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Februari - Maart - April 
 
 
 

Aardgasloze dag 
 

Poëzie wandeling Grote Beek 
 

Dorpshuis ontvangt kluscheque 
 

Zwaluwpaal op dierenweide 
 

Boerenbruiloft nieuwe stijl 
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Van de redactie 
 
Veel terugkijken en een beetje vooruit 
Februari is het al weer en het viel uw redactie op dat we in die eerste 
één, twee maanden van het nieuwe jaar blijkbaar vooral terugkijken  
in ons dorp. De kopij die u instuurde staat normaliter vol nieuwe 
plannen, maar nu waren het vooral ‘terugblikken’.  
Dat vinden we jammer, want als redactie plaatsen we nou eenmaal 
liever aankondigingen voor de toekomst.  
Immers, de lente hangt in de lucht, en normaliter is dat HET moment 
om nieuwe plannen te maken en die via ons dorpsblad de wijde 
wereld in te sturen. 
 
Maar beste lezers, dit keer stuurde u ons veel terugblikken toe, 
waaronder zelfs één als gedicht. Het was alsof u ons allen er op attent 
wilde maken dat we nog aan het nagenieten zijn van de zachte winter, 
de Kerstmarkt en al die andere mooie dorpsactiviteiten van vorig jaar. 
Nou is daar op zich niks mis mee natuurlijk. En van het geleerde in 
het verleden kun je altijd weer veel leren voor de toekomst. Echter, 
haast is geboden, want zoals u wellicht op 18 januari in onze 
stadskrant hebt gelezen:  
al vanaf 1 januari kunt u plannen indienen voor het verbeteren van de 
leefbaarheid van de mensen die niet al te ver van het vliegveld 
wonen. Daar hoort Acht ook bij. Uw redactie zag daarvan het 
vliegende bewijs toen we tijdens het samenstellen van dit blad  
naar buiten keken. Maar, zeggen diverse politieke partijen en 
omwonenden, het is maar een ‘mager potje’. Dus Achtenaren, hebt u 
een idee, sta op en meldt uw idee bij www.samenopdehoogte.nl 
voor de pot leeg is!  
 
Mocht het zo zijn dat we weer een Dorpsraad krijgen, dan willen  
zij u vast helpen om uw idee naar de stadse gemeenteraad of nog 
verder te brengen. Vooral als u zich ook kandidaat stelt voor de 
Dorpsraad. 
 
Vooralsnog kunt u – ijs en weder dienende - over een maandje van de 
lente genieten. Denk ondertussen gerust na over uw kopij.  
Dit kunt u mailen aan redactie@kijkopacht.nl tot 13 maart, 18.00 uur.  
Op 29 maart verschijnt de volgende Kijk op Acht. 
Alaaf, veel inspiratie en veel leesplezier in deze Kijk op Acht!  
 
 
 
Foto voorzijde is gemaakt door Bart Lammers. 
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Klokken luiden in de nacht 
Gedicht van een Achtenaar 

 
 

Wat leest de Sint in de krant 

Net voordat hij vertrekt uit Nederland 

Je zult maar wonen in Acht 

Dan heb je geen rustige nacht 

Als de heer van Acht 

Zijn klokken niet meer heeft in zijn macht 

Hij laat het Angelus luiden midden in de nacht 

Iets wat niemand had verwacht 

Met het verwijderen van een zekering werd de klok tot stilte gebracht 

Wel erg vreemd want wij hebben altijd gedacht 

Dat in Acht alles nog werkte op hand- en paardenkracht 

Oké in Acht had men niet meer de klederdracht en de helft van Acht 

Is niet meer van het boerengeslacht 

Maar nu weten we dat de techniek ook in Acht de herrie heeft 

gebracht 

Iets wat de Grote Stad al lang heeft in zijn macht. 
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Carnaval op Acht 
 
Ook in 2018 zullen er weer een paar mooie carnavalsactiviteiten 
worden georganiseerd!  
 

Het thema voor carnaval op Acht 2018 luidt:  
“Acht to the Future”! 

 
Dit is tevens het thema voor onze Carnavalsoptocht op zondag 
11 februari! De optocht start typisch op z’n Aachs om 13.08 uur vanaf 
de kiosk (opstellen in de Cor Gehrelslaan). De prijsuitreiking zal rond 
15.00 uur plaatsvinden in de tent bij het Dorpshuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2016 
 
Nieuw! App Mentimeter 
Dit jaar is er een publieksprijs voor de wagens en de loopgroepen! 
Toeschouwers willen we vragen om de app: Mentimeter op de 
smartphone te installeren.Tijdens de optocht ontvang je een code 
waarmee je je stem kunt uitbrengen. 
 
Stichting Jeugdbelangen heeft dit jaar een nieuwe clown weten te 
contracteren. Clown Dico verzorgt vanaf 14.15 uur verschillende 
optredens voor de kleine feestneuzen in de grote zaal van het 
Dorpshuis. 
 
Carnavalsgedruis in het Dorpshuis 
Na de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht kunnen we ons onder 
begeleiding van DJ Marco gaan storten in het Carnavalsgedruis in het 
Dorpshuis en de tent! 
Daarnaast zal het feest nog worden opgeluisterd door niemand minder 
dan het duo “Pap & Pudding”. Bekend van o.a. de hits “Opblaasbare, 
afwasbare Barbara”, “Dikke Ria” en “Plastieke Annemieke”.  
Hilariteit gegarandeerd!  

