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Bloesemdag Fruittuin 
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Van de redactie 
 
Dit weekend is het Pasen en langzaam wordt het lente.  
Laten we niet te hard juichen want je weet nooit wat het weer doet.  
De ene dag is het vijftien graden en de andere dag vriest het volop. 
Niks zo veranderlijk als het weer. Gelukkig kunt u ervan op aan dat 
Kijk op Acht vijf keer per jaar verschijnt en nu het tweede nummer in 
uw brievenbus ligt.  
 
Maar gezien de kopij die we hebben ontvangen gaan we de goede 
kant op met volop buitenactiviteiten zoals;  
tennissen, de Bloesemdag in de Fruittuin, het jeu de boules Festijn en 
het nieuwe Foodtruckfestival Amb8telijk Acht. 
Dat wordt smikkelen en smullen en genieten van muziek op het 
Kerkplein.  
 
Informatie over deze activiteiten kunt u allemaal terug vinden verder 
op in het blad. 
 
Er zal volop naar paaseieren gezocht gaan worden tijdens de 
paasdagen. Wie ook gezocht en gevonden hebben is de Dorpsraad. 
Geen eieren, maar genoeg kandidaten om een nieuwe Dorpsraad  
te vormen. Wie het allemaal precies zijn, zullen we ongetwijfeld de 
komende maanden terugzien in Kijk op Acht.  
 
De verkiezingen hebben inmiddels plaatsgevonden op 21 maart,  
maar de uitslag kon niet meer meegenomen worden in deze uitgave.  
 
Wie zou er gekozen zijn? Peter Goedegebure, Tiny Oosterbosch, 
Roel Janssen, Peer Peersman, Rubeena Shariff, Gerard Smelt,  
Carlo Heezen of Ton Dekkers. 
De ‘oude’ Dorpsraad heeft afscheid genomen. Remco, Fia, Ad, 
Gerard en Rick bedankt voor jullie inzet.  
 
 
Heeft u kopij voor het blad? Dan kunt u dit mailen aan 
redactie@kijkopacht.nl tot 22 mei, 18.00 uur.  
 
Op 8 juni verschijnt de volgende Kijk op Acht.  
 
Veel leesplezier in deze Kijk op Acht en pas op met de chocolade 
eitjes, niet te veel eten! 
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Buurtinitiatief Eindhoven Noord  
 
 Buurtinitiatief Eindhoven Noord zet zich sinds 
 2016 in voor het beperken van de overlast van 
 het vliegverkeer. We zijn niet tegen het 
 vliegveld, maar wel tegen uitbreiding van 
 vliegbewegingen! 

 
De groep bestaat uit Ben Koenen (Achtse Barrier), Miriam Klein 
Sprokkelhorst, Rob Weijers, Willem van den Brink en Pim Rosendaal. 
Sinds enige tijd zijn we aangesloten bij BVM2 (Beraad Vlieghinder 
Moet Minder). 
 
Inmiddels hebben we veel onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd 
met verschillende politieke partijen en zijn we naar bijeenkomsten 
geweest van COVM, BOW en BVM2 en voorlichting Luchtmachtbasis. 
We hebben gemeenteraads-vergaderingen bijgewoond waarbij we 
gebruik gemaakt hebben van recht op inspraak. 
Ook zijn we aan het kijken hoe we met geld uit het 
Leefbaarheidsfonds (880.000 Euro) een onafhankelijk netwerk van 
meetpalen (geluid en luchtkwaliteit) op kunnen laten zetten in 
Eindhoven Noord. We zijn met leveranciers in gesprek. 
 
Recent zijn de cijfers van Buurtmonitor (jaarlijkse enquête van 
Gemeente Eindhoven) bekend gemaakt. Deze cijfers laten een 
zorgwekkende trend zien: Het aantal gehinderde burgers in Woensel 
Noord is voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen. Dit 
dichtbevolkte gebied telt ruim 65.000 inwoners en kent al 
tienduizenden gehinderde burgers. Ook bij de randgemeenten is erg 
veel overlast! Omwonenden maken zich ernstige zorgen over de 
leefbaarheid. Het gaat niet alleen om geluidsoverlast en verstoring 
van de nachtrust, maar ook over de negatieve invloed op de 
luchtkwaliteit (ultrafijnstof, CO2 uitstoot). 
Ondanks de sterk toegenomen overlast worden door de overheid 
momenteel verschillende groeiscenario’s onderzocht. Een van de 
scenario’s is om het aantal vliegbewegingen te laten groeien naar 
maar liefst 100.000! Dat is bijna drie keer meer dan nu… 
 
Omwonenden maken zich ernstige zorgen en krijgen sterk het gevoel 
dat er niet naar hen geluisterd wordt!  
Daarom blijft het heel erg belangrijk dat Achtenaren bij overlast een 
klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl. Want wie zwijgt, stemt 
toe. En klagen helpt, zoals we onlangs hebben gezien bij vliegveld 
Lelystad! 
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De woning …… een kostbaar bezit dat om onderhoud vraagt. 
 
Het voorjaar zit weer in de lucht. De tuin krijgt zijn grote 
voorjaarsbeurt. Ook de tijd om eens een grondige inspectiebeurt uit te 
voeren aan de buitenkant van je huis. Zijn de goten schoon en lekken 
ze niet? Is hang en sluitwerk goed in orde en vooral: hoe staat het 
schilderwerk van de woning erbij? 
 
