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AB heeft een nieuw bestuur  
 

Trefpunt PIT Fruittuin 
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Outdoordag 
 

Website Kijk op Acht “in de lucht” 
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Van de redactie: nieuw elan!  
 
 
Op het moment dat we de laatste hand leggen aan deze editie van 

Kijk op Acht, ‘ligt heel Acht open’. Mannen met oranje hesjes graven 

de stoepen en straten open en leggen een gif-oranje kabeltje naar 

onze voordeuren. 

 

Op de hesjes van de harde werkers op de stoep staat van alles, onder 

andere het woord ‘toekomst’. Via de kabeltjes die zij aanleggen komt 

binnenkort, tenminste bij degenen die dat willen, de toekomst met vele 

MB’s tegelijk binnen op onze pc’s en tv’s.  

 

Maar, zover is het nog niet. De mannen met de oranje hesjes hebben 

nog het nodige te doen. Dankzij de mooie zomer stuift het zand om 

hen heen hoog op en nemen wij dat zand mee onze huizen in. Ach, 

nog even zandhappen en dan beginnen we met veel nieuw elan aan 

een nieuw seizoen.  

 

Verderop in dit blad kunt u zien dat ook onze Achtse Verenigingen 

weer met nieuwe energie aan hun najaarsactiviteiten gaan beginnen. 

En datzelfde geldt voor de bedrijven in Acht, kijk maar naar de 

advertenties, daar zitten ook weer nieuwe initiatieven tussen.  

 

Niet nieuw, maar wel met veel elan heeft de familie van der Heijden, 

eind augustus weer een gezellig kermis op Acht georganiseerd. Met 

hulp van vrijwilligers en familie zorgden ze ervoor dat er voor jong en 

oud weer van alles te beleven was.  

 

Wel nieuw en ook met veel elan presenteren de muzikanten van de 

vroegere drumfanfare hun plannen. Verderop in dit blad leest u er 

meer over, maar we verklappen u alvast dat de Sint, als hij komt en 

als hij dat wil, met livemuziek kan worden binnengehaald. 

Nieuw en anders, dat wel. We zijn benieuwd! 
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‘Onder ’t sterrenblinken’ 
 
 
 
We hopen dat u genoten heeft van de heerlijke zomer.  
De winter en onze voorstellingen komen steeds dichter bij.  
 
14 Augustus jongst leden zijn we weer gestart met onze repetities. 
Inmiddels zijn we terug op onze stek in het Dorpshuis, waar we iedere 
woensdagavond de sterren van de hemel spelen.  
“Onder ’t sterrenblinken” belooft dan ook weer een voorstelling te 
worden die u niet mag missen. 
 
Naast de intensieve repetities wordt er ook druk gewerkt aan het 
decor, rekwisieten, kleding en dergelijke. Met dank aan het 
bedrijfsleven kunnen we straks weer mooie voorstellingen voor u op 
de planken brengen met een gezellige nazit. 
 
Vanaf heden kunt u kaartjes kopen op www.achtserevue.nl voor de 
voorstellingen op 22, 23, 24, 30 november en 1 december.  
De kaartjes kosten ook dit jaar 8,50 euro per stuk. 
Noteer ook 30 oktober, 6 & 13 november in uw agenda. Dat zijn de 
avonden dat u tussen 19 en 20 uur kaartjes kunt kopen in het 
Dorpshuis. 
Wilt u op zaterdag 23 november aanwezig zijn? Dat kan! Deze avond 
is gereserveerd voor onze sponsoren en vrienden. U bent erbij vanaf 
35 euro voor 2 personen. Kijk op www.achtserevue.nl voor de 
mogelijkheden of spreek een van onze Achtse leden aan. 
 
Wij wensen u een heerlijke nazomer toe en hopen u te mogen 
verwelkomen op een van onze voorstellingen. 
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Stichting Jeugdbelangen 

 

 
Zaterdag 14 september: Disco 
Voor alle kinderen van groep 7 en 8 en 
klas 1 en 2 van de middelbare school, 
die van dansen, swingen en gezellig 
kletsen houden is er een disco in het 
Dorpshuis met muziek van drive in 
disco Koen en Jordy. Consumpties zijn 
voor eigen rekening, alcohol wordt niet 
geschonken. Entree 2 euro. 
Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken en 1x snoep voor 5 euro.  
(geldig op elke disco) 
Data volgende disco’s: zaterdag 5 oktober, zaterdag 16 november en 
zaterdag 14 december. 
 
