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Van de redactie: interview!?  
 
 
Dit keer geen interview in dit dorpsblad. Want, Sinterklaas hebben we 
vorig jaar al geïnterviewd en we wilden de goedheiligman natuurlijk 
niet nodeloos storen bij zijn drukke werkzaamheden.  
 
Dat geldt ook voor de dames (en heren?) van het ‘Winters breien’. 
Hier en daar verschijnen er prachtige breisels in ons dorp, maar zo te 
zien zijn ze nog niet overal geweest. Dus hen wilden we zeker niet 
lastig gaan vallen met onze kritische interviewvragen!  
 
De Kerstman dan? We belden hem meerder keren, maar steeds 
hoorden we zijn voicemail allervriendelijkst zeggen dat hij ‘op dit 
moment helaas de telefoon niet kon opnemen enz. enz.’ 
 
En zo kwamen we bij de ‘Erpelrooier’ terecht. Dat is immers de meest 
achtenswaardige Achtenaar die we hebben. Dus daar stonden we dan 
op een mooie woensdagmiddag met ons notitieblok en een flinke 
vragenlijst. “Wat vindt u van ons dorp”, en “Wat valt u nou op aan al 
die Achtenaren die elke dag voor u langs lopen en rijden?” en  
“Hebt u ook zo’n last van al die hondenpoep op uw stoep?” 
 
De zoon van de visboer keek ons meewarig aan vanuit zijn kraam.  
Je zag hem denken….. Leuk dorp, aardige mensen, maar bij ons in 
Volendam zouden we zoiets heel anders aanpakken. We hoorden 
hem zachtjes een Nederlandstalige tophit inzetten. Onze Erpelrooier 
luisterde geboeid en had ineens helemaal geen aandacht meer voor 
onze interviewvragen…….. 
 
En daarom beste lezers, willen we u de vraag eens voorleggen.  
Over wie zou u een interview willen lezen in dit blad? Geef het door 
aan ons redactieadres redactie@acht.nl en wie weet staat uw favoriet 
de volgende keer op de middenpagina!  
 
 
PS: De Kerstman heeft ons via zijn persbureau een bericht en een 
foto toegestuurd. Het bericht vindt u verderop in dit blad.  
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Sint in Acht 
 
 Zondag 18 november is de Sint met zijn 
 gevolg weer op feestelijke en traditionele wijze 
 ingehaald in Acht. In de week na het inhalen 
 van de Sint gaan de leden van de 
 St.Nicolaasvereniging weer beginnen met hun 
 jaarlijkse inzamelingsronde. 
 
 

Voor de meesten onder u is dit een vertrouwd gebeuren geworden, 
maar voor de nieuwe inwoners van onze gemeenschap is een 
verduidelijking misschien wel op zijn plaats. 
U wordt gevraagd een bijdrage te geven voor het werk van de 
vereniging. De hoogte van het bedrag is geheel vrij. Deze gelden 
worden geheel besteed aan de kosten die worden gemaakt voor 
onder andere het inhalen, bezoek aan scholen en verenigingen, 
peuterspeelzaal, v.v. Acht en het Antoniushuis. 
 
Tevens wordt u bij het bezoek gevraagd of er kinderen in uw gezin 
zijn. Als dat zo is, krijgt u naar gelang het aantal evenzoveel bonnen 
die recht geven op een versnaperingzak. Deze bonnen kunt u 
inwisselen op 6 december als de Sint de hele dag door Acht trekt en 
op diverse plaatsen in de wijken een standplaats kiest. 
 
Die plaatsen en de tijden dat de Sint daar komt, ziet u hieronder.  
U kiest er gewoon wat het dichtst bij u in de buurt is, of de tijd waarop 
het u het beste uitkomt. Namens de vereniging, bij voorbaat onze 
dank voor uw steun aan ons werk!! 

