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November - December - Januari 
 
 
 
 

Mispelhoefloop 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Winkel Acht / Dorpsraad 
 

Inzamelen voor de voedselbank  
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Van de redactie 

 
 
We breiden uit! 
 
Het is u vast niet ontgaan dat uw dorpsblad dit jaar 5 jaar bestaat.  
In bijna elke uitgave was daarover wel iets te lezen, en in bijna elke 
uitgave hebben we u gemeld hoe blij en trots we zijn dat we dat als 
dorp met z’n allen voor elkaar gekregen hebben.  
 
Bezorgers, adverteerders, de schrijvers van de artikelen, de 
voorzitters en secretarissen van Achtse Verenigingen, allemaal 
droegen zij (droeg u!) een steentje bij aan het voortzetten van dit 
dorpsblad. En dankzij de steun van de adverteerders en subsidie  
- via de Dorpsraad - van de gemeente Eindhoven kunnen we dit blad 
ook in 2016 weer voor u maken.  
 
Nu, aan het einde van dit mooie lustrumjaar, hebben we ook nog een 
bijzonder mooie mededeling: we gaan uitbreiden!  
 
Jawel, u leest het goed. Want terwijl de meeste ‘papieren media’ met 
moeite hun blad in stand kunnen houden, voelden wij dit jaar bij elke 
uitgave juist de noodzaak om uit te breiden. Steeds konden we niet 
alle advertenties en berichten die u ons toestuurde plaatsen. Iedere 
keer moesten we dus mensen en bedrijven teleurstellen die iets 
wilden laten plaatsen in dit blad. En aangezien wij een blad ‘voor en 
door het dorp’ willen maken, hadden we daar flink de smoor over in.  
 
Dus hebben we in onze laatste redactievergadering gewikt en 
gewogen, onze centjes nog eens geteld, en na rijp beraad besloten 
om met 4 pagina’s uit te breiden. We hebben alvast op de goede 
afloop geproost, zie de foto op de voorpagina, want we vertrouwen er 
op dat u in 2016 weer volop adverteert en trouw uw nieuws aan ons 
toestuurt.  
 
 
We wensen u veel leesplezier met deze dikkere versie van het 
dorpsblad, gezellige feestdagen en een goed en gezond 2016!  
 
 
 
Kopij voor de volgende Kijk op Acht kunt u ons mailen tot 12 januari 
18.00 uur. 
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de Achtse Revue 
 
 
 

 

Laatste uitvoeringen “Herman wordt 100” 
 

Terwijl u rustig op de bank “Kijk op Acht“ zit te lezen maken wij ons op 
voor het laatste weekend van een reeks voorstellingen  
“Herman wordt 100”.  
Na een voorbereidingsperiode van ongeveer 9 maanden waren we er 
aan toe om het Achtse publiek, onze trouwe volgers, “vrienden” en 
“sponsoren” te verrassen met een voorstelling op locatie.  
U heeft er de afgelopen week misschien wel over horen praten in het 
dorp. Bent u nieuwsgierig geworden dan zijn er wellicht nog kaarten  
te verkrijgen voor zondag 29 november. 

 
Niet alleen sluiten we ons toneeljaar bijna af, we gaan ook afscheid 
nemen van onze regisseur Janneke Houwaard, die de Achtse revue  
3 jaar onder haar hoede heeft gehad. We hebben ontzettend veel van 
haar geleerd, maar we hebben nu eenmaal de traditie om na  
2 tot 3 jaar een nieuwe regisseur aan te trekken.  
In 2016 verwelkomen we Raoul op ’t Hoog, die de regie voor dat jaar 
op zich gaat nemen. Wij zijn benieuwd naar wat hij ons te bieden heeft 
en we hopen u ook.  

 
Rest mij nog u alvast fijne feestdagen  
te wensen, maar voordat het zover is 
nodigen wij u uit voor de kerstmarkt  
op zondag 20 december.  
 
We zijn weer te vinden in de tent  
met een lekker drankje en hapje. 

 
 

Meer weten?  
Kijk dan op www.achtserevue.nl 
of mail ons op via 
achtserevue@gmail.com. 
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Decemberactie Lionsclub Wodancella 
Help de voedselbank aan koffie …. 

 
door uw Douwe Egberts punten bij ons in te leveren! 
 
Leden van Lionsclub Eindhoven Wodancella zamelen net als 2 jaar 
geleden voor Voedselbank Eindhoven en omgeving Douwe Egberts-
waardepunten in. Douwe Egberts zelf doet er nog een schepje 
bovenop en verhoogt de ingeleverde punten met minimaal 15%!  
De bij ons ingeleverde waardepunten worden begin 2016 bij Douwe 
Egberts ingewisseld voor koffie- en theeproducten die worden 
toegevoegd aan de voedselpakketten die de Voedselbank wekelijks 
ter beschikking stelt aan mensen die dat heel hard nodig hebben.  
600 Douwe Egberts punten levert 1 pak koffie op. 
 
Nieuw record! 
We willen weer, net als 2 jaar geleden, het aantal van  
2.526.000 punten halen en liefst overtreffen we dit getal. 
December is de maand bij uitstek om aan onze medemens te denken. 
Helaas is er nog steeds een groot aantal gezinnen en alleenstaanden 
dat (tijdelijk) gebruik moet maken van de Voedselbank.  
De Voedselbank vult zijn voedselpakketten met giften van derden, 
maar koffie is een product dat helaas zelden wordt geleverd.  
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de hulp van veel inwoners 
van Eindhoven en de regio de Voedselbanken hierbij kunnen helpen. 
 
