag van  
09.00 tot 17.00 uur 

en per e-mail:  2386000@eindhoven.nl 
 

Gemeente Eindhoven Stadsdeelteam Tongelre  
Stadhuisplein 10 (k. 4.18) T (040) 238 45 11 
Postbus 90150     5600 RB Eindhoven 

Openbare ruimte 
 
Bewoners Tongelre denken volop mee over 
verbeteringen openbare ruimte. 
 
Maar liefst tegen de vijftig bewoners van Ton-
gelre hebben de kans gegrepen om hun voor-
keuren aan te geven voor de openbare ruimte.  
 
Deze avond, die 24 april plaatsvond in 
De Merckthoeve heeft veel opgeleverd. De be-
woners hebben in heel Tongelre verbeteringen 
kunnen benoemen. De gemeente heeft naar 
deze wensen aandachtig geluisterd. Want de 
openbare ruimte wordt samen met de bewo-
ners ingevuld. In 2015 wil de gemeente dat 
70% van de inwoners tevreden is met de inrich-
ting. In 2005 was dat nog 56%. 
 
Verdeeld over vier groepen hebben de bewo-
ners op een plattegrond hun voorkeuren ken-
baar gemaakt. Zo is onderscheid gemaakt tus-
sen echte knelpunten, plekken die iets extra’s 
verdienen, bijzondere locaties of zelfs delen die 
een algemeen imago uitstralen.  
 
Een voorbeeld van zo’n algemeen imago is 
stadspark De Karpen. Dat gebied is voor vele 
evenementen geschikt, naast het Concours 
Hippique en het oplaten van luchtballonnen. 
 
Als verbeterpunten zijn genoemd: 
• herinrichting marktplein Bothastraat,  

Rembrandtplein en Kanaaldijk-Noord.  
 
Op het gebied van verkeer:  
• chaos bij winkelcentrum Haagdijk, snel-

heidsbeperkende maatregelen ’t Hofke, 
sluipverkeer op de Van Oldenbarnevelt-
laan.  

 
Maar ook: 
• meer fietspaden voor de jeugd, onmiddel-

lijke aanleg van de geluidswal aan de Ei-
senhowerlaan, aanpak van de levensge-
vaarlijke kruising Wolvendijk - Eisenho-
werlaan. 

 
Al met al een vruchtbare inspraakavond, met 
dank aan alle deelnemers voor hun constructie-
ve bijdrage. 
De resultaten van zeven avonden in alle stads-
delen worden aan de gemeenteraad aangebo-
den. Vervolgens maakt de gemeente een jaar-
lijks onderhoudsprogramma. Elk jaar zal dit 
programma met de bewoners van de wijken 
besproken worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GGD EINDHOVEN 
 

Gezonde voeding in bibliotheek 
Herzenbroeken 

 
Zaterdag 17 juni 2006 staat bibliotheek Herzen-
broeken in het teken van gezonde voeding. De 
GGD Eindhoven en de Gezondheidswijzer la-
ten zien hoe gezonde sandwiches gemaakt 
worden. Ook is er een fruitbuffet. Naast het 
proeven geven diëtistes advies over gezonde 
leef- en eetgewoonten. 
Toegang gratis, van 11.00 –13.00 uur, 
 
Adres: 
Bibliotheek Herzenbroeken 
Urkhovenseweg 14, 5641 KE  Eindhoven 
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OPROEP 
 

Ontbrekende foto ´t Hofke 

Wie o wie helpt de auteur Tonny van 
den Boomen, auteur van ‘Tongelre, 
Oh Tongelre’ en ‘Tongelre te Kijk’ 
aan de ontbrekende foto van ´t Hofke 
ten behoeve van zijn derde boek? 
Het gaat dan om een oude foto van ´t 
Hofke tussen de Koudenhovenseweg 
en het begin van de Tongelresestraat, 
tegenover de kerk uit de periode 
vóórdat de 55+ woningen werden 
gebouwd, dus voor de jaren ´60. Hier 
stonden enkele woonhuizen, waaron-
der het huis van de familie Tiele-
mans. 

Reacties graag via tel. 040-2817584. 
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Tongelre, mei 2006 
 
Wat waren ze verrast en dolblij toen het gezin “le Hê-
tre” te horen kreeg dat ze de hoofdprijs hadden ge-
wonnen. Een Superreis naar een luxe en decadent re-

sort op een zonovergoten eiland ergens in de Stille 
Zuidzee. 
 
Al een jaar of 4 spelen vader (Bob-Jan) moeder 
(Jaqueline) en de kinderen Florentine en Roderik mee 
in de Europese loterij voor welgestelden. Wat in eer-
ste instantie als een belastingvoordeel bedoeld was, 
bleek achteraf een megatreffer te zijn.  
 

Afgelopen mei kreeg de familie onverwacht bezoek 
vanuit de Zwitserse organisatie. De mededeling was 
helder. Zij hadden een superprijs gewonnen.  
Naast de ondenkbare reis die de familie mag maken 
krijgen zij van de organisatie ook een aardig zakcent-

je mee. “Voor de plaatselijke onkosten”, zo ver-
klaarde Bob-Jan.  
 
 
(Het bedrag werd uit bescheidenheid niet ge-
noemd.) 
 
Dit zal voor het gezin Le Hêtre niet de eerste uitge-
breide vakantie zijn. Zo hebben zij al meerdere we-
relddelen aangedaan in de laatste 5 jaar. “Maar zo-
iets origineels hebben we nog nooit meege-
maakt” (Roderik) “Ik ga helemaal uit mijn blonde 
bol” (Florentine). 
 