(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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Carnaval op Acht 
(vervolg) 

 
Geen kindercarnaval …..maar wel een kroegentocht 
Het kindercarnaval, normaliter op maandag 12 februari, is helaas 
komen te vervallen door het gebrek aan vrijwilligers. Vindt u dat ook 
zo jammer en wilt u volgend jaar een steentje bijdragen? Mail dan 
naar: krachtopacht@outlook.com  
 
De kroegentocht, dit jaar voor de 2e keer, gaat wél door op maandag. 
Om 14.08 uur verzamelen we met z’n allen in het Dorpshuis.  
Rond 15.30 uur zal de bus richting de stad vertrekken waar we samen 
verschillende kroegen zullen aandoen. De terugreis mag ieder  
voor zichzelf regelen. 
 
Inschrijven optocht en kroegentocht 
Dat kan via de links op de facebook.acht.nl of door een mail te sturen 
naar: krachtopacht@outlook.com 

Stichting Jeugdbelangen  
 Afscheid van Marlies van der Heijden 

 
Na 29 jaar van trouwe dienst nam Stichting Jeugd Belangen Acht per 
01-01-2018 afscheid van hun secretaris Marlies van der Heijden en 
van hun (verplichte) vrijwilliger Henk van der Heijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Lees verder op pagina 11) 
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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 

Do: Sliffertsestraat Meerhoven 16:30-19:30 

Tekenles: beginners en gevorderden. 
 
Goede begeleiding, kleine groepjes. 
 
10 lessen voor 120 Euro, inclusief materiaal/koffie. 
Gratis proefles. 
 
Neem Contact op! 
Telefoon: 040 - 242 05 97 / 06 45 31 06 23 
E-mail: mthkos@gmail.com 
 
www.puko.nl/marieke/ 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Stichting Jeugdbelangen 

(vervolg) 
 
 

Afscheid van Marlies  
Op 01-10-1988 is Marlies ingestapt als bestuurslid van SJB.  
Kort daarna nam ze het secretariaat over. Deze functie was Marlies 
op het lijf geschreven, alle vergaderingen werden tot in de puntjes 
voorbereid net als de activiteiten van SJB. Niets werd aan het toeval 
overgelaten. Of het nou de avond driedaagse was, een spooktocht  
of carnaval noem zo maar op, alles klopte. 
Het kindertoneel was helemaal de passie van Marlies. Ze regelde en 
ritselde tot er weer kindertoneel op de planken stond. Hier ging veel 
tijd en energie in zitten, maar dat deerde Marlies niet als het maar  
een geslaagde toneeluitvoering was, want daar ging het uiteindelijk 
om. 
Daarnaast was Marlies ook de drijvende kracht van de hobbyclub  
van SJB. Marlies zorgde met vele andere dames dat de hobbyclub 
draaiende bleef en nog steeds draait. 
Ook bij de hobbyclub ging er voor haar veel tijd en energie in zitten, 
ook hier werd niets aan het toeval overgelaten, als het maar 
marcheerde en dat deed het. 
 
Ook afscheid van Henk 
Henk, de echtgenoot van Marlies van der Heijden, werd (verplicht) 
vrijwilliger bij SJB. Het was heel gewoon dat je wederhelft assisteerde 
als er wat te doen was bij SJB en dat deed Henk met veel verve.  
Henk was het manusje van alles, bij vele activiteiten van SJB was hij 
actief. Of het nu was bij timmer- of schilderwerkzaamheden, Henk  
was er altijd.  
Door de jaren heen ontpopte Henk zich ook als een gewaardeerde 
hoffotograaf en filmer van de SJB-activiteiten. Zo zijn vele activiteiten 
gelukkig op de gevoelige plaat gezet. Dit was terug te zien bij het  
40 jaar bestaan van SJB. Ja, zelfs de dochters van Marlies en Henk, 
Marion en Yvonne zijn opgegroeid met SJB, altijd zonder mopperen 
hebben ze mee geholpen met de SJB activiteiten, chapeau voor 
Marion en Yvonne. 
 
Het bestuur van SJB neemt met veel weemoed afscheid van Marlies 
en Henk en wil hen ook namens vele kinderen uit Acht hartelijk 
bedanken voor hun tomeloze inzet voor Stichting Jeugdbelangen 
Acht. 
 
Bert van den Hoogen, Voorzitter SJB 
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Kerknieuws 
Pastoor J. Goris 

 
 
 
 

De pastoor en de bakker 
Jaren geleden kwam tijdens een ouderavond voor de 1ste  
H. Communie de kerkbijdrage ter sprake. Dit is de jaarlijkse financiële 
bijdrage van parochianen om de parochie draaiende te houden. Één 
van de ouders zei toen, wellicht als excuus: "Pastoor, u betaalt toch 
ook de bakker niet als u geen brood gaat kopen?" 
 
De man had natuurlijk gelijk. Maar zijn vergelijking loopt toch erg 
mank. Ik heb hem een ander beeld voorgehouden. Iedere maand 
betaal ik namelijk mijn ziektekostenverzekering. Niet dat ik het hele 
jaar ziek ben, gelukkig maar. Maar áls ik ziek ben, wil ik wel graag een 
beroep kunnen doen op de verzekering. En bovendien is mijn premie 
ook een stuk solidariteit met mensen die wél chronisch ziek zijn.  
 