Zaterdag 28 september: Outdoordag 
Deze dag vindt plaats op het Dorpsplein, en is voor alle kinderen 
vanaf 5 jaar t/m groep 8. Enkele van de activiteiten kunnen zijn: 
Klimnet, zeephelling, broodjes bakken, schat zoeken met de GPS 
enz… Heb je zin om mee te doen geef je dan op voor 24 september 
via marliesvanderheijden@chello.nl. Kosten 2 euro. 
 
Woensdag 23 oktober: Knutsel inloop 
In het Dorpshuis van 15.30 tot 17.30 uur, voor de kinderen van groep 
4 t/m 8. Kosten 2 euro. Heb je zin om te komen geef je dan even op 
via marliesvanderheijden@chello.nl. 
Meer informatie hierover kun je lezen op de site van SJB 
 
Maandag 11 november 
Lampionnenoptocht om 19.00 uur vanaf de kiosk op het Dorpsplein. 
Deze tocht is nog even onder voorbehoud. Houd daarom de site van 
SJB in de gaten voor meer informatie.  
Alle informatie is te vinden op www.sjbacht.nl 
 
CreaKidsClub 
Houd je van knutselen dan kun je je nog opgeven voor de 
KreaKidsClub. Dit kan vanaf dat je 7 jaar bent tot en met groep 8. 
Opgeven: marliesvanderheijden@chello.nl.  
 

Meer info via de site www.sjbacht.nl 
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Recept ‘klassieke ijskoffie’ 
 
Dit heb je nodig:  
- 100 gr fijne suiker 
- zakje vanillesuiker 
- 250 ml hete, sterke koffie 
- 250 ml ongeslagen slagroom 
- 150 ml melk 
- 8 ijsklontjes 
 
Los de suiker op in de hete 
koffie. Doe de room en melk 
erdoor. Alles goed mengen. 
Koffiemengsel af laten koelen.  
 
IJsklontjes verdelen over 4 
glazen en daar de koude koffie 
bij schenken. 
 
Smakelijk! 
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Er zit nog muziek  
in op Acht 

 
 

Bestuur en leden van (nog…) “Drumfanfare Acht” 
 

Na de berichten in het vorige nummer van “Kijk op Acht” en ons 
drukbezochte afscheidsconcert op de kiosk, hebben we heel veel 
reacties gehad. Vooral over het feit dat de drumfanfare stopt en dat 
dat een heel gemis zal zijn voor Acht. 
Echter, wat bij velen misschien niet goed is overgekomen, is dat de 
meeste leden van de drumfanfare gewoon muziek blijven maken, en 
dat ze dat op Acht blijven doen. 
Aan het eind van het jaar zullen wij onze nieuwe naam bekend 
maken. 
 
Andere muziek, nieuw elan 
We gaan dan wel niet verder als fanfare, maar met dezelfde mensen 
gaan we andere muziek maken, ons anders presenteren, met een 
nieuw elan. Leuke muziek, die mensen bekend in de oren klinkt, met 
vlotte kleding onder leiding van een nieuwe jonge instructeur en een 
enthousiast jong bestuur. 
 
Wie dit aanspreekt en mee wil doen, of met ons wil kennismaken is 
elke donderdagavond vanaf 19.30 uur welkom in het Dorpshuis aan 
de Lekstraat in Acht. 
 
In het verleden kwamen we in de maand oktober altijd bij u langs voor 
de jaarlijkse donateursactie. Of we dat dit jaar weer doen of andere 
acties op touw zetten is nog niet bekend. Als het nodig is, dan hopen 
wij weer op u welwillende medewerking. 
 
Optreden  
Ons eerste optreden in de nieuwe samenstelling vindt plaats tijdens 
de marathon in Eindhoven op 13 oktober a.s.. Bijna traditiegetrouw 
staan we dan op de Anthony Fokkerweg om vooral de Achtse lopers 
maar ook alle duizenden andere deelnemers enthousiast met onze 
muziek aan te moedigen.  
 
Wij hopen ook u te kunnen begroeten. Kom eens kijken op onze 
repetitieavond, donderdags vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis. 
 
Wil je informatie, mail naar: info@drumfanfare-acht.nl 
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Hart voor Acht  
 
 

 
Nieuw bestuurslid PR 
Als bestuur van Hart voor Acht zijn wij erin geslaagd onze nog enige 
openstaande functie, die voor de PR in te vullen. Vanaf 1 mei hebben 
wij Ruud van Nistelrode bereid gevonden om dit te gaan invullen. 
Ruud is geboren en getogen in Acht en heeft in het verleden diverse 
functies binnen het verenigingsleven op Acht bekleed. Hij heeft zijn 
bedrijf verkocht en wil een gedeelte van zijn vrije tijd besteden om 
Hart voor Acht te gaan promoten.  
Het bestuur is blij met zijn komst en wenst hem veel succes! 
 