De familie heeft besloten de reis aan te vangen in 

de laatste week van de zomervakantie. Wanneer ze 
weer zullen terugkomen is nog niet duidelijk. 
“Vermoedelijk als het zakcentje op is: , aldus moeder 
Jaqueline. We mogen aannemen dat dat wel enige 
weken / maanden zal gaan duren. 
 
We wensen deze gelukspoepers een fantastische va-
kantie toe, en we zullen zeker van ze horen als ze 
weer op Nederlandse bodem staan. 
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Beste lezers, 
 
De afgelopen maand hebben de kinderen van basis-
school de Boog weer veel leuke dingen gedaan. 
 
De leerlingen van groep 1 hebben een bezoekje ge-
bracht aan de boer-
derij van boer Ro-
vers in de Loost-
raat.  
De kinderen moch-
ten daar rondkijken 
en boer Rovers reed 
de tractor naar bui-
ten. Ook weten ze nu hoe prei groeit! 
 

De groepen 2 zijn naar de ecologische boerderij de 
Genneperhoeve geweest. De 
kinderen mochten zelf koei-
en, varkens en schapen aai-
en en een heuse stier be-
wonderen. Tijdens dit be-
zoek was er ook nog een 
speurtocht met vragen over 
alle dieren van de boerderij. 

 
De dag voor Pasen zijn de leerlingen van de Boog de 

wijk in gegaan na het gezamenlijk 
paasontbijt op school. Zij deel-
den zelfgemaakte bloemen in de 
buurt uit. Dit werd zeer gewaar-
deerd door de buurtbewoners. 
 
De groepen 6 en 7 hebben deelgenomen aan het School-
wijkproject en het was een daverend succes! Voor de 

eerste keer deden de groe-
pen 6 en 7 mee en meteen 
hadden we prijs. Groep 6 van 
Joyce en Jill was zo sportief 
dat ze daarom de sportivi-
teitsprijs kregen. De groe-
pen 7 van Lianne en Maike 
hadden met de wedstrijd de 

meeste punten verdiend en werden eerste. Beide groe-
pen hebben een mooie beker in ontvangst mogen nemen! 
Volgend jaar doen we zeker weer mee!  
 
Op de website van de Boog zijn nog meer foto’s van de-
ze geweldige dag te zien. 
 
Iedere maand is er ook een creamiddag op een van de 
locaties. Loopt u gerust eens binnen om te kijken hoe 
creatief de kinderen zijn! U bent van harte welkom! 
Kijkt u ook eens op de site van Basisschool de Boog: 
www.deboog.dse.nl. Daar kunt u zelf zien wat voor leuke 
dingen de leerlingen nog allemaal meer doen! 
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

en stuur deze naar de redactie. 
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2006 in het bezit te zijn 
van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

De overgebleven letters vormen 1 woord. 

S N E L B O U W E M A R F 

M E W V G E IJ D O A M M I 

IJ T H E E B A N K E T C A 

T R V C R N A N E N H G R 

S A D O I R W L G T E E O 

T H O R C F M I Z S G L Z 

E D A H H O B I C A T E E 

R M I E T A N H R H S I N 

T S U R D N O V A S T D B 

T N O M I E T N A R R S A 

B O U G I E S L E U T E L 

E T D D I S K D K N N L S 

S E H D E N N K O D E L E 

L B E C E V I A F V P G M 

I R I D E N A E D E E R E 

K E D S G N E L O E I R C 

T I K IJ L E K K U R D T I 

M S E E M K O L I E G G P 

V A N I L L E G E U R D U 

K A N A R I E T J E R E R 

T I E T I V I T C A N B N 

B O R D E E L T I G H O R 

L 

E 

E 

R 

P 

L 

I 

C 

H 

T 

W 

A 

L 

S 

D 

R 

U 

K 

O 

E 

A 

O 

T 

I 

E 

T 

I 

V 

I 

T 

R 

O 

P 

S 

T 

R 

E 

S 

T 

B 

E 

D 

R 

A 

B 

IJ 

G 

E 

S 

L 

E 

P 

E 

N 

M 

I 

C 

R 

O 

S 

C 

O 

O 

P 

A 

V 

K 

O 

L 

B 

M 

A 

R 

K 

T 

R 

E 

C 

H 

T 

G 

I 

T 

A 

M 

K 

IJ 

L 

E S C R A B B L E T R O T E G B E 

N E N A P S O N E G G E N I V N G 
ACTIVITIEIT 
ADOPTIEF 
AMARIL 
AVONDRUST 
BAARDGROEI 
BADMUTS 
BEANGST 
BESLIKT 
BIJGESLEPEN 
BORDEEL 
BOUGIESLEUTEL 
DEVALUEREN 

DIEPEN 
DOVERIK 
EELTIG 
EVENWICHTSLAT 
FICHE 
FRAME 
GELIJKMATIG 
GERICHT 
GESCHOEID 
GETORTEL 
GEVAT 
GOEDEREEDE 

HARTEN 
INDRUKKING 
INEGGEN 
KANARIETJE 
KREDIETVRAGER 
LEERPLICHT 
LEIDSEL 
LICHTZINNIG 
LOKMEES 
MARINADE 
MARKTRECHT 
MEELMOT 

MICROSCOOP 
MIDDENKLASSE 
MONARCHIST 
MOTREGENEN 
OBLIE 
OUDHEIDKENNER 
RAMBLOK 
RESTBEDRAG 
ROZENBALSEM 
RUNDVEE 
SCRABBLE 
SIERBETON 

SMIJTSTER 
SNELBOUW 
SPANEN 
SPORTIVITEIT 
THEEBANKET 
TONEELKNECHT 
UITDRUKKELIJK 
VANILLEGEUR 
VERBRUIKEN 
VREUGDEDANS 
WALSDRUK 
WIJBROOD 

Oplossing van vorige maand is: 
‘fruitig’ 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

A. van den Eeden, Brabis 11  
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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