Vraag je je nu af: “hoe kan ik de inspectie van het schilderwerk nou 
goed aanpakken?” dan kun je op de site 
www.vanditshuizenschilderwerken.nl onder het kopje “wanneer 
schilderen?” kijken hoe je te werk kunt gaan om het huis weer in 
topconditie te brengen.  
 
Zie je het niet zo zitten om dit omvangrijke karwei zelf te klaren,  
dan kun je hiervoor natuurlijk ook de vakman inschakelen.  
Neem dan zo snel mogelijk contact met hem op. Hij bezoekt je en 
voert de inspectie samen met jou uit. In overleg wordt bepaald  
welke onderdelen van de woning, onderhoud nodig hebben.  
Als dit nodig blijkt, kunnen eventueel ook houtrotreparaties  
uitgevoerd worden.  
Uiteraard wordt vooraf een offerte gemaakt en doorgesproken,  
zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. 
Zo ben je ervan verzekerd dat de vakman in het komende 
buitenschilderseizoen jouw huis er weer perfect beschermd en  
mooi uit laat zien. 
 
Acht is een stralend dorp, wat nog eens extra wordt onderstreept  
als haar vastgoed er verzorgd en stralend bij staat! 
 
Yeb-Jan van Ditshuizen 
Telefoon: 040- 262 44 55 
 
 
 
 

 
 

Advertorial 
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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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Leven in de brouwerij 
 
 In de St. Antonius Abtkerk is de komende tijd genoeg  
 te beleven. De Goede Week is nu volop bezig en op de 
 laatste drie dagen van maart gedenken we dat Jezus 
 het laatste avondmaal vierde met zijn vrienden, dat hij 
 werd genageld aan het kruis en vieren we ook Jezus’ 

 verrijzenis.  
 
Dat zijn de drie belangrijkste gedenk- en feestdagen in onze 
katholieke traditie. Jezus die door de dood heen gaat en weer tot 
nieuw leven wordt opgewekt. Maar zeker ook dat hij op de avond voor 
zijn dood met zijn leerlingen aan tafel ging en brood en wijn deelde. 
Hij zei zijn leerlingen: doe dit tot mijn gedachtenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu bijna 2000 jaar later komen we als katholieken elke zondag samen 
rond de altaartafel waar we samen vieren en brood en wijn met elkaar 
delen. Niet zomaar: want wij mogen geloven dat dat brood en die wijn 
Lichaam en Bloed van Jezus Christus zijn.  
In de Eucharistie wil hij ons nabij zijn. 
 
Eerste Communie 
Al sinds lange tijd worden kinderen van ongeveer 8 jaar voorbereid 
om deel te mogen nemen aan de Eucharistie. De voorbereidingstijd 
vindt zijn hoogtepunt in de Eerste Communie. Op zondag 15 april zal 
het al vroeg druk zijn in en rond de kerk want deze dag doen 34 
kinderen hun eerste communie.  
Een feest waarbij iedereen van harte welkom is.  
De vieringen zijn om 10.00 en 12.30 uur. 
 
Namens het pastoraal team,  
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker. 
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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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Kinderopvang Dikkie & Dik 

 
 
 

Beste Achtenaren,  
 
Dit keer een stukje vanuit onze BSO (buiten schoolse opvang) 
groepen: Ruiten en Klaveren: 
 
Onze BSO-groepen Klaveren en Ruiten richten zich op kinderen  
van 4-12 jaar.  
Na schooltijd en op schoolvrije dagen worden de kinderen 
opgevangen in 2 groepen. Een groep voor de jongste en een groep 
voor de oudste kinderen. We richten ons op het invullen van vrije tijd 
en doen dat door middel van Bewegen, Spelen en Ontdekken. 
Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen en tevens 
worden er activiteiten aangeboden. In de vakanties hebben we een 
speciaal aanbod van activiteiten die vallen binnen een vakantie 
thema.  
 
Knutselmiddag 
 
Elke eerste woensdag van de maand van 14.00 -16.00 uur 
organiseert de BSO: “De Makers van Acht.”  
Een knutselmiddag waar alle kinderen uit Acht welkom zijn, ongeacht 
of ze gebruik maken van de BSO.  
 
Kinderen kunnen, tijdens de 
Makers van Acht, kennismaken 
met diverse materialen en 
technieken.  
(In de schoolvakanties is er geen 
Makers van Acht.) 
 
Voor meer informatie kun je bellen 
met ons algemene nummer  
040 – 78 20 135 en vragen naar 
Mirjam, Xiao Ying of Marleen. 
 
We hopen jullie snel een keer te 
zien!  
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Oranje Jeu de Boules 

festijn Acht 
 
 

Koningsdag vrijdag 27 april 
 
Wij, organisatie van het Oranje Jeu de Boules festijn zijn er klaar voor 
om ook dit jaar dit eendaags evenement te kunnen en mogen 
organiseren. 
Menigeen onder ons hebben deze datum reeds genoteerd, ballen 
gepoetst om aan dit festijn deel te nemen. 
En geef ze eens ongelijk, want het is een leuke happening om samen 
met elkaar een leuke, en op een sportieve manier invulling te kunnen 
geven aan deze dag. 
 
Mocht je deze uitdaging ook aan willen gaan, dan nodigen wij je van 
harte uit om aan dit recreanten doubletten toernooi deel te nemen. 
Dit festijn op Acht is al jaren een groot succes bij boulers uit alle 
windstreken. Zelfs spelers van over de grens nemen met veel plezier 
deel aan dit toernooi. 
 