Standplaatsen Sint Nicolaas op 6 december 2012  
10.30 uur Kiosk (dorpsplein) 

10.45 uur Amerlaan 
11.00 uur Simon van Hapertlaan 
11.15 uur  Hof van Brabant 
11.45 uur  Nierstraat 
14.00 uur  Roerstraat 
14.30 uur  Spaarnestraat 
14.45 uur Schelde/Waalstraat 
15.00 uur  Haringvliet 
15.15 uur Kiosk 
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Dit jaar wordt de Eindhovense Fakkeltocht op 24 december 
voor de 21ste keer gelopen. Ongeveer 5000 mensen laten op 
kerstavond op het Wilhelminaplein in Eindhoven zien dat ze 
zich willen inzetten voor een samenleving waarin tolerantie 
en respect voor elkaar centraal staan, ongeacht kleur, gods-
dienst of overtuiging.  
Ook dit jaar hopen we weer op een grote opkomst! Nieuw dit 
jaar is dat we gaan proberen de fakkelverkoop beter te 
stroomlijnen. Daarom zijn er verschillende voorverkoopa-
dressen, waar u vanaf eind november een muntje kunt kopen 
dat op de avond zelf bij de kraampjes ingewisseld kan 
worden voor een fakkel. Op de avond zelf zullen er nog een 
paar kassa’s zijn waar de muntjes worden verkocht, maar bij 
de kraampjes worden alleen fakkels uitgegeven en kunt u 
niet meer betalen.  
 
In de voorverkoop kost een muntje voor een fakkel € 2,- en 
op de avond zelf € 2,50. Binnenkort komt er op de site van 
FAKKELOPTOCHT  EINDHOVEN 2012 een lijst van de 
voorverkoopadressen beschikbaar. (www.fakkeltochteindhoven.nl) 

 
Vanaf 18.00 uur worden de fakkels uitgegeven op het  
Wilhelminaplein. Dan begint ook het voorprogramma met het 
Wilhelmina Koor en het koor van muziekatelier Orkun . 
Wethouder Fiers zal de winnaars van de rap- en  
poëziewedstrijd bekend maken en daarna de eerste fakkel  
aansteken aan de World Peace Flame waarna om 19.00 uur 
de Fakkeltocht vertrekt. De lange stoet van brandende  
fakkels gaat onder andere door het Vonderkwartier en een 
stukje door de binnenstad.  
Om 20.00 uur eindigt de tocht weer op het Wilhelminaplein 
waar u nog gezellig kunt genieten van het  
muziekprogramma. 
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 Overname dierenartspraktijk 

 
Sinds 1 oktober jl. is Sabine Royle de eigenaresse van 
de dierenartspraktijk in de Achtse Barrier. De praktijk 

werd na de plotselinge dood van dierenarts Niek Soepnel, geleid door 
zijn vrouw Loes Soepnel. Zij draagt het stokje nu graag over aan 
Sabine, die al anderhalf jaar als dierenarts in de praktijk werkt.  
 
Huidig en toekomstig adres 
Voorlopig blijft de praktijk op het oude adres op Fransebaan 80 
(praktijk om de hoek in de Bourgognelaan). Begin volgend jaar opent 
DierenDokters Achtse Barrier de deuren van haar moderne kliniek op 
de hoek Fransebaan / Cahorslaan, tegenover het 
Gezondheidscentrum. 
 
Openingstijden 
Niet alleen de naam is sinds oktober veranderd, ook de 
openingstijden. Geen spreekuren meer, maar bellen voor een 
afspraak. U kunt de hele dag terecht, van 09.00 tot 19.00 uur, ook 
voor het afhalen van dieetvoer, herhaalmedicijnen, vlooien- en 
wormmiddelen, e.d.  
 
Vertrouwde gezichten heten u en uw huisdier graag welkom: 

 dierenartsen Sabine Royle en Laura Ceelen,  

 assistentes Loes Soepnel, Daisy Guntlisbergen en  

Mireille Kampers (wel een nieuw gezicht) 
 

We houden u op de hoogte van de toekomstige verhuizing! 
 
 
Loes Soepnel en Sabine Royle 
 
DierenDokters Achtse Barrier 
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Stichting Jeugdbelangen 
  
 
 

Zaterdag 15 december en zaterdag 12 januari:  
 Disco 
 Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 en uit de eerste en tweede 
 klas van de middelbare school, die van dansen, swingen en 
 gezellig kletsen houden is er weer een disco. 
 In het Dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur met muziek van 
 drive-in disco van Jordy en Koen. 
 Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
 geschonken. Entree € 2,00.  Strippenkaart: 1x entree,  
 2x drinken, 1x snoep voor € 5.00 (geldig bij elke disco). 
 
Zondag 16 december: 
 Kerstmarkt Dorpsplein 
 rondom de kiosk van 14.00 tot 19.00 uur. 
 
