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Februari - Maart 

 
 

“Acht het tellunt” 
 

Kerk zoekt pianist 
 

Vliegtuigen overlast 
 

Aantal inbraken daalt 
 

Voorzitter Hart voor Acht treedt af 
 

Burgemeester op bezoek 
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Van de redactie  
Groenbakkenellende 

 
2016 eindigde heel verwarrend. Op de vertrouwde ‘groene bakken-
dag’ zette uw redactie braaf de bak aan de straat. Maar, wat bleek, 
ons naburige stadsbestuur had besloten dat de groenbakken in ons 
groene dorp niet geleegd werden die week. En ook twee weken later 
ontbrak het vertrouwde geronk van de ophaalwagen.  
 
Op de momenten dat er geen vliegtuigen opstegen of landden leek  
het warempel net of de rust was weergekeerd in ons mooie dorp.  
Bijna konden we het meldingsadres www.samenopdehoogte.nl voor 
klachten over het vliegtuiglawaai uit onze favorieten (!?) verwijderen.  
 
Heel fijn natuurlijk, maar intussen zaten wij behoorlijk met die 
overvolle groenbakken in onze maag. Tot 2017 zou het duren voor  
ze geleegd werden. In december 2016, toen we dit drama rond onze 
groenbakken bespraken, voelde dat als een eeuwigheid.  
“Wat zeg je, volgend jaar pas?” Alleen een stadsbestuur met een 
balkon of een tuin zonder aangrenzende bomen kan zoiets bedenken 
concludeerden we.  
 
Verder geen kwaad woord over het naburige stadsbestuur, want 
immers zij steunen de Achtse acties voor een winkel in het dorp,  
het behoud van ons groene dorpcentrum met dierenweide, de nieuwe 
burgemeester kwam onlangs nog op bezoek en ging zelfs voorlezen 
op de basisschool.  
 
Kijk, dat waarderen wij enorm, zeker nu zij daarbij samenwerken met 
onze Dorpsraad. Maar beste stadsbestuurders, wij zitten hier in het 
dorp nog steeds met die volle groenbakken. Dus daarvoor hebben we 
een oplossing bedacht.  
Kijk, als u nou even regelt dat onze groenbakken weer elke twee 
weken geleegd worden, dan stemmen wij bij de komende 
verkiezingen allemaal op uw partij.  
 
Intussen wensen we u veel leesplezier met deze Kijk op Acht.  
Kopij voor het volgende nummer kunt u tot 28 maart, uiterlijk om  
18.00 uur mailen aan: redactie@kijkopacht.nl  
 
Het volgende dorpsblad verschijnt op donderdag 13 april.  
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‘Acht het tellunt!’ 
‘t thema van Carnaval op Acht  

 
 
 
 

Dat Acht Tellunt het, dat weten we met zijn allen al lang!!  
Maar…. we zouden dat ook graag groots uitgepakt zien tijdens  
de Achtse Carnaval.  
En dat kan! Door mee te doen aan de Achtse optocht. 
 
Carnavalsoptocht 
De optocht start op zondag 26 februari om 13.08 uur bij de kiosk.  
De jury zal dit jaar in het bijzonder letten op het tellunt van de 
deelnemers. Dus maak een mooie wagen, doe als loopgroep  
mee of ga in je eentje in de spotlight staan!  
 
En diegenen met plankenkoorts…nou die hopen we op zijn best  
te zien in het dorpshuis, waar ook de prijsuitreiking van de optocht 
plaats vindt. Er is weer plaats genoeg voor iedereen, want door gulle 
giften van een aantal Achtse sponsoren staat ook dit jaar de tent  
weer achter het dorpshuis!!  
 
Kinder ‘meedoe-show’ 
Ook voor de kleinere carnavalsvierders is het Showtime op zondag! 
Meteen na de optocht kunnen zij meedoen aan de grote ‘Kinder 
meedoe show’ van meester Edwin in de grote zaal van het dorpshuis. 
We rekenen op veel kleine tellunts!  
 
Maandag, voor groot en klein 
Op maandag kunnen de grote en de kleine tellunts vanaf  
13.00 uur met zijn allen gezellig lunchen in de tent achter het 
dorpshuis. De groten gaan daarna met de bus op tournee naar het 
centrum van Eindhoven.  
 
De kleineren kunnen hun tellunts laten zien in de grote zaal van het 
dorpshuis. Hier zal van 14.00 - 16.00 uur een leuke 
kinderknutselmiddag, met schminken, dansen, een voorstelling en 
polonaise worden georganiseerd!!  
Alle kinderen zullen zich een topper voelen tijdens deze middag!  
 
Inschrijven voor dit alles kan via www.acht.nl of op de links van 
de facebookpagina van Acht.  
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Boerenbruiloft 
Dinsdag 28 februari  

 
 
 
Op dinsdag 28 februari zullen op de Stadse mert in het Lampegat, 
Jannes Donkers en Marie van Pelt (Johan en Marij Donk) in het 
burgerlijk en kerkelijk onwettig huwelijk verbonden worden. 
 
 
 
 
Vertrek naar de Stad 
 
Rond de klok van  
10.00 uur vertrekt vanuit 
Acht een nostalgische 
optocht met platte 
karren en hoogkarren 
naar de Stadse mert.  
 
Het verloofde stel zit 
traditiegetrouw in de 
laatste hoogkar van de 
optocht. Uiteraard 
maken ook de 
wederzijdse ouders en 
getuigen deel uit van 
deze stoet.  
 