Help ons anderen te helpen!  
Geef uw Douwe Egberts-waardepunten nog meer waarde en stel 
deze ter beschikking aan de Voedselbank! Heeft u de bonnetjes nog 
ergens in huis liggen waar u toch niets meer mee doet, geef deze dan, 
bij voorkeur geteld, af bij een grote supermarkt bij u in de buurt.  
 
U kunt de bonnen ook inleveren bij Notariskantoor Pigmans, Ras en 
Janssen, Parklaan 64, 5613 BH Eindhoven. Kunt u niet naar ons 
komen, dan komen wij naar u toe en halen de bonnen thuis op.  
Bel daarvoor met Hennie Houben, 
tel: 06 – 48 18 55 60 
 
De actie duurt van 15 november 
2015 tot 31 december 2015. 
 
Meer informatie:  
www.lions.nl/eindhoven.wodancella 

http://www.lions.nl/eindhoven.wodancella
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Sint Nicolaasvereniging Acht 
Standplaatsen Sint Nicolaas zondag 6 december 

 
 
 Zoals elk jaar komt Sint ook dit jaar weer naar Acht 
 om afscheid van iedereen te nemen. De kinderen 
 die gedag komen zeggen krijgen dan ook wat 

lekkers; d.w.z. als ze daar een bonnetje voor hebben.  
 
De tijden en standplaatsen waar je Sint gedag kunt zeggen zijn: 

10.30 uur Kiosk (Dorpsplein) 

10.45 uur Amerlaan 
11.00 uur Simon van Hapertlaan 
11.15 uur Hof van Brabant, Boschdijk 
11.45 uur Nierstraat 
 

Daarna heeft Sint pauze tot 14.00 uur 
 

14.00 uur Roerstraat 
14.30 uur Spaarnestraat  
14.45 uur Schelde/Waalstraat 
15.00 uur Haringvliet 
15.15 uur Kiosk (Dorpsplein) 

 
Daarna zwaaien we Sint uit! 
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Sint geeft startschot Mispelhoefloop  
“acht van Acht” zondag 6 december 

  
 
 

Beste Achtenaren, 
  
Op zondag 6 december organiseren we de 3e Mispelhoefloop. De 
route door het hart van Acht van vorig jaar is bijzonder goed 
ontvangen bij de deelnemers. Deze route houden we er dus in! 
  
De Mispelhoefloop valt dit jaar samen met de uittocht van Sinterklaas 
en de twee organisaties hebben de handen ineen geslagen. 
Sinterklaas zal het startschot geven van de 1 km Kidsrun, die zal 
starten en finishen bij de kiosk. Na afloop krijgen alle kinderen nog 
een leuke verrassing. 
  
De oudere kinderen en de volwassenen kunnen kiezen uit de 4 
kilometer (halve acht van Acht) of de 8 kilometer (acht van Acht) De 
start en finish is op de Mispelhoefstraat en daarna gaat de route door 
het hart van Acht. 
  
Deelname aan de 1 km Kidsrun kost € 2,50 en de inschrijving voor de 
4 en 8 km € 6,00.  
Er kan worden ingeschreven via www.inschrijven.nl  
Er is geen na-inschrijving op de dag zelf. 
  
De starttijden zijn als volgt: 

1 km 10.30 uur 
4 km 10.45 uur 
8 km 11.15 uur 

  
Er is een deelnemerslimiet van 250 lopers per afstand.  
Aarzel dus niet om in te schrijven want vol is vol!  
De bewoners van de woningen langs de route ontvangen vooraf een 
informatiebrief in de brievenbus. Uiteraard proberen we de overlast  
te beperken. Dat is vorig jaar ook prima gelukt.  
Ook supporters zijn uiteraard van harte welkom om de lopers aan te 
komen moedigen. 
 
Meer informatie / inschrijven: 
Facebookpagina van de Mispelhoefloop. 
Inschrijven kan alleen op: www.inschrijven.nl 
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De Achtse Rimpelrollers 
Oproep vrijwilligers kerstmarkt 20 december 

 
 

Hallo lieve Achtenaren, 

Net als vorig jaar kunnen wij als gezonde, niet afhankelijke mensen, 
onze medebewoners in Acht, die minder bedeeld zijn, slecht kunnen 
lopen, of erger, zelfs rolstoelgebonden zijn, toch een onvergetelijke 
sfeervolle kerstmiddag bezorgen. 

Hoe? 
Door 2 à 3 uurtjes van onze kostbare tijd af te staan, om met deze 
mensen een gezellig rondje rolstoel over onze eigen kerstmarkt te 
lopen. Om dan na afloop gezamenlijk af te sluiten in ons eigen 
Dorpshuis met een lekker kopje koffie, thee, of wat anders en ….. 
natuurlijk wat lekkers erbij. 

 
Zo wordt december toch een maand waar we ons leven even kunnen 
delen met anderen, die ons daar zeker erg dankbaar voor zullen zijn. 
Voor extra rolstoelen wordt gezorgd voor degenen die daar gebruik 
van willen maken. 
 
Waar: vanaf 14.00 verzamelen in Antonius, Amstelstraat 112 
 
Meer informatie:  
Hannie Tulkens tel. 040 - 842 44 05 

PERSONEEL GEVRAAGD LABRO VERPAKKINGEN B.V. 
DINKELSTRAAT 3,5626 BK EINDHOVEN (ACHT) 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste productiemedewerkers op oproepbasis 
die in drukke tijden bij kunnen springen, werktijden zijn in onderling overleg 
te bepalen. 
Tevens zijn wij op zoek naar een (vrachtwagen-)chauffeur op oproepbasis 
(65+ geen bezwaar), die als het nodig is ons team kan ondersteunen. 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling of vragen, dan kunt u contact opnemen met Marianne 
Schraven 040 – 262 43 22, of stuur een mailtje naar administratie@labro.nl. 
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Stichting Jeugdbelangen 
 

 

 

Zondag 20 december: Kerstmarkt  

Natuurlijk zijn wij daar ook dit jaar weer aanwezig!! 

