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Juni - Juli - Augustus 

 
 

Groep 8 gaat in de politiek 
 

‘Bedankdag’ Buurtpreventie  
 

Kerktrefcentrum geopend 
 

Antonius heet u welkom 
 

15 jaar Kermis op Acht 
 

25 jaar Zinderend Acht!  
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Van de redactie 
Vergroening en vergrijzing 

 
In veel dorpen – ja, uw redactie gaat er van uit dat Acht een dorp is – 
is vergrijzing een groot probleem. Daar bedoelt men mee dat de jeugd 
wegtrekt en de ouderen achterblijven. Positief geformuleerd zegt men 
dan dit dat zo’n dorp in verhouding te veel zilveren kracht bezit, en te 
weinig jonge (groene) inspiratie. Welnu, nadat we in onze 
redactievergadering de kopij die u instuurde bekeken hadden 
concludeerden we dat ons dorp inderdaad veel zilveren kracht bezit. 
Wat organiseren en doen zij veel voor ons dorp! Drie van die zilveren 
krachtpatsers vieren dit jaar zelfs hun koperen jubileum met de 
jaarlijkse feestavond op 24 juni. Midden in dit blad leest u wie wij 
bedoelen!  
 
Een paar bladzijdes daarvoor leest u dat de groene krachten in ons 
dorp bepaald ook niet stilzitten. Op de basisschool bereidt groep 8 
zich onder leiding van de jongste Dorpsraadvoorzitter ooit voor op hun 
eerste politieke speech. In de klas verzinnen ze allemaal een idee om 
de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. En in een echte, maar 
wel speciale openbare vergadering van de Dorpsraad op 
dinsdagmiddag 20 juni gaan zij hun ideeën aan ons dorp presenteren. 
Komt allen! 
 
En had u al gezien dat er midden in het dorp ook letterlijk een 
vergroening heeft plaatsgevonden? We bedoelen het charmante 
duivenonderkomen op de Dierenweide. Glanzend en prachtig groen is 
het geworden. Eén van de duiven kon niet wachten tot de verf droog 
was en deed daardoor mee aan de vergroening!  
 
Overigens vindt er ook een echte vergroening plaats in ons dorp. In 
één straat zijn er wel liefst drie ooievaren geland sinds het vorige 
dorpsblad. Ga zo door Achtenaren zouden we zeggen, dan kunnen  
de grijze Achtenaren over een jaar of vijfentwintig met een gerust hard 
met pensioen. Want al blijft maar de helft van de ideeënmakers uit 
groep 8 in Acht wonen, dan komt het helemaal goed in ons mooie 
dorp dankzij de vele zilveren krachten, groene vernieuwers en alle 
actievelingen die daar tussen in zitten. 
 
We wensen u een mooie zomer en kijken uit naar uw kopij voor ons 
volgende dorpsblad. Die kunt u tot uiterlijk 5 september mailen naar: 
redactie@kijkopacht.nl 

nicol_000
Notitie
"dit" verwijderen

nicol_000
Notitie
zilveren jubileum  ( 25 jr)
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Wagenspel Ariëns Toneel 
11 juli ‘Dag lieve Wereld’  

 
 

Over een zwart- witte wereld waarin niemand mag zijn wie hij is, tot er 
plotseling kleur binnenkomt en de zwart-witte wereld langzaamaan 
verandert...Ook dit jaar speelt het wagenspel weer in op een actueel 
maatschappelijk onderwerp, maar met een flinke knipoog.  
Vol humor en lichtheid, en met overdreven typetjes. Zo vertelt 
Ariënstoneelgroep dit jaar een verhaal over diversiteit, acceptatie en 
liefde.  
Een waar feest voor iedereen, van de allerkleinsten tot de aller 
oudsten. 
 
De voorstelling in Acht (Lekstraat) is op:  
dinsdagavond 11 juli om 21.30 uur bij de kiosk. 
Komt dat zien!  
 

Meer informatie: 
Kijk daarvoor op de website: www.arienstoneel.nl.  
Overige voorstellingen in die speelweek worden bekend gemaakt via 
de sociale media, posters en flyers.  

Karin
Notitie
spatie weg
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Buurtpreventie Acht en Eindhoven 
Gemeentelijke bedankdag 24 juni 

 
 
 
In Eindhoven zijn op dit moment zo’n 1.100 buurtpreventen actief.  
Op vrijwillige basis houden zij informeel toezicht in hun buurt.  
Zij worden daarbij ondersteund door de gemeente Eindhoven en de 
politie. Ook in Acht heeft u vast weleens een buurtprevent zien lopen 
in een opvallend geel hesje. 
 
‘Bedankdag’ dit jaar in Acht 
Eén keer per jaar worden de buurtpreventen door de gemeente 
Eindhoven in het zonnetje gezet en wordt er voor hen een 
informatieve maar vooral ook een gezellige dag georganiseerd.  
De opzet van deze dag wordt steeds verzorgd door een van  
de wijkteams. Dit jaar is de beurt aan het team van Acht en zal deze 
“Buurtpreventiedag” dus ook in Acht worden gehouden en wel op 
zaterdag 24 juni tussen 12.00 en 18.00 uur. 
 