Naast de familie nemen 
ook de gasten plaats op 
de karren om naar de 
Stadse mert te worden 
vervoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lees verder op pagina 9) 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Boerenbruiloft 
(vervolg) 

Tussenstop en soep 
Na een korte pauze op het terrein van de Grote Beek, waar het 
verloofde stel, de familie en de gasten getrakteerd worden op 
overheerlijke erwtensoep met roggebrood, gaat de stoet verder naar 
het Wilhelminaplein alwaar eenieder welkom geheten wordt door de 
Stadsprins. 
Hierna gaat de stoet voor het laatste kleine stukje naar de Stadse 
mert. Hier zal, in een ieder jaar goed gevulde tent, het burgerlijk en 
kerkelijk onwettig huwelijk voltrokken worden. Voor de 
carnavalsvierders die hierbij aanwezig willen zijn: aanvang is rond 
14.15 uur en het einde is rond de klok van 16.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijgezellenavond  
Voorafgaand aan het de onwettige huwelijksvoltrekking houden de 
a.s. bruid en bruidegom hun vrijgezellenavond. Deze avond, die altijd 
vrij gezellig is, vindt dit jaar plaats op maandag 20 februari.  
De boeren en boerinnen zullen apart hun cafés gaan bezoeken, 
waarna aan het einde van de avond een gezamenlijk treffen is. Voor 
de route van zowel de boeren als de boerinnen kunt u terecht op de 
site van de Federatie Eindhovens Carnaval, 
www.lampegatdegekste.nl. 
 
Aanmelden meerijden Boerenbruiloft 
Mensen die mee willen rijden, kunnen zich aanmelden bij:  
Madeleine Lammers tel.: 040 – 262 32 33 
Of via mail: lammers.hendriks53@gmail.com 
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Pizza bus da Nando 
iedere vrijdag van 16.30u - 19.30u op de Rijnstraat in Acht 

 
48 verschillende soorten verse Italiaanse pizza’s uit de 

steenoven 
Wij hebben ook verse lasagne (op bestelling), brood en 

kruidenboter 
Ook voor al uw feesten en partijen! 

 
 

Bel: 0622768284 Mail: info@pizzabusdanando.nl 
www.pizzabusdanando.nl / www.facebook.com/pizzabusdanando 

 
 

Ma: Willem de Rijkelaan Eindhoven (Strijp) 16:30-19:30 
Di: Bosrand Zandkasteel Meerhoven 16:30-19:30 
Wo: Sterkenburg Eindhoven (Gestel) 16:30-19:30 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Kerknieuws 
Acht got talent! 

 
 
 
 

Als dit blad bij u in de bus valt is het nieuwe jaar alweer bijna  
2 maanden oud. Misschien een mooi moment om eens terug te kijken 
wat er tot nu toe van allerlei goede voornemens terecht is gekomen.  
 
Afgelopen 1 januari mocht ik een woordje richten tot de bezoekers 
van de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis. Ik heb toen verteld over 
de nieuwjaarsbrieven die kinderen in België voorlezen aan hun 
ouders, peetouders enz. Ook ik had toen een nieuwjaarsbrief voor 
Acht waarin ik zo vrij was om 2 balletjes op te gooien. Eentje daarvan 
ging over de zaterdagse viering in het Antoniushuis. 
 
Zoals sommigen wellicht weten is er iedere zaterdag om 17.00 uur 
een Eucharistieviering in het Antonius(huis). Veruit de meeste 
bezoekers van de viering zijn aan huis gebonden, dus is dit een prima 
oplossing. Praktisch ieder weekend zingen we ook de eenvoudige 
kerkliedjes met de mensen. Alleen... er is zelden of nooit begeleiding 
bij. Ik ben ervan overtuigd dat er op Acht enorm veel getalenteerde 
mensen wonen, ook pianisten. In de zaal waar de viering is staat een 
piano, de muziekpartituren hebben we (zelfs met begeleiding), en dus 
is de optelsom simpel: Wie op Acht zou 1 keer per maand, of vaker, 
de vieringen willen opluisteren op de piano? 
 
Ik weet dat het een aanslag is op uw (schaarse) vrije tijd. Maar 
bedenk dat daar tegenover staat: een enthousiaste groep ouderen die 
uit volle borst meezingen. Of hoe een uurtje van uw tijd deze mensen 
veel vreugde kan bezorgen. 
 
Interesse?  
Nog vragen?  
Schroom dan niet aan mijn mouw 
te trekken. 
 
Pastoor J. Goris 



1
2
 



1
3

  
Stichting Jeugdbelangen Acht 

Activiteiten  
 

 
Na een gezellige kerstmarkt en een zeer succesvolle eerste editie van 
de minidisco, kijken we verder naar de volgende activiteiten die op 
ons programma staan. 
 
Zondagmiddag 26 februari: kindercarnaval 
Na afloop van de optocht, die om 13.08 uur vertrekt, maken wij de 
dansvloer vrij voor de kinderen (geen ouders en geen glas) en 
kan het carnavalsgedruis beginnen voor de kinderen. 
Trek je mooiste carnavalspak aan en kom gezellig mee feesten met 
Meester Edwin met zijn'' Kinder-meedoe-show''.  
Vanaf 12.30 uur zijn jullie welkom in het dorpshuis.  
Entree is gratis. 
 
Woensdag 15 februari en 15 maart 2017: hobbyclub 
Het is niet meer mogelijk om je op te geven, de hobbyclub zit 
helemaal vol! 
 
Zondag 19 maart: Sprookjesspeurtocht 
Een gezellig middag voor het hele gezin! Ga op zoek naar allerlei 
bekende sprookjes. Meer informatie volgt snel. Houd onze 
facebookpagina in de gaten! 
 
31 maart, 1 en 2 April Kindertoneel "Geloof in mij" 
Dit kindertoneelstuk gaat over een meisje dat in een magisch woud 
allerlei sprookjesachtige figuren ontmoet. Een modern sprookje met 
een happy end. 
Uitvoeringen:  

 Vrijdag  31 maart  19.00 uur 
 Zaterdag    1 april  19.00 uur 
 Zondag    2 april 14.30 uur 

 
Kaarten kindertoneel "Geloof in mij":  
volwassenen € 4,50 en kinderen t/m groep 8 € 2,50.  
Vanaf 13 maart te koop bij: Broodboetiek De Leijer, Waalstraat 64  
en bij Bloemenmaatje, Lekstraat 
Of te reserveren via jeugdbelangen@sjbacht.nl. 
 