 

Woensdag 13 januari: Knutselmiddag 

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 7 een middagje gezellig 

knutselen. Je kunt kiezen uit een paar verschillende 

werkstukjes. Heb je zin om mee te doen geef je dan op voor 10 

januari via jeugdbelangen@sjbacht.nl Entree € 2,-. 

We hebben een minimum en maximum gesteld aan het aantal 

kinderen dat mee kan doen dus: opgeven is verplicht. 

Zet alvast de volgende keer in je agenda: 16 maart 

 

Zaterdag 16 januari 

Op deze avond voor groep 6, 7 en 8 is er of een disco of een 

jongerenavond vol wedstrijdjes en spelletjes.  

Houd hiervoor goed onze site en facebook in de gaten daar  

zal je, tegen die tijd, meer info vinden. 

 

Zaterdag 23 januari: Bingo 

Bingo voor groot en klein!! Heb je zin in een spannende bingo 

avond? Meld je aan via het emailadres van SJB: 

jeugdbelangen@sjbacht.nl 

Vermeld je naam en groep. Graag aanmelden voor 20 januari . 

De betaling van € 2,50 kan in het Dorpshuis. 

 

Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 dan ben je welkom om 18.30 uur voor 

een uurtje bingo spelen tot 19.30 uur 

Deze speciale bingo is niet met cijfers maar met plaatjes. 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 dan staat het bingospel, met cijfers 

voor je klaar .We beginnen om 19.45 uur en bingoën tot 21.00 

uur. Geef je voor deze gezellige zaterdagavond in het Dorpshuis 

op via ons e mail adres. 

Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende prijzen te 

winnen. Deelname is altijd op eigen risico. 
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 Kerstmarkt 

Zondag 20 december 
 

Dorpsplein van 13.00 uur tot 17.30 uur 

Zoals jullie in de vorige Kijk op Acht hebben gelezen gaat er voor de 

5e keer een kerstmarkt komen op Acht. 

Dit is een traditie geworden die al niet meer weg te denken is. 

 

Feestelijk 

 Ons eerste lustrum gaan wij 

 daarom feestelijk vieren met 

 o.a. leuke attracties voor de 

 kinderen. Ook hebben al veel 

 Achtenaren zich gemeld voor 

 deelname met een kraam. 

 Er is weer volop muziek en 

 dans op de kiosk. 

 De dames van de 

handwerkclub uit het Antonius gaan alles weer warm aankleden. 

De scouting maakt er weer een warm sfeertje van.  

Ook verenigingen zijn weer te vinden achter hun kraam met diverse 

hapjes en drankjes. 

Zonder jullie kon dit allemaal niet gebeuren. 

 

Kinderen basisschool doen ook mee! 

We zijn heel blij dat de kinderen van basisschool St. Antonius Abt 

hieraan mee gaan werken. Ze gaan zelfgemaakte spullen voor in de 

kerstboom verkopen en de opbrengst gaat naar een heel goed doel, 

de voedselbank. 

 

Welkom 

Kom dus allemaal gezellig naar het plein om wat te kopen te eten en 

te kijken en vooral te genieten van dit alles. De organisatie ‘Kerstmarkt 

op Acht’ zal u graag ontmoeten. 

 

Kraam huren, meer informatie 

Mocht u nog een kraam willen huren dat kan. ( € 20,- per kraam )

Neem contact op met betsieswinkels@hotmail.com 
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Nieuws van de Dorpsraad 
 
 
 

De afgelopen maanden is de Dorpsraad Acht weer druk bezig 
geweest met de laatste ontwikkelingen in ons mooie dorp. 
 
 
 
Rattenrapport 
In de vorige bijeenkomst van de Dorpsraad Acht is het rattenrapport 
helemaal toegelicht. De belangrijkste conclusie in dat rapport was dat 
de huidige aanpak door de bewoners én de gemeente ontoereikend is 
om de problematiek op te lossen. De wethouder en de Dorpsraad 
hebben daarna om de tafel gezeten en de volgende belangrijkste 
afspraken gemaakt: 
 

 Meldingen worden voortaan doorgegeven aan het 
Kennisadviescentrum Dierplagen (KAD). Die adviseert 
bewoners welke maatregelen zij moeten nemen, maar 
kijkt daarnaast ook naar de meldingen in dat gebied. 

 Mochten er meerdere meldingen komen in een bepaald 
gebied, dan wordt er door de Gemeente een 
bestrijdingsplan op maat opgesteld. 

 Vanuit dat bestrijdingsplan worden de geadviseerde 
maatregelen genomen. 

 De openbare gebieden die overlast veroorzaken, zoals 
blijkt uit het rapport, worden door de gemeente onderzocht 
en daar worden maatregelen opgenomen. 

 
In een anderhalf jaar durend proces, met veel politieke aandacht, zijn 
wij blij dat de gemeente de problemen van bewoners eindelijk serieus 
neemt met concrete plannen. In de aankomende periode zal het 
implementatieproces van de aanbevelingen plaatsvinden.  
De Dorpsraad zal dit natuurlijk nauw blijven volgen.  
 
