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November - December- Januari

Popkwis 8
‘Slimme’ energiemeters
Dierenweide mag blijven
Nieuw koor The 8 Star Singers
Inzamelen voor kerstpakketten
Kerstmarkt 18 december
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Van de redactie
Al weer bijna een jaar voorbij!
Voor u beste lezers, ligt al weer het laatste nummer van 2016.
Een mooi moment voor ons om even terug te kijken op het bijna
voorbije jaar.
Welnu, als redactieploeg kijken we met veel tevredenheid terug op
dit jaar. Hierbij bedanken we in eerste plaats alle bezorgers.
En adverteerders en Dorpsraad, bedankt dat u ons blad financierde
waardoor we het ook dit jaar weer voor alle Achtenaren konden laten
drukken.
En, Achtse actievelingen en verenigingen dank u wel dat u trouw uw
kopij aanleverde, en dat u dat alsnog deed als we u vroegen of u het
misschien vergeten was (….).

We willen Sint bij deze wel even wijzen op het artikel midden in dit
blad over KBO. Wist u beste Sint dat die heel actief zijn voor de
ouderen in ons dorp? En Sint, een tip: als u eens met hen
meewandelt op hun gezellige wekelijkse wandeling, dan hoort
u heel veel nuttige informatie voor uw grote boek!
Dus Sint, een keer vroeg naar bed in plaats van de hele nacht op de
Achtste daken zodat u goed uitgerust met de KBO-ers mee kunt
wandelen is beslist de moeite waard.
Sint, we wensen u weer een goed verblijf in ons dorp.
En, mocht uw Opschrijfpiet een stukje willen schrijven: als hij zijn
kopij op 31 januari voor 18.00 uur mailt aan redactie@kijkopacht.nl
dan is het mooi op tijd.
En dat geldt beste Achtenaren natuurlijk ook voor u.
We wensen iedereen fijne feestdagen en tot volgend jaar!
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Beste lezers, ook deze uitgave staat weer vol met aankondigingen en
nieuwtjes, zelfs al voor het carnaval in 2017, wanneer het
Sinterklaasfeest waar we nu nog vol verwachting naar uitkijken,
al weer lang voorbij is.
We zijn heel benieuwd wat voor Pieten er allemaal mee komen dit
jaar. Natuurlijk zijn ze allemaal even welkom. En op een roetveegje
meer of minder op de wangen kijken we op Acht natuurlijk ook niet.
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Initiatieven

Gratis warmtebeeldfoto of energiescan van je huis!
Het wordt kouder en de verwarming staat aan. Maar waar blijft al die
warmte? Vanaf 18 december gaan we warmtefoto’s maken van onze
huizen in Acht. Zo zie je in één oogopslag hoe goed jouw huis
geïsoleerd is. Wil je ook een gratis warmtebeeld van jouw huis?
Of wil je ons helpen met het maken van de warmtefoto’s?
Ga dan naar onze buurtpagina buurkracht.nl/acht en meld je aan.
Doe dit vóór 18 december, want we hebben de camera slechts tijdelijk
te leen.
Samen energie besparen
Bij een goed geïsoleerd huis verdwijnt de warmte minder snel. Maar
wist je ook dat voor een slecht geïsoleerd huis er gemiddeld 67%
meer energie (gas) nodig is? Dat is gemiddeld € 2.300,- per jaar voor
een eengezinswoning. Alle reden dus om eens te kijken hoe het staat
met de isolatie van jouw huis en om samen in actie te komen. Je hoeft
het niet zelf uit te zoeken en wij gaan voor collectief voordeel.

Meer info over de warmtebeelden
vind je op
buurkracht.nl/lekken-ontdekken.
Neem ook gerust contact op met
het buurtteam Acht via
buurkracht@acht.nl
en anders zien we jullie op de
Kerstmarkt!
Hans, Erik en Guido
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Energieke Kerstmarkt
Tijdens de Achtse Kerstmarkt op zondag 18 december is er ook veel
aandacht voor duurzaamheid, onder andere met demonstraties van
energiebesparende isolatie, elektrische auto’s en zuinige lampen.
Maar er zijn ook een gratis energiescan met warmtebeelden van je
huis te winnen of een schouw voor zonnepanelen. Dat mag je
natuurlijk niet missen, dus zet 18 december alvast in je agenda en
bezoek onze stand!
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Vrienden van de Dierenweide
“Wij mogen blijven, Acht bedankt”
Het zal u niet zijn ontgaan dat er een nieuw spandoek met
bovengenoemde tekst in de dierenweide hangt.
Wij, als Vrienden van de Dierenweide, zijn dan ook superblij met de
uitslag van de stemming door de Eindhovense gemeenteraad over
ons burgerinitiatief (31 stemmen voor en 10 stemmen tegen).
Alle inwoners van Acht willen we dan ook nogmaals hartelijk
bedanken voor hun stem ter ondersteuning van ons initiatief.
Uw ondersteuning, maar ook die van “Trefpunt Groen” hebben tot dit
geweldige resultaat geleid!