 
 

(Lees verder op pagina 15) 
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Stichting Jeugdbelangen 

(vervolg) 
 

 
Zaterdag 8 april: Paaseieren zoeken 
Voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen uit 
groep 1, 2 en 3. Verzamelen aan de achterkant van het 
woonzorgcentrum Antonius bij de diertjes om 11.00 uur.  
(alleen de kinderen mogen de tuin in). 
 
De gevonden eieren verzamelen we in een grote mand en later 
krijgt ieder kind van de paashaas evenveel eieren in de hand. 
De kinderen die paaseieren willen zoeken betalen € 1,50. 
 
Aanmelden 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Geef je dan op door 
een mail te sturen naar jeugdbelangen@sjbacht.nl. 
Deelname is altijd op eigen risico. 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  

 

Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl. 
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Nieuws van de Dorpsraad 

 
 
 

Burgemeester bezoekt én leest voor in Acht 
Eind vorig jaar verwelkomden we onze nieuwe burgemeester 
Jorritsma in ons mooie dorp. Dat bezoek stond in het teken van zijn 
kennismakingstour door Eindhoven. Samen met zijn vrouw wilde hij 
op deze manier de stad een beetje beter leren kennen. We hebben 
voor de burgemeester een presentatie gegeven over ons kerkdorp, 
over wat voor functie het dorpshuis heeft en over welke stichtingen en 
vereniging allemaal actief zijn in Acht. Daarna liepen we nog even 
naar het Antoniushuis om de ouderen daar te begroeten. Zijn bezoek 
eindigde met een bezichtiging van de dierenweide. 
 
In de laatste week van januari was het Nationale Voorleesontbijt op 
honderden basisscholen en kinderdagverblijven. Zo ook op Acht. 
Burgemeester Jorritsma las aan de kleuters van Basisschool Sint-
Antonius Abt voor, terwijl Remco van Dooren, voorzitter van de 
Dorpsraad Acht, dat deed aan de peuters bij Kinderopvang 
Dikkie&Dik. Dit deden zij om het lezen te stimuleren. 
 
Commissies Vliegveld en Station Acht 
Er is op dit moment veel aandacht voor de toekomst van Eindhoven 
Airport en de eventuele komst van een station, ter hoogte van de 
Anthony Fokkerweg. Om op die ontwikkelingen in te spelen, deden 
we tijdens de openbare vergadering van 30 januari jl. een oproep aan 
geïnteresseerde dorpsbewoners om zich aan te melden voor de 
commissies Vliegveld en Station Acht. De commissies hebben als 
taak om informatie te verzamelen, deel te nemen aan overleggroepen 
en initiatieven te ontplooien om de leefomgeving te verbeteren en/of 
overlast te beperken. Denkt u graag mee? Kijk even op onze website 
en stuur een mailtje. 
 
Verder in 2017… 
We gaan ook dit jaar weer hard aan de slag. Onze inzet blijft om een 
volwaardige winkelvoorziening te realiseren. Daarnaast willen we veel 
stappen zetten om de hoogspanningslijnen onder de grond te krijgen 
en we gaan ons inzetten om verkeersmaatregelen te nemen. U mag 
op ons rekenen! 
 
Meer informatie 
Bekijk www.dorpsraadacht.nl  
of mail ons op info@dorpsraadacht.nl. 
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 Achtse Vrouwenvereniging  

 
 
Beste vrouwen op Acht vanaf 50+, 
 
Hebben jullie zin en tijd om 1 keer in de maand op een dinsdagavond 
gezellig naar het dorpshuis te komen? 
Wij, onze vereniging AVV Onder Ons, hebben een leuk gevarieerd 
programma en wij vinden het fijn om dat te delen met jullie. 
Heb je interesse, bel gerust en kom een keertje kijken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 

 Dinsdagavond 21 februari: 
Wij houden op een ludieke manier een veiling.  
Er worden bruikbare spulletjes, die wij zelf meenemen en 
waar we niets meer mee doen, onder elkaar bij opbod 
verkocht.  
De winst is natuurlijk voor onze verenigingskas. 
 

 Dinsdagavond  
21 maart:  
Workshop Paasstukje 
maken. 

 
 
 
 
Het zijn uiteraard ontspannende  
en sociale avonden. 
Contributie is € 25,- per jaar. 
 
Locatie en tijd: Dorpshuis 
Wij beginnen om 19.30 uur. 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Daarvoor kun je bellen naar het 
secretariaat van AVV Onder Ons, 
Betsie Swinkels 06 - 13 11 05 11. 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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Spilcentrum 

 
 
 

De eerste maand van 2017 is weer voorbijgevlogen en we kijken terug 
op voor ons een bijzondere editie van het voorleesontbijt dit jaar. Wij 
hadden wel een heel speciale voorlezer in ons midden, namelijk 
niemand minder dan de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Super 
dat hij onze uitnodiging aangenomen had; het was een gezellige en 
smakelijke ochtend!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burgemeester Jorritsma leest voor (Nationale voorleesdag 2016) 

 
Carnaval en daarna…vakantie! 
We zitten alweer volop in de voorbereidingen van carnaval en op 
woensdag 22 februari moet u niet denken dat we allemaal in de war 
zijn hier op school, maar hebben we gewoon een “gekke haren dag”! 
om alvast in carnavalsstemming te komen.  
Ik zou zeggen: komt dat zien, komt dat zien. 
  