Wat de parochie betreft staan mensen er vaak van te kijken dat wij 
geen subsidie krijgen van het bisdom, het Vaticaan, de staat of welke 
instantie ook. Iedere parochie is in feite een eigen bedrijf en moet zelf 
de broek ophouden. Dat lukt gelukkig tot nu toe, vooral dankzij de 
kerkbijdrage. En toch baart het me ook zorgen. Want slechts 10% (!) 
van de parochianen draagt bij aan de kerkbijdrage, en 76% van hen is 
70 jaar of ouder. Er is dus werk aan de winkel, en dat begint met een 
mentaliteitswijziging. Een parochie is immers geen "losse leverancier" 
van producten zoals de bakker, maar een vereniging of gemeenschap 
waar de leden gezamenlijk de schouders onder moeten zetten, zowel 
qua tijd als qua (financiële) bijdrage. 
 
Ik hoop dat u dat in gedachte zult houden als we wellicht ook bij u 
aankloppen met de vraag of we op uw steun mogen rekenen voor het 
behoud van de parochie. Want of het nu een bakker is, een 
verzekeringsmaatschappij of een parochie: zonder cliënteel en 
inkomsten houdt het op. En dat zou toch echt "zund" zijn. 
 
Meer informatie:  
Dit vindt u op: http://petrus-ehv.nl/algemeen/kerkbijdrage.html 
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  Vrienden van de dierenweide 

Update van de stand van zaken 
 
 

Werkgebouw 
Met de gemeente verlopen de gesprekken voorspoedig.  
De besprekingen over de gebruiksovereenkomst voor de dierenweide 
zijn afgerond en zullen op korte termijn door de gemeente en onze 
stichting worden ondertekend. Het verlenen van de vergunning voor 
het werkgebouw zal naar verwachting eind maart rond zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Zwaluwpaal 
Arjan Ooms van MU-S (stadnatuurprojecten) heeft onze dierenweide 
bezocht en de bedoeling is om in het voorjaar in samenwerking met 
de gemeente een zwaluwpaal te plaatsen op de dierenweide.  
 
Sponsoring 
U zult begrijpen dat met de aankleding en verfraaiing van de 
dierenweide “nieuwe stijl” best veel kosten zijn gemoeid, buiten de 
investering die de gemeente al doet voor het werkgebouw. 
Hierbij kunt u denken aan de inrichting van het gebouw, vervanging 
van het hekwerk aan de zuid- en oostzijde, de toegangspoort aan de 
Cor Gehrelslaan, verfraaiing van de vijver, extra bomen voor rustplek 
dieren, enz. enz. Wij proberen deze kosten zo laag mogelijk te 
houden door ook met name binnenkort Achtse bedrijven te 
benaderen voor sponsoring hetzij in geld of in natura. Al met al moet 
er een fraaie dierenweide ontstaan voor, maar ook door Acht. 
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Nieuws van de Dorpsraad 

 
 
 

Dit is de 20ste keer dat wij sinds ons aantreden in maart 2014 een 
bijdrage mogen leveren aan ons dorpsblad. Een goed moment om 
‘Kijk op Acht’ te complimenteren en hen te bedanken voor hun 
vrijwillige inzet om iedere keer weer een dorpsblad vol met nieuwtjes 
te presenteren. Deze 20ste bijdrage is echter ook de laatste bijdrage 
van de huidige Dorpsraad aan dit blad. Over een maand zit onze 
termijn er namelijk op. Tijdens de verkiezingen op 21 maart kunt u in 
verzorgingshuis Antonius – tegelijk met de gemeenteraads-
verkiezingen – ook een nieuwe Dorpsraad kiezen. 
 
Kandidaten gezocht! 
Om er voor te zorgen dat er echt wat te kiezen valt, zijn er natuurlijk 
voldoende kandidaten nodig. We hebben al een paar aanmeldingen 
maar we willen nog één keer een dringend beroep doen op jullie 
allemaal. We zijn op zoek naar enthousiaste Achtenaren die de 
handen uit de mouwen willen steken, die er voor willen zorgen dat het 
leven op Acht goed blijft, die mee willen helpen om het dorpse 
karakter te bewaren en die ideeën hebben om het dorp nog leuker, 
mooier, groener, gezelliger of veiliger te maken.  
 
De afgelopen jaren heeft de Dorpsraad zich sterk ingezet voor tal van 
onderwerpen: het oprichten van de buurtpreventie, het oplossen van 
de rattenproblematiek, de komst van een winkelvoorziening, de 
ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport, de mogelijke komst van 
een station, het faciliteren van ZorgSaam op Acht, het onder de grond 
leggen van de hoogspanningslijnen en het onderhoud van de kiosk.  
Al deze thema’s verdienen ook de komende jaren aandacht omdat ze 
invloed hebben op onze leefomgeving. Dit is een extra reden om je 
snel aan te melden als kandidaat voor de nieuwe Dorpsraad! 
 
Ook al is het te vroeg om nu al afscheid te nemen, wij willen alle 
Achtenaren hartelijk danken voor jullie aanwezigheid tijdens de 
openbare vergaderingen en voor jullie input, vragen, opmerkingen of 
feedback. Met hart en ziel hebben we ons samen met jullie ingezet 
voor een leefbaar Acht. Dank jullie wel!  
 
14 maart laatste bijeenkomst huidige Dorpsraad 
Meer informatie: mail dan aan info@dorpsraadacht.nl of kijk op de 
website: www.dorpsraadacht.nl 
.  
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Basisschool St. Antonius Abt 

 
 
 

Inmiddels zijn in alle groepen de citotoetsen afgenomen. Niet om de 
kinderen te plagen met moeilijke boekjes, maar vooral om te kijken of 
wij uw kind goed hebben ingeschat. Waar moeten we nog extra hulp 
bieden en waar kan het meer uitdaging aan. 
 