8 AED’s in 2013? 
In ons programma 2013 hebben wij ons ten doel gesteld om in 2013 
8 AED's op Acht te realiseren. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat 
lukken. Op dit moment hangen er 6 AED's op diverse plaatsen:  

 Amstelstraat 111; 
 Haringvliet 18; 
 Boschdijk 1051; 
 Gebr. Ganslaan 8; 
 Dorpshuis Acht en 
 Verzetsheldenlaan 9. 

Door een schenking van oud Achtenaar, René van Eerd, kunnen wij 
binnenkort AED nummer 7 gaan installeren.  
 
Op dit moment zijn er Op Acht nog 2 "grijze" gebieden waar nog geen 
AED is geplaatst. Het is de bedoeling dat de geschonken AED 
geplaatst gaat worden in Acht Zuid, in de omgeving Kees Haspellaan/
Jan Gielenlaan. 
 
In deze omgeving wonen reeds 5 vrijwilligers die onze cursus hebben 
gevolgd. Ons uitgangspunt om eerst 15 vrijwilligers te hebben en 
daarna een AED te plaatsen gaan we nu omdraaien. 
We gaan voor dit gedeelte van Acht Zuid eerst de AED plaatsen en 
benaderen dan vrijwilligers om lid te worden. Op korte termijn gaan 
we enkele bewoners van de Kees Haspellaan benaderen voor het 
plaatsen van AED nummer 7. 
 
 

Lees verder op pagina 15 
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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 

PR Hart voor Acht 
Als bestuurslid PR ga ik Hart voor Acht promoten in alle facetten en 
proberen om de bekendheid en de doelstelling te continueren en 
optimaliseren. Wij blijven doorgaan met het werven van vrijwilligers, 
fondsen en sponsoren. We hopen op uw welwillende medewerking 
zodat we nog dit jaar ook de 8ste AED op Acht mogen installeren. 

 

Nieuwsgierig en/of wilt u ook vrijwilliger worden?  
Neem gerust eens contact met ons op via info@hartvooracht.nl  
of kijk op www.hartvooracht.nl 
 

Ruud van Nistelrode – Bestuurslid PR Hart voor Acht 
Haringvliet 34, 5626 CJ Eindhoven 
Tel: 040-2624005; Fax: 040-2623741 

 

U kunt Hart voor Acht ook vinden op:  
Hyves: http://hartvooracht.hyves.nl; Facebook:  
www.facebook.com/stichtinghartvooracht en Twitter @hartvooracht. 

http://www.facebook.comstichtinghartvooracht
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Kerknieuws 
Vakantieverhalen  

 
 
 
 

Met de vakantie nog vers in het geheugen kijk ik met u graag nog 
eens terug op de afgelopen maanden, en dan vooral naar het 
“kerkelijk nieuws”.  
 
De jongeren die deelnamen aan de Wereld Jongeren Dagen in Rio 
zijn al weer enkele weken thuis en ondertussen weer hard aan het 
studeren. Eentje van hen had het geluk of het voorrecht om tijdens de 
slotviering op het strand van Rio op het podium te mogen zitten, vlak 
bij de paus, als vertegenwoordiger van Nederland. 
 
Wat echter nog veel mooier is, is het enthousiasme waarmee ze 
terugkwamen. Toen ik enkele van de jongeren sprak een paar dagen 
na hun terugkomst, waren de wallen onder hun ogen nog niet 
helemaal verdwenen, maar het enthousiasme gelukkig ook niet.  
 
Dat laatste zal trouwens blijven: de indrukken die ze in Brazilië 
opgedaan hebben op heel veel vlakken. De armoede, de 
verslavingsproblemen (drank, drugs, seksindustrie enz.), maar even 
goed de hartelijkheid en gastvrijheid. En het feit dat zoveel jongeren 
vanuit de hele wereld bij elkaar kwamen rond het geloof.  
 
Ze hebben er kunnen proeven van een bloeiende en boeiende 
geloofsbeleving, ze hebben catechese gehad, zijn allerlei projecten 
gaan bezoeken, hadden groepsgesprekken, hebben plezier gemaakt, 
hebben vieringen opgeluisterd. Kortom: het geloof in volle bloei! 
 
Aan alle mensen die iets overgemaakt hebben, destijds hun auto 
lieten wassen, kaarsjes gekocht hebben enz. nogmaals heel veel 
dank voor die bijdrage zonder dewelke onze jongeren de reis niet 
hadden kunnen maken.  
Weet dat u op die manier hun band met elkaar en met God enorm 
versterkt hebt! 
 
Amper een maand na de Wereld Jongeren Dagen viel er een 
rouwkaart in de bus van de pastorie: mgr. Bluijssen was overleden. 
 