Op vrijdagochtend 24 februari vieren we met zijn allen het 
carnavalsfeest op school met een echte prins, prinses en adjudant in 
ons midden. Zij krijgen deze ochtend de sleutel van de school 
overhandigd en bepalen dan natuurlijk dat het alleen maar feest mag 
zijn op school. We feesten door tot 12.15 uur, daarna sluiten we de 
school voor een week en wensen iedereen een fijne, gekke, gezellige 
en mooie voorjaarsvakantie.  
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Spilcentrum 

(vervolg) 
 
 

Vrije dag op 6 maart 
Dan mogen de kinderen nog een dagje thuisblijven, want dan is het 
studiedag, maar het hele spil gaat samen weer goed aan de slag 
omtrent het thema “talentontwikkeling”. In het kader van de ‘brede 
ontwikkeling en onderwijs op maat’, blijven we in beweging, om het zo 
maar eens te zeggen.  
 
Rapport en rapportgesprek 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind 
ontvangen de ouders in maart de rapporten, en gaan we daarover in 
gesprek in de daaropvolgende week.  
 
Veel activiteiten in april 
In april staat er weer een studiedag gepland om ons te blijven 
ontwikkelen en om de ”acht van acht” in het vizier te houden, wat 
willen we in de toekomst bereiken. April heeft nog veel meer te 
bieden, wat dacht u van:  

 het verkeersexamen voor groep 7;  
 onze traditie van het paaseieren zoeken met 

peutergroepen tot en met groep 4;  
 de schoolreis; 
 Cito eindtoets;  
 de Koningsspelen.  

 
Dus nog genoeg te doen tot  
de meivakantie.  
Wij snappen dat het weer veel  
informatie is, maar u kunt  
natuurlijk ook alles op de  
website en schoolapp teruglezen.  
 
 
 
Opgeven voor het nieuwe schooljaar 
Het zou fijn als u dat tijdig doet, zodat wij ons een goed beeld kunnen 
vormen voor het komende schooljaar. Voor vragen of een afspraak 
kunt u altijd terecht bij de directeur, Geert van Stiphout. 
 
Namens het hele team van basisschool St. Antonius Abt. 
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Vliegtuiglawaai: oren dicht in de tuin? 
 
 
Het zal u niet ontgaan zijn beste lezers dat er steeds meer vliegtuigen 
over ons dorp vliegen. Vijf bezorgde Achtenaren viel het op dat dit 
vooral gebeurt als het mooi weer is. Sinds 2016 zetten zij zich  
daarom in voor minder overlast. De werkgroep bestaat uit Ben 
Koenen, Miriam Klein Sprokkelhorst, Paul Stuyvenberg, Pim 
Rosendaal en Willem van den Brink. Ze wonen in Acht Zuid,  
Acht Noord en in de Achtse Barrier. Uw redactie sprak met  
twee van hen, Paul Stuyvenberg en Willem van den Brink.  
 
20 jaar op Acht 
Allebei kwamen ze een jaar of 20 geleden op Acht wonen.  
De één vanuit een ver buitenland en de ander vanuit ‘de stad’.  
Het bevalt hen goed “Het is hier fijn wonen; het is rustig, er zijn goede 
scholen in de buurt, voldoende sportvoorzieningen en je bent zo  
met de fiets op je werk of in de stad. Maar…” 
 
Vervolgens wordt uw redactie in hoog tempo bijgepraat over  
de veranderingen van het vliegverkeer. “Kijk, tot 2016 veroorzaakte 
het vliegveld af en toe wel veel herrie, maar dat was te overzien.  
Het duurde een dag of een paar dagen, maar je wist dat het weer 
ophield. En voor een bepaalde periode is die overlast wel te hebben”.  
 
Wat een herrie … 
“Toen kwam het voorjaar van 2016. In maart, april en mei, die mooie 
3 maanden, viel het ons op dat er ineens veel vliegtuigen over Acht 
opstegen, voornamelijk op de dagen dat het mooi weer was.  
 
De reden weten we nu. Het vliegveld wilde, en moest, de overlast 
verminderen voor Wintelre, Eersel en de omliggende dorpen. 
Inwoners uit die dorpen hadden veel klachten ingediend, en daar 
heeft men gehoor aan gegeven. Dat moest ook wel, want het 
vliegveld breidde uit en de maximaal toegestane overlast was  
al bereikt.  
 
Maar, het probleem is nu dat ook Acht, Woensel Noord en Son met 
de gebakken peren zitten. Dat zijn zo’n 65.000 mensen. En het 
probleem is ook dat het aantal vluchten nog flink gaat toenemen.  
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Voor ons gevoel is de balans nu zoek. Daarom is het heel erg 
belangrijk dat Achtenaren bij overlast een klacht indienen op 
www.samenopdehoogte.nl. Want wie zwijgt, stemt toe, en klagen 
helpt. Dat hebben we geleerd van Wintelre en omliggende dorpen”.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Degelijk onderzoek 
“Ons doel is om de overlast te verminderen zodat het hier leefbaar 
blijft. Inmiddels hebben we veel onderzoek gedaan. Statistische 
gegevens, vliegverkeer, rapportages, overheidsrapporten, 
toekomstplannen van het vliegveld enzovoort enzovoort. Daarna zijn 
we de kwestie voor gaan leggen aan o.a. wethouder Schreurs. Eerst 
zag ze de ernst nog niet zo in, maar nadat we haar alle cijfers lieten 
zien is dat – denken we – nu wel duidelijk”.  
 
Uw redactie kreeg ook een korte presentatie van het onderzoek van 
Paul en Willem en was onder de indruk. Nu de Dorpsraad een 
Adviescommissie Vliegveld gaat instellen kan hun onderzoek een 
groot voordeel zijn. Deze twee dorpsgenoten hebben immers al veel 
voorwerk gedaan! 
 