Het voorleesontbijt met de onderbouw was een groot succes, met 
wederom speciale voorlezers! We hadden bezoek van de “echte” 
Pompom en Loeloe, de poppen die in onze nieuwe taalmethode  
van Zwijsen de hoofdrol spelen. 
 
 Afgelopen week hebben we het carnaval al ingeluid met een 
“gekke haren dag” en een gezellige carnavalsviering. Nu staat de 
vakantie voor de deur en sluit de school voor een weekje. 
Op maandag 19 februari blijven de kinderen nog thuis, terwijl de 
leerkrachten het plan voor een multifunctionele ruimte verder gaan 
ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op 
verschillende vlakken breed kunnen ontwikkelen (denk aan: dans, 
drama, muziek, etc). 
 
Ouderraad, medezeggenschapsraad en kinderraad!  
Voortaan krijgen we goede hulp bij belangrijke beslissingen op school, 
want we zijn gestart met een heuse kinderraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lees verder op pagina 21) 
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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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Basisschool St. Antonius Abt 

(vervolg) 
 
 

Kinderen uit groep 4 t/m 8 vergaderen over verschillende zaken. 
Bijvoorbeeld wat te doen met het geld dat is verdiend via de Jumbo 
spaaractie, waar we € 1.128,97 hebben opgehaald om te besteden 
aan buitenmaterialen. Onze visie hierbij is dat we het belangrijk 
vinden om de kinderen te betrekken bij beslissingen die hun aan 
gaan, kinderen doen ertoe!  
Zeker zo belangrijk vinden wij ouderbetrokkenheid, uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen van betrokken ouders beter presteren. Dat 
onderwerp gaan we op de volgende studiedag verder uitdiepen.  
 
Vragen of aanmeldingen van nieuwe leerlingen  
Daarvoor kunt u altijd binnenlopen of een afspraak maken met  
Geert van Stiphout, de directeur van de basisschool. 

Peuterspeelzaal Klaveren Acht 
 
 

Beste Achtenaren, 
Deze keer een stukje over onze Peuterspeelzaal!  
 
Peuterspeelzaal Klaveren Acht is voor kinderen van 2 tot 4 jaar waar 
kinderen genieten, ontdekken, ontwikkelen en spelen! 
Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een stimulerende omgeving die 
hen uitdaagt initiatieven te nemen. We bieden hen een prettige 
huiselijke omgeving waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan  
en waar ze met leeftijdgenootjes in contact zijn. 
We hebben een fijne en professionele samenwerking met basisschool 
St. Antonius Abt waardoor de ontwikkellijn van het kind niet 
onderbroken wordt.  
 
Peuterspeelzaal Klaveren Acht is iedere ochtend van 8.30 uur tot 
12.00 uur geopend. Als je geïnteresseerd bent kun je gerust binnen 
lopen in ons mooie moderne gebouw aan de Waalstraat 2a en vragen 
naar Lobke, Ellen of Leonie. 
Bellen kan ook: 040 – 782 01 38.  
 



2
2

 



2
3

  
 
 
Voetcentrum Eindhoven is open 
 
Onlangs is het nieuwe Voetcentrum Eindhoven geopend aan de 
Wildeman 18 in de wijk Blixembosch.  
 
Voetcentrum Eindhoven is een initiatief van Podotherapie Restiau. 
Het is een multidisciplinair centrum waar volwassenen en kinderen 
met voetklachten of klachten gerelateerd aan de manier van lopen 
geholpen kunnen worden. Ook mensen met andere klachten zoals 
knie-, heup-, bekken- en rugklachten kunnen bij ons terecht. 
 
Wij zijn al meer dan 10 jaar als podotherapeuten gespecialiseerd in 
het behandelen van klachten aan de voeten. In september 2016 zijn 
wij verhuisd en gestart met het verbouwen van de bedrijfshal aan de 
Wildeman tot praktijkruimte waar inmiddels meerdere paramedische 
disciplines zijn gevestigd. 
 
Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop, dat is onze missie. Hierbij 
hoort een multidisciplinaire behandeling, waardoor mensen direct 
door de juiste therapeut geholpen worden. Door kennis en kunde te 
delen en optimaal samen te werken is ons voetcentrum in staat om 
goede zorg te leveren. Een bijkomend voordeel is dat het voor de 
patiënt kosten- en tijdbesparend is omdat er meerdere behandelingen 
onder één dak worden aangeboden. 
 
Momenteel begint ons paramedisch team vorm te krijgen. Naast 
(sport-, diabetes-) podotherapie zijn onze fysiotherapeut, medisch 
pedicure en orthopedisch schoenmaker inmiddels gestart met het 
behandelen van patiënten. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Voetcentrum Eindhoven een 
totaalpakket kunnen bieden voor klachten aan het 
bewegingsapparaat. 
 
Voetcentrum Eindhoven, altijd een stap vooruit! 
 
Het Voetcentrum is gevestigd aan de Wildeman 19,  
5629 KH Eindhoven. 
Podotherapie Restiau blijft uiteraard ook gevestigd in het Medisch 
Centrum Artois, Artoislaan 8, 5627 JB Eindhoven. 
 