Wat kunt u doen?
Als u de dierenweide een warm hart toe draagt en uw steentje graag
zou willen bijdragen, in hetzij tips, vrijwilligerswerk en/of een financiële
bijdrage dan kan dat.
U kunt dat doen door met ons contact op te nemen via ons e-mail
adres dierenweideacht@gmail.com en/of een bedrag over te maken
op rekeningnummer NL 33 RBRB 09 43 59 69 12 ten name van
stichting Vrienden van de Dierenweide Acht.
Secretariaat: Amerlaan 49, 5626 BR Acht
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Plannen
Nu we het behoud van de dierenweide hebben veiliggesteld is het tijd
om invulling te geven aan de realisatie van het initiatief.
Allereerst hebben we een gesprek gehad met Piet Brands.
Hij is per slot van rekening degene die samen met Martien van Eerd al
circa 40 jaar de dierenweide heeft beheerd en deze plek tot een uniek
plekje in ons dorp heeft gemaakt. Wij zullen Piet steeds betrekken bij
de invulling van de plannen, hij is immers de “kennisdrager” van wat
wel en niet kan met betrekking tot de dieren en hun leefomgeving.
Wij denken na over meerdere bomen, nachtonderkomen, verbetering
vijver, een beperkte openstelling van de dierenweide etc. etc. De
voorlopige, uitgewerkte plannen zullen wij in een korte presentatie
tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering toelichten.
Ook hebben wij ons verenigd in een stichting die op 7 november jl. is
opgericht onder de naam: “Vrienden van de Dierenweide Acht”.
Uiteraard zullen deze verfraaiingen niet voor niets gerealiseerd
kunnen worden. We zijn dan ook naarstig op zoek naar financiële
middelen om e.e.a. te kunnen bekostigen.
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Hurkx Motoren & Scooters
Boschdijk 1039, 5626 AD
Eindhoven (Acht)
040-262 17 95

Gymnastiekvereniging ARS

Zou jij ook zo graag wat vaker gymmen?
Hoop jij iedere gymles op school op een toestellen les?
Zou je net als Epke Zonderland een reuzendraai willen maken op het
rek, of een ringoefening à la Yuri van Gelder, of zo’n spetterende
balkoefening als Sanne Wevers? Dan is turnen echt iets voor jou!
Gym voor kinderen
Bij onze vereniging kun je deze turnkunsten leren in een groep
kinderen van jouw eigen leeftijd en niveau. In gymzalen in de Achtse
Barrier aan de Bordeauxlaan 139 en in Blixembosch in de Ouverture 2
trainen onze meidengroepen. De jongensgroep zit in de Woenselse
Heide aan de Grebbeberglaan 55a.
We hebben kleutergroepen vanaf 3 jaar, en recreatiegroepen vanaf 6
jaar. In de turnhal turnen onze wedstrijdgroepen en daarnaast zit hier
ook een Brugklas+ groep, speciaal voor leerlingen van de middelbare
school of oud-turnsters die graag nog 1,5 uur per week willen turnen.

Ben je al enthousiast geworden?
Kom langs voor een gratis proefles!
Gymzaal Bordeauxlaan:
Maandag 17.30 - 18.30 jongens en meisjes vanaf 3 jaar
18.30 - 19.30 meisjes 6 - 8 jaar
Dinsdag 18.00 - 19.00 meisjes 7 - 8 jaar
19.00 - 20.00 meisjes 8 - 10 jaar
Donderdag 17.30 - 18.30 meisjes 6 - 9 jaar
18.30 - 19.30 meisjes 9 -11 jaar
19.30 - 10.30 meisjes 11 jaar en ouder
Gymzaal Grebbeberglaan:
Vrijdag
18.00 - 19.00 uur jongens
Meer informatie: www.gymnastiekvereniging-ars.nl
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Gym voor 55+ dames
Ook voor de 55+ dames hebben wij een groep waar nog plaats is voor
nieuwe leden. Hier wordt iedere week gewerkt aan conditie, zoals
kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. Deze dames trainen in de
Grebbeberglaan op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur.
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Stichting Jeugdbelangen Acht

Na een leuke speelgoedmarkt, een gezellige lampionoptocht en een
succesvolle eerste editie van de Dorpskwis for kids, kijken we verder
naar de volgende activiteiten die op ons programma staan.
Zondag 18 december: Kerstmarkt
Natuurlijk kunnen jullie ons ook vinden op de kerstmarkt.
Lekkere warme chocomel komen drinken of een keer komen
grabbelen of koekhappen!
Zaterdag 21 januari: Minidisco
In het nieuwe jaar kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 gezellig
komen dansen tijdens onze minidisco. Kom je danskunsten vertonen
van 18.30 tot 19.30 uur. Entree is € 1,50.
Een drankje of chips mag je zelf kopen.