Meer informatie: willem.van.den.brink@iae.nl  
Klachten indienen kan bij: www.samenopdehoogte.nl. 
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 J. de Leijer 

 Brood- en banketbakkerij 
 

  
 De lekkerste worstenbroodjes! 
 Maar ook biologisch speltbrood  
 en koolhydraatarm brood 
 
  

 Op maandag, dinsdag  
 en donderdag: 

 4 broden voor € 7,20 

 

 

Waalstraat 64, 5626 AV  Acht. Tel: 040-262 12 69 



2
7

  
 Nieuws van de Buurtpreventie 

 
 
 

Aantal inbraken daalt! 
 
We hebben goed nieuws! Het aantal inbraken in woningen in ons 
mooie dorp is in 2016 behoorlijk minder dan in 2015. In dat jaar waren 
er nog 18 inbraken waarvan 3x een poging tot inbraak. Vorig jaar was 
er echter een behoorlijke daling te zien. Er waren toen 8 inbraken 
waarvan 6x een poging. Een behoorlijk verschil dus. 
 
Een belangrijke reden voor het lagere aantal zit in de komst van 
buurtpreventie in Acht. Door onze aanwezigheid lijkt het boevengilde 
toch minder in ons dorp in te willen breken. We zijn immers door onze 
aanwezigheid op straat goed zichtbaar voor hen. 
En dat niet alleen, waar nodig wijzen we u als bewoner op mogelijke 
risico’s voor een inbraak. 
 
Juist daar is het grote verschil te maken. Door het goed verlicht zijn 
van uw woning, het hebben van degelijk hang- en sluitwerk en het 
afsluiten van uw auto en het verwijderen van waardevolle spullen 
daaruit, wordt het voor een inbreker veel minder aantrekkelijk. 
 
 
Aanmelden als buurtprevent of voor WhatsApp 
Elke inbraak is er één te veel. Daarom gaan we ook in 2017 weer 
actief de straat op als buurtpreventie. Wilt u zelf ook meedoen als 
buurtprevent: u bent van harte welkom! 
 
Bent u niet in de gelegenheid om zelf buurtprevent te zijn maar wilt u 
toch bijdragen aan de veiligheid in ons dorp? Sluit u zich dan aan bij 
de WhatsApp groepen. U kunt dan heel snel zelf een berichtje sturen 
of juist ontvangen dat er iets niet in orde is. 
 
 
Meer info, of aanmelden als buurtprevent  
of voor de WhatsApp?  
Stuur dan een mailtje naar 
buurtpreventieacht@gmail.com,  
of bel naar 06 - 53 43 66 72. 
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Gezocht praktijkruimte 
 een behandelruimte 

 
Mijn naam is Tessa, ik volg de 
opleiding schoonheidsspecialiste 
met pedicure. 
 
Ik ben opzoek naar een 
behandelruimte van ongeveer  
6-8 m2 waar ik schoonheids - 
pedicurebehandelingen kan 
uitvoeren  
Tel.: 06 - 28 71 74 99  
 
tessa.schaeps@gmail.com 

Achtse Revue 
 
 

Na een geslaagde kerstmarkt waarbij we weer vele vrienden en 
bekenden van de vereniging mochten begroeten hebben we een 
maandje rust. 
Die tijd gebruiken we niet alleen om onze voorstellingen te evalueren 
en te bekijken op dvd maar ook om ons voor te bereiden op een 
nieuwe productie. 
Ook dit jaar hebben we Raoul bereid gevonden ons te regisseren. 
Daar zijn we blij mee, we denken nog veel van hem te kunnen leren. 
 
Algemene ledenvergadering  
Woensdag 8 februari vindt onze algemene ledenvergadering plaats. 
De week daarna starten we met de repetities. 
 
Nieuwe leden 
Het is belangrijk voor onze vereniging om jonge mensen aan te 
trekken. We zijn dan ook blij dat we een jonge vrouw mogen 
verwelkomen.  
Naast jonge vrouwen zijn wij op zoek naar jonge mannen die de club 
willen komen versterken. 
 
Interesse? 
Heb je interesse neem dan contact op met de secretaris en kom 
vrijblijvend een keer kijken op een repetitieavond. 
Maria de Ruijter, secretaris  
secretariaat@achtserevue.nl. 

    Chauffeur voor 
cliënten met een beperking 

gezocht! 
 
Active4you zoekt vrijwilligers die het 
leuk vinden om op vooraf afge-
sproken tijden cliënten met een 
beperking te vervoeren. Je kunt 
hiervoor gebruik maken van 
een auto/bus van Active4you.  
Wij bieden: Een leuke vrijwilligers-
functie, een inwerktraject en veel 
waardering! Interesse?  
Neem contact op met Active4you 
040-2595095 of mail naar 
clientenbureau@active4you.nl. 

mailto:secretaris%20%0bsecretariaat@achtserevue.nl
mailto:secretaris%20%0bsecretariaat@achtserevue.nl
mailto:clientenbureau@active4you.nl
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De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: Gesloten 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 
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Hart voor Acht 

 
 
 
 
Terugblik met een blik vooruit! 
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Het jaarverslag over 2016 
is klaar. Hierin vertellen we wat Hart voor Acht in 2016 gedaan heeft 
en leggen we financiële verantwoording af. 
 
Een paar hoogtepunten uit 2016 
Het was ons eerste lustrum jaar. Met een nieuwe website en een 
nieuw beeldmerk wat vanaf nu ons logo zal zijn. 
 
 
 
 
 
In 2016 heeft de meldkamer ambulance via HartslagNu vijfmaal een 
oproep gevraagd van onze vrijwilligers om te reanimeren.  
Twee, eigenlijk drie inzetten waren succesvol omdat het slachtoffer 
met hartactiviteit naar het ziekenhuis gebracht is. 
 