Lees verder op pagina 19 
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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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Kerknieuws 
(vervolg) 

 
 
 

Op 15 augustus, hoogfeest van O.L.Vrouw, werd mgr. Bluijssen vanuit 
“zijn” St. Jan ten grave gedragen. Ik was erbij en simpel gezegd: de 
uitvaart was indrukwekkend. Jong en oud verzamelden zich rondom 
de bisschop die de afbeelding op zijn borstkruis dagelijks probeerde 
om te zetten in praktijk: een goede herder zijn. 
 
Dat dit opgepikt werd door de mensen bleek uit het minutenlange 
applaus toen de kist op het einde van de viering naar buiten werd 
gedragen. 
 
We verloren een vader-bisschop, maar we winnen een voorspreker bij 
God. 
 
Pastoor J. Goris 
Reactie: j.goris@petrus-ehv.nl 

Website Kijk op Acht ‘in de lucht’  
 

 

 

Nu bijna alle Achtse activiteiten een eigen website hebben, kon uw 

Dorpsblad natuurlijk niet achterblijven!  

 

Voortaan kunt u alle oude nummers van het Dorpsblad nog eens 

nalezen op onze website.  

Ook vindt u er informatie over: 

 de manier waarop u kopij of informatie kunt aanleveren 

 de data waarop uw informatie binnen moet zijn 

 de data waarop het Dorpsblad verschijnt 

 adverteren en advertentietarieven 

enzovoort! 

 

Ons adres is: www.kijkopacht.nl 
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Scouting Albert Schweitzer 

LAAT JE UITDAGEN! 
 
 
Heeft u wel eens over Scouting gedacht?  
Eén keertje kijken is voor veel kinderen en ouders 
voldoende om anders naar Scouting te kijken.  

De bijzondere ligging van onze groep, een mooie bosrijke locatie aan 
de Mispelhoefstraat 126 in Acht, is voor de meesten al een 
aangename verrassing.  
De activiteiten trekken de laatste twijfelaars over de streep. Na een 
schoolweek lang in de banken zitten is er namelijk niets zo leuk als 
met een groep leeftijdsgenoten in het bos te zijn. Dat kinderen op een 
actieve manier een leuke middag of avond beleven, en dat ze door 
middel van de activiteiten onbewust leren om met elkaar samen te 
werken en te ontdekken dat iedereen andere kwaliteiten heeft, 
is onze belangrijkste doelstelling.  
 
Wat we precies doen, hangt af van de leeftijd. Voor iedereen vanaf  
vijf jaar is er wel iets te doen! De verschillende leeftijdsgroepen tussen  
5 en 18 jaar noemen wij speltakken die elk hun eigen spelen en 
activiteiten organiseren. 
 
Lijkt het je leuk om bij onze scoutinggroep te komen? 
Houd je van buiten zijn, spellen spelen in het bos, kampvuur maken, 
gave dingen bouwen van hout? Samen werken en spelen, samen 
koken en op kamp gaan, leuke dingen bedenken en/of organiseren. 
En nog veel en veel meer! 
Ben je tussen de 18 jaar en ouder? Dan is het leuk om staflid en/of 
plusscout te worden. Daar zijn we in het bijzonder naar op zoek.  
Liefst een vrouw met scoutingervaring maar anderen zijn ook welkom.  
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om tot drie keer gratis met een 
speltak mee te doen. Neem contact op met een van de teamleiders 
om vrijblijvend te komen kijken, zie voor de contactpagina en alle 
andere details www.scoutingalbertschweitzer.nl 
 
Op zaterdag 28 september a.s. helpt onze vereniging mee om de 
outdoordag van St. Jeugdbelangen Acht bij de kiosk spannend te 
maken.  
Op zaterdag 5 oktober (tussen 14.00 en 16.30 uur) houden we  
onze open dag bij ons scoutinglokaal aan de Mispelhoefstraat 126.  
Kom eens gezellig onder het genot van een kopje koffie of een 
drankje een kijkje nemen. 
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Appelplukdagen en primeur  
Nieuws van de Philips Fruittuin  
 
 
 
De boomgaard hangt boordevol rijpe vruchten, de takken 
buigen door, een lust voor het oog. Mooi om er tussen te wandelen, 
maar je mag ook zelf je eigen appels en peren plukken! Een appel of 
peer recht van de boom is echt het allerlekkerst. 
 
Op zaterdag 14, 21 en 28 september vinden in de Philips Fruittuin de 
appelplukdagen plaats, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. Na een 
deskundige uitleg over hoe het oogsten in zijn werk gaat, kan 
iedereen zelf aan de slag. 
Zaterdag 28 september is de landelijke appelplukdag. Naast de 
Philips Fruittuin zijn er dan ook andere fruittelers die de deuren 
openzetten.  
 