Op diverse locaties in Acht zijn demonstraties en presentaties 
gepland: in het Dorpshuis, de kerk, het veldje aan de Niersstraat en 
op het dorpsplein zelf. Bij de vijver en bij het terrein aan het 
Kloosterpaadje vinden demonstraties plaats over het zoeken naar 
vermiste personen op het land en in het water.  
 
De Buurtpreventie Bedankdag wordt mede mogelijk gemaakt met de 
hulp van sponsoren. Wij willen hen van harte bedanken voor hun 
bijdrage! 
 
Kijkje nemen?  
Bewoners van Acht die willen komen kijken, zijn van harte welkom, 
tussen 14.00 – 17.00 uur. Tussen deze locaties zal er verkeer zijn van 
de verschillende bezoekersstromen.  
 
NB: Het grote aantal bezoekers van buiten Acht zou voor enige 
overlast kunnen zorgen, maar de organisatoren doen natuurlijk hun 
best doen om die tot het minimum te beperken.  
 
Meer informatie:  
www.site.acht.nl (plaatselijke zaken, buurtpreventie) 

nicol_000
Notitie
"doen" weg

nicol_000
Notitie
die moet "dit" zijn
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Schermvereniging PSV 
 
 
Wij zijn Schermvereniging PSV. Op 1 januari 2017 zijn wij verhuisd 
van Eindhoven zuid naar Woensel Noord, waar wij elke donderdag 
van 6.30 tot 9.30 uur trainen in de sporthal van de Internationale 
school (Oirschotsedijk). Natuurlijk zouden wij het leuk vinden dat meer 
buren uit Woensel Noord ook gezellig meekomen schermen bij onze 
club.  

 

Voor jong en oud! 
Schermen is een sport voor jong en oud. Ons oudste lid is 73 jaar en 
ons jongste lid is 7 jaar. PSV schermen bestaat al 90 jaar. Er wordt  
op drie verschillende wapens geschermd, Sabel, Degen en Floret.  
Wij bieden een introductiecursus aan van € 15,- voor mensen die de 
schermsport eens willen uit proberen. Hierbij wordt onder leiding van 
een Maître de eerste beginselen van het schermen bijgebracht.  
De Vereniging zorgt voor het material wat de introducees nodig 
hebben. Natuurlijk kan men ook eerst een keertje komen kijken.  

 

Meer informatie  
Kijk daarvoor op website: www.psvschermen.nl. 

Buurkracht Acht 
 
 

Wist u al dat er in Acht een buurtteam van Buurkracht actief is?  
Zij hebben het doel om samen met de buurt energie te besparen. 
Door samen te profiteren van een zonnepanelen aanbod bijvoorbeeld. 
Of juist door meer inzicht te krijgen in je energieverbruik.  
 
Energieslurpers 
Verwarmen en isoleren zijn nu zeker niet hot, maar een koude 
koelkast des te meer! Heb je weleens gedacht aan dat je koelkast 
eigenlijk een energieslurper is?  
Laat staan de zwembadpompen of terrasverwarming… 
Best passé, al die energieverbruikers…..  
 
Meer informatie, energietips en nieuws? 
Kijk daarvoor op www.buurkracht.nl/acht  
Volg ons op Twitter, Facebook of meld je aan voor de nieuwsbrief.  
 

http://www.psvschermen.nl
Gebruiker
Notitie
- ertussen . hoofdletter oke

Gebruiker
Notitie
- ertussen

Gebruiker
Notitie
Materiaal een a toevoegen

Gebruiker
Notitie
sabel, degen en floret met kleine letter

nicol_000
Notitie
vereniging met kleine letter

nicol_000
Notitie
deze zin loopt niet.Sta je wel eens stil bij het energie verbruik van je koelkast? Het kan een echte  energieslurper zijn.
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Pizza bus da Nando 
Iedere vrijdag van 16.30u - 19.30u op de Rijnstraat in Acht 

 
48 verschillende soorten verse Italiaanse pizza’s uit de 

steenoven 
Wij hebben ook verse lasagne (op bestelling), brood en 

kruidenboter 
Ook voor al uw feesten en partijen! 

 
 

Bel: 0622768284 Mail: info@pizzabusdanando.nl 
www.pizzabusdanando.nl / www.facebook.com/pizzabusdanando 

 
 

Ma: Willem de Rijkelaan Eindhoven (Strijp) 16:30-19:30 
Di: Bosrand Zandkasteel Meerhoven 16:30-19:30 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Het Antonius zet de deuren open 

 
 
 

“Iedereen die zin heeft om mee te doen aan de activiteiten in het 
Antonius is van harte welkom”, zegt Frank Smulders, 
activiteitenbegeleider bij het Antonius.  
“We willen meer contact met de bewoners in de wijk, we willen ze 
betrekken bij onze activiteiten. Onze bewoners hebben dan meer 
aanspraak en het is gezellig om elkaar te leren kennen”. Het Antonius 
heeft bijna iedere dag een afwisselend activiteitenprogramma. Voor 
deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd om de boel 
draaiende te houden.  
 
Weekprogramma 

 Maandagavond is het meestal spelletjesavond zoals; 
sjoelbakken, bordspellen, kaarten of biljarten. 

 Woensdagmiddag of avond is er een kegel- of sjoelcompetitie 
allebei op hoogte, bewegen op muziek of optredens van een 
koor of orkest. 

 De donderdagochtend is er ‘kleuren voor volwassenen’ en  
’s middags jeu de boule in competitievorm (binnen). 