Mochten er vragen, opmerkingen of klachten zijn, dan kunt u ons altijd 
benaderen via info@dorpsraadacht.nl of www.dorpsraadacht.nl 
 
De Dorpsraad Acht 
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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 



2
1

 
 

Kracht op Acht 
Achtse Dorpskwis 2016 

 

 

Na wederom een hele succesvolle tweede editie van de Achtse 

Dorpskwis, gaan wij gewoon weer door!!! We hebben er met het hele 

team nu alweer ontzettend veel zin in en zullen voor volgend jaar weer 

een uitdagende dorpskwis neer gaan zetten.  

 

We hopen natuurlijk op een nog grotere opkomst dan afgelopen editie 

en rekenen op veel enthousiasme vanuit ‘het dorp’.  

We hopen op ‘nieuwe’ deelnemers en we hopen dat alle  

‘oude’ teams weer meedoen. Misschien met een iets andere 

samenstelling, misschien nog aangevuld met wat meer familieleden, 

vrienden buren of wie dan ook, of misschien gewoon weer in  

dezelfde vertrouwde samenstelling van afgelopen keer.  

 

`De Vroentjes` zullen in 2016 in ieder geval hun eerste plaats willen 

evenaren, maar wij gaan ervan uit dat dat hun door de andere teams 

niet makkelijk gemaakt gaat worden! 

 

Wij kunnen alvast de volgende tips geven:  

 Zet zaterdag 24 september 2016 en  

zaterdag 15 oktober 2016 vast in de agenda!  

 Stel een team samen van rond de 14 personen  

(wij adviseren tussen de 12 en 18 personen)! 

 Schrijf je in vanaf 13 februari via het online 

inschrijfformulier!  

 En natuurlijk niet te vergeten… Houd vanaf nu oren en 

ogen geopend!!! 

 

Dorpskwis 2016 

De kwisavond vindt plaats op 24 september 2016 

Feestavond: 15 oktober 2016 
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Besparen met je buurt  
ook in Acht 

 
 
De koude decemberdagen zijn weer in aantocht, overal huizen die 
lekker warm zijn en versiert met vele lichtjes, gezellig toch! 
In december komen ook alle landen bij elkaar in Parijs om te praten 
over klimaatverandering en hoe dit aangepakt moet worden, energie 
besparen zal een van de belangrijkste onderwerp zijn. Zelf kunnen we 
ook energie besparen, maar hoe pak je dat aan en wat levert het op? 
 
Iedereen kan energie besparen maar toch komt het er vaak niet van. 
Te druk, te veel gedoe en geen idee wat het oplevert. Door samen te 
werken met jouw buurt krijg je juist energie van energie besparen 
omdat je samen meer bereikt. Denk aan gezamenlijk een energiescan 
van je huis laten maken, inzicht krijgen in je verbruik, isoleren, energie 
bespaartips uitwisselen of collectief zonnepanelen plaatsen.  
 
Wat is Buurkracht? 
Buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je energieverbruik 
en ondersteunt inwoners van Acht bij besparingsmaatregelen. 
Buurkracht wil mensen bij elkaar brengen om energie te besparen. 
Want samen is dat een stuk makkelijker en leuker en samen krijg je 
vaak inkoopvoordeel, waardoor je nog goedkoper uit bent.  
Buurkracht is niet commercieel en helpt daarbij. De besparingen 
kunnen uiteindelijk behoorlijk oplopen. Daar word jij toch ook warm 
van? 
 
Meehelpen? 
Wil je meehelpen met Buurkracht meer bekendheid te geven of heb je 
belangstelling om binnenkort mee te gaan doen, bezoek onze stand 
op de Kerstmarkt en neem contact op met: 
 
Guido Wilmes,  
Boschdijk 1051 in Acht.  
Telefoon 06 - 41 01 08 86 of  
mail naar 
guido.wilmes@040energie.nl.  
 
Kijk ook op de website 
www.buurkracht.nl 

mailto:guido.wilmes@040energie.nl
http://www.buurkracht.nl
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Interview Geert van Stiphout 
Directeur basisschool St. Antonius Abt 
 
Wist u dat… onze basisschool een nieuwe directeur heeft?  
Dorpsblad ‘Kijk op Acht’ ging op bezoek om kennis te maken met 
Geert van Stiphout. Hij liet ons de verbouwde school zien en vertelde 
hoe hij in Acht terecht is gekomen.” 

 

De rondleiding 
De school heeft 252 leerlingen. 90% van de kinderen komt uit Acht. 
De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren gelijk zal 
blijven. Geert leidt ons rond. “De school heeft een nieuwe gymzaal 
gekregen. De oude gymzaal is nu een prachtige 
koffiekamer voor de leerkrachten. Door de 
samenwerking met Dikkie & Dik is de 
peuterspeelzaal aan de IJsselstraat verhuisd naar 
de Waalstraat. De vrijgekomen ruimte wordt nu voor 
het overblijven van de kleuters gebruikt. Van een 
ander leegstaand lokaal hebben we een bibliotheek 
gemaakt. Die wordt gerund door ouders. De 
bibliotheek in Eindhoven voorziet ons regelmatig 
van nieuwe boeken.“ 

 

De eerste kennismaking 
Gezeten in de directiekamer vertelt Geert verder 
over de school: 
“Wat mij meteen opviel is het dorpse karakter van 
de school. Iedereen kent iedereen. De 
betrokkenheid tussen de school en het dorp is groot. 
Er zijn hier veel verenigingen en stichtingen. 
Iedereen wil meedenken.” 