Tijdens de appelplukdagen is het terras geopend, je kunt er terecht 
voor koffie of thee met appeltaart en heerlijke pannenkoeken. De 
toegang is gratis, je rekent alleen het geplukte fruit af. 
 
Trefpunt PIT voor het eerst open voor publiek 
Nieuw dit jaar is dat Trefpunt PIT (Presenteren, Informeren, Trakteren) 
voor het eerst geopend is voor het publiek. Er is informatie over het 
bijzondere gebouw en hoe het tot stand gekomen is. PIT is ontstaan 
uit een samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de Philips 
Fruittuin.  
 
Het centrum is vanaf half september zes dagen per week open. U 
kunt er terecht voor allerlei informatie over stad, streek en platteland, 
maar ook voor een zakelijke bijeenkomst, koffietafel of vergadering. 
 
Voor de kids 
Speciaal voor de kinderen zijn er op de appelplukdagen speurappels 
en –peren. Vind het gemarkeerde fruit en kom je beloning halen in 
PIT.  
Ook is er een leuke speurtocht door de boomgaard en een 
maïsdoolhof. Op het erf staan kraampjes met streekproducten om 
lekker te proeven en van te leren.  
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Nieuws Philips Fruittuin 
(vervolg) 

 
 
 

Landelijk Strijp en community Strijp-G 
De Philips Fruittuin maakt deel uit van Landelijk Strijp, het groene 
noordwesten van Eindhoven. Vanaf het industriële, stedelijke Strijp-S, 
loop of fiets je via een statige laan met platanen in zes rijen dik zó de 
rust en ruimte in.  
Waar Strijp-S het creatieve hart van Eindhoven is, een broedplaats 
voor design en cultuur met internationaal aanzien, is Landelijk Strijp 
de groene aanvulling daarop. Een rural urban park van 1300 hectare. 
Met ruimte voor rust, bezinning en beweging, maar ook voor 
gezamenlijke duurzame ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap 
in een groene omgeving.  
 
Strijp-G is het platform waarbinnen de community in het gebied met 
elkaar kennismaakt, nieuwe verbindingen zoekt, coalities sluit, zich 
verenigt, presenteert en manifesteert. Een groeiende gemeenschap 
van verschillende partijen die iets willen in het gebied. 
 
Adres: Oirschotsedijk 14 a, Eindhoven.  
Tel: 040 - 262 14 53 / 06 - 51 31 96 36 (Carlos) 
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Kinderopvang Dikkie &Dik 
Kijk- en Doedag 

 
 
 

 
Welkom op de Kijk- en Doedag !! Zaterdag 21 september 2013  
 
Op zaterdag 21 september van 10.00 – 12.00 uur opent Kinderopvang 
Dikkie & Dik haar deuren voor alle wijkbewoners en betrokkenen van 
Spilcentrum Acht.  
 
We organiseren diverse activiteiten voor de kinderen, zoals het 
versieren van cupcakes, schminken en een springkussen.  
Bovendien willen we moeders, vaders, oma’s, opa’s en kinderen 
uitnodigen om mee te doen aan onze  
 

Taartenbakwedstrijd ! 
Bak jij de lekkerste en de mooiste taart? 

 
Alle informatie over de wedstrijd – met een prachtige 1e prijs!  
Lees je op de website: www.dikkie-en-dik.nl 
Meld je aan vóór 15 september via: ingriddouven@dikkie-en-dik.nl  
 
Graag ontmoeten we kinderen, ouders, vrienden, familie, buren op 
onze gezellige Kijk- en Doedag op 21 september onder het genot van 
een kopje koffie of thee.  
 
Adres:  
Spilcentrum Acht/Kinderopvang Dikkie & Dik  
Maasstraat 105 
         

http://www.dikkie-en-dik.nl
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Fit de herfst door!  
Tips tegen een ‘herfstblues’ 

 

Bladeren met prachtige kleuren, onstuimige 

stormen: de naderende herfst brengt van 

alles. We hebben genoten van een mooie 

zomer, maar over een paar weken gaat deze 

over naar de herfst en gaan de bladeren 

 weer vallen.  

 

Heeft u te veel last van de vallende blaadjes?  