Er wordt op verschillende ondergronden gespeeld. Hierdoor maakt 
iedereen evenveel kans op een prijs.  
Ons motto is dan ook: 
 

“Meedoen is belangrijker dan winnen,  
stil zitten is ook niets gedaan!” 

 
Aanmelden c.q. inschrijven kan op de dag zelf van 
9.30 tot 10.20 uur in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4, 
Tel.nr. 040 – 262 14 06. 
 
Aanvang van het toernooi 10.30 uur  
De te winnen prijzen zijn in natura. 
De kosten bedragen € 10,00 per doubletten (betaling bij inschrijving). 
 
Voor informatie en inschrijving  
kunt u terecht bij: 
 
Nico van der Heijden: 
Tel.nr. 040 - 262 37 18/ 06 - 227 356 94 
E-mail: n.vanderheijden53@chello.nl 
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Dorpsraad Acht 
Laatste bericht van de afgetreden Dorpsraad  

 
 

Op verzoek van Kijk op Acht schrijf ik als lid van de inmiddels vorige 
Dorpsraad een stukje aan jullie Achtenaren.  
In de eerste plaats:  
Dank aan de vele mensen met wie we ons in de afgelopen vier jaar 
voor Acht hebben ingezet. Samen hebben we Acht een beetje mooier 
gemaakt. Te denken valt aan: 

 Alle mensen die zorgden voor de mooie planten in de 
bloembakken bij de kiosk.  

 De organisatoren van de grote festiviteiten in Acht, de Scouting, 
de muzikanten, alle deelnemers aan de jaarlijkse 
Dodenherdenking, ZorgSaam op Acht,  

 de diverse commissies die ons hebben geholpen en niet te 
vergeten  

 het Dorpshuis en  
 Kijk op Acht.  

 
Het was heel fijn om te merken hoe betrokken veel Achtenaren  
zijn bij ons dorp. 
 
Tegelijk wens ik de nieuwe Dorpsraad toe dat hij op zijn beurt net zo’n 
mooie en inspirerende tijd van samenwerking, opbouw en 
ontwikkeling van Acht gaat beleven. Hoe goed de Gemeente 
Eindhoven ook zorgt voor de stad, er is nog altijd heel veel te doen 
voor de Dorpsraad van Acht. Dat hebben we de afgelopen vier jaren 
wel gemerkt en dat zal de komende tijd niet anders zijn. Misschien zal 
samenwerking met andere buurten nog belangrijker worden. 
Bijvoorbeeld in de strijd tegen overlast van het vliegveld. Voor alle 
werk dat op jullie pad komt, wens ik jullie succes en wijsheid toe. En 
aan alle kanten veel helpende handen en mensen die meedenken.  
 
De nieuwe Dorpsraad 
organiseert op 4 mei om  
18.30 uur de dodenherdenking 
op het veldje aan de 
Verzetsheldenlaan. 
 
Met een hartelijke groet,  
Fia Tempelaar 
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Amb8telijk Acht 

 
Dat er op Acht al veel wordt georganiseerd weten we, maar 
initiatiefnemer Paddy Flanagan (38) vindt dat er toch nog een nieuw 
feest in Acht bij kan. En daar zijn veel Achtenaren blij mee. Flanagan: 
“Ik woon nu drie jaar in Acht het is superfijn hier. Ik miste alleen nog 
een grote activiteit zoals Zinderend Acht en de kermis”. Daarom 
organiseert hij op zaterdag 12 mei samen met Mirella Freriks, Shenna 
van der Steen, Martien Korting en steun van Kracht op Acht een heus 
Foodtruckfestival onder de naam:  
 
“Amb8telijk Acht” 
 
Mirella: “Dit is een festival voor jong en 
oud. Het zal iedereen aanspreken.  
Een feest voor Acht met Acht en met 
ondernemers die in de ambachtelijke  
sfeer passen. Een hapje, een drankje en 
een gezellige, gemoedelijke sfeer op het 
knusse kerkplein”.  
 
Wat kunnen we verwachten? 
Natuurlijk de foodtrucks en dranktrucks. 
Het zijn allemaal trends die op dit moment 
spelen, niet de gangbare dingen.  
Paddy: “Er komt een wijnbar en een 
wagen met speciaal en gewoon bier en 
natuurlijk frisdrank”. Het aanbod van eten varieert van Grill en BBQ  
tot kipgerechten en vegetarisch. Mirella: “Wat speciaal is, is de Bubble 
Waffle, een wafel die gegeten kan worden met diverse vullingen en 
toppings”. 
 
Gedurende de dag zijn er optredens van meerdere bands, onder 
andere een coverband en verder komt er heerlijke easy listening 
muziek en Rock en Blues voorbij terwijl iedereen kan genieten van  
het eten en drinken op de picknickbanken. Voor de kinderen is er een 
springkussen. 
 
De organisatie is nog volop bezig met de invulling van het festival,  
dus laat u verder verrassen op  
 

12 mei op het Kerkplein van 12.00 tot 23.00 uur  
bij Amb8telijk Acht. 
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Vrienden van de Dierenweide 

Oproep voor collectanten 
 
 

Bezoekt u onze dierenweide in Acht weleens met uw kinderen of 
kleinkinderen en draagt u ons een warm hart toe, dan zouden wij het 
fijn vinden als u zich opgeeft als collectant voor het Oranje Fonds of 
de Anjeractie. 
De helft van de opbrengst komt namelijk ten goede aan onze Stichting 
de andere helft van de opbrengst wordt landelijk besteed. 
 