 Twee keer in de maand op vrijdagavond is het gezamenlijk 
zingen met begeleiding van een gitarist of keyboardspeler.  
We zingen van ‘Tulpen in Amsterdam’ tot’ Het kleine café aan 
de haven’. Boekjes met de teksten zijn aanwezig. 

 
 
Meer informatie: 
De juiste tijden en het exacte 
programma vindt u op: 
www.antonius-acht.nl.  
Of bel naar: 040 – 262 12 65 en 
vraag naar Frank Smulders.  
E-mail: 
mulders@zorggroepsintmaarten.nl  
 
 
“Je kunt altijd komen kijken.  
Loop binnen voor een kop koffie  
en maak kennis met de bewoners 
en als je zin hebt doe je mee”. 

Gebruiker
Notitie
www.antoinus-acht.nl bestaat niet

nicol_000
Notitie
hoogte, wordt hier niveau bedoeld? nee op een tafel zodat ze niet hoeven te bukken
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Nieuws van de Dorpsraad 

 
Groep 8 oefent met politiek 
De Dorpsraad Acht en Basisschool Sint Antonius Abt zijn een 
samenwerkingsproject begonnen. Leerkrachten Hans Thijssen en Rob 
Peeters hebben samen met de voorzitter van de Dorpsraad, Remco 
van Dooren, een lesprogramma ontwikkeld voor de groepen 8 om de 
kennis over de politiek te vergroten en om vaardigheden zoals 
argumenteren, debatteren en spreken bij te brengen.  
 
Ideeën leefbaarheid op Acht 
Daarnaast zijn de leerlingen aan de slag gegaan met hun eigen 
ideeën om voorstellen te bedenken om de leefbaarheid in Acht te 
vergroten.  
 
Openbare presentatie van de leerlingen 
Iedereen nodigen wij hierbij van harte uit om te komen kijken naar de 
presentaties van de leerlingen van de groepen 8. Die vindt plaats 
tijdens een speciale vergadering van de Dorpsraad op dinsdag 20 juni 
van 13.30 – 14.45 uur in het Dorpshuis Acht.  
Het beste idee wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
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 Nieuws van de Dorpsraad 

(vervolg) 
 
 
Heiwerkzaamheden 
Al een aantal weken zijn er op het industrieterrein heiwerkzaamheden 
aan de gang. UPS is een groot distributiecentrum aan het bouwen, 
waarbij er eerst zo’n 1600 tot 1700 palen in de grond moeten worden 
geheid. Dat zal zeker tot eind juni gaan duren.  

 

Net als veel bewoners waren wij niet op de hoogte van deze plannen. 
Het was in onze ogen voor het betreffende bedrijf en de gemeente 
een kleine moeite om informatie hierover te verspreiden.  
Openbare bijeenkomst Dorpsraad 
Voor de zomervakantie zal er nog een openbare bijeenkomst van de 
Dorpsraad worden georganiseerd. De precieze datum wordt middels 
een uitnodiging bekend gemaakt.  

 

Hebt u vragen, wensen of opmerkingen? 
Benader ons dan gerust via info@dorpsraadacht.nl of kijk op 
www.dorpsraadacht.nl. 

Hartstichting 
 
 

De 50e collecteweek van de Hartstichting, begin april 2017, was met 
de hulp van enthousiaste collectanten, sommige vergezeld met hun 
kinderen weer een succes. De opbrengst van ons dorp Acht is een 
mooi bedrag van € 1332,22. 
 
De Hartstichting en het rayonhoofd Acht bedanken hierbij alle 
vrijwilligers en gevers uit Acht.  
 
Volgend jaar helpen? 
Zou u volgend jaar ook willen helpen als collectant?  
Het is maar 2 á 3 uur per jaar. We hebben uw hulp hard nodig.  
 
Neem s.v.p. contact op met Claire van Schayk (regiohoofd Acht),  
Tel. 06 41 44 33 63 of email naar claire.van.schayk@upcmail.nl 

Leny
Notitie
Regel vet maken (koptekst dus)

Gebruiker
Notitie
deze regel vet maken: Openbare bijenkomst Dorpsraad

Gebruiker
Notitie
50ste

Gebruiker
Notitie
06 - 41 44 33 63
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Stichting Jeugdbelangen Acht 

Activiteiten  
 
 

Na een leuke HipHop workshop en een zeer geslaagde 
sprookjestocht, kijken we verder naar de volgende activiteiten die op 
ons programma staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 1 juli: Zomerbingo! 

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.  
De zaal is open vanaf 18.15 uur. 

 
Wat staat er op de planning tot de volgende Kijk op Acht? 

 16 sept.: minidisco voor de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 
 30 sept.: meidenavond voor alle meiden uit groep 3 t/m 8 

 
Avond3daagse 

Helaas gaat die dit jaar niet door. Dit omdat er steeds minder 
animo voor is.  

 
Opgeven voor activiteiten 

Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Geef je dan op 
door een mail te sturen naar jeugdbelangen@sjbacht.nl 
Deelname is altijd op eigen risico. 
 

Meer informatie:  
Zie onze website www.sjbacht.nl  
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht. 