Zondag 26 februari: Zondagmiddag kindercarnaval
Meester Edwin met zijn'' Kinder meedoe show''.
Meer informatie in de volgende Kijk op Acht.
Woensdag 25 jan.,15 febr. en 15 maart 2017: Hobbyclub
We starten met de hobbyclub in het Dorpshuis van 14.00 tot 15.30
uur. Inschrijfgeld € 2,50 per middag. Opgeven kan voor de drie
middagen in een keer, je betaalt dan € 7,50 bij de eerste middag
van de hobbyclub.
31 maart, 1 en 2 april: Kindertoneel "Geloof in mij"
Over een meisje dat in een magisch woud allerlei sprookjesachtige
figuren ontmoet. Data en tijden: Vrijdag 31 maart om 19.00 uur;
zaterdag 1 april om 19.00 uur en zondag 2 april om 14.30 uur.
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten?
Geef je dan per mail op bij jeugdbelangen@sjbacht.nl.
Deelname is altijd op eigen risico.
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Zaterdag 11 februari: Bingo!!!!!
Altijd een groot succes! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen van
18.30 tot 19.30 uur komen bingoën met plaatjes.
Van 19.45 tot 20.45 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt.
Kosten hiervoor zijn € 2,50.
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Voor meer informatie kunt u terecht aan de balie

Doe mee aan de kleurwedstrijd van SJB!

Lever je mooi ingekleurde kleurplaat in bij de kraam van
SJB op de Kerstmark van 18 december.
Je krijgt dan een leuke verrassing!
Naam:___________________
Leeftijd: __________________
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Afvallen met een gegarandeerd resultaat,
op een gezonde wijze en met de juiste voeding.
Samen aan de slag met je persoonlijk doel!
Neem geheel vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek
www.weight-less.nl
Boschdijk 934, Eindhoven
06 - 54159592 info@weight-less.nl

Sint Nicolaasvereniging Acht

Standplaatsen Sint Nicolaas dinsdag 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
14.00 uur Roerstraat
10.45 uur Amerlaan
14.30 uur Spaarnestraat
11.00 uur Simon van Hapertlaan
Daarna heeft Sint pauze tot 14.30 uur
14.45 uur Scheldestraat/Waalstraat
11.15 uur Gebroeders Ganslaan
(speeltuintje)
15.00 uur Haringvliet
11.45 uur Niersstraat
15.15 uur Kiosk
Daarna zwaaien we Sint uit!
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Active4you

Chauffeur voor cliënten met een beperking gezocht.
Zorgorganisatie Active4you zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om
op vooraf afgesproken tijden cliënten met een beperking te vervoeren.
Je kunt hiervoor gebruik maken van een auto/bus van Active4you.
Wij bieden: Een leuke vrijwilligersfunctie, een inwerktraject en veel
waardering!
Interesse?
Neem contact op met Active4you 040 - 259 50 95
of mail naar clientenbureau@active4you.nl.
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‘Slimme’ meters
Slimme energiemeters voor Acht
Inzicht helpt Acht energie te besparen.
De elektriciteits- en gasmeters van 944 huishoudens in Acht worden
vanaf januari vervangen door ‘slimme’ meters. Dit zijn digitale meters
die thuis en op afstand zijn af te lezen. Een groot voordeel van de
slimme meter is dat mensen heel eenvoudig zelf kunnen bijhouden
hoeveel energie ze exact verbruiken en dat helpt om te besparen.
Duurzaam Acht
Energie besparen is goed voor het milieu en voor onze portemonnee.
Voor de toekomst van onze planeet, en dus voor onze kinderen.
Uit onderzoek blijkt het goed te werken als een buurt of dorp de
krachten bundelt. Guido Wilmes, Hans Klein Sprokkelhorst en Erik
van der Meeren zijn de uitdaging aangegaan om Acht duurzaam
te maken. Zij krijgen hierbij de hulp van Buurkracht en
energiecoöperatie 040energie. Als Buurkracht-buurt krijgt Acht
voorrang bij de uitrol van de slimme meters.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met het
buurtteam via buurkracht@acht.nl.
Meer informatie over de slimme
meter ontvangt u via de post en
is verder te vinden op enexis.nl/
consument/slimme-meters.
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Slimme meter koppelen is eenvoudig
Buurkracht helpt al bijna 150 buurten met energie besparen.
De slimme meter speelt hierbij een belangrijke rol. Inzicht in het
verbruik zorgt ervoor dat mensen bewuster met energie omgaan.
De bewoners van Acht kunnen binnenkort hun energieverbruik inzien
op een persoonlijke pagina op de website buurkracht.nl/acht.
Ook wordt het mogelijk om hun energieverbruik te vergelijken met
het gemiddelde verbruik in Acht. Alle bewoners van Acht ontvangen
na de uitrol van de slimme meter een brief met een persoonlijke code
om hun meter te koppelen.
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Kerknieuws

Kerstpakketten voor een goed doel
Al enige tijd, in een deel van onze parochie een traditie.
Sinds vorig jaar uitgezet in heel de parochie Sint Petrus' stoel.
Dat betekent dat we voor velen die voor de Kerst iets extra's kunnen
gebruiken een pakket verzorgen met levensmiddelen en wat luxe
artikelen (geen alcoholische producten).
Daarvoor vragen wij u artikelen van jam tot bonbons, van een
kerstbrood tot een blikje doperwtjes, als het maar langer houdbare
artikelen zijn.
Maar misschien wilt u uw eigen kerstpakket wel afstaan voor dit doel.