Oranje Fonds en Anjeractie 
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd 
aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij 
hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar. Het Oranje Fonds werkt aan 
een samenleving waarin niemand eenzaam is of zich buitengesloten 
voelt en ondersteunt veel projecten door heel Nederland. 
De Anjeractie, van het Prins Bernardcultuurfonds, steunt verenigingen 
en stichtingen op het gebied van natuur en cultuur. 
 
Onze plannen 
Met de opbrengst gaan wij ons uiterste best doen om de dierenweide 
fraaier en toegankelijker maken.  
U moet dan denken aan een nieuwe looppoort, gezellige banken om 
op te zitten die wij gaan plaatsen bij het werkgebouw zodat dit een 
plek kan zijn voor ontmoeting, inrichting van het werkgebouw, 
vernieuwen van oud hekwerk en aanleggen van bestrating. 
 
Daarvoor hebben wij financiële middelen nodig en wij hopen door 
middel van deze collecte onze kas te kunnen spekken. 
De collecte vindt plaats van 22 mei t/m 2 juni. 
Indien u zich wilt opgeven als collectant graag per e-mail: 
info@dierenweideacht.nl of dierenweideacht@gmail.com.  
 
Bellen mag natuurlijk ook met 
tel. 040 - 262 12 00. 
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 
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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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De Achtse Dorpskwis 

Had je ged8! 2018 
 
 
 
Met een enthousiast team, van oude en nieuwe gezichten, is de 
voorbereiding van de Dorpskwis 2018 weer in volle gang. 
De inschrijving voor de kwis is geopend en wij hopen voor deze 
speciale Lustrumeditie natuurlijk op een veelvoud van 5 
inschrijvingen! 
 
Over ongeveer 5 + 1 maanden is het alweer zover. Dat betekent dat 
het nog minimaal 5 x 5 x 5 dagen duurt en dat is veeeeel minder dan 
5 tot de 5de macht. Maar of het aantal werkelijke nachten vanaf nu 
deelbaar is door 5, dat is nog maar de vraag. 
Er zullen echt wel meer dan 5 vragen in de kwis voorkomen en zelfs 
meer dan 5 x 5 + 5 x 5 + 5 x 5, dat is zeker. 
Wij verwachten ongeveer 5 x 5 inschrijvingen en hopen op 6 x 5!  
De teams die samengesteld worden bestaan in het beste geval uit 
tussen de 3 x 5 en 4 x 5 personen. Minder adviseren we niet en meer 
willen we niet! 
 
We denken dat jullie zeker 5 seconden over dit stukje hebben 
gedaan. En dat minimaal 5 x 5 mensen onderstaande datums al in 
hun agenda hadden staan en dat zeker 5 mensen de datums alsnog 
in hun agenda gaan zetten. 
Inschrijven duurt niet langer dan 2 x 5 minuten!  
 
Wanneer: 
Kwisavond: zaterdag 22 september, bij elk team thuis in het 
‘Kwishuis’. 
 
Feestavond: zaterdag 13 oktober, in het Dorpshuis. 
 
 
Inschrijven:  
Via de volgende link: http://Kwis5.acht.nl 
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Hart voor Acht 

 
 
 

Misschien kan ik straks wel iemands leven redden. 
 
Op 14 december hebben wij voor groep 8 van onze basisschool een 
speciaal aangepaste cursus reanimatie mogen verzorgen. 
Het idee is ontstaan door vragen van de kinderen zelf.  
Op 8 verschillende plaatsen in Acht zien ze de groen-witte kasten 
hangen maar weten niet waarvoor die er hangen. 
Hun nieuwsgierigheid heeft ons doen besluiten hieraan iets te gaan 
doen met als doel om ook onze jeugd op Acht te laten kennismaken 
met reanimatie. Met onze opleiders hebben we een speciaal lesplan 
ontwikkeld voor kinderen van groep 8.  
De opzet van deze les is primair het laten kennismaken met een AED 
(Automatische Externe Defibrillator). 
 
Aan de slag 
Een enthousiaste groep van 24 leerlingen stond te popelen om aan de 
slag te gaan.  
Onze les bestaat uit 4 onderdelen. Introductie, reanimatie, oefenen 
met de pop en de AED. Verdeeld in groepjes van 4 gingen we aan de 
slag. Het verbaasde ons dat deze kinderen aandachtig luisterden en 
met veel enthousiasme de oefeningen uitvoerden. 
 
Opmerkingen: 
Ook werden wij bedolven met vragen en opmerkingen zoals:  
Meneer, heb ik het goed gedaan en denkt u dat het slachtoffer het 
heeft overleefd? En, ik vind het wel een beetje vies om dat mond op 
mondbeademing te doen. Kan dat niet anders? Het drukken op de 
borstkas vind ik wel leuk en begrijpelijk.  
 
In een speelse situatie en een veilige omgeving hebben alle leerlingen 
hun uiterste best gedaan om van deze speciale, niet alledaagse les 
een succes te maken. Voor juf Ira aanleiding ons voor dit jaar weer uit 
te nodigen voor het geven van een les in reanimatie.  
 