2
0
 

 
 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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Volleyballen bij Blokkart 

 
 

Volleybalclub Blokkart heeft plaats voor nieuwe leden als aanvulling 
op de recreanten competitieteams.  
De 2 dames- en 3 herenteams doen op doordeweekse avonden in en 
om Eindhoven meel aan de recreantencompetities. In alle teams is 
plaats voor nieuwe leden.  
De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats op dinsdagavond van 
20.30 tot 22.15 uur in sporthal de Mortel, in de Achtse Barrier aan het 
Savoiepad 14 te Eindhoven. 
 
Dames en heren tussen 20 en 60 jaar kunnen gedurende 4 weken 
gratis meetrainen. Na de zomervakantie starten we dinsdag 29 
augustus weer met de trainingen, een mooie gelegenheid om te 
komen kennismaken met deze gezellige volleybalclub. 
 
Meer informatie  
Kijk daarvoor op de website www.Blokkart.nl  
of mail naar secretaris@blokkart.nl. 

Scouting dr. Albert Schweitzer 
 
 
 

Zondag 2 april hebben we onze jaarlijkse spullenbeurs gehouden. 
Voor ons als scouting een druk en gezellig weekend, waarin we 
samenwerken tot de uiteindelijke climax; drie uur spullenbeurs! 
Na een natte zaterdag van spullen ophalen in Acht was de zondag 
zelf gelukkig volledig zonnig.  
De beurs is succesvol geweest. Scouting bedankt daarom alle 
vrijwilligers, bewoners en sponsoren! 
 
Een weekend als dit is financieel goed voor de club, maar behalve dat 
is zeker ook de samengestelde kracht van de vrijwilligers, sponsoren, 
donerende bewoners en ondersteunende bedrijven een positieve 
kracht die onze scouting-harten sneller laat kloppen! 
Via dit wijkblad willen we daarom graag iedereen nogmaals bedanken!  
 
Meer informatie 
www.scoutingalbertschweitzer.nl 

Leny
Notitie
vet maken, koptekst

Leny
Notitie
vet maken, koptekst

Gebruiker
Notitie
en een dubbele punt erachter

Gebruiker
Notitie
meel moet mee zijn

Gebruiker
Notitie
en een dubbele punt
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Kerknieuws 
De kerk op slot? 

 
 
 
 
Een kerk die een hele week dicht is, is niet goed. Ongeveer die 
woorden heb ik gebruikt bij mijn nieuwjaarstoespraak afgelopen  
1 januari.  
Het is tot nu toe nog niet gelukt om daar een oplossing voor te vinden. 
Immers: de deur zomaar openzetten zonder dat er toezicht is of een 
hekwerk, betekent ook dat de kans bestaat dat mensen spullen 
komen ‘lenen’ en ze vervolgens niet terugbrengen. 
 
Elke vrijdagmiddag open. 
Toch is er al een klein ‘oplossinkje’ gevonden.  
Als u dit leest is het 
KerkTrefCentrum (KTC) al een 
paar weken iedere vrijdagmiddag 
geopend. Een beetje tegen mijn 
verwachtingen in, ik geef het 
eerlijk toe, hebben we toch 
voldoende vrijwilligers gevonden 
om iedere vrijdagmiddag het  
KTC te bemannen/bevrouwen.  
Dit betekent dat u dan terecht 
kunt voor het opgeven van een 
misintentie, praktische vragen, 
maar ook gewoon voor een 
praatje en een kop koffie. En ja, als u dat wilt kunt u via het KTC ook 
naar de kerk om een kaarsje op te steken in de Mariakapel. 
 
Vakantiekaartje? 
Net als vorig jaar wil ik u vragen vanaf uw vakantieadres ook een 
vakantiekaartje naar de parochie te sturen:  
IJsselstraat 4, 5626 BL Eindhoven.  
We zullen ze achter in de kerk ophangen. Op die manier blijft er 
verbondenheid en wordt het voor de kerkbezoekers concreet als ze 
bidden voor een goede en veilige reis van al die vakantiegangers. 
 
Pastoor J. Goris 
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Interview met de gangmakers van Zinderend Acht 
Peer, Paul en Toon(tje) 
 
Al 25 jaar kan Acht in juni genieten van een groots opgezette 
muziekavond. Altijd gezellig om er even heen te gaan, om de zomer  
in te luiden, om gezellig met familie, buren en dorpsgenoten een 
biertje te drinken en natuurlijk om naar de muziek te luisteren.  
De drie heren die we in dit interview aan u voorstellen organiseren  
dit zomerfestijn elk jaar met veel plezier. Het zijn Toontje van de 
Nieuwenhof, Peer van Kemenade en Paul van Kemenade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nee geen familie” beweert Peer, maar met een dorp vol met  
“Van Kemenades” waagt uw redactie dat toch te betwijfelen….. 
 