Deze tips kunnen wellicht helpen om de herfstblues te bestrijden: 

 

 Zorg voor een goed verlichte woon- en werkkamer; 
 
 Fysieke inspanning bevordert de aanmaak van serotine, 

het stofje dat je een blij gevoel geeft. Bewegen dus!; 
 
 Geef liever niet toe aan de behoefte om overdag te 

slapen. Doe je dat toch, dan raakt het slaapritme 
ontregeld; 

 
 Eet minder koolhydraten(brood, pasta,aardappelen). Van 

te veel koolhydraten raakt u (zegt men) wellicht vermoeid 
en daar word je weer somber van; 

 
 Breng structuur in de dag aan. Opstaan, eten, en bewegen 

op vaste momenten geeft de biologische klok mogelijk een 
zetje in de goede richting; 

 
 Houden de klachten aan, dan is lichttherapie vaak een 

oplossing. De speciale lampen zijn te huur en te koop; 
 

 En wist u dat pompoenen niet alleen mooi en lekker zijn, 
maar dat ze ook ontzettend goed zijn voor uw weerstand? 
Maak eens een heerlijke pompoensoep! 

 
Mocht dit alles niet helpen, pak dan een Kijk op Acht en ga heerlijk de 
laatste of oudere nieuwtjes (her) lezen. Dat kan nu ook op onze 

website www.kijkopacht.nl. 
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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 

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 

Aangeboden: 
 
Huishoudelijke hulp in ACHT 
 
 
12 Euro per uur 
 
 
Bel: 06 - 44 94 70 91 

http://www.htraamdecoratie.nl
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Een nieuwe wind bij  
‘Achtse Belangen’ 

 

In mei trad er een bijna geheel vernieuwd dagelijks bestuur aan bij 

Vereniging Achtse Belangen. Voorzitter Bert Wolters uit het ‘oude 

bestuur’ bleef,  en doet nu samen met secretaris Marty van Geloven 

(links) en penningmeester Gerard Smelt (rechts) het dagelijks werk 

voor de vereniging.  

 

 

 

 

Slagvaardig 

“We zijn een slagvaardige groep; we houden van aanpakken. Achtse 

Belangen wil ervoor zorgen dat Acht leefbaar is en blijft. We richten 

ons op de gezamenlijke belangen van de bewoners, bedrijven en 

verenigingen van Acht”.  

 

De vereniging is ontstaan in 1995, als ‘thuisbasis’ voor de leden van 

de Dorpsraad, maar ondersteunt ook de dodenherdenking op 4 mei 

en is lid van BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap). 

“De Gemeente vroeg ons dit jaar om hun subsidiepotje te verdelen 

voor de activiteiten die voor alle Achtenaren toegankelijk zijn.  Het 

maken van de keuzes hebben we overgedragen aan de Dorpsraad. 

Die legt daar in een openbare vergadering verantwoording over af”. 

 

Wat wil het dorp?? 

Achtse Belangen zet zich in voor de leefbaarheid van Acht. “Om beter 

te weten of we doen waar ons dorp behoefte aan heeft, houden we 

momenteel een enquête.  

We proberen de uitslag bekend te maken in de openbare 

Dorpsraadvergadering van 21 oktober”.  

 

Tot eind september kunt u uw suggesties doorgeven d.m.v. 

 het invullen van onze enquête op www.acht-eindhoven.nl  

 

Als u meer wilt weten over de vereniging, mail dan naar  

achtsebelangen@acht.nl 
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Zondag 17 november  
Sinterklaas komt! 

 

Ja beste kinderen, ouders en grootouders, op zondag 17 november is 

het weer zover. Dan komt de Sint weer naar Acht en zoals altijd zal de 

Sinterklaasvereniging de intocht begeleiden. 

 

We waren gewend dat de drumfanfare dit alles muzikaal opluisterde, 

maar zoals iedereen intussen weet zal dat dit jaar anders gaan.  

Onze Achtse drumfanfare is namelijk gestopt en op dit moment weten 

we nog niet zeker hoe het verder gaat verlopen.  

Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om voor muzikale 

begeleiding te zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route door Acht 

De route van Sint en zijn Pieten door Acht is u wellicht bekend. Sint 

zal ook dit jaar weer via de Boschdijk de Rijnstraat indraaien en zal 

weer stoppen bij de prachtig versierde Kiosk.  

Natuurlijk zullen er ook vele Zwarte Pieten bij zijn, die volop 

snoepgoed gaan uitdelen. 

 

Onderweg zal de Sint al menig handje schudden, maar op de Kiosk 

krijgen alle kinderen de kans om de Sint een hand te geven en 

eventueel een foto te maken. 

Hierna zal de Sint nog even naar het Dorpshuis gaan.  

Daarna neemt hij zijn intrek in het Antoniushuis. 

 

Lees verder op pagina 33 
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Sinterklaas 
(vervolg) 

 
Daar zal hij alle bejaarden die in de grote zaal zitten en handje gaan 

geven om zich daarna terug te kunnen trekken op zijn eigen kamer 

die hij elk jaar in het Antoniushuis heeft. 