Zaterdag 19 januari:  
 Winterwandeling voor jong en oud 
 Op deze wandeling door Acht, die door kaarsjes aangegeven  
 wordt, kom je onderweg allerlei verrassingen tegen. 
 We vertrekken vanaf de kiosk tussen 19.00 en 19.30 uur. 
 De vertrektijd krijg je bij inschrijving door. 
 Heb je zin om mee te lopen geef je dan op via 
 marliesvanderheijden@chello.nl voor 12 januari. 
 De kosten zijn 2 euro pp. Deelname op eigen risico. 
 
Zaterdag 2 februari:  
 Carnavals-disco 
 
Zondag 10 februari: 
 Kindercarnaval ‘s middags in het Dorpshuis 
 
Maandag 11 februari: 
 Kindercarnaval ‘s middags in het Dorpshuis  
 Thema:” ’t is nie te filme”  
 Kleding advies: Moviestar 
 
Nadere info volgt nog in de volgende Kijk op Acht 
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Fototentoonstelling van 
fotogroep Klick  

 
12 en 13 januari in het 

Dorpshuis 
 
Fotogroep Klick organiseert haar eerste tentoonstelling op 12 en 13 
januari in het Dorpshuis. De leden exposeren daar elk een aantal van 
hun beste foto’s. In september 2010 zijn 8 enthousiaste fotoamateurs 
na een cursus fotografie begonnen als Fotogroep Klick. Een keer per 
maand op dinsdagavond komen ze bij elkaar in het Dorpshuis Acht. 
De afgelopen twee jaar is de fotogroep gegroeid naar veertien leden 
en zijn ze lid geworden van de Nederlandse Fotobond van Amateur 
Fotografen. 
 
Elke maand wordt er een thema uitgewerkt zoals winterlandschap, 
industriële architectuur, portret of streetview. Regelmatig wordt een 
deskundige uitgenodigd om de fijne kneepjes van de techniek uit te 
leggen of een onderwerp toe te lichten zoals het maken van avond- 
en nachtfoto’s of het fotograferen van vogels in de natuur. 
Op een clubavond mag iedereen 4 foto’s presenteren.  
Dat is vaak niet makkelijk want je hebt zoveel mooie foto’s gemaakt. 
Bij de bespreking wordt gelet op originaliteit in de uitwerking van het 
thema en de gebruikte techniek. Het commentaar van anderen is 
leerzaam en je wordt op ideeën gebracht.  
 
Fotogroep Klick gaat er ook op uit zoals naar het Glowfestival.  
Na ruim twee jaar is het tijd om een aantal foto’s ook eens aan 
anderen te laten zien. Iedereen is van harte welkom.  
 
De tentoonstelling in het Dorpshuis wordt op zaterdag 12 januari om 
13.00 uur geopend en duurt dan tot 17.00 uur.  
Op zondag 13 januari kunt u van 11.30 tot 16.30 uur komen kijken.  
De toegang is op beide dagen gratis. 
 
 
Meer informatie: stuur een mail naar fotogroepklick@live.nl 

mailto:fotogroepklick@live.nl
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Na de drukke oktober en novembermaand, met diverse optredens 
wordt het voor de leden van de drumfanfare weer een drukke maand. 
 
Het is inmiddels een traditie geworden dat wij kerstbomen verkopen 
bij de kiosk in Acht. 
 
Ook dit jaar staan onze leden ieder weekend weer klaar om met u 
een kerstboom uit te zoeken. Vele vrije uren gaan daar in zitten. 
Maar het is ook wel een gezellige tijd! 
 
Wilt u dit jaar de boom direct na Sinterklaas al in de huiskamer 
hebben. Dat kan, vanaf vrijdag 7 december kunt u bij ons terecht. 
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KERSTBOMEN MET 
KLUIT 
 
VANAF 7 DECEMBER 
 
elk weekend  
(incl.) vrijdagen  
 
nabij de bushalte op 
het dorpsplein van 
Acht 
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Kerk en kerknieuws 
 

Sinds ca. 1030 gedenken wij 
Allerzielen binnen de katholieke kerk.  

Door de tijden heen zoeken wij  
onze troost in dit ritueel.  

Wij noemen onze dierbaren  
bij naam en steken een kaarsje aan. 