Wordt vervolgd!! 
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Interview Trainingshuis Acht 
 
“De deur staat altijd open, iedereen is welkom”, zegt Werner 
Ketelaars, begeleider in het Trainingshuis van Lunetzorg aan de 
IJsselstraat 2, de oude pastorie. “Veel mensen weten niet dat wij hier 
zitten, of ze denken dat er lastige jongeren wonen of zwaar 
gehandicapten. Kijk op Acht is een kijkje gaan nemen en ging in 
gesprek met begeleiders en bewoners”. 
 
Voor wie is het Trainingshuis? 
In het Trainingshuis zijn dertien wooneenheden, negen in het huis en 
vier in het appartementencomplex (de voormalige dokterspraktijk).  
Er wonen jongeren tussen de 17 en 23 jaar met een 
lichtverstandelijke beperking. Sommige gaan naar school, werken, 
gaan naar de dagbesteding of doen vrijwilligerswerk. Werner:  
“De jongeren komen hier allemaal met dezelfde ambitie ze willen 
zelfstandig leren wonen. Hier ontdekken ze wat ze kunnen”. 
 
Dennis van den Boogaard (19) woont nu 1,5 jaar in Acht: “Ik wil alles 
leren wat ik kan leren. Eerst kon ik mijn kamer nog niet opruimen en 
nu kan ik het zelf. Een ander doel is een goede persoonlijke 
verzorging. Sinds begin maart werk ik bij de Albert Heijn en  
dat is heel fijn”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingen en begeleiding 
“Ieder individu heeft zijn eigen traject met eigen afspraken en doelen. 
Het zijn trainingen op maat”, vertelt Werner.  
“Eerst wordt alles samengedaan en dan stapje voor stapje alleen.  
Dat gebeurt bij het boodschappen doen, koken, wassen enzovoort.  
Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Bewoners hebben een 
paar jaar de tijd om dit te onderzoeken en kunnen daarna 
doorstromen naar een volgende plek”. 
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Lisa Schellekens (20) woont 2 jaar in het trainingshuis en werkt bij de 
kwekerij van Ergon. Haar doel is het om van een kamer in het huis 
naar een appartement te verhuizen aan de Lekstraat. Lisa: “Dat is 
zelfstandiger en de leiding is meer op afstand”.  
 
Inge Hendriks, begeleiding: “‘s Avonds hebben we de dagafsluiting. 
De jongeren kunnen hun hart luchten. We nemen de dag door en 
bespreken hoe het gegaan is”. 
 
In totaal is er elf man personeel inclusief stagiaire die per toerbeurt 
werken. ’s Nachts is er ook altijd iemand aanwezig die gelukkig 
gewoon kan slapen. Natuurlijk zijn er regels, “ja je mag niet vechten 
met elkaar”, zegt Dennis tussendoor. Maar het komt erop neer dat 
iedereen rekening houdt met elkaar. De bewoners zijn vrij om te gaan 
en te staan waar ze willen. Alhoewel de leiding wel graag weet of ze 
in Acht slapen, dit in verband met de veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zoek naar vrijwilligers en contact in Acht  
Werner: “Afgelopen jaar hebben we meegedaan met de Kerstmarkt. 
We willen graag meer betrokken zijn bij het dorp. De bewoners doen 
al vrijwilligerswerk in het Antonius, maar eigenlijk zouden wij hier in 
het trainingshuis ook graag vrijwilligers ontvangen. Iemand die een 
keer met de jongeren gaat koken of een avondje schilderen. Dennis 
bijvoorbeeld houdt van wandelen en foto’s maken en is actief op you 
tube”.  
Dus wie zin heeft om een keer kennis te maken of iets wil 
ondernemen met de jongeren kan zich aanmelden via 
telefoonnummer: 088 – 55 18 311 of een mailtje sturen naar  
Werner Ketelaars: w.ketelaars@lunetzorg.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 
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Philips Fruittuin 

Wandel, geniet, speel, doe mee, ontdek en luister… 
 
Bloesemdag in de Philips Fruittuin. 
Heb je zin in een gezellige familiedag tussen de bloesems?  
Kom dan op zaterdag 21 april tussen 10.00 en 16.00 uur met het hele 
gezin naar de Philips Fruittuin en stap binnen in de wondere wereld 
van de bijen en de bloesems. 
 
Verken op eigen houtje de prachtig bloeiende boomgaard, begroet de 
lammetjes of loop mee met de rondleiding van de trotse eigenaren 
Anneke en Carlos Faes. (12.00 en 14.00 uur).  
Proef de streekproducten in de Landwinkel en leer alles over de bijen 
van de imker.  
 
Zoemende bij 
Kinderen worden omgetoverd in een zzzzoemende bij of een zonnige 
bloem (tussen 11.00 en 15.00 uur) en kunnen op pad langs een 
bijzondere lentespeurtocht. 
 
Freule van de Wielewaal 
Vanaf 11.00 uur is ook aanwezig onze speciale gast  
Freule van de Wielewaal. Zij verrast je met een lied of een mooi 
gedicht. 
Ook is er de gelegenheid om te picknicken in de boomgaard. 
Reserveren kan via info@philipsfruituin.nl. 
Navigatie-tip: via Achtseweg Zuid (Oirschotsedijk is autovrij !) 
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Warmtepomp of gasketel? 

 
 
 
 

Aardgas wordt steeds duurder en verdwijnt langzamerhand als 
warmtebron, ook in onze huizen. De meeste huizen hebben nog een 
combiketel maar wat als die nu stuk gaat of vervangen moet worden? 
 