Hier zal hij tot 6 december verblijven, want dan komt hij zoals 

gebruikelijk in Acht weer afscheid nemen op de vaste standplaatsen 

om daar de snoepzakken uit te delen. 

Ook mogen de kinderen die dat graag willen bij hem op het paard 

komen zitten. 

 

De standplaatsen op 6 december zullen in de volgende Kijk op Acht 
nog bekend worden gemaakt.  

 

De Sinterklaasvereniging wil alle ouders en grootouders er op wijzen 

dat de leden van onze vereniging in de week na de aankomst van Sint 

bij alle bewoners in Acht zullen aanbellen met de vraag om onze 

vereniging te steunen met een kleine of grotere financiële bijdrage.  

Alleen dankzij uw bijdrage elk jaar kunnen wij blijven bestaan en ons 

werk blijven doen voor al die kinderen. 

 

Het inhalen van de Sint, het bezoeken van alle verenigingen in Acht, 

de school, de bejaarden en ook de uittocht op 6 december kunnen wij 

blijven doen dankzij uw gift!  

Reeds op voorhand weer onze  

dank voor uw steun. 

 

Sinterklaasvereniging Acht 
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Stichting  
Eindhoven in Beeld  

(zie foto kaft) 
 

Wist U dat op de website www.eindhoveninbeeld.com al meer dan 
28.000 meest oudere foto’s van Eindhoven staan, waaronder ruim 
300 van Acht?  
Dagelijks komen daar weer enkele bij dankzij inzendingen van (oud-)
Eindhovenaren. Veel mensen vinden het namelijk leuk om oude foto’s 
zichtbaar te maken voor anderen die daar merkbaar veel genoegen 
aan beleven. Oude beelden roepen vanzelfsprekend herinneringen 
op en brengen het verleden weer tot leven. En het roept de mensen 
op tot discussie. Het aardige van deze website is namelijk dat men bij 
iedere foto de mogelijkheid heeft om een reactie in te sturen. En daar 
wordt dan vaak weer door anderen op gereageerd. 
 
De Stichting Eindhoven in Beeld is inmiddels verhuisd en is vanaf  
16 september 2013 gevestigd op de Deken van Somerenstraat 4.  
Daar houden we doorlopend exposities met uiteenlopende thema’s 
over Eindhoven. Er worden dan veel foto’s getoond maar ook allerlei 
attributen die met het onderwerp te maken hebben worden 
tentoongesteld. We hebben in dit pand ook ruimte gemaakt waar 
gezellig kan worden gebuurt onder het genot van een kopje koffie.  
De toegang is overigens altijd gratis. 
 
Onze Stichting geeft ook regelmatig presentaties over alles wat met 
Eindhoven te maken heeft. Voor al onze activiteiten zijn wij 
voortdurend op zoek naar bruikbaar materiaal. Mocht U nou toevallig 
in het bezit zijn van foto’s over Eindhoven die wellicht leuk zijn om op 
onze website te plaatsen of bruikbaar zijn voor exposities of 
presentaties dan zou ik het bijzonder op prijsstellen als ik daarvan 
een scan zou mogen hebben. Als U niet zelf in staat bent om foto’s in 
te scannen dan wil ik dat graag voor U doen. De foto’s kunt U 
natuurlijk gewoon zelf behouden, ze hoeven zelfs niet uit het album te 
worden gehaald.  
 
Neem daarom gerust contact 
met mij op, gewoon even een 
telefoontje of mailtje.  
 
Mijn visitekaartje ziet u hiernaast. 
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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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Waarom 55 plus educatief? 
 
Reeds enige tijd denkt u erover om overdag een cursus te volgen. 
Misschien wilt u bijblijven met de laatste ontwikkelingen op het terrein 
van communicatie. Het kan ook zijn dat u goed voorbereid op reis  
wil gaan of een taal beter wil beheersen. Heeft u altijd al meer willen 
weten over filosofie, beeldende kunst of klassieke muziek?  
 
Bij 55 Plus Educatief bent in de gelegenheid op al deze gebieden 
interessante cursussen en themabijeenkomsten te volgen.  
Op de website staat het aanbod van cursusjaar 2013-2014. 
 
Wij werken alleen met vrijwilligers, maar vrijwillig betekent beslist niet 
vrijblijvend; een team van deskundige, betrokken en enthousiaste 
docenten, inleiders en medewerkers staat voor u paraat. 
Kenniservaring is niet leeftijdgebonden, een leven lang leren verrijkt 
zowel docent als cursist. 
Ons motto is dat leren, naast het opdoen van kennis, ook leuk en 
gezellig mag zijn. Zo kunnen er nieuwe sociale contacten ontstaan. 
 