Help Hart voor Acht aan voldoende financiële middelen door ook 

“Vriend van de stichting Hart voor Acht” te worden  
 
In 2016 hebben we een operationeel tekort van €1650,-. Dit komt 
omdat we veel voorzieningen moeten treffen voor het vervangen van 
AED's, kasten en opleidingsmateriaal. Onze overige kosten blijven 
laag. Door natuurlijk verloop wordt de jaarlijkse bijdrage van  
“Vrienden van” jammer genoeg kleiner. Ook overige donaties lopen 
iets terug. En omdat we geen grote schenking hebben mogen 
ontvangen is het operationeel resultaat negatief.  
Het genereren van benodigde financiële middelen om Acht hartveilig 
te houden is belangrijk. Deze financiële steun hebben we hard nodig 
om onze doelen te blijven continueren. 
 
2017 zal het jaar worden van veranderingen: 
Willem Sanders treedt af als bestuurslid Opleiding. Gelukkig blijft hij 
zich met passie en gedrevenheid inzetten voor goede cursussen en 
herhalingen. Willem was degene die bij de oprichting het 
voorzitterschap op zich heeft genomen. Hij heeft de stichting, ondanks 
dat het nog geen hecht team was, een goede start gegeven. 
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Hart voor Acht 

(vervolg) 
 
 
Zijn zoon Tim komt ons opleidingsteam ook versterken.  
Daarnaast wordt Monique van Brummel opgeleid om gecertificeerd 
opleider te worden.  
We zoeken nog een bestuurslid opleiding. Ruud van Nistelrode trekt 
deze kar tot we een geschikte vervanger gevonden hebben.  
Ook is een nieuwe voorzitter nodig. Gerard Dohmen heeft zijn huis in 
Acht Zuid verkocht en gaat weg uit Acht.  
Mocht iemand interesse hebben in deze functie laat het ons weten. 
 
We kunnen trots zijn op onze stichting en het bereikte succes. Wij zijn 
een voorbeeld voor andere initiatieven. De toekomst van Hart voor 
Acht bestaat uit het vasthouden, beheren en consolideren van 
hetgeen we met ons allen bereikt hebben. Een hartveilig Acht. 
Een mooi en kloppend 2017. 
 
Het Bestuur 
Meer weten: info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl. 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
zodat kinderen in armoede er óók bij kunnen horen! 

   
 
Wat als je altijd naar school moet lopen, je opleiding niet af kan 
maken of niet kunt leren zwemmen? Terwijl je als kind niets liever wil 
dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en klasgenoten.  

  

Om dit mogelijk te maken, houdt Nationaal Fonds Kinderhulp van  
10 t/m 15 april de jaarlijkse collecte. We hopen op gulle giften, maar 
hebben ook hulp nodig. Voor de collecte in Acht zoeken we nog 
diverse collectanten.  

 

Loopt u ook mee? 
Laat armoede geen spelbreker zijn en steun deze kinderen! Zet u een 
paar uurtjes in als collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt 
niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. U 
kunt zich aanmelden bij: 
Ingrid Wilmes, 040 - 241 85 12 of via: collecte@kinderhulp.nl.  

 

Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de 
collecte naar www.kinderhulp.nl.  
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Een praktijk in Acht voor coaching, 

stresscounseling en 
natuurgeneeskundige- en NES 

therapie. Begeleiding van mensen 
op weg naar bewustwording, 

gezondheid en welzijn.  
Burnout, stressklachten, leefstijl, 

voeding, nek- en schouderklachten, 
vermoeidheid en levensvragen zijn 

voorbeelden uit de praktijk. 

 
Voor vragen: 
Corné Simons, Jo Soeslaan 7,  
5626 HC Eindhoven, 06-59 98 35 32 
www.transform2health.nl  

file:///C:/Users/Corne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KWBS7Z0V/www.transform2health.nl
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25 buren bezocht met warmtebeeldcamera 
Tijdens de kerstvakantie heeft het buurteam Acht heel vroeg in de 
morgen veel huizen in Acht van binnen en buiten vastgelegd met een 
infra rood camera. Hiermee waren warmtelekken en kieren makkelijk 
op te sporen, vooral het doorstralen van radiatoren en ontbrekende 
tochtstrips waren goed zichtbaar. Hieruit zijn veel praktische tips 
gekomen waar de meeste dorpsgenoten gelijk mee aan de slag zijn 
gegaan en wat ook een aantal nieuwe buurtacties heeft opgeleverd.  
 
Hebt u ook nog belangstelling in een aantal gratis warmtecamera 
foto’s van uw woning? Meldt u dan aan op onze buurtpagina bij de 
actie ‘warmtebeeldcamera 2e ronde’. 
 
Radiatorfolie, mechanische afzuiging of zonnepanelen? 
Na de huisbezoeken met de warmtebeeldcamera is gebleken dat hier 
de meeste belangstelling voor was. Radiatorfolie omdat het maar een 
lage investering (4,00 euro/m2) is. Eenvoudig aan te brengen, niet in 
het zicht en snelle terug verdiensten (jaarlijks min. 7,00 euro/m2). 
Oude afzuiging voor ventilatie die we aantroffen verbruikt 80% meer 
energie dan moderne units en maken meer lawaai.  
 
Wilt u hier ook meer over weten of meedoen met een vervangactie 
met inkoopvoordeel kijk dan ook op onze buurtpagina. 
 
5 april: informatieavond energie besparen en zonnepanelen 
Op 5 april a.s. organiseren Buurkracht en 040energie in het 
Dorpshuis weer een informatieavond over zonnepanelen en energie 
besparen. Naast tips om energie te besparen zullen vrijwilligers van 
040energie belangeloos informatie geven over zonnepanelen.  
Zij delen ervaringen en bieden de mogelijkheid aan om deze 
voordelig collectief aan te schaffen. 040energie is een vereniging 
zonder winstoogmerk, met meer dan 400 leden en heeft als doel  
het helpen bij het verduurzamen van het energieverbruik in 
Eindhoven.  
 