 
 
Een ritueel geeft ons houvast.  
Tijdens een sfeervolle viering op 2 november jl. in de kerk van  
St. Antonius Abt, zijn de overledenen van het afgelopen jaar genoemd 
en is er voor hen een kaarsje ontstoken. Aansluitend aan deze viering 
is men in processie naar het kerkhof gegaan en heeft men de 
kaarsjes neergezet bij de overleden dierbaren. Een heel waardevolle 
traditie die men hier in Acht de laatste jaren heeft opgebouwd en die 
ook in de komende jaren voortgezet zal worden. 
 
Kerstmis 
In deze periode van het jaar dat de dagen korten en het buiten steeds 
kouder begint te worden, zijn wij als mensen al weer volop in “blijde 
verwachting”. Sommige omdat de heilige man uit Spanje ons land 
weer bezoekt en anderen omdat zij uitzien naar de geboorte van het 
kindje Jezus, met Kerstmis.  
 
Als ook u uitziet naar de geboorte in deze Heilige Kerstnacht nodigen 
wij u van harte uit om dit samen met ons mee te vieren op 
maandagavond 24 december aanstaande in de Sint Antonius Abt 
kerk. Dit kan tijdens de volgende vieringen: 

 17.30 uur een eucharistieviering speciaal voor gezinnen 

 20.00 uur een eucharistieviering met medewerking van 

jongeren en het jongerenkoor Little light. 

 22.00 uur een eucharistieviering die muzikaal omlijst zal 

worden door de Cantorij St. Antonius Abt. 
 
Pastoraal team Parochie Sint Petrus Stoel 
 
Reacties: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
email: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Persbericht van de Kerstman  

 
  
 Ik hoorde dat er veel onduidelijkheid is hoe ik met 
 mijn slee door de lucht kan vliegen. Welnu, dat is 
 mogelijk omdat mijn slee wordt getrokken door 
 rendieren die kunnen vliegen.  

Het zijn trouwens prachtige dieren. Ze heten: Dasher, Dancer, 
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen en niet te vergeten: 
Rudolph. Rudolph is de leider. Dankzij zijn rood verlichte en 
glimmende rode neus loodst hij mijn slee veilig door de mist en 
sneeuwstormen naar Acht.  
 
Men vraagt mij ook vaak hoeveel cadeautjes ik op mijn slee mee kan 
nemen. Dat is meestal een cadeautje minder dan een oneindig aantal. 
Waarom? Omdat alles een einde heeft, zelfs het aantal cadeautjes 
dat ik kan meenemen op mijn slee.  
 
De Erpelrooier vroeg me hoe koud het op de Noordpool is, en of het 
daar ’s nachts ook zo vreselijk koud is. Jawel, het is erg koud bij ons 
op de Noordpool. Soms is het buiten -40C°, maar ik heb altijd een 
heel dik pak aan. En bij ons binnen brandt altijd een open haard.  
Dat is niet alleen warm maar ook gezellig. 
 
De kinderen uit Acht vroegen of ik zelf ook een kerstboom zet. 
Natuurlijk, dat doe ik elk jaar, samen met mijn vrouw , kinderen en 
kleinkinderen. Soms komen er ook een paar elfjes meehelpen. Dat 
zijn mijn trouwe helpers. Ze helpen mij met het verzorgen van mijn 
slee en mijn rendieren en met nog heel veel andere dingen. 
 
By the way, normaliter word ik overal ter wereld vriendelijk en warm 
onthaald en krijg ik door de heer of vrouw des huizes iets lekkers en 
een glas warme melk aangeboden. Vooral met zelfgebakken 
kerstkransjes doet u mij een groot plezier.  
Niet gezond natuurlijk, maar die zelfgebakken kerstkransjes zijn zo 
lekker…… 
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Herdertjestocht:  
“Op zoek naar het Koningskind” 
 
Woensdagavond 19 december gaan de kinderen van basisschool  
Sint Antonius Abt een Herdertjestocht uitbeelden.  
Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur kunt u dit langs de route komen 
bewonderen en u laten meeslepen in dit prachtige kerstverhaal.  
 
De start is vanaf de units van Dikkie & Dik aan de achterzijde van de 
basisschool. De tocht leidt u o.a. langs de kerk en het bejaardenhuis 
door het kerstverhaal. Tussen de kerk en het dorpshuis komt u een 
gezellige stand tegen waar u tegen betaling een drankje kunt nuttigen.  
 