 

Waar kom je vandaan en wat heb je hiervoor gedaan? 
“Tot mijn 21e heb ik in Mierlo gewoond. Samen met mijn vrouw en 2 
kinderen van 4 en 6 jaar woon ik nu in Nuenen. Ik ben in Geldrop als 
leerkracht begonnen. Daar heb ik 5 jaar voor de klas gestaan. Mijn 
laatste school was in het centrum van Eindhoven, basisschool 
Fellenoord aan het Hemelrijken. Ik ben daar 4 jaar adjunct directeur 
geweest. De directeur had 2 scholen onder haar beheer, maar toen zij 
fulltime directeur op de Fellenoord-school zou worden, heb ik besloten 
om verder te gaan kijken.” 
“Vanaf juni 2015 werk ik als waarnemend directeur op de basisschool 
in Acht, ter ondersteuning van de directie. Toen ik hoorde dat de 
toenmalige directeur en de adjunct gingen stoppen, heb ik 
gesolliciteerd naar deze functie. Sinds 1 oktober ben ik officieel 
directeur”. 
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Gaat er veel veranderen? 
Geert: “Nee, er gaat niet veel veranderen. De onderwijskwaliteit is 
goed. Hooguit leg ik, samen met het team, de accenten ergens 
anders. Zoals ‘de blik naar buiten’, zoals samenwerken met de 
omgeving (‘educatief partnerschap’), ouders en familie die zich 
inzetten voor school op diverse gebieden.” 
 
Het spilcentrum, de samenwerking met Dikkie & Dik  
“Het spilcentrum kan een verbinding zijn binnen het dorp. Er wordt 

veel geïnvesteerd in de samenwerking. We 
doen veel activiteiten samen. De kinderen uit 
Acht gaan veelal eerst naar Dikkie & Dik en 
stromen dan door naar de basisschool. De 
naschoolse opvang is ook bij Dikkie & Dik. 
Door de fijne samenwerking ontstaat er een 
veilige en bekende omgeving voor de 
kinderen”. 
 
Boodschap: OPEN 
‘Kijk op Acht’ vroeg aan Geert of hij nog een 
boodschap heeft voor de Achtenaren.  
Geert: “Graag wil ik nogmaals het thema 
benadrukken wat centraal stond tijdens de 
opening van het Spilcentrum: ‘OPEN’. 
 
 

Ik vind het heel belangrijk om laagdrempelig te zijn. De deur staat 
altijd open. De betrokkenheid van ouders is belangrijk, en ook de 
samenwerking met bedrijven, verenigingen en stichtingen. Daardoor 
spreek en zie ik veel mensen. Hierdoor gaat school bijvoorbeeld 
meedoen met de kerstmarkt.  
En: De ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Alles voor het 
kind”. 
 
We wensen Geert en zijn collega’s veel succes! 
 
Meer informatie 
Basisschool Sint Antonius Abt,  
Maasstraat 105, 5626 BB Eindhoven 
Tel. 040 - 262 15 20 
E: antonius@skpo.nl  
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Ook in 2015 uw ambachtelijk bakker op Acht 
Jan en Anneke de Leijer 
o.a. Biologisch speltbrood  
en koolhydratenarm brood 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
4 broden voor €7,20 
Waalstraat 64, telefoon 040 – 262 12 69 
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Hart voor Acht 
 

 

Nieuwe alarmering van burgerhulpverleners 
Tot nu toe werden burgerhulpverleners alleen via SMS gealarmeerd 
als er sprake was van een reanimatie. Deze melding wordt door de 
meldkamer van de ambulancedienst uitgestuurd. Het bedrijf dat dit 
mogelijk maakt heet HartslagNu. 
 
 

App 
Sinds kort heeft dit bedrijf echter ook een app 
ontwikkeld. Daarmee is het systeem in staat om 
te zien wie er op het moment van de melding 
echt in de buurt is van de persoon met de 
hartstilstand. Het systeem gaat dan niet meer uit 
van de locatie die iemand vooraf heeft ingevoerd 

zoals zijn werkadres of zijn woonadres. Nee, door het via de 
smartphone kunnen bepalen waar iemand zich bevindt, kan echt de 
dichtstbijzijnde hulp ingeroepen worden. Een hele verbetering dus. 
 
Dit betekent natuurlijk ook dat andere burgerhulpverleners die 
toevallig in Acht zijn en zich via de app hebben aangesloten bij 
HartslagNu, een melding kunnen krijgen. En het geeft ook de 
mogelijkheid aan onze eigen vrijwilligers om op een andere locatie 
waar een noodsituatie is, mee te kunnen helpen bij een reanimatie. 
Een mooie vooruitgang dus die wij als stichting Hart voor Acht van 
HARTE ondersteunen. Voor meer informatie, kijk maar eens op 
HartslagNu.nl. 
 
Al ‘n goed zichtbaar huisnummer? 
Nog steeds constateren we dat veel huisnummers niet goed 
zichtbaar zijn. Vooral nu het zo vroeg donker wordt is het van groot 
belang dat uw huisnummer goed te vinden is bij noodsituaties. Loopt 
u ’s avonds maar eens naar buiten en kijk eens op een afstandje of 
anderen in het donker en bij regen echt uw woning zo makkelijk 
kunnen vinden als dat u zelf denkt… 
Wilt u bij een noodgeval snel geholpen kunnen worden? Zorg dan dat 
uw huisnummer daar aan bijdraagt door duidelijke zichtbaarheid! 
 
Meer weten:  
info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl. 
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Uitnodiging  
Nieuwjaars receptie  

Dorpshuis 2016 

 

Vrijdag 1 januari wordt in het Dorpshuis weer de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie gehouden van 12.00 uur tot 15.00 uur. 

 

Iedereen is hier van harte welkom en elk jaar weer is het een gezellige 

bijeenkomst waar onder het genot van een hapje en een drankje 

wordt bijgepraat over het afgelopen jaar en de verwachtingen  

voor het nieuwe jaar. 