Dankzij veel hulp…. 
We complimenteren de heren dat ze al 25 jaar zo actief zijn. Maar, al 
te veel lof willen ze niet, want meteen benadrukken ze dat het succes 
van Zinderend Acht vooral te danken is aan de 20 - 25 vrijwilligers die 
elk jaar weer klaar staan. “Daaraan merk je dat hoe Acht is.  
Iedereen helpt graag mee. We kregen zelfs spontaan materialen 
aangeboden. Iemand had ons lampjes op zien hangen tussen de 
bomen en bood spontaan een soort hoogwerker aan zodat we de 
ladder niet meer op hoefden. Een ander kwam met een aggregaat 
voor de stroom, ook heel erg handig. Dus we doen ’t echt met z’n 
allen. Van het geld dat we ‘overhouden’ ondersteunen we Achtse 
Verenigingen”.  

nicol_000
Notitie
dat" weg halen.
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Country en Western festival 
Zinderend Acht begon 25 jaar geleden als een Country en 
Westernfestival. “Niks klein beginnen; we gingen er meteen vol in. 
Goede muziek, een flink feestterrein, kinderactiviteiten, een 
springkussen, allerlei kramen een friettent enzovoort enzovoort. 
Toontje zorgde voor de decors. Het decor werd elk jaar mooier want 
alles wat hij ziet, dat kan hij maken. Dus dan had ie weer een Lucky 
Luckboek gelezen en kwam ie met de mooiste dingen aanzetten.  
Eén van de decorstukken begroef hij eens op het feestterrein. Alleen 
wist hij niet meer waar… Dus dat hebben we nooit meer 
teruggevonden”.  
 
Zo hoorden we nog 
vele anekdotes.  
Over een beroemde 
zanger uit Volendam 
die toch wel duur 
bleek, temeer omdat 
de helft van de 
mensen “voor de 
gezelligheid komt”.  
 
“Daarom is altijd een 
beetje puzzelen. We 
willen een goede band, maar ook dat het gewoon gezellig is. Gelukkig 
krijgen we veel tips, met name van de jeugd uit Acht. Die gaan naar 
festivals, zien daar allerlei bands optreden en geven het aan ons door 
als ze iets goeds hebben gezien.” 
 
Beroemdheden 
In de 25 jaar die er sinds het eerste festival verstreken zijn hebben er 
heel wat beroemdheden opgetreden op Acht. Saskia en Serge (“Heel 
goed”), George Baker, de 3 J’s, Jan Smit, Django Wagner, Jeroen 
van de Boom,, Walter Kroes Jaques Herp (“Manuela…” ), Ben 
Cramer. “Wel leuk, maar een paar jaar geleden zijn we er toch van af 
gestapt. Het kleinschalige, Achtse karakter dreigde namelijk verloren 
te gaan. Nu komt er in juni gewoon een spetterende coverband uit 
Breda, ‘Waterproof Shampoo’ . Ze spelen hits en dansmuziek, 
Engelstalig, maar ook Nederlands, en lekkere 60-er en 70-er jaren 
muziek”.  
 
Gratis! 
Zinderend Acht vindt plaats op 24 juni op het Dorpsplein en is ook dit 
jaar weer gratis. Peer, Paul en Toontje kijken er naar uit en wij ook! 

nicol_000
Notitie
is het altijd

nicol_000
Notitie
komma teveel

nicol_000
Notitie
komma ertussen

Karin
Notitie
het is Lukeboek

Karin
Notitie
Herb met een b
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 J. de Leijer 

 Brood- en banketbakkerij 
 

  
 De lekkerste worstenbroodjes! 
 Maar ook biologisch speltbrood  
 en koolhydraatarm brood 
 
  

 Op maandag, dinsdag  
 en donderdag: 

 4 broden voor € 7,20 

 

 

Waalstraat 64, 5626 AV  Acht. Tel: 040-262 12 69 
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Tennisvereniging Prinsejagt 

Ontdek het plezeir van Tennis  
 

 
Tennisvereniging Prinsejagt is een van de oudste tennisverenigingen 
van Eindhoven en bestaat in 2018 zestig jaar. Ons tennispark is 
gelegen aan de Oude Bosschebaan. De vereniging telt momenteel 
circa 540 leden(senioren+jeugd) en beschikt over maar liefst  
10 verlichte kunstgrasbanen. TV Prinsejagt biedt jong en oud volop 
de gelegenheid om zowel met recreatietennis als met wedstrijdtennis 
bezig te zijn.  
 
Gedurende het gehele jaar vinden op ons tennispark vele activiteiten 
plaats waaronder diverse open toernooien, clubkampioenschappen 
en thema-evenementen. De belangstelling voor de competitie in 
zowel het voorjaar als in het najaar zijn uitzonderlijk groot.  
Mede en dankzij het enthousiasme en de inzet van een grote groep 
vrijwilligers, staat onze vereniging al jaren bekend als een van de 
gezelligste tennisverenigingen van Eindhoven. Tennis is vooral een 
gezonde sport voor jeugd en senioren. Maatschappelijk gezien 
vervult de tennisport eveneens een belangrijke functie.  
Na afloop van ieder tennispartijtje is er immers volop gelegenheid 
om, onder het genot van een drankje, nog gezellig met elkaar na te 
praten. Ook recreatietennis in groepsverband wordt overdag op ons 
sportpark volop gespeeld en dit voorziet in een duidelijk toenemende 
sociale behoefte. Wil je eerst een paar keer ervaring met tennissen 
opdoen, zonder dat het al meteen iets kost? Als voorloper op ons 
zestig jarig jubileum in 2018 organiseert Tennisvereniging Prinsejagt 
de actie: 

Actie “ontdek het plezier van tennis” 
 
Deze actie werkt als volgt: wij bieden je gratis en geheel vrijblijvend 
een drietal tennislessen aan op onze banen. Deze gratis lessen 
worden gegeven in de maand september. Tennisschool Gijs verzorgt 
deze gratis lessen. Bevalt het, dan doen we je daarna een leuk 
aanbod om lid te worden van onze vereniging. Geen enkele reden 
om nog te twijfelen en een prima gelegenheid om te starten met  
het beoefenen van de tennissport! 
Tennisvereniging Prinsejagt heet je van harte welkom! 
 