Warmtepomp heeft de toekomst! 
Op ons vorige artikel over aardgasloos wonen en warmtepompen 
hebben we veel reacties gekregen. Daarom organiseert 040energie 
samen met de gemeente Eindhoven op 29 mei a.s. speciaal voor Acht 
een informatieavond over deze onderwerpen. De avond begint om 
20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis. Op de website van 
040energie kunt u meer informatie vinden over warmtepompen en op 
deze link 040energie.nl/aanmelden/ kunt u zich aanmelden voor deze 
informatieavond. 
 
Begin met zonnepanelen 
Warmtepompen verbruiken geen gas maar naast hun bronwarmte 
ook elektriciteit dus is het logisch dat we die ook verduurzamen. 
Groene stroom kunnen we ook zelf opwekken en gezien de huidige 
spaarrente is het investeren in zonnepanelen heel rendabel. Om die 
reden organiseren we ook weer samen met 040energie op 18 april 
a.s. een informatieavond.  
Heeft u nog geen zonnepanelen en wilt u niet alles zelf uitzoeken dan 
bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis.  
 
Aardgasloze zondag 
Een dag zonder aardgas, kan dat eigenlijk wel? Doe a.s. zondag mee 
met de aardgasloze zondag en ervaar waar je dan tegenaan loopt. 
Voor meer informatie zie de vorige Kijk op Acht of bezoek onze 
buurtpagina. 
 
Belangstelling? 
Heb jij ook interesse in zonnepanelen, of om van het aardgasnet 
losgekoppeld te worden en wil je weten wat er met warmtepompen 
mogelijk is? Meld je aan op onze buurtpagina of stuur een mail en je 
ontvangt van ons een uitnodiging met meer informatie. 
 
BuurkrACHT team 
E-mail: buurkracht@acht.nl     
Website: www.buurkracht.nl/acht en www.040energie.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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Spilcentrum 

Basisschool St. Antonius Abt 
 
 

Het is voorjaar, we hebben weer lente en paassfeer op school en  
in de natuur. Met Pasen denken we aan de kruisiging en de 
wederopstanding van Jezus, goed om daar bij stil te staan, dat heeft 
groep 8 gedaan. Specifiek bij het leven van Anne Frank. Afgelopen 
maand zijn de kinderen van groep 8 naar Amsterdam geweest.  
Doris en Wies willen hier graag over vertellen: 
 
“We vertrokken om 8.45 uur. We liepen naar de bushalte en daar 
stond de bus ons op te wachten. Met de bus zijn we naar het 
treinstation gereden, en moesten we inchecken. Na ongeveer een 
kwartier moesten we in Utrecht overstappen in de trein naar 
Amsterdam Centraal. Rond 11.00 uur waren we er en moesten we 
nog lopen naar het Anne Frank museum. Bij binnenkomst kregen  
we basisinformatie over Anne Frank en de WO2.  
 
Daarna mochten we rondlopen 
door de werkplaats en het 
kantoor als de schuilplaats. Met 
behulp van een audiorondleiding 
kregen we in iedere kamer het 
bijbehorende verhaal te horen. 
Super indrukwekkend en 
leerzaam! In iedere kamer waren 
er verhalen en filmpjes. Ook 
hingen er platen aan de muur 
met een foto van hoe de kamer 
erin toen uitzag.  
 
Zelfs de posters in Anne Franks kamer hingen nog aan de muur.  
Toen we het gebouw hadden bewonderd, gingen we weer terug.  
Om 16.15 uur waren we weer terug. Het was superleuk!” 
 
De leerlingenraad heeft een bestemming gevonden voor het geld van 
de Jumbo spaaractie. Er zijn dozen K’nex aangeschaft, 
buitenmateriaal en er wordt een “chill” plek gecreëerd. Op deze 
rustige plek willen de kinderen een moestuintje aanleggen. Een mooi 
initiatief gedragen door de kinderen zelf. 
 
Namens team b.s. St. Antonius Abt. 
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Achtse Revue 

Toneel 2018 
 
De repetities zijn weer gestart. Na een paar maanden rust, staan we 
altijd weer te trappelen om aan een nieuwe productie te beginnen. In 
2013 lieten we voor het eerst een stuk op maat schrijven, Onder het 
Sterrenblinken. Dit betekende dat iedereen die graag een rol wilde, 
ook kon spelen. Daarna volgden ‘café Knol’, onze jubileum productie 
‘Herman wordt 100’, ‘Jachtseizoen’ en ‘Een jurk, een kooi en een 
feest’. 

 

Dit jaar zijn we samen met de regisseur, Suzanne van Straten op 
zoek gegaan naar een bestaand stuk. De keuze viel unaniem op een 
avondvullend stuk.  
We hebben de gewoonte om na 2 jaar te wisselen van regisseur, 
uitzonderingen daargelaten. Suzanne heeft ons al een beetje leren 
kennen tijdens de regie van Scrooge. Wij zijn met veel enthousiasme 
van start gegaan en houden u op de hoogte. 

 

Info: www.achtserevue.nl  
Binnenkort houden we u op de hoogte via facebook. 
Maria de Ruijter Secretaris 

Seniorentennisclub NOGFIT 
 
 
 

Seniorentennisclub NOGFIT, onderdeel van pensioenvereniging 
PVGE, speelt met meer dan 100 leden op de all weather tennisbanen 
op de campus van TU/e. 
 