Advertorial 
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Interview Boerenbruiloft 
Een nieuw plan voor een mooie carnavalstraditie 
 
Even voor carnaval was uw redactie te gast bij Tiny Oosterbosch, 
voorzitter van de Commissie Boerenbruiloft. Al vele jaren organiseren 
zij op de dinsdag van carnaval de Boerenbruiloft en daarvoor en 
daarna de vele andere festiviteiten die horen bij deze onechte 
huwelijksplechtigheid. Een mooie traditie is het inmiddels, en volgens 
degenen die het mee mochten maken zijn alle activiteiten erg leuk en 
heel gezellig. Tiny ervaarde het in 2014, zelf toen hij in het ‘onecht 
trouwde’ met Lieske (Lisette Molegraaf-Hoppenbrouwers).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar zo vertelt Tiny ons, soms is het nodig om een mooie traditie in 
een nieuw jasje te steken. Dat overkwam de optocht van 
boerenkarren bij de Boerenbruiloft. 
Zo’n 30 jaar geleden nam de Achtse carnavalsvereniging de 
Erpelrooiers het initiatief om het boerenbruidspaar op Carnavals-
dinsdag in een prachtig versierde boerenkar naar hun ‘trouw-locatie’ 
in de stad te brengen. Natuurlijk mocht de aanhang van bruid en 
bruidegom ook mee, en zo ontstond er een kleurrijke stoet van stoere 
boerenknollen en mooi versierde boerenkarren met vrolijke boeren en 
boerinnen. Via de GGzE en stadse binnenwegen en onder 
begeleiding van veldwachter en politie arriveerden ze dan veilig en 
wel op de Markt. Tijdens de trouwerij en het carnavaleske 
bruiloftsfeest wachtten de paarden, karren en koetsiers in de Jan van 
Lieshoutstraat. Daar hadden ze veel bekijks.  
Belse boerenknollen en prachtige boerenkarren zie je immers zelden 
in de stad. “De mensen keken echt hun ogen uit” vertelt Tiny. “Die 
mooi versierde karren, die gespierde paarden met kleurige halsters 
met blinkend koperen beslag, ja dat was echt mooi. Maar het kan niet 
meer. 



2
5

  
Het werd namelijk steeds moeilijker om aan voldoende wagens, 
paarden en koetsiers te komen, de verzekeringen en vergunningen 
zijn te duur geworden en de veiligheidseisen zijn zo veranderd dat een 
carnavaleske optocht eigenlijk onmogelijk geworden is. Heel jammer, 
maar gelukkig hebben we een leuk alternatief gevonden. Voor de 
bruiloft gaan we met het bruidspaar en alle gasten brunchen in 
eetcafé d’n Hertog tegenover het station. Het voordeel hiervan is dat 
we dan lekker warm en binnen zitten. Want wat hebben ze gebibberd 
op de kar in de jaren dat het koud en nat was met carnaval…..”  
 
Andere tradities en festiviteiten 
Gelukkig gaan alle andere festiviteiten en tradities onveranderd door 
verzekerd Tiny ons. “De feestelijk bekendmaking van het nieuwe 
‘onechte bruidspaar’ in oktober, de vrijgezellenavond van zo’n 150 
boeren en 60 boerinnen die met kapel een kroegentocht houden, het 
‘los schieten’ van de bruid en tot slot, het feestelijke ‘kiendje kijken’ en 
beschuit met muisjes in november “.  
De activiteiten, bruiloft en ‘onechte huwelijksplechtigheid’ zijn 
schertsvertoningen, vol met komische toneelstukjes legt Tiny uit.  
De Stadsprins en zijn gevolg halen het bruidspaar en gasten bij de 
brunch op. Om 13.30 uur lopen ze samen met ‘d’n Urste Burger van 
oud Eindhoven (soms een oud burgemeester), de assessor,  
de veldwachter (oud politieman uit Acht)  
en kapel ‘de Eendracht’  
naar de tent op de Markt.  
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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 
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Nieuws van de Grote Beek 

 
 
 
Winterwandeling PoëZiepad 
Op woensdag 14 februari wordt er een winterwandeling langs het 
PoëZiepad op Landgoed de Grote Beek georganiseerd. De wandeling 
gaat langs alle gedichten die geplaatst zijn op het landgoed. 
Onderweg krijg je ook informatie over de cultuur en natuur over deze 
bijzondere plek. Het eerste gedeelte is ook voor rolstoelers en rollators 
toegankelijk. Iedereen is van harte welkom! 
 

Datum: Woensdag 14 februari 
Tijd: 13.00 tot circa 15.30 uur 
Verzamelen: op Landgoed de Grote Beek bij de Trefhove, 
Dr. Poletlaan 30, onder het afdak bij de bankjes.  
Info: 040 – 297 06 17 

 
 
Kunst en Curiosabeurs 
Op zaterdag 3 en zondag 4 maart wordt op het landgoed een kunst en 
curiosabeurs georganiseerd. Op de beurs zijn mooie schilderijen en 
andere kunstwerken te koop.  

 
Datum: 3 en 4 maart 
Tijd: 11.00 tot 17.00 uur 
Plaats: Landgoed de Grote Beek,  
Conferentiecentrum, Grote Beekstraat 26. 
 

 
Week van de Psychiatrie 
Bezoek de expositie ‘All you need is love’ bij De Boei Kunst op de 
Kruisstraat, van 19 t/m 23 maart tussen 09.00 en 16.00 uur.  
 
De afsluiting van de week van de psychiatrie is op zaterdag  
24 maart van 13.00 tot 17.00 uur. De band ‘Ooh my Soul’ komt 
optreden en er zijn twee leuke workshops; pimp je eigen linnen tas en 
voor de kids ‘action painting’. 
 