Inschrijven en meer informatie 
Inschrijven kan t/m 6 september voor de gratis tennislessen via de 
homepage van onze website www.prinsejagt.nl  
Meer informatie: 040 – 241 77 09. 

Leny
Notitie
typefoutje.... plezier ipv plezeir

Gebruiker
Notitie
Inschrijven en meer informatie vet en dubbele punt en dan zou ik meer informatie onderin weghalen anders staat het dubbel op, tel. voor het telefoonnummer
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Kermis Op Acht 

 
 
1,2 en 3 september 
Wie had dit verwacht, dat wij, organisatie kermis Acht, dit jaar voor de 
vijftiende keer de kermis gaan organiseren. En met dit gegeven 
proberen wij met extra inspanningen u weer een paar onvergetelijke 
dagen te bezorgen. Het evenemententerrein, gelegen aan de 
Merwedestraat - Volkerak, zal omgetoverd worden tot een groot 
vermaak centrum voor groot en klein.  
Botsauto’s, draaimolen, spin, rups, funhouse, pony´s en diverse 
andere attracties en optredens in en om de feesttent dragen bij  
om er weer een echt feestweekend van te maken.  
 
Programma 

 Vrijdag 1 september is de kermis vanaf 15.30 tot 24.00 uur 
geopend. In de feesttent, vanaf 20.00 uur draaien de DJ´s van 
Soundwaveproductions.  

 Zaterdag 2 september is de kermis vanaf 13.30 tot 24.00 uur 
geopend. In de feesttent vanaf 20.00 uur livemuziek. 

 Zondag 3 september is de kermis vanaf 13.30 tot 23.00 uur 
geopend. Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag 
voor jong en oud.  

 
Voor een muzikale opluistering hebben wij voor u de  
Holland Party on Tourshow met diversen liveoptredens uitgenodigd.  
Het feestgedruis zal door de DJ’s van Soundwaveproductions 
afgesloten worden. 
 
Hopelijk kan en zal iedereen dan terugkijken op een geslaagd en 
gezellig weekend “ OP ACHT ”. 
 
Kermis commissie Acht 
Voor meer informatie, ga dan naar: www.acht.nl 
Facebook : kermis.Acht  

nicol_000
Notitie
diverse  zonder n
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De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: Gesloten 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 
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Toeterij eNVee 

 
 

 
Toeterij eNVee is een blaaskapel uit Eindhoven. De eNVee’ers zijn 
een gezellige club mensen die veel plezier hebben in het maken van 
muziek. We kunnen op dit moment nog wat aanvulling gebruiken om 
onze nummers nóg mooier te laten klinken.  
 
Bespeel je: Bariton of Trombone of Alt/Tenorsaxofoon en spreekt een 
blaaskapel je aan? Neem dan contact op met: 
Toeterij eNVee  
Ed van den Munckhof - Eindhoven 
email: inzettoeterij@hotmail.nl 
 
Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend een keer meespelen tijdens een van 
onze repetities. 
 
Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
Wijkcentrum De Mortel - Achtste Barrier/Eindhoven. 

Hart voor Acht 
 
 
Dit jaar kon elke vereniging of stichting in Eindhoven, Veldhoven en 
Wintelre zich inschrijven om deel te nemen aan de Clubkas 
Campagne. Een bank in Eindhoven-Veldhoven heeft een deel van 
haar winst beschikbaar gesteld aan het verenigingsleven.  
Elk lid van de bank mocht zijn of haar stem uitbrengen op  
5 verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. 
 
Op woensdag 17 mei is Hart voor Acht samen met andere 
verenigingen en stichtingen uitgenodigd om een geldprijs in ontvangst 
te nemen. Wij hebben een bedrag van iets meer dan € 700,00 
ontvangen, te danken aan 107 stemmen van de 18.000.  
Trots zijn wij op al de leden van de bank die op Stichting Hart voor 
Acht hebben gestemd. Hiermee wordt bevestigd dat het doel van de 
Stichting als waardevol wordt gezien en geeft het bestuur de 
mogelijkheid om haar werk te blijven voortzetten.  
 
Nogmaals bedankt, Bestuur Stichting Hart voor Acht.  

Gebruiker
Notitie
Alle instrumenten met een kleine letter
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Kracht op Acht 

 
 

De Achtse Dorpskwis 2017!!!! 
 

Het doek kan bijna open... 
De dichte mist begint op te trekken... 

De deur van het dorpshuis staat al op een kier... 
 

70 vragen 
15 puzzels  

8 opdrachten 
24 inschrijvingen 

2 samengevoegde teams  
1 rondje Acht 

De rest nog in de wacht.... 
 

Ssssssspannend zo'n kwisssssss!!! 
 
Ook meedoen? 
Inschrijven kan nog steeds via het inschrijfformulier op de Facebook 
pagina van kracht op acht of site.acht.nl. 
We zien jullie graag sowieso op 1 zaterdag in september en op 1 
zaterdag in oktober, maar misschien nog wel eerder....  
 