Wij hopen op uw komst en maken er samen een gezellige avond van.  
 

 
Een oproep voor alle mensen 
  
Dit is een oproep voor alle lieve mensen die wat voor andere mensen 
over hebben. Ik vraag dit voor de mensen die altijd van andere 
mensen afhankelijk zijn, en niet zonder hulp kunnen. 
Die daarom thuis, of in een verzorgingshuis verzorgd worden. 
 
Nu wil ik u vragen, om voor deze mensen tijdens de Kerstmarkt op 
16 december 2 of 3 uurtjes van uw kostbare tijd af te staan om met 
hen een gezellig rondje rolstoel over de kerstmarkt te lopen. Dit kan 
vanaf 14.00 uur. 
 
Zo kunnen we hen een beetje van de kerstsfeer laten proeven en dat 
na afloop gezamenlijk afsluiten in ons eigen dorpshuis in Acht met 
een lekker kopje koffie of thee, en natuurlijk wat lekkers erbij!  
 
December wordt zo toch een maand waar we even ons leven kunnen 
delen, met anderen die ons daar zeker erg dankbaar voor zullen zijn. 
  
Reactie graag bij Hannie Tulkens 
Tel.: 040 - 842 44 05 
Schipbeekstraat 28, 5626 GX, Acht 
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 Kerstmarkt  
Dorpsplein Op Acht 

 
 
 Zondag 16 december bent u allen 
 van harte welkom op het kerkplein 
 rondom de kiosk op Acht, van 
 14.00 tot 19.00  uur. 
 
 Met o.a.: 
 

 30 deelnemers met 

uiteenlopende kramen; 

 Optreden op de kiosk door 

Dansschool Jelske; 

 Bezoek van de Kerstman met 

arrenslee; 
 
 
 
 

 Life muziek van  

 “Kuifje in Tibet”; 

 Verwarmde tent met warme  

en koude drankjes; 

 Activiteiten voor en door  

kinderen; 
 

 En genoeg te eten en drinken. 
 
 
Dit alles in een winterse sfeer met een aangekleed terrein en kiosk. 
Warm vuur, ingepakte bomen, warm beklede bankjes, aangeklede 
pomp en erpelrooier, sfeervolle lantaarnpalen, en voor in de  
donkere uurtjes tientallen lampjes. 
 
Dit mag u niet missen, want alles is voor en door Achtenaren! 
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Nieuws vanuit de Parochie  
St. Petrus Stoel 

 
Op zondag 25 november jl. werden er 3 jubilarissen 
bij de Cantorij St. Antonius Abt gehuldigd, nl.:  

 Mevrouw Betsie Sleutjes,  
die 40 jaar lid is van de Cantorij  

 De heren Bert van Oers en Janus Venmans,  

die 60 jaar bij de Cantorij zingen. 
 
Voorwaar een hele prestatie ! 
Zij zijn in de H. Mis van 9.30 uur gehuldigd door Pastoor Goris en 
hebben onderscheidingen en een oorkonde gekregen van de 
Nederlandse St. Gregorius Vereniging. Dit is de landelijke organisatie 
voor de RK kerkmuziek. 
 

De Cantorij St. Antonius Abt zorgt onder leiding van dirigent/organist 
Hans van den Eijnden voor de muzikale ondersteuning van de 
zondagsdiensten en de rouw- en trouwdiensten in de kerk van  
St. Antonius Abt. Wellicht heeft u ons al eens horen zingen.  
Wij zijn blij met Hans van den Eijnden, die repetitor is van 
verschillende koren, waaronder ook het bekende Kempenkoor uit 
Veldhoven.  
 

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 19.45 - 22.00 uur en in de 
pauze is er vaak gebak !! Er wordt flink gerepeteerd, want onze 
dirigent is ambitieus en wil regelmatig nieuwe muziek laten horen. 
Het is een gezellige club. De sfeer is erg goed en we lachen ook heel 
wat af. 
 