Op onze website www.55pluseducatief.nl vindt u het meest actuele 
cursusaanbod. Daar kunt u zich tevens aanmelden. 
 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten , wij streven ernaar de 
cursusprijzen laag te houden. 
 
Heeft u nog vragen mail dan naar educa55@iae.nl of bel ons even 
Tel. 040-2908503 
 
Alle activiteiten vinden plaats op het adres: 
 
Paul Krugerlaan 55 in Eindhoven. 
 
Per bus bereikbaar via lijn 5, halte Hercules Segherslaan of  
lijn 55 halte Poeijersstraat. 

http://www.55pluseducatief.nl
mailto:educa55@iae.nl
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Kerstmarkt Acht 
zondag 15 december 

 
Gelet op de grote belangstelling van de deelnemers en bezoekers,  
in de twee voorbije jaren, is het bijna vanzelfsprekend dat de  
Achtse Kerstmarkt een traditie gaat worden. 
 
Het organisatiecomité is dan ook van plan om e.e.a. weer,  
met opgedane ervaring, uit te gaan werken. 
De deelnemers aan de Kerstmarkt waren vele Achtse verenigingen  
en particulieren die een duidelijke band met ACHT hadden. Zij boden 
een activiteit aan of hadden artikelen te koop die de Kerstsfeer 
verhogen.  
De vele belangstellenden kwamen uit de brede regio en kochten leuke 
artikelen en nuttigden een hapje en drankje. Soms leek het ook een 
reünie. 
 
Wilt u als Achtse vereniging of particulier, met een band tot de Achtse 
gemeenschap, dit jaar (opnieuw) deelnemen dan kunt u contact 
opnemen met Betsie Swinkels per email betsieswinkels@hotmail.com 
  
Ook als u ons financieel wil steunen is uw berichtje van harte welkom. 
De deelnemers worden op een later te bepalen datum uitgenodigd in 
het Dorpshuis Acht voor een voorbespreking, waarvoor verdere 
afspraken gemaakt zullen worden. 
 
Het organisatiecomité zal werken aan de omlijsting met muziek, 
kinderactiviteiten, versieringen etc. 
Het evenement zal zich natuurlijk weer afspelen in het hart van Acht: 
rond de kiosk, de waterpomp, de Erpelrooier. Dus vóór de kerk! 
 
Als bezoeker bent u van harte welkom van 12.00 tot 18.00 uur. 
U zult weer verstelt staan van de aangeboden hebbedingetjes, 
hapjes, drankjes en vertier!!!! Voor een tussentijds opwarmertje zal 
ook het Dorpshuis Acht geopend zijn. Zet de datum alvast in uw 
agenda. 
 
Het Kerstmarktcomité 
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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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Wist u dat…… 
 

 Het Antoniushuis een prachtige tuin heeft  

en dat zij daarvoor een paar vrijwilligers  

zoeken die hierin graag willen werken? 

U kunt zich melden bij 

Franka Lutters, tel. 040 – 2621265 

E: f.lutters@zorggroepsintmaarten.nl  

 Er weer driftig gebreid wordt om de kerstmarkt op te vrolijken. 

En daarvoor zijn nog heel veel bolletjes wol of garen nodig.  

U kunt ze afgeven op de Waalstraat nr. 132 of bellen naar  

Mia Roestenburg tel. 040-2621561 of 06-51220696.  

Dan komt zij het garen bij u ophalen. 

 U voor verloren en gevonden voorwerpen voortaan terecht kunt 

bij het stadhuis op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  

Dus NIET meer bij de politie. (https://eindhoven.verlorenofgevonden.nl) 
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SEPT 2013 

13 Uitgave Kijk Op Acht 
19 GFT-afval 
23 Oud papier 
26 Rest afval 
 

OKT 2013 
 3  GFT-afval 
 7  Oud papier 
 10  Rest afval 
 17  GFT-afval 
 21  Oud papier 
 21  Dorpsraad 
 24  Rest afval 
 31  GFT-afval 

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 1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, IJsselstraat 12, 5626 BL Ehv. 
 
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: 12 november 
Kijk op Acht verschijnt weer op 29 november 
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 

 

NOV 2013 
 4 Oud papier 
 7 Rest afval 
 12 Sluitingsdatum kopij  
  Kijk Op Acht 
 14 GFT-afval 
 17 Intocht St Nicolaas 
 18 Oud papier 
 21 Rest afval 

22-23-24 Achtse revue 
 28  GFT-afval 
 29  Uitgave Kijk Op Acht  
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