 

De bijeenkomst is een initiatief van de Dorpsraad Acht,  

het Kerkbestuur en de Stichting Dorpshuis Acht.  

 

Graag tot ziens op de eerste dag van het jaar 2016! 

 

Schoonmaakhulp gezocht voor dorpshuis! 
 

 

Het Dorpshuis is op zoek naar een man/vrouw die op regelmatige 

basis tegen vergoeding schoonmaakwerkzaamheden wil verrichten na 

activiteiten in het gebouw. De voorkeur gaat uit naar een aantal keren 

per week van 1 à 1,5 uur, tijden in overleg. 

 

Interesse? 

Stuur dan even een mailtje naar info@dorpshuisacht.nl  

of bel naar 06 - 48 60 77 08 

Peer van Dijk 

 

 

Stichting Dorpshuis Acht 

mailto:info@dorpshuisacht.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 

Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen 

 IJSSALON 
 

 LUNCHROOM  
 

 VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA  

 
 

Lekstraat 1 B, Acht  Telefoon: 040-262 16 02 

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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Nieuws van de Dorpsraad 
 
 
 

Zoals je op pagina 19 hebt kunnen lezen zijn we als Dorpsraad Acht 

afgelopen maanden druk geweest met de ratten problematiek. 

 

Een ander onderwerp wat leeft is: 

 

Winkel op Acht? 

 

Nadat in het voorjaar 78% van de bevolking had aangegeven in een 
enquête behoefte te hebben aan een supermarkt in het dorp, is een 
adviescommissie ingesteld.  
 
Deze adviescommissie bestond uit een representatief beeld van de 
gemeenschap en hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
om een supermarkt in ons dorp te laten vestigen. Zij hebben hiervoor 
gesprekken gevoerd met diverse ondernemers en de gemeente 
Eindhoven.  
Langzamerhand werd steeds meer duidelijk en kwamen er concrete 
ideeën op tafel te liggen. Dat alles is nu verwerkt in een adviesrapport, 
dat inmiddels is aangeboden aan de Dorpsraad Acht. Wij gaan nu de 
inhoud bestuderen en bekijken wat onze eventuele vervolgstappen 
zullen zijn.  
 
Het gehele rapport met mogelijke acties presenteren wij op onze 
vergadering op maandag 14 december 2015 om 20:00 uur in het 
Dorpshuis Acht. 
 
Mochten er vragen, 
opmerkingen of 
klachten zijn, dan kunt 
u ons altijd benaderen 
via 
 
info@dorpsraadacht.nl 
of 
www.dorpsraadacht.nl 
 
De Dorpsraad Acht 

mailto:info@dorpsraadacht.nl
http://www.dorpsraadacht.nl
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Nieuws van de Buurtpreventie 
 
 

Actie Tijdschakelaar 21 oktober 2015 
 
In deze donkere maanden slaat de inbreker graag zijn slag in de 
vroege avonduren. Inbrekers letten op de afwezigheid van  
de bewoners. Bij het invallen van de duisternis wordt dat voor hen 
makkelijk waarneembaar. Als de inbreker zijn keuze eenmaal heeft 
gemaakt, is binnendringen vaak een fluitje van een cent. In veel 
gevallen maakt de bewoner het de inbreker ook erg makkelijk. 
 
Op 21 oktober 2015 zijn diverse buurtpreventen samen met 
politieagenten en een stadstoezichter het dorp ingetrokken om, 
kijkend als een inbreker, te oordelen of er onveilige situaties 
waren. Helaas bleek dit zeker het geval. We hebben gemerkt dat veel 
huizen niet verlicht waren. Ook bleken diverse auto’s niet afgesloten 
te zijn en er waren ook vaak spullen zichtbaar in de voertuigen. Verder 
bleken meerdere poorten en ramen open te staan. 
 
Op de plekken waar we dit constateerden, hebben we een 
zogenaamd ‘wit voetje’ neergelegd. Deze zijn er voor bedoeld om de 
bewoner of de auto-eigenaar zich te laten realiseren dat het deze keer 
nog niet de afdruk was van een inbrekersvoet. De volgende keer kan 
dat echter wel het geval zijn… 
 
Als buurtpreventie kunnen we het niet alleen. U als bewoner en auto-
eigenaar hebben daar een cruciale rol in. Wees er dus alert op dat u 
meerdere lampen hebt branden. Doe dit vooral op afwisselende 
plaatsen en tijdstippen met behulp van een 
Tijdschakelaar. 
 
Loop ook eens kritisch om en door uw huis en 
kijk eens hoe het met het hang- en sluitwerk is 
gesteld. Het aanbrengen van een  
extra of ander slot kan de inbraakkans zeker 
verkleinen. 
 
Meer info? Neem gerust contact met ons op via 
06-11927805. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPey-_fjkskCFQs_FAodUSQPoA&url=http%3A%2F%2Fslotendeal.nl%2Ftijdschakelaar%2F&psig=AFQjCNFZ--dF5xDGzIzX2WnEGeUK3aGmJw&ust=1447688967912498
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Kerknieuws 
 
 
 
 

 

Kerstpakketten actie parochie Sint Petrus' stoel. 

 

Ook in de kerk van Acht, een traditie van al enkele jaren om in de 

parochie voor de kerstdagen spullen in te zamelen voor het maken 

van kerstpakketten. Dat kunnen spullen zijn zoals koffie en thee, 

maar misschien ook luxe artikelen zoals bonbons of blikjes ragout, 

maar dat laten wij natuurlijk over aan uw fantasie. Alles is welkom 

behalve alcoholische dranken. 