Wilt u meehelpen?
Vorig jaar hebben we in heel onze parochie ruim 200 pakketten
kunnen verzorgen. Maar niet alleen producten zoeken we, we zoeken
ook helpende handjes, voor het inpakken, maar ook voor het
wegbrengen van de pakketten.
Iets voor u? Neem dan contact met op met:
Diaken Rob Kosterman, tel. 06 - 44 13 53 27.
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Alle artikelen en pakketten kunt u afgeven bij de Antonius Abt kerk
aan de IJsselstraat voor of na de zondagse viering van 9.30 uur.
Dit kan op zondag 27 november, 4, 11 en 18 december.
Op werkdagen kan het ook bij het kerk trefcentrum aan de
Kloosterdreef.
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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

Kerstmarkt
Zondag 18 december 13.00 tot 19.00 uur
Oh Denneboom
Oh Denneboom
Wat zijn uw takken wonderschoon!!!!

Een plein met gezellige kraampjes
Wat kerstbomen her en der…
Een kampvuur in het midden…
Leuke activiteiten voor de kinderen…
Optredens op de kiosk…
De tent met Glühwein en een biertje…
Ook een kraam huren?
Wie nog een kraampje wil huren kan zich melden via
betsieswinkels@hotmail.com.
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De Achtse Rimpelrollers
Hallo lieve Achtenaren!!
Net als vorig jaar kunnen wij als gezonde niet afhankelijke mensen,
onze medebewoners in Acht die minder bedeeld zijn, toch een
onvergetelijk en sfeervolle kerstmiddag bezorgen.
Hoe? Door op 18 december 2 á 3 uurtjes van uw kostbare tijd af te
staan om met deze mensen een gezellig rondje rolstoel over onze
eigen kerstmarkt te wandelen. Om dan na afloop gezamenlijk af te
sluiten in ons eigen Dorpshuis met een lekker drankje en natuurlijk
wat lekkers erbij! Zo wordt december toch een maand waar we ons
leven even kunnen delen met anderen, die ons daar erg dankbaar
voor zullen zijn. Voor diegene die gebruik willen maken van een
rolstoel, voor extra rolstoelen wordt gezorgd.
Waar verzamelen?
Verzamelen vanaf 14.00 uur in het Antonius, Amstelstraat 112
Dus iedereen uit Acht, en rolstoel gebonden is, die is van harte
welkom op zondag 18 december op de kerstmarkt!
Meer informatie: Hannie Tulkens tel. 040 - 842 44 05.

22

Spilcentrum

Basisschool en kinderopvang
Berichten uit het onderwijs!
Zoals u vast gemerkt zult hebben is de schoolzone nog niet
gerealiseerd om de veiligheid rondom school een stuk te verbeteren.
De gemeente heeft de planning niet rond kunnen maken, dus wachten
wij nog af (met smart).
Op 5 december komt Sint en zijn pieten weer onze school bezoeken,
ik hoop dat hij dan wel over de "zoen en zoef" zone aankomt, want dat
zijn wel heel veel kusjes dan! Die dag draaien we een continurooster
om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd thuis bij de haard zit met
warme chocomel en een kloppend hart!

We zijn in die periode ook hard aan het werk om een heuse
kerstmarkt te organiseren op school.
Deze vindt plaats op woensdag 21 december van 17.00 tot 19.00 uur;
dus een bezoekje aan het Spil is dan zeker de moeite waard.
Vergeet vooral de portemonnee en de tassen niet!!! De opbrengst is
dit jaar wel heel bijzonder……. we gaan geld inzamelen voor het
Antonius huis, om eenzame ouderen of degene die het echt nodig
hebben een mooie dag te bezorgen.
Vrijdag 23 december sluiten wij om 12.15 uur de schooldeuren en
wensen dan iedereen natuurlijk een fijne kerstvakantie, een goed
uiteinde en een goed begin en zien elkaar weer op maandag 9 januari
van 2017!
Wij hopen u ook te ontmoeten op de jaarlijkse kerstmarkt in Acht,
waar we voor de 2de maal van de partij zullen zijn.
Fijne feestdagen voor u allemaal namens het team
en....... "elkaar zien in 2017".
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Vanaf die datum starten we ook weer met het inzamelen voor de
kerstpakketten voor de Voedselbank, zoals vorig jaar.
Het gaat om de houdbare producten, zoals: soep, pasta, rijst,
houdbare melk, pastasaus, koffie en thee. Vanaf 5 december tot en
met 15 december staan er bij de balie dozen en een rek klaar waar
u de spullen in kunt doneren. Dus kijk nog even de voorraad na of
neem een extraatje bij de boodschappen mee voor de Voedselbank.
Fijn voor de mensen die er met kerst niet zo warmpjes bijzitten! Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
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Kennismaking met
Seniorenvereniging KBO-Acht