Meer informatie en aanmelden voor deze avond of een van de 
bespaaracties kan via de buurtpagina: www.buurkracht.nl/acht. 
 
Guido, Hans, Erik en Jeroen (buurteam Acht)  
E-mail: buurkracht@acht.nl.  
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PitStop 

Alpha 
 

Wat is Alpha? 
Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je kunt praten 
over de basis van het Christelijk geloof.  
Het zijn gezellige leerzame avonden waar alle (levens)vragen mogen 
worden gesteld. Vanaf donderdag 2 februari om 18.30 uur.  
We starten met een gezellige maaltijd. 
 
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid te ontdekken wat het 
Christelijk geloof inhoudt en er wordt over gepraat. Alle vragen mogen 
gesteld worden, ook als je rondloopt met andere levensvragen.  
Youth Alpha is voor jongeren van 16 tot 24 jaar en wordt gehouden  
in Jongerencentrum Pitstop, Grand Combin 2, Eindhoven. 
 
Info en aanmelden:  
Monique Sanderse 06 - 33 68 73 68 
of mail naar: youthalpha@pitstop.nl. 
www.pitstop.nl. 

Dr. Albert Schweitzer 
Spullenbeurs zondag 2 april 

 
 

Ook dit jaar bent u weer welkom op de spullenbeurs van scouting  
Dr. Albert Schweitzer. Elk jaar mooie spullen voor een lage prijs en u 
steunt hiermee de scouting-activiteiten.  
De beurs vindt plaats op zondag 2 april van 12.00 tot 15.00 uur, bij de 
scouting-blokhut (Mispelhoefstraat 126). 

 

Er zijn natuurlijk spullen nodig voor deze beurs. Heeft u nog iets 
staan? De vrijwilligers komen het bij u thuis ophalen! 
Op vrijdag 31 maart 18.00 en 21.00 uur in Acht Noord. 
Op zaterdag 1 april tussen 10.00 en 17.00 uur in Acht Zuid.  

 

Voor het inzamelen vragen wij u om alléén spullen mee te geven die 
nog voor anderen bruikbaar zijn. Verder géén koelkasten, bankstellen, 
kapotte/versleten of anderszins onbruikbare spullen. 
Let op: Er wordt bij iedereen aangebeld! Op straat plaatsen 
betekent dat derden ermee vandoor gaan! 
Contactpersoon: Geert-Jan vd Vondervoort gvonderv@gmail.com  
Een e-mail heeft de voorkeur, anders tel. 06 - 46 80 24 10 
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ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN 
 
  Een leven lang topkwaliteit in huis. 
 
 Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren 
 Hefschuifdeuren – tuindeuren 
 
 Ook uw adres voor veranda’s 
 
  OVERTUIG U ZELF IN ONZE SHOWROOM 
 
 
 Showroom open op: 
 
 Maandag – woensdag van 10.00 – 17.00u 
 Zaterdag  van 10.00 – 14.00u 
 Andere tijden op afspraak 
 
   DE KOFFIE STAAT KLAAR 
 
 G.P.Kunststofkozijnen 
 Steenoven 6c (4753) 

5626 DK Eindhoven 
 Tel: 040-2028803 
 Fax: 040-2028769 
 e-mail: g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl 
 www.gpkunststofkozijnen.nl 
  
 VKG KEUR 

mailto:g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
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ZorgSaam op Acht 

Nieuws 
 
Koffieochtend 
Iedere donderdag van 10.00 –11.30 uur verzorgt ZorgSaam op Acht 
een koffie-inloopochtend in de Amstelzaal van het Antoniushuis.  
U bent van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie, 
andere inwoners van Acht te ontmoeten.  

 

Telefonische Hulplijn 
“Een goede buur is beter dan een verre vriend” 
Vanzelfsprekend probeert u zelf eerst een oplossing te vinden voor 
uw probleem, maar als dat niet lukt kunt u contact opnemen met 
ZorgSaam op Acht. 

 

Dit zijn inwoners van Acht die op vrijwillige basis bereid zijn een 
andere inwoner van Acht te helpen. Mocht u dus iemand nodig 
hebben voor een klusje in huis, voor het doen van de boodschappen, 
voor het uitlaten van de hond, voor gezelschap en gezelligheid, aarzel 
dan niet om contact op te nemen. Dit geldt voor alle inwoners van 
Acht! 

 

Meer informatie 
ZorgSaam op Acht: 06 - 57 98 92 26; Zorgsaamopacht@gmail.com. 

Zing met ons mee! 
 
 
 

Iedere donderdag is er van 12.15 - 12.45 uur in de stadskerk  
St Cathrien in Eindhoven een bezinningsdienst volgens de  
Taize-traditie. Voor het zingen van de liederen tijdens deze viering 
zoeken wij nog enkele koorleden, mannen/ vrouwen, die samen met 
ons de Taize liederen willen zingen.  
 
Ben je geïnteresseerd dan ben je van harte welkom om eens te 
komen luisteren en om met ons mee te zingen. 
 
Meer informatie 
C. van den Heuvel, tel: 06 - 38 13 77 34 
Of diaken: Rob Kosterman, 06 - 44 13 53 27 
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Beveiliging Velux-dakramen 

Ingezonden stuk 
 

Wist u dat uw Velux-dakramen eenvoudig tegen inbraak te beveiligen 
zijn?  
 
Nou, ik wist dat niet, tot ik als buurtprevent het relaas van een 
buurtgenoot uit Acht-Zuid hoorde. Bij terugkomst van vakantie bleek 
er via een Velux-raam (simpel bereikbaar vanaf een aanbouw) 
ingebroken te zijn. Van alles weggehaald en behoorlijk wat schade 
aangericht.  
 