Dat de sfeer goed is blijkt uit het feit dat een aantal koorleden al heel 
wat jaren lid zijn van de Cantorij. 
Omdat we graag meerstemmige liederen en meerstemmige Missen 
zingen, willen we ons koor uitbreiden en zijn wij op zoek naar nieuwe 
koorleden. 
Houd u van zingen of heeft u al eerder bij een koor gezongen, kom 
dan een keer luisteren op dinsdagavond in het zaaltje rechts van de 
kerk, IJsselstraat 4 , op Acht. 
 

Voor informatie kunt u ook bellen naar tel.nr. 040 - 262 47 74 
U bent van harte welkom.  
Cantorij St. Antonius Abt; Jenny Bun-Putters, voorzitter. 



2
4

 



2
5

 
 

Abonnement  
‘Dorpsblad per post’  

 
 
 

 
Op verzoek van (ex) Achtenaren en andere geïnteresseerden bieden 
we vanaf 2013 de mogelijkheid om een abonnement te nemen.  
 
De kosten zijn € 21,-- per jaar. Als u dit bedrag (of meer) aan ons 
overmaakt voor 15 januari 2013, dan ontvangt u alle 5 nummers per 
post.  

 
Ons banknummer is: 60 15 10 631 t.n.v. St. Dorpsblad Kijk op Acht. 
Vemeld s.v.p. uw naam, adres en ‘abb Kijk op Acht’.  

HT RAAMDECORATIE 
 

Gordijnen, Binnenzonwering, Insectenwering, Woningstoffering 
vrijblijvende offerte met stalen aan huis 

wij plaatsen ook bestaande binnenzonwering & gordijnen 
 

www.htraamdecoratie.nl 
Tel: 06-49 30 93 55 

http://www.htraamdecoratie.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: 13:00 – 17:30 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 20:00 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

Bijles Scheikunde 
Wil je je scheikunde cijfer ophalen 
of oefenen voor je examen? 
Ik geef thuis (wijk blixembosch) 
bijles scheikunde aan HAVO en 
VMBO leerlingen. 
 

Voor meer informatie mail naar: 
i.mansveld@gmail.com 
Ingeborg Mansveld 
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Kerstmarkt GGzE 
de Boei Plaza  

 
 

 

 

 

Onze jaarlijkse Kerstmarkt komt er weer aan! 

Bezoek tijdens een wandeling op ons terrein dit jaar onze jaarlijkse 

Kerstmarkt op het terrein van de Grote Beek. 

We verkopen kerstartikelen, kerstbomen, kerststukken en cadeaus 

vanuit verschillende projecten. 

Er is warme chocolademelk en soep bij een kampvuurtje en op 

verschillende momenten is er live muziek. 

 

Op woensdag 19 december is er de hele dag een workshop  

Bonbons maken! 

Workshop + zelfgemaakte bonbons € 7,50 p.p. 

Zorg dat je op tijd inschrijft want vol is vol! 

 

Voor inschrijving en/of informatie bel 06 - 54 91 73 07 

 

Openingstijden van de Kerstmarkt:  

Zaterdag 15 dec t/m vrijdag 21 dec, van 9.00 tot 16.00 uur 

Adres op het GGzE terrein: Poletlaan 69  

Bezoek ook de sfeervolle Buitenwerkplaats, Poletlaan 35.  
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AVV (Achtse Vrouwen Vereniging) 
 
Beste dames, 
  
Onze vrouwenvereniging AVV is op zoek naar nieuwe leden. 
Een keer per maand op dinsdagavond komen wij, in het dorpshuis,  
bij elkaar en verzorgen een leuke avond. 
Ons programma bestaat uit verschillende activiteiten zoals: diverse 
thema-avonden, ontspanningsavonden zoals; muziek en cabaret, 
sjoelen, spelletjes, moederdagviering, en een sfeervolle kerstavond.  
Kortom voor ieder wat wils. 
Als u interesse heeft neem dan gerust contact met ons op, dan kunt u 
een avond komen kijken. 
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en zien elkaar wellicht op 
de Kerstmarkt, waar wij ook aanwezig zullen zijn. 
  
Betsie Swinkels 
telefoonnr.: 040 - 262 42 69 
betsieswinkels@hotmail.com  
 
 

 

Nieuwjaarsreceptie  
dinsdag 1 januari Dorpshuis Acht 

 
Al vele jaren is het traditie om op 
nieuwjaarsdag in ons Dorpshuis aan de 
Lekstraat een nieuwjaarsreceptie te houden 

voor alle Achtenaren. Dit is een gezamenlijk initiatief van het 
Kerkbestuur, de Dorpsraad Acht en de Stichting Dorpshuis Acht. 
 