Kwisavond in Acht:    23 september 
Feestavond in het Dorpshuis:  14 oktober 

Leny
Notitie
Kracht op Acht (hoofdletter K en A)
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Een praktijk in Acht voor coaching, 
stresscounseling en 

natuurgeneeskundige- en NES therapie. 
Begeleiding van mensen op weg naar 

bewustwording, gezondheid en welzijn. 
Burnout, stressklachten, leefstijl, 

voeding, nek- en schouderklachten, 
vermoeidheid en levensvragen zijn 

voorbeelden uit de praktijk. 

 
Voor vragen: 

Corné Simons, Jo Soeslaan 7,  
5626 HC Eindhoven, 06-55 98 35 32 

www.transform2health.nl 
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 Only SHE Fitness 
 
 

Met de opkomst van low budget fitnesscentra, de vele bootcamp 
verenigingen en Personal Trainers vonden wij het tijd voor iets 
anders. 
 
Wij, Monique en Natasja, zijn daarom Only SHE Fitness gestart. Een 
sportstudio waar wij Small Group Training aanbieden en Personal 
training (ook in duo-vorm) in combinatie met (persoonlijk) 
voedingsadvies. 
 
Wat maakt ons dan zo uniek ten opzichte van de voornoemde 
concepten? 
Only SHE Fitness is een sportstudio voor vrouwen, door vrouwen 
waar persoonlijke begeleiding door professionele trainers voorop 
staat.  
Of je nou deelneemt aan de Small Group Training (maximaal 8 
deelnemers per sessie) of gebruik maakt van Personal Training, er is 
altijd genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht, zodat we samen 
jouw doel kunnen bereiken. 
 
Core Power 
Als eerste in Eindhoven maken wij gebruik van Core Power, een 
krachtig trainingsprogramma waarbij we back-to-basic gaan. Kracht, 
conditie en coördinatie komen samen.  
Je lichaam fitter maken door basisvaardigheden: trekken, duwen, 
tillen, dragen, rennen et cetera in combinatie met het gebruik van 
stoere hulpmiddelen (o.a. aquabags, sandbells, battleropes).  
De mogelijkheden hierin zijn oneindig, zodat je jezelf kunt blijven 
uitdagen! 
 
Get Inspired! 
Ben jij benieuwd of jij jouw doel kunt bereiken samen met ons? Kom 
dan gerust een keertje langs in onze sportstudio.  
 
Only SHE Fitness 
Boschdijk 738 
5624 CL  Eindhoven 
www.only-she.fitness 
info@only-she.fitness 
 

Advertorial 

Gebruiker
Notitie
De tekst staat denk ik op uitvullen.

Gebruiker
Notitie
Een op volgende regel

Gebruiker
Notitie
Kom op volgende regel

nicol_000
Notitie
komma

Karin
Notitie
staan hier niet heel veel spaties tussen
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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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Basisschool St. Antonius Abt 

 
 
 
Beste mensen, 
Hier wat berichten uit het onderwijs. Wie kunnen er nu eigenlijk beter 
iets vertellen over onze school en hun klassen dan de kinderen zelf. 
Dat we met elkaar en voor elkaar een fijne en goede school willen 
zijn, blijkt wel uit een aantal korte interviews van de kinderen. Onze 
journalisten in spe uit groep 8, zijn enkele vragen gaan stellen in de 
verschillende groepen. Veel leesplezier alvast en we zullen elkaar 
vast nog wel in en om de school zien de laatste paar schoolweken 
van het jaar. Bijzonder om te vermelden is toch nog wel dat juffrouw 
Sanny na 43 jaar van haar pensioen kan gaan genieten en wij gunnen 
haar dit van harte. Er zijn nog genoeg activiteiten voordat de grote 
vakantie begint, zie hiervoor de website en/ of de schoolkalender. 
Namens het hele basisschool team alvast een fijne vakantie en we 
zien elkaar in het nieuwe schooljaar! 
 
Interview met: Stefan uit gr. 4, afgenomen door: Liselot. 

St. Antonius Abt is een fijne school, omdat de school is heel fijn, 
dus eigenlijk alles. Ik ben goed in, alles maar: woordenschat daar 
ben ik minder goed in. Onze klas is bijzonder, omdat we veel 
kinderen hebben! Dit wil ik nog zeggen tegen alle kinderen: dit is 
een hele leuke school! Later wil ik graag: profvoetballer worden en 
dan ga ik: voetballen. 

 

Interview met: Brad uit gr. 5, afgenomen door: Liselot. 
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat we leuke gymlessen 
hebben en het buiten spelen is leuk! Ik ben goed in spelling, maar: 
rekenen daar ben ik minder goed in. Onze klas is bijzonder, omdat 
ze veel tussen de lessen door praten en dat is wel gezellig. 
Dit wil ik nog zeggen tegen alle kinderen: het is een leuke school 
met veel leuke kinderen. Later wil ik graag: automonteur worden en 
dan ga ik: heel veel auto’s maken bij een eigen bedrijf. 