Met vier Velux-ramen in mijn huis wist ik meteen wat me te doen 
stond. En nu hebben we er kleine sloten op laten zetten.  
Maar zo simpel als deze zin luidt, zo moeilijk was het om de slotjes te 
bemachtigen. Via Google kom je snel bij de importeur en zo bij de 
slotjes. Maar de volgende stap naar een verkoopadres bleek lastiger. 
Ik had een aantal telefoontjes en bezoeken aan winkels nodig om een 
bedrijf te vinden dat me de sloten kon bezorgen.  
De firma Tielemans aan de Schootsestraat 148 hier in Eindhoven kon 
ze me leveren voor ca. € 15,00 per stuk.  
Het gaat om VELUX ZOZ 012K/ZOZ 012.  
 
De montage is eenvoudig zelf uit te voeren aan de hand van een 
duidelijke handleiding. Dus voor een paar tientjes is een huis veel 
beter beveiligd, slaapt u rustiger en gaat u met een beter gevoel op 
vakantie. Trouwens ook AXA schijnt slotjes te hebben die op Velux-
ramen passen, maar daar heb ik me niet in verdiept. 
Meer informatie: Henk Thuijls, tel. 040 - 262 28 20 

KWF kankerbestrijding 
 

Opbrengst 2016 
In het afgelopen jaar hebben 22 vrijwilligers gecollecteerd voor KWF-
kankerbestrijding. Ze hebben in Acht een bedrag van € 2003,54 
opgehaald, (was in 2015 € 1881,70)  
‘n Mooi resultaat en hartelijk bedankt namens KWF kankerbestrijding 
afdeling Eindhoven voor uw gift. Tevens bedanken wij alle vrijwilligers. 
KWF wenst alle inwoners en vrijwilligers van Acht een voorspoedig 
maar vooral gezond 2017. 
R. de Bouter 
Schipbeekstraat 24 
5626 GX Eindhoven 
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Herkent u deze voet- en bewegingsklachten?  
 
Herkent u één van onderstaande klachten? Meestal denkt men hierbij 
direct aan slijtage, leeftijd of gewoon een tijdelijke blessure, terwijl de 
oorzaak van de pijn vaak ergens anders ligt en soms eenvoudig te 
verhelpen is. Hebt u bv. last van:  

 Klachten aan steun- en bewegingsapparaat, zoals knie, heup 
en rug  

 Chronische voetklachten  
 Achillespeesproblemen  
 Voetproblemen bij kinderen  
 Ingegroeide teennagels  
 Beenlengteverschil  
 Slepende sportblessures  
 Voetklachten t.g.v. Diabetes Mellitus  
 Reumatische klachten  
 Overbelasting  
 Afwijkingen van tenen en nagels  
 Hielklachten  
 Te weinig steun van gewrichten  
 Zenuwbeknelling in de voet  
 Scheenbeen irritatie  
 Uitstralende zenuwpijn  
 

De podotherapeut kan er iets aan doen!  
In de podotherapie worden mensen behandeld die - op een zeer 
breed gebied - voetklachten hebben en/of klachten aan hun 
bewegingsapparaat als gevolg van een afwijkende voetfunctie.  
Een vrijblijvende afspraak maken kan zonder verwijzing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktijk voor podotherapie / Amstelstraat 112 Eindhoven-Acht  
Tel. 040-2512300 - www.podoxpert.nl - acht@podoxpert.nl 

Advertorial 
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Voor al uw opleidingen zoals: 

 Bromfiets 

 Motor 

 Auto 

 E achter B ( €350,-) 
 

Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100* )  
Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u 
een afspraak maken.  
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch  
bereikbaar op nummer: 
Tel.:040-2621955 b.g.g. 06 - 50882529 
 
Let op! 
Ons kantoor is alleen open op afspraak 
Alblasstraat 8 
5626 BJ Eindhoven 
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Nog fitter bij 
Tennisclub NOGFIT 

 
 
 

Senioren Tennisclub NOGFIT heeft sinds 2014 de thuisbasis op de 
TU/e campus op all weather banen.  
Vanaf maart t/m september kunt u als 50-plusser naar hartenlust 
tennissen van 8.30 tot 12.00 uur op alle werkdagen, behalve op 
donderdag. 
Er wordt gehusseld, een flexibele competitie opgezet en 2 keer per 
seizoen een gezellig toernooi gespeeld. De contributie bedraagt € 50,- 
voor het seizoen. 
U kunt zich aanmelden als nieuw lid. 
 
Hebt u er zin in? 
 
Neem dan contact met Riette Scheerhoorn, tel: 06 - 46 47 29 24 
of stuur een e-mail aan: pie-ja@hotmail.com 
Website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub 
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CARNAVALS MENU   € 11,50 
 

 Keuze uit  

  Burger menu 

               Saté menu 

                Varkenshaas menu 

 

KINDERMENU             €   6,50 
 
 Keuze uit  

  Kipnuggets  

                Hamburger  

                Frikandel  

                Kroket  
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
Februari 
 20  Vrijgezellenavond   
  boerenbruiloft 
 21   Achtse Vrouwen  
  Vereniging 
 24  Carnaval spilcentrum 
 26  SJB Kindercarnaval 
 26  Achtse optocht en  
  kindercarnaval 
 27  Carnavals lunch  
  dorpshuis 
 28  Boerenbruiloft  
  (naar Eindhoven)  

  
  

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  

Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 28 maart voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 13 april. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 
 
 
 

 Maart 
 19 SJB sprookjes  
  speurtocht 
 21 Achtse Vrouwen  
  Vereniging 
 31 SJB kindertoneel 
 31 Ophalen spullen noord 
  voor scouting 

April  
 1 Ophalen spullen zuid  
  voor scouting 
 1-2 SJB-kindertoneel 
 2 Scouting spullenmarkt 
 5 Buurkracht in het dorps- 
  huis, over energie 
 8 SJB paaseieren zoeken 
 13 Uitgave Kijk op Acht  



4
8
 