Op 4 dagen in de week kunt u tennissen met actieve en vitale  
50-plussers. 
 
De kosten bedragen € 50,- voor de periode maart t/m september.  
Wil u nog fitter worden? 
 
Neem contact met: 
Riette Scheerhoorn  tel: 06 -  46 47 29 24 
Pie-ja@hotmail.com 
 
Zie ook de website:  
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub 
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Stichting Jeugd Belangen 

 
 
 

Activiteiten Stichting Jeugdbelangen Acht 
 
Onze activiteiten voor de komende periode: 
 
 Zaterdag 31 maart: Paaseieren zoeken. 
 Voor alle peuters en kinderen van groep 1, 2 en 3. 
 Om 14.00 uur verzamelen bij de ingang van het Hof van Acht 
 (achterkant van het Dorpshuis). 
 Kosten zijn € 1,50. 
 
 Zaterdag 14 april: Minidisco. 
 Voor alle peuters en kinderen van groep 1 t/m 4. 
 Kom je danskunsten vertonen in het Dorpshuis van 18.30 tot 
 19.30 uur. Alle kinderen krijgen wat te drinken en chips. 
 Kosten zijn € 2,00. 
 
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! 
 
Wisten jullie dat wij meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne?  
Als lid van de Rabobank mag je in april een stem uitbrengen. Ook op 
ons dus! 
 
Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van school. 
 
Meedoen 
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.  
 
Deelname is altijd op eigen risico. 
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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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GGZE 

 
 
 
Expositie ‘kunstvormen’ bij GGzE 
Kom vrijdag 6 april naar Landgoed De Grote Beek en neem een kijkje 
bij de expositie KUNSTvormen.  
Bekijk de meest uiteenlopende vormen van kunst, zoals:  

 schilder-kunst en foto-kunst;  
 woord-kunst en dicht-kunst; 
 knutsel-kunst of; 
 muziek-kunst. 

 
De werken zijn gemaakt door de bewoners van Kliniek Autisme van 
GGzE.  
 
10 jaar Kliniek Autisme 
Er zijn vele redenen voor deze expositie. Niet alleen bestaat Kliniek 
Autisme 10 jaar, ook is het de Week van Autisme én viert GGzE haar 
100 - jarig bestaan. 
 
Nieuwsgierig?  
U bent van harte welkom!  
In het BADLAB op Doctor Poletlaan 72a staat tussen  
15.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur een hapje en een 
drankje voor u klaar.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ggze.nl/nieuws  
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Spreekuur gynaecoloog bij 040verloskunde 

De gynaecoloog komt naar zwangere toe 
 
Nieuw! 
De gynaecoloog van Máxima Medisch Centrum (MMC) en de 
verloskundige van 040verloskunde doen samen spreekuur op de 
verloskundigenpraktijk.  
Zo kunnen zwangere vrouwen die onder controle zijn bij de 
verloskundige en voor een afspraak naar de gynaecoloog moeten 
gaan, gewoon dichtbij huis naar de eigen verloskundigenpraktijk 
komen.  
040verloskunde is de enige praktijk met deze intensieve 
samenwerking: eigen spreekuur in het Catharinaziekenhuis en 
gezamenlijk spreekuur met MMC op de eigen praktijk! Vele 
Achtenaartjes zijn de afgelopen 45 jaar, mede dankzij de hulp van 
040verloskunde (voorheen verloskundigenpraktijk ’t Noorden) ter 
wereld gekomen. 
 
Voor wie bedoeld 
Tijdens de zwangerschap vinden er verschillende controles bij de 
verloskundige plaats om te zorgen dat alles goed verloopt en 
eventuele bijzonderheden op tijd herkend en behandeld kunnen 
worden. In sommige situaties kunnen er extra risico’s zijn of gaat er 
iets niet goed. Dan kan er specialistische zorg van een gynaecoloog 
nodig zijn. Voor deze vrouwen is het gezamenlijke spreekuur van 
040verloskunde en MMC en Catharinaziekenhuis bedoeld. Zwangeren 
vinden het heel fijn om bij complexere problemen samen met de eigen 
verloskundige én de gynaecoloog het zorgpad uit te zetten. 
 
Pretecho en spiraaltje 
Je kunt ook een mooi portret laten maken van jullie kindje in de buik in 
2D, 3D en/of 4D bij 040pretecho.  
Op het anticonceptiespreekuur krijg je veel informatie en kun je een 
spiraaltje laten plaatsen (met echocontrole) of verwijderen.  
 
Spreekuur 
040verloskunde heeft ook spreekuur in de avonden en op zaterdag.  
 
Kijk op https://www.040verloskunde.nl voor meer informatie.  
Cliënten waarderen ons met een 9,4!  
 
We verwelkomen ook jou graag! 
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De Hersenstichting  

bedankt gevers en vrijwilligers 
 
Opbrengst 
De opbrengst was dit jaar geweldig, ondanks de regen en de kou zijn 
we uitgekomen op een Olympische prestatie. Vorig jaar waren we nog 
met 18 collectanten en nu met 11 en toch een opbrengst die boven 
vorig jaar is uitgekomen, geweldig. 
Geld dat wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar 
hersenaandoeningen zoals, beroerte, dementie, autisme, 
hersentumoren, de ziekte van Parkinson, ADHD en vele andere 
hersenaandoeningen. Er komen jaarlijks 160.000 mensen met een 
hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende 
ernstige gevolgen. 
Deze enthousiaste inzet heeft voor Acht € 1.354,81 opgeleverd. 
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage. 
 