 

Inzamelen: 29 november en 6 december  

De bedoeling is om van de verzamelde spullen pakketten te maken 

en die te verdelen onder die mensen die dat rond de kerstdagen goed 

kunnen gebruiken. Maar ook als teken dat we als parochie-

gemeenschap aan hen denken deze dagen. Deze spullen kunt u op 

de eerste en tweede zondag van de adventstijd (29 november en  

6 december) in de manden leggen die achter in de St. Antonius Abt 

kerk liggen. De rest van het jaar zamelen wij in voor de voedselbank, 

en ik moet zeggen dat zeker in Acht elke maand behoorlijk 

bijgedragen wordt in het resultaat van inzameling in onze parochie. 

 

Meehelpen? 

Zoals u leest, niet alleen een actie met kerst, maar het hele jaar door. 

Heeft u adressen of wilt u meehelpen met het inpakken of 

verspreiden van deze pakketten 

dan bent u welkom! 

 

Meer informatie 

Diaken Rob Kosterman 

Tel: 06 - 44 13 53 27 
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Tentoonstelling fotogroep Klick 

 
 

Fotogroep Klick organiseert op 9 en 10 januari 2016 in de grote zaal 
van het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4, 5626 BD Eindhoven haar 
jaarlijkse fototentoonstelling. Leden exposeren elk een aantal van hun 
beste foto’s. De tentoonstelling begint zaterdag om 13.00 en duurt tot 
17.00 uur. Zondag is de zaal open van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang 
is op beide dagen gratis. 

Fotogroep Klick heeft in 2015 haar eerste lustrum gevierd. De 
fotogroep bestaat uit 15 actieve leden. Elke maand wordt een thema 
uitgewerkt. Dit kan van alles zijn zoals roest, water, spiegeling maar 
ook ‘maak een serie’. Er is ook aandacht voor verbetering van de 
techniek door deskundige sprekers uit te nodigen of een onderwerp 
toe te lichten zoals het maken van avond- en nachtfoto’s, 
nieuwsfotografie of macro-opnamen. 

Leerzame feedback 
Op een clubavond presenteert ieder lid 4 foto’s. Dat is niet altijd 
makkelijk want je hebt zoveel, soms zelfs teveel, mooie foto’s 
gemaakt. Je leert zo wel goed selecteren. Bij de bespreking wordt 
gelet op originaliteit in de uitwerking van het thema en de gebruikte 
techniek. De feedback van anderen is leerzaam en brengt je weer op 
ideeën. De fotogroep gaat er ook vaak op uit zoals naar CHV Veghel, 
Spoorzone 013 in Tilburg, Landschaftspark Duisburg, Vlinderboerderij 
Passiflora, Meelfabriek Leiden, de Hovenring in Veldhoven, Doel in 
België of Bevrijdende Vleugels in Best.  

Na een jaar fotograferen is het tijd om de mooiste foto’s aan anderen 
te laten zien. Elk lid kiest zelf welke drie foto’s hij/zij wil presenteren. 
Iedereen is van harte welkom. Bezoekers krijgen 
achtergrondinformatie bij de foto’s en worden 
uitgenodigd hun favoriete top 3 samen te 
stellen. De foto met de meeste stemmen komt 
op de uitnodiging van 2017.  
Kinderen mogen hun eigen top 3 maken. 

Meer informatie 
Website www.fotogroepklick.nl,  
Facebook https://www.facebook.com/
fotogroepklick 
E-mail fotogroepklick@live.nl  
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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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Voetbal Vereniging Acht 
Achtse Embassy 2016 

 
 

Op zaterdag 16 januari is het weer zover!  
De voetbalvereniging organiseert op die dag in de kantine van onze 
vereniging het bekende dart-toernooi de ‘Achtse Embassy’. 
 
Er wordt gedart in een schitterend decor op professionele borden en 
volgens de regels van de internationale dartbond. 
Dit jaar wordt voor de 2e keer gespeeld volgens een poulesysteem. 
Derhalve starten we deze avond al om 18.45 uur. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor dit evenement staat open voor personen van 16 jaar 
en ouder. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Er kan tot 11 januari 
2016 worden ingeschreven.  
Stuur een mail met je naam, geboortedatum en telefoonnummer naar 
info@vvacht.nl.  
Het maximum aantal deelnemers is 30. 
 
Je bent pas ingeschreven als het inschrijfgeld is gestort op  
IBAN-nummer NL68 RABO 01582 08 838.  
 
Vermeld bij de mededelingen je mailadres en Achtse Embassy dan 
krijg je via mail een bevestiging dat je bent ingeschreven. 
 
Heb je nog vragen  
Bel dan naar 06 – 18 60 87 39 (Mart de Ruijter). 

mailto:nfo@vvacht.nl
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Nieuws uit ons  
Spilcentrum Acht 

 

 
Korte terugblik 
We zijn OPEN! Wat een fantastische dag was het woensdag 21 
oktober. De kinderen hebben de gehele ochtend genoten van 
workshops dans, mime en film. ’s Middags mochten ouders en 
familieleden mee de opening vieren op het versierde schoolplein. ’s 
Avonds volgde de officiële opening waarbij veel genodigden aanwezig 
waren. Op deze wijze werd de samenwerking tussen kinderopvang 
Dikkie & Dik en basisschool St. Antonius Abt, kortom Spilcentrum 
Acht, gepast gevierd.  