 
Meer informatie 
Kijk op www.ggze.nl of bel naar 040 – 297 06 17 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 

Activiteiten        
 
 

Onze activiteiten voor de komende periode: 
 
Zondag 11 februari: Kindercarnaval 

Zondag na de optocht is er weer een leuke carnavalsshow in het 
Dorpshuis. Vanaf 14.30 uur staat clown Dico klaar om zijn 
voorstelling te geven. Entree is gratis 

 
Zaterdag 3 maart: Bingo 

 Groep 1 t/m 4 
18.30 uur tot 19.30 uur  

 
 Groep 5 t/m 8 

19.45 uur tot 20.45 uur  
 Kosten zijn € 2,50 
 
 
 
 
Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van school. 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten?  
Geef je dan op door een mail te sturen naar achtsjb@gmail.nl 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
Deelname is altijd op eigen risico. 
 
Crea Bea’s gezocht!!! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze hobbyclub komen 
versterken. 
Een keer per maand knutselen we op woensdagmiddag in het 
Dorpshuis met 25 kinderen uit groep 4 t/m 8. Daarvoor komen we een 
aantal keer per jaar samen om dit voor te bereiden. 
Is dit wat voor jou?  
Dan laat het ons weten! 
 
Meer informatie 
Kijk op de website www.sjbacht.nl of kijk op facebook Stichting 
Jeugdbelangen Acht.  
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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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Afscheidsbrief voorzitter Dorpsraad 

 
 
 
 
 
 

Lieve Achtenaren, 
 
Nog maar één maand te gaan en dan geeft de huidige Dorpsraad het 
stokje over aan een nieuwe groep dorpsbewoners. Daarom wil ik 
graag via dit dorpsblad even terugblikken op de afgelopen jaren.  
Als geboren en getogen Achtenaar ben ik enorm betrokken bij ons 
mooie dorp. Na een fijne tijd te hebben gehad op de basisschool en bij 
VV Acht, vond ik het op mijn 18e tijd om een actieve bijdrage te 
leveren aan onze mooie buurt. Ik heb mij toen aangemeld om de 
Dorpsraad weer op sleeptouw te nemen en om de leefbaarheid in het 
dorp te verbeteren.  
 

Het was voor mij een eer om vier jaar lang voorzitter te mogen zijn 
van de Dorpsraad. Als jonge gup en “als gezicht van” was het mijn 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we als Dorpsraad serieus 
werden genomen, dat we de juiste problemen aankaartten en dat we 
uiteindelijk met oplossingen kwamen. Ik ben trots op wat we in die 
afgelopen jaren bereikt hebben. Met een fris team hebben we een 
hernieuwde Dorpsraad opgezet die veel aandacht heeft geschonken 
aan de leefbaarheid van het dorp. Ik ben ook dankbaar voor de grote 
belangstelling tijdens onze bijeenkomsten. Het waren voor mij leuke, 
uitdagende, heftige en soms moeilijke momenten. 
 
Ik heb in de afgelopen jaren ook ervaren dat het belangrijk is dat we 
een sterke vertegenwoordiging hebben in de gemeenteraad van 
Eindhoven. Na vier jaar ervaring in de Dorpsraad, wil ik nu graag die 
stem van Acht gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad.  
Ik wil daarbij een stad die weer veilig is, die weer bereikbaar wordt,  
die de financiën op orde heeft en vooral een stad die serieus met haar 
inwoners omgaat.  
 

Ik wil alle Achtenaren enorm bedanken voor hun betrokkenheid bij  
ons dorp. Ik hoop dat we die goede samenwerking de aankomende 
jaren voortzetten. Met volle energie, optimisme en daadkracht  
ga ik mij voor jullie, voor Acht, inzetten!  
 
Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht. 
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Scouting dr. Albert Schweitzer 

Spullenbeurs 
 
 De jaarlijkse spullenbeurs van Scouting dr. Albert 

Schweitzer staat altijd garant voor een grote diversiteit aan artikelen. 
De opbrengst uit de verkoop is hard nodig voor de ondersteuning van 
scouting-activiteiten. De beurs zal op 25 maart plaatsvinden, van 
12.00 tot 15.00 uur bij de blokhut aan de Mispelhoefstraat 126.  
Kom op tijd, want weg = pech! De toegang bedraagt € 1,-.  
 
Heeft u nog bruikbare spullen over? De scouting komt bij u aan de 
deur op vrijdagavond 23 maart (Acht-noord) of zaterdag 24 maart 
(Acht-zuid). Om te voorkomen dat spullen meegenomen worden door 
handelaren van buiten de scouting wordt u gevraagd om de spullen 
niet aan de straat te zetten. 
 
Bent u niet aanwezig? Stuur dan een mail: 
spullenbeurs@scoutingalbertschweitzer.nl, er wordt dan contact met u 
opgenomen. Afgeven kan op afspraak meestal op vrijdagavonden of 
zaterdagen.  
Witgoed, bedden en banken zijn vanwege de grootte niet welkom. 

Buurtpreventie Acht 
Donatie  

 
 

Onze buurtpreventen waarderen uw financiële steun enorm en vinden 
het ontzettend fijn dat u op deze manier bijdraagt aan de veiligheid 
van Acht. Zij willen u daarvoor hartelijk bedanken. 
 
Wilt u zelf ook buurtprevent in Acht worden of wilt u zich aanmelden 
voor de Whatsapp groep? Stuur dan een mailtje naar: 
 
buurtpreventieacht@gmail.com of bel naar 06 – 11 44 84 99. 
 