Heeft u de collectant gemist?  
Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 Den Haag. 
Wilt u ons team van collectanten komen versterken voor volgend jaar? 
Geef u dan op bij: Peter van Oosterhout, Tel: 040 – 262 42 53 

Popkwis 8 
 
 
 
Er zijn nog 3 plaatsen vrij voor: 
 de dampende stampende en kneiterende Popkwis 8.  

Een avondvullend muzikaal spektakel, 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 http://Popkwis2018.acht.nl 
 
 
Kosten zijn € 10,- per team over te maken op rekeningnummer 
NL59INGB0006738615  
 
En… er zijn ook nog prijzen te winnen. 
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Ensemble Classique 

voorjaarsconcert 
 

 
Op zondagmiddag 15 april geeft het ensemble Classique Eindhoven, 
kortweg ECE genoemd, haar voorjaarsconcert. 

Dirigent is Bram Soentjens. 
Datum: 15 april 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 Eindhoven 
Entree: €5,- 

 
Het ECE is een klein symfonieorkest dat zich richt op klassieke 
muziek en filmmuziek. Het repeteert bijna wekelijks in het Dorpshuis 
Acht, waar afgelopen december nog een gezellig Dorpshuisconcert 
gegeven werd. Het ECE repeteert overdag, op de vrijdagmiddag.  
Er is nog plaats voor uitbreiding van het orkest, met name violisten, 
cellisten, een trompettist en paukenist zijn welkom.  
Goede basisvaardigheden zijn wel vereist.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar www.ensembleclassique.nl 

Badminton Club Achtse Barrier 
Trainer gezocht 

 
We zijn op zoek naar een trainer (SL2 diploma of gelijkwaardig) voor 
Badminton Club Achtse Barrier (BCAB) voor zowel recreanten als 
competitie spelers. 
Je ontvangt een vergoeding voor de trainingen. 
 
Wij zijn een gezellige recreanten badminton vereniging met een aantal 
competitie teams (HBB). 
 
Trainingen zijn op woensdagavond van 20.30 - 22.00 uur in sporthal 
De Mortel, Savoie Pad 4, Eindhoven. 
 
Mocht je interesse hebben of iemand weten, dan horen we het graag: 
info@bcabeindhoven.nl. 
 
Of kom langs op de woensdagavond. 
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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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Tennisvereniging Prinsejagt 

bestaat 60 jaar! 
                        

“Ontdek het plezier van tennis” 
                                               
TV Prinsejagt is een van de oudste tennisverenigingen van 
Eindhoven en bestaat dit jaar zestig jaar. Ons tennispark is gelegen in 
de stadswijk Woensel (Noord) aan de Oude Bosschebaan. De 
vereniging telt momenteel circa 500 leden en beschikt over maar liefst 
10 verlichte kunstgrasbanen.  
TV Prinsejagt biedt jong en oud volop de gelegenheid om zowel met 
recreatietennis als met wedstrijdtennis bezig te zijn.  
Ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum organiseert  
TV Prinsejagt diverse jubileum acties. 
Wij bieden jeugd en senioren als eerste actie, gratis en geheel 
vrijblijvend, een drietal tennislessen aan op onze banen.  
Deze gratis lessen worden gegeven in de maand mei en worden 
verzorgd door gediplomeerde tennisleraren van Tennisschool Gijs.  
Wij zorgen voor de ballen en de tennisrackets.      
                                                                       
Jubileum aanbiedingen voor junioren en senioren 
Kennismakingspakket (gratis) 

 Open dag en clinic op zaterdag 19 mei  
 3 gratis tennislessen in de maand mei  
 Rackets en ballen gratis in bruikleen 
 

Vervolgpakket (kosten € 100,00) 
 14 tennislessen (6-8 personen) in de maanden juni t/m 

september 
 Tennissen in de maanden juni t/m september  
 KNLTB pas 

Zomertennis (kosten € 45,00) 
 Tennissen in de maanden juni t/m augustus 
 KNLTB pas 
 

Lidmaatschap per 1 oktober 2018 
Tennissen t/m 31 december 2019 tegen een aantrekkelijk tarief voor 
zowel junioren en senioren. 
 
Je kunt je inschrijven tot en met 25 april 2018 voor o.a. de gratis 
tennislessen via de homepage van onze site www.prinsejagt.nl  
 
Voor meer informatie kun je ook bellen naar:  
040 – 24 1 77 09 of  06 – 30 33 13 24 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

Maart 
 29 Uitgave Kijk op Acht 
 31  Paaseieren zoeken SJB 
 
April 
 1 Aardgasloze zondag 
 6 Kunstvormen GGzE 
 7 Popkwis Dorpshuis 
 14 Minidisco SJB 
 15 Ensemble Classique uit
  voering 
 15 Eerste Communie in 
  Achtse kerk 
 18 Info avond Buurkracht 
  zonnepanelen 
 21 Bloesemdag fruittuin 
 27 Oranje Jeu de boules 

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: 22 mei 2018 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 8 juni 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. 

 
 
 
 

 Mei 
 4 Dodenherdenking 
 12 Amb8telijkAcht  
  Dorpsplein 
 29 BuurkrACHT infoavond 
  aardgasloos /   
  warmtepomp 
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