Wie zijn wij?
Reeds meer dan vijfenzestig jaar kent Acht een KBO-afdeling:
Seniorenvereniging KBO-Acht . Een vereniging die zowel voor
ontspanning als voor belangenbehartiging staat. Dit laatste overigens
vooral via de overkoepelende organisatie KBO-Brabant.
Onze vereniging telt momenteel een 190 leden. Daarvan is het
grootste deel afkomstig uit Acht, maar we hebben ook leden uit de
Achtse Barrier en zelfs enkele leden van daarbuiten.
Wie is onze doelgroep?
Wij richten ons op alle vijftig plussers die op een informele wijze actief
met elkaar willen zijn. Dit vooral ter ontspanning, maar meer en meer
ook met inzet ten behoeve van anderen.
Wat doen wij?
We hebben een grote wandel- en fietsgroep.
Enkele malen per week gaan we er op uit. Altijd met een koffiestop,
soms ook met een lunch.
In de zomer zijn een aantal enthousiastelingen te vinden op het
Achtse kerkplein, intensief bezig met jeu de boules.
Verder organiseren we, samen met anderen, regelmatig drukbezochte
kienavonden in Antonius. Leuke prijsjes en een drankje maken ook
deze avonden tot een gezellige ontmoetingsplaats.
Een à twee maal per jaar willen we onze blik nog wat verder laten
gaan en hebben we een busreis. De afgelopen jaren met een scala
aan te bezoeken plaatsen.
Enkele voorbeelden: Watersnoodmuseum in Zeeland; Stadsbezoek
Delft; Middagreis Provinciehuis enzovoort.
Traditie hierbij is dat we deze reizen afsluiten met een diner in een
restaurant in de Eindhovense omgeving.
Daarnaast schrijven we ons elk jaar in voor een museumbezoek,
onder voorwaarden aangeboden door de Stichting Museum Plus Bus.
Diverse malen hebben leden hiervan reeds gebruik kunnen maken.

Voorlichting en bezinning
Daarnaast hebben we voorlichtingsbijeenkomsten, over onderwerpen
waarvan we als bestuur vinden dat ze voor senioren van belang
kunnen zijn. Je moet denken aan items als ontwikkelingen in de zorg,
valpreventie, levenstestament en zo verder. Veelal ook toegankelijk
voor niet-leden.
December is voor onze seniorenvereniging tijd voor bezinning en om
op feestelijke wijze uit te zien naar de komende feestdagen en het
nieuwe jaar. Dit doen we, traditiegetrouw, in het Dorpshuis Acht.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen richten
seniorenverenigingen zich meer en meer ook op belangenbehartiging
voor hun leden. We kennen bijvoorbeeld als KBO al jaren belasting
invulhulp, of ondersteuning bij WMO-zaken. Dit wordt gedaan door
vrijwilligers, die hiervoor gerichte opleiding krijgen. Landelijk speelt
KBO-Brabant samen met andere ouderenorganisaties richting de
overheid een steeds belangrijkere rol. Ook hierin kan voor
geïnteresseerde leden een uitdaging liggen.
Interesse?
Wilt u nader met ons kennis maken, neem dan contact op met onze
secretaris:
Louis Kuiper
Telefoon: 040 - 241 06 97
E-mail: secretariaatkboacht@gmail.com
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Het lidmaatschap
De contributie bedraagt € 25,- per persoon per jaar voor de
Seniorenvereniging KBO-Acht, en daarmee ook lid van KBO-Brabant,
Ieder lid ontvangt het maandblad “ONS”, aangevuld met ons eigen
informatieblad “Het PriKBOrd”.
Hierin melden we komende activiteiten en andere relevante
gegevens. En blikken we terug op wat er de afgelopen periode
gepasseerd is.
Onze Achtse organisatie kent nu een vijftal bestuursleden.
Ondersteund door vele vrijwilligers voor een scala aan activiteiten.
Enige aanvulling van met name ons bestuur is overigens wel gewenst.
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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

Hart voor Acht

Oproep aan de jeugd en jongvolwassenen van Acht
Hart voor Acht heeft meer dan 150 vrijwilligers. De meeste
vrijwilligers zijn al wat ouder. Dit komt omdat juist zij beseffen dat ook
zij weleens getroffen zouden kunnen worden door een hartstilstand.
En daarom willen zij zelf ook graag een bijdrage leveren als het een
ander overkomt.
Jongere mensen zijn begrijpelijkerwijs met heel andere zaken bezig.
Ze zouden best wel vrijwilliger willen zijn maar de eerste stap, het
invullen van een inschrijfformulier, wordt vaak op de lange baan
geschoven.

Mocht u dus een jongere in uw omgeving kennen waarvan u denkt
dat hij/ zij interesse heeft, spoor hem/ haar dan aan om bij ons
vrijwilliger te worden.
Vrijwilliger worden?
Vul dan het aanmeldingsformulier in op onze nieuwe website:
www.hartvooracht.nl.

Gezocht
Omgeving:

Authentiek kindercoaching kijkt naar wat
het kind wel kan!
Neem vrijblijvend contact op voor meer info

Mail:
Tel:

sonja@authentiek-kindercoaching.nl
06-836 135 98

Acht/Achtse Barrier/ Blixembosch:
Weidegang met schuilstal
voor A/B-pony
of
geschikt lapje grond te koop/huur.

Meer info en tips via mail:
k.steevensz@gmail.com
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Toch zou hun snelheid, inzet, energie en uithoudingsvermogen een
welkome aanvulling zijn op ons vrijwilligersbestand. Speciaal daarom
willen we ook de jeugd en jongvolwassenen van Acht vragen
vrijwilliger te worden.
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Fotogroep Klick

Expositie Dorpshuis Acht
Fotogroep Klick exposeert op 14 en 15 januari 2017 in de grote zaal
van Dorpshuis Acht. De leden presenteren elk een aantal van hun
favoriete foto’s.
De tentoonstelling begint zaterdag 14 januari om 13.00 en duurt dan
tot 17.00 uur. Zondag is de zaal open van 10.30 tot 16.30 uur.
Toegang is op beide dagen gratis.
Fotogroep Klick bestaat uit 15 actieve leden. Elke maand wordt een
thema uitgewerkt. Er is ook aandacht voor verbetering van techniek
door deskundige sprekers uit te nodigen om een onderwerp toe te
lichten zoals het maken van avond- en nachtfoto’s, nieuwsfotografie,
macrofotografie, werken met flits of contemplatieve fotografie.