 
Donaties voor de buurtpreventie blijven welkom op 
rekeningnummer NL75 ABNA 0572685270  
t.n.v. A. Siepel-Arentzen onder vermelding BP8.  
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De Achtse revue 

 
 
Terugblik 
Met veel plezier kijken we terug op 2017. Een jaar met veel mooie 
momenten. We starten met de aanmelding van een nieuw lid. Een 
jonge vrouw, daar zijn we blij mee. We worden gevraagd om 
medewerking te verlenen aan de buurtpreventie-bedankdag. Het is 
leuk om te doen en de reacties zijn positief.  
In september doen we voor de vierde keer mee met de dorpskwis.  
En wat zijn we blij als we ‘eerste’ worden. 
 

Rond de zomer is het idee ontstaan om naast de productie van ‘een 
jurk een kooi en een feest’ een kleine kerstproductie neer te zetten. 
We vinden het fijn om dit gratis voor de Achtse bevolking te kunnen 
doen. Met medewerking van het Dorpshuis is dit mogelijk.  
Maar dat ‘klein’ groeit uit tot 3 voorstellingen van Scrooge. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2 maanden tijd spelen we 2 producties en wordt er van decor 
gewisseld. Het was keihard werken voor iedereen want zoals de 
gewoonte is waren we ook weer present tijdens de kerstmarkt. We 
hebben het jaar dus helemaal in kerststijl afgesloten. 

 

Vooruit kijken 
De voorbereiding voor een nieuw stuk is in volle gang. We kijken er 
naar uit om te gaan werken met Suzanne van Straten, onze nieuwe 
regisseur. Zij neemt na 2 jaar het stokje over van Raoul op ’t Hoog. 
We houden u op de hoogte van onze voorstellingen. 
 

Website 
Op de website vindt u o.a. de foto’s van de laatste uitvoeringen en 
onze vernieuwde groepsfoto.  
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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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BuurkrACHT team  

Aardgasloze zondag 
 

De laatste aardbeving in Groningen heeft ons wakker geschud, de 
gaskraan moet daar dicht. De minister heeft bedrijven in een bief 
gevraagd binnen 4 jaar te stoppen met aardgas te gebruiken. Krijgen 
wij straks ook zo’n brief en welke gevolgen heeft dat op ons dagelijks 
leven?  
 
In november heeft BuurkrACHT aan een workshop van de gemeente 
meegedaan waarbij samen met burgers, coöperaties en overheid 
gekeken werd hoe Eindhoven in de toekomst van het gas af kan. Aan 
de hand van 3 scenario’s (warmtenet, biogas en all-electric) werd 
gekeken met een open database en met een spel wat toepasbaar is 
en welke wijken daar als eerste voor in aanmerking komen. Heel 
boeiend, Acht was daar nog niet bij maar wat een enorme klus staat 
ons te wachten… 
 
Hele dag geen aardgas 
De autoloze zondag werd in de jaren zeventig bedacht, toen in het 
Midden-Oosten de oliekraan dicht ging. Na alle problemen in 
Groningen lijkt ook de gaskraan in Nederland steeds verder 
dichtgedraaid te worden. Om solidair te zijn met de mensen daar en 
gas uit te sparen voor het milieu, is het idee ontstaan om van de 1e 
zondag van april een aardgasloze zondag te maken.  
 
Ook Eindhoven doet daar aan mee dus die dag zal er geen aardgas 
geleverd worden. Let hier op als u nog kookt op gas, de verwarming 
altijd lekker hoog heeft staan of uitgebreid onder de douche wilt gaan. 
Omdat het gas niet helemaal afgesloten mag worden zal er die 
zondag wel biogas geleverd worden. Echter om vast te wennen zal dit 
al de dure prijs (3 x duurder) hebben van het toekomstige gas en ruikt 
wellicht ook iets anders. 
 
Belangstelling? 
Heb jij ook interesse om van het aardgasnet losgekoppeld te worden 
of wil je weten wat all-electric wonen is en warmte pompen zijn?  
Meld je aan op onze buurtpagina en we organiseren hier graag een 
keer samen met 040energie een informatieavond voor. 
 
E-mail: buurkracht@acht.nl     
Website: www.buurkracht.nl/acht 



3
8

 



3
9

  
Dorpshuis ontvangt 

kluscheque 
 

Het Dorpshuis heeft op woensdag 24 januari een kluscheque 
gekregen van € 3.132,00 van de gemeente Eindhoven.  
Wethouder Yasin Torunoglu heeft de cheque uitgereikt aan het 
bestuur. Verenigingen en stichtingen waren uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Het geld wordt besteed aan ledverlichting in het Dorpshuis.  
In de grote zaal zou het gaan om verlichting die tevens dimbaar is en 
ook de noodverlichting zal worden aangepast. 
Hiervoor wordt door deskundige vrijwilligers een plan gemaakt dat 
hopelijk past binnen of om en nabij het beschikbare bedrag. 
 
Dit gaat op termijn financieel direct winst opleveren op de energienota 
en dat zal zeer welkom zijn gezien de bedragen die jaarlijks betaald 
moeten worden. 
 
Via deze ingrepen worden de totale lasten van het Dorpshuis ook 
lager en dat vermindert vooralsnog weer de noodzaak om de huren 
van de diverse ruimtes naar boven op te trekken. 
 