U bent daarbij van harte welkom om onder het genot van een hapje 
en een glaasje terug te kijken op het oude jaar of vooruit te kijken naar 
het nieuwe jaar 2013, samen met uw mede Achtenaren.  
Tevens is het een goede gelegenheid om in een gezellige sfeer 
nieuwe contacten te leggen of kennis te maken met anderen die 
mogelijk iets voor u of uw vereniging kunnen betekenen. 
De receptie wordt gehouden van 12.00 tot 15.00 uur. 
 
Namens de organisatie, 
Peer van Dijk; Voorzitter Stichting Dorpshuis Acht 

mailto:betsieswinkels@hotmail.com
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 Wist u dat: 
 

 

 

 

 

 Eén van de lantarenpalen in de Maasstraat is voorbereid op de 

winterse kou? 

 De gemeente geen (papieren) afvalkalenders meer verspreidt? 

U de afvalkalender wel op internet kunt bekijken en zelf kunt 
printen:http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/afval/
Afvalkalender-raadplegen-1.htm 

 Wij er alvast een aantal uitgeprint hebben. Voor de eerste 50 

bezoekers van onze kraam op de Kerstmarkt ligt er gratis  
één klaar! 

 Dat u bij onze kraam op de Kerstmarkt ‘Vriend van Dorpsblad 

Kijk op Acht’ kunt worden? 

 Dit blad wordt bezorgd door zo’n 40 bezorgers  en dat wij 

(redactie en het hele dorp) daar heel erg blij mee zijn! 

 U weer van harte welkom bent bij onze kraam op de Kerstmarkt 

op zondag 16 december. We verkopen weer heerlijke warme 
appelsap met kruiden en zelfgebakken wafels. De opbrengst is 
voor een goed doel ….. En dat goede doel is: de financiering 
van dit Dorpsblad in 2013! 

 Wij mede dank zij onze adverteerder dit Dorpsblad uit kunnen 

geven en wij ze daarvoor hartelijk willen bedanken! 
 

namens de re
dactie 

wensen wij u
  

 
fijn

e fe
estdagen en  

een gezond en goed 

2013  
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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/


3
3

 
 

Seniorenvereniging KBO Acht 
 
 
 
 

Onze vereniging is een zeer bloeiende vereniging. We hebben 175 
leden. De meeste van onze leden zijn zeer actief, ieder op zijn eigen 
wijze. 
 
Bij de maandelijkse fietstocht mogen we meestal 25 tot 30 leden 
verwelkomen en dan gaan we voor de tocht van ca. 40 kilometer. 
Koffie en lunch gebruiken we onderweg en worden vooraf geregeld, 
wel voor eigen kosten. Fietstochten worden soms gecombineerd met 
een bezoek aan een museum in de buurt of we gaan naar een 
midgetgolfbaan. 
Daarnaast wordt er iedere woensdag- en donderochtend ca. 25 
kilometer gefietst door leden en niet leden. Vertrek om 09.30 uur 
vanaf de waterpomp op het kerkplein en om ca. 12.00 uur weer thuis. 
 
 
Vanaf oktober tot en met april van ieder jaar is het wandelen  
in plaats van fietsen; zelfde tijd en 
vertrek vanaf de waterpomp. 
 
Jeu-de-boules iedere eerste  
dinsdag van de maand op het 
kerkplein. In de zomermaanden 
spelen we meerdere keren per 
maand. Niet-leden kunnen 
aansluiten maar dragen iets meer  
bij aan de kosten. 
 
Kienen iedere maand in het Antoniushuis samen met de 
Handboogvereniging. Een van onze bestuursleden gaat samen met 
een van de leden iedere keer weer opnieuw op stap om leuke prijzen 
aan te schaffen voor het spel maar ook voor de loterij die tijdens deze 
avond wordt gehouden. 
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Vervolg van KBO 
  
 Enkele keren per jaar gaan we op reis. 
 Kortgeleden hebben we met 41 
 deelnemers een bezoek gebracht aan 

de havens van Rotterdam en aan de Euromast. Dat was inclusief 
lunch en als afsluiting een diner.  
Een zeer geslaagde dag met goed weer en goede sfeer. Enkele 
deelnemers waren “van buiten” maar dat was geen probleem, ze 
werden direct in de groep opgenomen. Zelfs op een zodanige manier 
dat ze meteen beslist hadden: “van deze club willen wij ook wel lid 
zijn” en zo gezegd zo gedaan. 
 