De mooiste foto’s van het jaar
Na een jaar fotograferen is het tijd om de resultaten aan anderen te
laten zien. De tentoonstelling heeft geen thema. Elk lid heeft tijdens
de tentoonstelling een eigen bord met drie foto’s en is vrij om zijn/haar
favoriete foto’s met de bezoekers te delen. Bezoekers krijgen
desgewenst achtergrondinformatie bij de foto’s en worden uitgenodigd
hun top 3 samen te stellen. De foto met de meeste stemmen komt op
de uitnodiging van volgend jaar. Kinderen mogen hun eigen top 3
maken.
Meer informatie?
Website www.fotogroepklick.nl,
Facebook https://www.facebook.com/fotogroepklick
E-mail fotogroepklick@live.nl
Telefoon: 06 -10 01 20 05 (Hans Gruijters)

29

Op een clubavond presenteert ieder lid zijn uitwerking van het thema
in maximaal 4 foto’s. Dat is niet altijd makkelijk want je hebt vaak
zoveel mooie foto’s gemaakt. Je leert zo wel goed selecteren.
Bij de bespreking wordt gelet op originaliteit 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 Landschaftspark
Duisburg, de Hovenring Veldhoven, Doel België, Leerfabriek
Oisterwijk, Museum de Pont Tilburg.
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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

Dorpsraad

De afgelopen tijd heeft de Dorpsraad Acht zich weer met veel zaken
beziggehouden. Hieronder een overzicht:
Bijeenkomsten
Allereerst willen wij de Achtenaren bedanken voor hun aanwezigheid
bij de laatste twee vergaderingen van de Dorpsraad Acht. Bij de
presentatie van de directeur van Eindhoven Airport en van de
programmaleider van Brainport City (waaronder Station Acht valt)
waren maar liefst 165 bewoners. Op de andere bijeenkomst kwamen
er 65 mensen op af. Het laat zien dat wij met z’n allen heel veel
waarde hechten aan ons mooie dorp.
Speelvoorziening
De speelvoorziening in de Leistraat is gerealiseerd! De kinderen in de
omgeving kunnen hier nu gebruik van maken. Omdat er een grote
vraag is naar voetbalgoaltjes, zullen wij deze financieren. De opening
vindt binnenkort plaats, waarover wij u nog informeren.

Een aantal zaken waar we op dit moment mee bezig zijn:
 Verkeer in het dorp. We maken inzichtelijk welke maatregelen
kunnen worden genomen om het verkeer in Acht te beheersen.
 Onderhoud van de Waalstraat en Rijnstraat. In deze straten
staan aan de zijkanten van de wegversmallingen. Samen met de
gemeente kijken wij nu hoe we deze kunnen opknappen, want
deze zijn grondig aan verbetering toe.

Lees verder op pag. 33
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Winkelvoorziening
De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten het
burgerinitiatief van de Vrienden van de Dierenweide te steunen en
medewerking te verlenen om de dierenweide te veranderen naar een
kinderboerderij.
Daardoor kan er op die plek geen winkelvoorziening worden
gerealiseerd. Omdat de behoefte naar een winkelvoorziening nog
steeds vervuld moet worden, gaan wij nu op zoek naar andere
alternatieven. Of dit lukt, moet de toekomst uitwijzen.
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Dorpsraad
(vervolg)

Een aantal zaken waar we op dit moment mee bezig zijn:
 Elektriciteit voor evenementen. Verschillende
vrijwilligersorganisaties hebben aandacht gevraagd voor het
elektriciteitskastje bij de Kiosk, waar veelvuldig gebruik van
wordt gemaakt. We willen dat de gemeente deze vervangt.
 Station Acht en Eindhoven Airport. Er zijn twee bijeenkomsten
geweest waarbij er ruimschoots aandacht is geweest voor deze
ontwikkelingen. We gaan nu kijken hoe we ons hier de
aankomende jaren voor kunnen inzetten.
De volgende vergadering zal in december plaatsvinden, waar de
rattenproblematiek wordt besproken met de verantwoordelijk
wethouder. Afhankelijk van zijn agenda wordt een vergadering
ingepland. Houd de brievenbus dus goed in de gaten!