 
Nieuwe locatiemanager Dikkie & Dik 
Vanaf 1 december 2015 zal Ellen Mackenzie starten als 
locatiemanager in Acht. Ellen heeft al veel ervaring in de 
kinderopvang, waar zij diverse leidinggevende functies heeft gehad. 
Haar visie en ideeën komen overeen met de visie en missie van ons 
Spilcentrum Acht.  
Met veel vertrouwen kijken we uit naar haar komst. 
 
7 t/m 17 december: samen voor de voedselbank 
Van 7 t/m 17 december gaat Spilcentrum Acht, in samenwerking met 
Omroep Brabant, de voedselbank ondersteunen.  
Basisschool St. Antonius Abt gaat als verzamelpunt fungeren.  
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Spilcentrum Acht 
vervolg  

 
 

 
Inzamelen voor de voedselbank 
Dat kan iedere schooldag tot 16.30u en op woensdagen tot 13.30 uur. 
 

Welke producten zijn nodig?  

 Thee, in alle soorten en maten. Liefst in doosjes vanwege 

het stapelen. 

 Koffie voor filtermachines, geen Senseo pads of cups of iets 

dergelijks. 

 Rijst, liefst in standaardpak. Mag wit of bruin. 

 Pasta, liefst in pak vanwege stapelen. 

 Pastasaus, in pak, niet in pot. 

 Soep in blik, liefst niet in slappe pakken. 

 Zoet beleg, hagelslag is fijn want dat zit in een pak maar  

 jam of pindakaas of chocopasta mag ook. 

 Lang houdbare melk, liefst in pak, geen fles. 

 

Voor meer informatie kijkt u op:  

http://www.omroepbrabant.nl/voedselbank 

 

Agenda 

De komende periode staan er weer een aantal leuke activiteiten op 

onze agenda: 

 Vrijdag 4 december hopen we de Goedheiligman te 
kunnen verwelkomen op ons mooie Spilcentrum. 

 Woensdag 16 december vieren we alvast samen Kerst. 
Vanaf 18.00 uur lopen we de Herdertjestocht door Acht. 

 Vrijdag 5 februari vieren we Carnaval. 

De laatste nieuwtjes …. 

leest u op onze vernieuwde website: www.spilcentrumacht.nl  

 

Met vriendelijke groet, namens het team van Spilcentrum Acht, 

Ingrid Sanders – Teunissen (directeur Kinderopvang Dikkie & Dik) 

Geert van Stiphout (directeur basisschool St. Antonius Abt) 
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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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Kracht op Acht 
 
Begin alvast met bouwen! 
Dit artikel is geschreven op 11 november,  

 de start van Carnaval!  
 
Voor jullie lijkt het misschien nog ver weg, maar Carnaval valt vroeg in 
2016. Van zaterdag 6 februari t/m dinsdag 9 februari 2016 barst de 
feestvreugde los! Óók op Acht natuurlijk! 
 

Carnavalsoptocht 
Vanzelfsprekend zullen de vorige edities van de Carnavalsoptocht 
overtroffen worden. De optocht zal plaatsvinden op zondag 7 februari 
2016 en start om 13.08 uur.  
 

Inschrijven  
Je kunt je al inschrijven door een mail te sturen naar 
krachtopacht@outlook.com. Inschrijven kan in de volgende 
categorieën: Wagens, Loopgroep volwassenen, Individueel 
volwassenen, Loopgroep kinderen, Individueel kinderen. 
 
De carnavalsoptocht is een verbindend element van ons dorp en wij 
willen jullie dan ook oproepen om bij het bedenken van het thema, je 
te laten inspireren door een actualiteit uit Acht! 
 

Feesttent! 
Na een geweldige feestavond van de Dorpskwis in het Dorpshuis en 
de gezellige tent zijn enthousiastelingen opgestaan om ook met 
Carnaval een feesttent mogelijk te maken. Wij mogen u nu melden dat 
de tent inmiddels is vastgelegd! Samen met het Dorpshuis, sponsoren 
en jullie natuurlijk gaan we er een groot succes van maken! En er zijn 
al heel wat plannen om de tent gedurende de Carnavalsdagen 
optimaal te benutten! 
 

Voor de zaterdag wordt bijvoorbeeld gedacht aan een “Frisavond” 
voor de jeugd van Acht. De prijsuitreiking van de carnavalsoptocht kan 
plaatsvinden in de tent zodat de Clown voor de jongste kinderen kan 
optreden in de grote zaal van het Dorpshuis.  
Het carnavalsontbijt (of lunch) in de tent zal in 2016 uitgebreid worden 
en wij hopen op deelnemers van jong tot oud.  
 

Meehelpen of een idee? 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiastelingen met leuke ideeën of die 
willen helpen met het uitwerken van de plannen.  
Wil je meehelpen of heb je nog een idee?  
Stuur gerust een mail naar krachtopacht@outlook.com  
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
November  

   
 27  Uitgave Kijk op Acht 
 27, 28, 29  Achtse Revue  
 29 Inzamelen tbv voedsel-
   bank St. Petrus’ stoel
  
 
December 
 
 6  Afscheid Sinterklaas 

  6  Mispelhoefloop 
 6 Inzamelen tbv voedsel-
  bank St. Petrus’ stoel 
 14  Dorpsraadvergadering 
 20 Kerstmarkt  

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@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: 12 januari 2016 voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 29 januari. 
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. 

 

  
 
 
Januari 2016 
 
  1  Nieuwjaarsreceptie in 
   het dorpshuis (12:00 
   uur) 

 9,10  Fototentoonstelling 
   Klick 
 13 SJB knutselmiddag 
 16  SJB avond 

 16  V.V.A. Embassy 
 23 SJB Bingo 

 
Februari 

 
  2  Kienen Zonnebloem 
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