(Lees verder op pagina 41)  
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Dorpshuis ontvangt 

kluscheque 
(vervolg)  

Het was een gezellige bijeenkomst. Dankzij ieders aanwezigheid is 
nog maar eens aangetoond dat het Dorpshuis in onze Achtse 
gemeenschap een centrumfunctie vervult. 
Daar wil men zijn en wil men gebruik van maken bij evenementen of 
verenigingsactiviteiten. 
Ook vanuit de wethouder en projectleider van de gemeente was men 
aangenaam verrast door de grote belangstelling. 
Ten aanzien van de besteding van de cheque zijn met enkele van de 
aanwezigen en vrijwilligers inmiddels afspraken gemaakt voor het 
ontwerpen van een verlichtingsplan met ledverlichting. 
De uitvoering hiervan zal dan ook niet lang op zich laten wachten zo is 
de verwachting. 

 

Nogmaals hartelijk dank dat jullie er waren en tot ziens bij een 
volgende gelegenheid, wat in Acht meestal niet zo lang duurt! 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Acht , 
Peer van Dijk, Voorzitter 

Popkwis 8 
 
 
 
 

Wegens doorslaand succes presenteren wij voor de 2e keer: 
de dampende stampende en kneiterende Popkwis 8  
Een avondvullend muzikaal spectakel, waarin gestreden wordt om de 
titel “beste muziekkenner van Acht in 2018”. 
 
Bestemd voor alle muziekliefhebbers in Acht en omstreken 
Op zaterdag 7 april, om 20.00 uur in het Dorpshuis Acht 
 
Inschrijven per team met maximaal 6 deelnemers via  
popkwis2018.acht.nl 
 
Kosten zijn 10 euro per team over te maken op rekeningnummer 
NL59INGB0006738615 
 
En…… er zijn ook nog prijzen te winnen. 
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Van Kinderen Voor Kinderen 

 
 
 

Gebruikt speelgoed van kind naar kind! 
Wel eens gehoord van de Stichting Van Kinderen Voor Kinderen? 
Deze stichting zamelt speelgoed in dat kinderen niet meer gebruiken 
en brengen dat met Sinterklaas, Kerstmis of een verjaardag naar 
kinderen van de ouders die dat niet kunnen betalen.  
De kinderen zijn daar altijd heel blij mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De initiatiefneemsters zagen enkele jaren geleden tijdens hun 
speelgoedactie op een basisschool hoe nodig hun actie was. Dat 
resulteerde in hun stichting. Zij bezorgen de pakjes zelf. Rond 
Sinterklaas gaan ze verkleed als Pieten; dat vinden de kinderen 
geweldig! 
 
Hebt u kinderen of kleinkinderen die speelgoed over hebben? Of 
gebruiken ze iets niet meer? Het is erg welkom bij de Van Kinderen 
Voor Kinderen!  
Meer informatie vindt u op www.vankinderenvoorkinderen.nl  
 

 

Oranje Jeu de Boules festijn Acht 
 
 
 

Noteer het alvast in je agenda:  
 
Op vrijdag 27 april gaat het  
Oranje Jeu de Boules festijn Acht  
weer van start gaat.   



4
4

 

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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Meedoen in de Wijken  

als vrijwillige coördinator of taalcoach? 
 
 

Meedoen als vrijwillige coördinator? 
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan nieuwkomers in 
Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel is participatie; de 
verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel. 
Een team van vrijwillige coördinatoren ondersteunt dit project door 
zowel deelnemers als vrijwilligers in te taken, te koppelen en te 
begeleiden gedurende het taaltraject.  
Wat we zoeken in een vrijwillige coördinator is inlevingsvermogen, 
geduld en affiniteit met de doelgroep. Je vindt het leuk om contacten 
te leggen en te onderhouden, vrijwillige taalcoaches en deelnemers te 
begeleiden en te ondersteunen. En je hebt geen moeite met het 
digitaal registreren hiervan.  
 
De werkzaamheden (gemiddeld 8 uur per week) zijn flexibel in te 
plannen.  
 
Meedoen als taalcoach? 
De taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband 
gegeven. Het contact tussen de deelnemer en de taalcoach is 
wekelijks (2 aaneengesloten uren) gedurende 6 maanden.  
We zijn op zoek naar taalcoaches die onze deelnemers 1-op-1 of in 
groepsverband willen begeleiden.  
 
Wat we zoeken in een taalcoach is inlevingsvermogen, geduld en 
affiniteit met de doelgroep en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. 
 
Spreekt ‘Meedoen in de Wijken’ jou aan en past het coördinatorschap 
of taalcoach bij je, laat dan je gegevens achter in het 
aanmeldingsformulier op onze website en we nemen zo snel mogelijk 
contact met je op:  
http://www.meedoenindewijken.nl/vacature-omschrijving-
communicatie-ondersteuner/. Of /taalcoaches.  
 
Voor vragen en informatie kun je bellen met 
Anne Marie Jansen, 040 – 244 33 11  
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 10.00 - 16.00 uur). 
www.meedoenindewijken.nl. 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

Februari 
 9 Uitgave Kijk op Acht 
 11 De enige echte 8se  
  optocht 
 11 SJB Kindercarnaval 
 12 Kroegentocht 
 13 Boerenbruiloft 
 14 Winterwandeling  
  Grote Beek 
 
 

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: 13 maart 2018 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 29 maart 2018. 
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 
 3 SJB bingo 
 3-4 Kunst en Curiosabeurs 
  Grote Beek 
 14 Dorpsraadvergadering 
 19-23 Expositie ‘All you need is 
  love’ Grote Beek 
 21 Stemmen voor gemeen-
  teraad en dorpsraad? 
 23-24 Inzamelen spullenbeurs 
  scouting 
 24 Optreden en workshop 
  Grote Beek 
 25 Scouting spullenbeurs 
 29 Uitgave Kijk op Acht 
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