Meer informatie: ga naar de website van de Dorpsraad.
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Mispelhoefloop
zondag 4 december

Deze leuke recreatieve loop gaat door het hart van het mooie
kerkdorp Acht met de afstanden 1 km Kidsrun en 4 (halve acht van
Acht) en 8 (acht van Acht) km. De 4 en 8 km lopen gedeeltelijk door
het hart van het Kerkdorp Acht.
De start en finish is vlakbij Herberg De Mispelhoef aan de
Oirschotsedijk 9 te Eindhoven.
Inschrijven
Er kan alleen vooraf worden ingeschreven via www.inschrijven.nl
Op de dag zelf kan er niet meer worden ingeschreven.
Er kan tevens worden ingeschreven voor een super smakelijke en
gezellige brunch bij de Mispelhoef.
Er kan ook een extra donatie worden gedaan voor het goede doel
Spieren voor spieren.
Voor meer informatie zie http://site.acht.nl/mispelhoefloop-2016/.
Joop Broeders, Organisatie Mispelhoefloop.
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NIEUWJAARS RECEPTIE

DORPSHUIS

Op zondag 1 januari wordt in het Dorpshuis weer de jaarlijkse
receptie gehouden vanwege alweer een nieuw jaar.
De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Dorpsraad,
het Kerkbestuur en het Dorpshuis.
Op 1 januari bent u vanaf 12.00 uur van harte welkom om onder het
genot van een glaasje en een hapje terug te kijken op het oude jaar
en vooruit te kijken naar het splinternieuwe nieuwe jaar.
Maak gebruik van deze uitnodiging, u treft er vele bekenden en het is
elk jaar weer een paar uurtjes bijzonder gezellig!
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Wie wil er werken in het Dorpshuis?
In het team van vrijwilligers die bij tijd en wijle actief zijn in het
Dorpshuis is op korte termijn plaats voor enkele nieuwe enthousiaste
mensen. De werkzaamheden bestaan naar gelang ervaring uit
huishoudelijk werk, bardiensten en serveerdiensten bijvoorbeeld bij
koffietafels, recepties of vergaderingen.
Voor gewerkte uren ontvangt u de gebruikelijke
vrijwilligersvergoeding. U werkt op oproepbasis dus er kan op
onregelmatige momenten een beroep op u worden gedaan en het
werkt kan zowel ’s avonds als overdag zijn, dit uiteraard in overleg.
Als dit iets voor u lijkt stuur even een mailtje naar:
info@dorpshuisacht.nl met uw gegevens
en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Namens de Stichting Dorpshuis,
Peer van Dijk
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THE 8 STAR SINGERS,
een nieuw koor op Acht!

Sinds een paar weken repeteert er een heus Gospel-pop koor op
Acht. Uw redactie mocht een keer komen kijken. In het halletje waar
we even staan te wachten klinkt het goed. En dat terwijl het koor pas
een paar maanden geleden is begonnen!

Interesse in het Gospel- popkoor of in het kerkkoor?
Bel dan even naar koorlid Ans van Grinsven, 06 - 22 58 55 89.
Het Gospel- popkoor repeteert elke woensdag van 19.45 - 22.00 uur
in het zaaltje naast de kerk.
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Dirigente Wally Suha vertelt waarom ze dit koor heeft opgericht.
“Ik ben dirigent bij een aantal serieuze koren, onder andere van het
kerkkoor hier op Acht. Maar ik wilde ook graag een koor met vrolijke,
popachtige muziek voor mensen tussen de 30 en de 60. Gospel- en
popmuziek is fijn om te zingen. Er zit een lekker tempo in de liedjes,
de zangers gaan er bij bewegen. Je wordt er blij van als je het zingt
en ook als je er naar kijkt.”
“Het idee slaat goed aan. We krijgen er elke week leden bij, maar
nieuwe leden uit Acht zijn van harte welkom. We zoeken nog zangers
en zangeressen, vooral tenoren en bas/bariton.” Wally besteedt
tijdens de repetities ook aandacht aan stemvorming en zangtechniek.
“Maar, het belangrijkste is dat je samen met anderen wil zingen en
dat je mee wil doen in de groep.”
Het koor zingt in alle talen en leert de liedjes stap voor stap.
Gezelligheid vindt het koor ook belangrijk, dus ze doen af en toe ook
iets leuks met z’n allen.
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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

Presenteert….

De dampende, stampende en kneiterende

POP KWIS 8
Wat?

Een avondvullend muzikaal kwisspektakel waarin
gestreden wordt om de titel ‘Achtse muziekkenners 2017’

Voor wie? Alle muziekliefhebbers in Acht en omstreken.
Wanneer? Zaterdag 4 februari; aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Acht

Hoe?

Inschrijven per team van 4 deelnemers
(via popkwis8@gmail.com)

Kosten?

€10,-- per team
(over te maken op rekening NL59INGB0006738615)

Prijzen?

Dat ook nog!
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Waar?
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Kracht op Acht

Carnaval op 8!

Voor je het weet is het alweer zo ver; carnaval op 8!
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Om alvast in de sfeer
te komen volgt hieronder kort het programma.
Carnavalsoptocht zondag 26 februari
We starten dan met de inmiddels beruchte carnavalsoptocht.
Om jullie extra inspiratie te geven staat de optocht dit jaar in het teken
van een thema: "Aaacht het tellunt".
Laat de komende weken je creatieve brein draaien, doe inspiratie op
en verras de jury en de toeschouwers met jullie creatie!
Start optocht 13.08 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent van het Dorpshuis met
aansluitend een mooi fisje tot in de late uurtjes.