Informatie wordt gegeven in de vorm van voorlichting door de GGD 
over “Veilig voedsel” en “Houd je hart gezond”. Zo’n middag is dit keer 
gecombineerd met een muzikale bijdrage van Blaaskapel Brabant. 
 
De kerstviering staat in december weer op de agenda en dus zijn de 
voorbereidingen hiervoor al begonnen. Bij deze viering zijn meestal 
circa 100 van onze leden aanwezig in het Dorpshuis.  
Kortom, onze vereniging draagt bij aan het welzijn van vele bewoners 
in ons mooie Acht. Er zijn leden uit de Achtse Barrier die het fijn 
vinden om naar Acht te komen voor deze bijeenkomsten.  
 
Kortom, een vereniging om trots op te zijn, een waar je graag bij wilt 
horen. Vanaf 50 jaar bent u welkom als lid. Ons oudste actieve lid is 
98 jaar. Maar alle leeftijden daar tussen vinden wel iets waar men zich 
bij kan aansluiten. Ruim de helft van onze leden is jonger dan 75 jaar. 
Activiteiten worden, zo mogelijk, afgestemd per leeftijd en ook leden 
die minder goed ter been zijn, geven we een kans om ergens aan 
mee te doen. Een reis waarbij niet teveel hoeft te worden gelopen, 
bijv. een rondvaart op een leuke en mooie locatie.  
 
Wist u nog niet van het bestaan van de Seniorenvereniging KBO Acht, 
dan weet u nu waar we voor staan. Met 5 bestuursleden werken we er 
hard aan om dit allemaal in goede banen te leiden. Kienen vindt 
plaats in het Antoniushuis, overige activiteiten in het Dorpshuis. 
 
Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, bel met: 
Mieke Huijgens 262 34 27 of Lies Castelijns 262 25 02. 
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Voor al uw opleidingen zoals: 
* 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 
B.T.W nr:1611.67.287.B.01 
Bank ABN: 89.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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"De Spooktrein"  
is vertrokken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 november is de laatste van 5 succesvolle 
toneelvoorstellingen gegeven door leden van de Achtse Revue.  
Wij kijken terug op een voor ons zeer geslaagde productie, waarbij  
we ons publiek, vrienden en sponsoren heel hartelijk willen bedanken!  
 
Dankzij jullie bezoek en sponsoring kunnen wij ook in 2013 weer 
gebruik gaan maken van professionele regie. Om zo in het najaar  
van 2013 weer een "knallende" voorstelling op de planken te brengen. 
 
Op het moment dat de volgende editie van het dorpsblad verschijnt, 
zullen de repetities weer van start zijn gegaan. Wij zullen u dan ook 
op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Maar op dit moment 
genieten wij met zijn allen nog even na van deze productie. 
 

Op zondag 16 december vindt de Kerstmarkt weer plaats op het 
dorpsplein. Wij zullen daar als Achtse Revue weer present zijn, 
waarbij goed aan de inwendige mens wordt gedacht. We hopen u 
allen te zien tijdens de Kerstmarkt! 
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December 
 5  Pakjesavond 
 6  Restafval (grijze bak) 
 6  Afscheid Sinterklaas 
 13  GFT (groene bak) 
 16  Kerstmarkt in Acht 
 17  Oud papier 
 17  Dorpsraad 
 20  Restafval (grijze bak) 
 25-26 Kerstmis 
 27  GFT (groene bak) 
 29  Oud papier 

 

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: circa1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, Roerstraat 22 
 
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@acht.nl 
Advertenties: advertentie@acht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 22 januari voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 8 februari 2013. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede 
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO 601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht 

 

Januari  

 1  Nieuwjaarsreceptie  
  in het dorpshuis (12:00 uur) 
 3 Restafval (grijze bak) 
 10  GFT (groene bak) 
 14  Oud papier 
 17  Restafval (grijze bak) 
 24  GFT (groene bak) 
 28  Oud papier 
 31 Restafval (grijze bak) 
 

Februari 
 
 7 GFT (groene bak) 
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