Maandag 27 februari
Aandacht voor de inwendige mens, de kids (knutselmiddag) en de
stappers. Nadere info hierover zal z.s.m. volgen. Al met al weer een
gezellig carnavalsprogramma wat je niet mag missen! Tot dan!
Alaaaaf!
Inschrijven
via de Facebookpagina
van Kracht op 8.
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Ook voor de kleintjes is er op zondag weer een leuk programma in het
dorpshuis georganiseerd.
Voor meer details, zie het bericht van SJB elders in het blad.
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Terugblik

Uitvoeringen
Tevreden blikken we terug op een reeks mooie uitvoeringen.
Met “Jachtseizoen” wilden wij ons publiek verrassen, we denken dat
dit gelukt is. Vóór aanvang van de voorstelling werden de gasten
ontvangen door 3 jagers. Zij brachten de stemming erin en zetten het
publiek op het verkeerde been.
De zaal was goed gevuld met een enthousiast publiek.
Wij hebben genoten en we hopen u ook.
Dank
Dank aan ons trouwe publiek, de sponsoren en vrienden.
Tot ons genoegen hebben we weer nieuwe sponsoren en vrienden
mogen verwelkomen.
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Voor dit jaar staat bij ons de kerstmarkt nog op het programma. We
hopen u daar te zien voor het welbekende hapje en drankje.
Namens de Achtse Revue alvast fijne feestdagen gewenst en hopelijk
zien we u volgend jaar terug.
Maria de Ruijter,
secretaris
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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

Advertorial
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De Kruyff Touringcars wordt onderdeel van Kupers Touringcars.
Per 1 januari 2017 zullen de bedrijfsactiviteiten van het in Eindhoven
en omstreken bekende De Kruyff Touringcars worden samengevoegd
met die van Kupers Touringcars uit Weert. De vestiging in Eindhoven
blijft bestaan en de touringcars zullen het logo van De Kruyff blijven
voeren. Beide partijen zijn bijzonder verheugd met de overname: “We
zijn ervan overtuigd dat we door deze combinatie nóg beter tegemoet
kunnen komen aan de wensen van onze klanten en de kwaliteit naar
een nóg hoger niveau kunnen tillen” aldus Peter Tonnaer, directeur de
Kruyff Touringcars.
De Kruyff Touringcars.
Het in 1928 opgerichte De Kruyff Touringcars werkt al jaren samen
met het in Zevenbergen gevestigde Pelikaan Reizen. De Kruyff
Touringcars en Pelikaan Reizen zijn veelzijdig actief in de wereld van
reizen en personenvervoer. Het bedrijf biedt dagreizen, meerdaagse
reizen, transfers of geregeld groepsvervoer aan. De Kruyff exploiteert
momenteel 13 touringcars met ruim 20 medewerkers vanuit
industrieterrein Kapelbeemd in Eindhoven.
Kupers Touringcars
Gevestigd in Weert, was Kupers al enige tijd op zoek naar uitbreiding
in de richting van Eindhoven. Kupers is gelieerd aan o.a. touroperator
De Jong Intra Vakanties en voert jaarlijks vele één- en meerdaagse
vakantiereizen uit naar binnen- en buitenland. Het touringcarbedrijf is
tevens sterk in schoolreizen en groepsdagtochten en beschikt over
een modern wagenpark van 40 touringcars, variërend van 19
persoons midibussen tot 90 persoonsdubbeldekkers. Het bedrijf is
eveneens bekend vanwege haar reisbureauketen Kupers Reisinfo en
stedentrip specialist Kupers Reizen. In totaal heeft het bedrijf circa
150 medewerkers.
De nieuwe combinatie
Voor de klanten van de Kruyff Touringcars zullen veel zaken gelijk
blijven: de vestiging in Eindhoven (Acht) blijft bestaan en de
vertrouwde contactpersonen in beeld. Echter door de samenvoeging
ontstaat één van de grootste touringcarbedrijven in Zuid-Nederland,
hetgeen de klant absoluut ten goede komt in de zin van kwaliteit en
flexibiliteit. Bert Fonteijn – directeur Kupers Touringcars: “Ons
belangrijkste streven is de klant het beste te bieden van twee
werelden: de professionele dienstverlening van een grote organisatie
maar juist ook de flexibiliteit en persoonlijke benadering van een
kleinere”. De nieuwe combinatie zal reizen blijven uitvoeren voor De
Jong Intra Vakanties en diverse andere touroperators,
waaronder ook Pelikaan Reizen.
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Ophalen van de groene en grijze
kliko’s kijk op:
www.afvalkalender.eindhoven.nl
December
4
Mispelhoefloop
6
Afscheid Sinterklaas
13 AVV kerstviering
18 Kerstmarkt Kiosk
21 Kerstmarkt Spilcentrum

Februari
4
8ste popquiz!!
11 SJB bingo
26 Carnavalsoptocht
27 Kracht op 8
28 Boerenbruiloft

Januari 2017
1
Dorpshuis
Nieuwjaarsreceptie
14-15 Fototentoonstelling
21 SJB minidisco

Oplage:
circa 1650 stuks
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15,
5626 GN Eindhoven
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders:
Bezorging:
bezorging@kijkopacht.nl
Advertenties:
advertentie@kijkopacht.nl
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 31 jan. 2017 voor 18.00 uur
Kijk op Acht verschijnt weer op 17 februari.
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.
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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.
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