 

Interview met: Madelief uit gr. 6, afgenomen door: Liselot. 
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat het fijn is dat er I-pads 
zijn en we hebben een groot speelplein! Ik ben goed in, spelling en 
rekenen maar: knutselen daar ben ik minder goed in. Onze klas is 
bijzonder, omdat iedereen heel lief en aardig is tegen elkaar. Dit wil 
ik nog zeggen tegen alle kinderen: dat iedereen lief en aardig moet 
blijven tegen elkaar. Later wil ik graag: dierenarts worden en dan ga 
ik: het liefst met vee werken. 

nicol_000
Notitie
spatie weg
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Basisschool St. Antonius Abt 

(vervolg) 
 
 

Interview met: Daphne uit gr. 7, afgenomen door: Liselot. 
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat we niet zo’n hele grote 
school hebben en niet hele grote klassen.  
Ik ben goed in: rekenen, maar: woordenschat daar ben ik minder 
goed in. Onze klas is bijzonder, omdat heel drukke klas is. 
Dit wil ik nog zeggen tegen alle kinderen: het is een super toffe 
school. Later wil ik graag: mama worden en dan ga ik: heel leuke 
dingen doen met mijn kinderen! 

 

Interview met: Diede, afgenomen door: Liselot. 
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat we een leuke 
speelplaats hebben en leuke klassen. Ik ben goed in: rekenen, 
maar: schrijven daar ben ik minder goed in. Onze klas is bijzonder, 
omdat we een gezellige klas hebben met leuke kinderen. 
Dit wil ik nog zeggen tegen alle kinderen: we een leuke school 
hebben met alle kinderen. Later wil ik graag: juffrouw worden en 
dan ga ik: les geven aan groep 8! 

 

Interview met: Liselot, afgenomen door: Liselot.  
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat het niet een al te grote 
school is. Ik ben goed in: knustelen , maar: rekenen daar ben ik 
minder goed in. Onze klas is bijzonder, omdat we een groep zijn 
die heel close zijn met elkaar! Dit wil ik nog zeggen tegen alle 
kinderen: zet hem nog op al die jaren die je er nog op moet zitten. 
Het is een top-school met top-leerkrachten. Dank je voor de TOP 
schooljaren. Later wil ik graag: ontwerpster worden en dan ga ik: 
alles ontwerpen, maar vooral kleren. 

 

Interview met: Tess uit gr. 3B, afgenomen door: Kristy en Harm.  
St. Antonius Abt is een fijne school, omdat er veel vriendinnetjes op 
zitten. Ik ben goed in: kleuren, maar: bouwen daar ben ik minder 
goed in. Onze klas is bijzonder, omdat de juffrouw heel lief is!  
Dit wil ik nog zeggen tegen alle kinderen: weet ik niet. Later wil ik 
graag: dokter worden en dan ga ik: alle mensen helpen. 
 
 
 
 
 
De interviewers: 
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Achtse Revue 

 
 
 

Een jurk 
Een kooi  

En een feest 
 
Is de bijzondere titel van onze productie 2017.  
Deze tragikomedie staat wederom onder de regie van  
Raoul op ’t Hoog en is geschreven door Jorg van den Kieboom. 
Met veel plezier hebben we de afgelopen maanden gerepeteerd.  
 
Wij hopen dat u straks ook zoveel plezier beleeft aan de voorstelling 
van:      “Een jurk  

Een kooi 
En een feest” 

 
Noteer de volgende data alvast in uw agenda want 1 augustus start 
de kaartverkoop. 
 
Zaterdag 4 november (sponsoravond), zondag 5, woensdag 8,  
vrijdag 10 (sponsoravond), zaterdag 11 en zondag 12 november. 
Alle uitvoeringen uitgezonderd zondag 12 november zijn 
avonduitvoeringen. 
 
Kaarten zijn vanaf 1 augustus digitaal te bestellen.  
Op de website kunt u lezen wat te doen om de kaarten te reserveren. 
 
Tevens zijn er kaarten te verkrijgen bij bakkerij ‘de Leyer’ en 
‘bloemenmaatje’. 
 
Meer informatie: http://www.achtserevue.nl/ 
Wilt u meer over ons weten, kijk dan ook eens op onze vernieuwde 
website. U vindt daar informatie en leuke foto’s van onze eerdere 
voorstellingen. 
 
Maria de Ruijter 
secretaris 

Gebruiker
Notitie
Door de " staat een kooi niet mooi onder een jurk. Ik zou de "boven en onder weghalen

nicol_000
Notitie
laatste / weg halen
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Kerstmarkt op Acht 

 
Kerstmis? Nu al?  
We zijn er inderdaad vroeg bij dit jaar maar dat heeft een reden. We 
willen dit jaar al vroeg in beeld hebben op hoeveel kraamhouders we 
kunnen rekenen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens gaan 
nadenken over een nieuwe, betere opstelling van de kramen en 
feesttent. 
 
Bovendien kan iedereen de datum nu al in de agenda zetten als  

 
“Niet te missen: Kerstmarkt op Acht 2017”! 

 
Dus noteer: 

 Wanneer:  Zondag 17 december 2017 
 Tijd:   Van 13 uur tot 19 uur, kraamhouders tot 17.30 
 Waar:  Dorpsplein rondom de kiosk 
 Sfeer:  Kerst in dorpse en winterse sferen 
 Wat:   Kerstmarkt met aan kerst gerelateerd producten,  

  activiteiten voor de kinderen en natuurlijk een natje  
  en een droogje. 

 
Het belooft ook in 2017 weer een gezellige kerstmarkt te worden met 
veel bezoekers van zowel binnen en buiten Acht! Zou je graag een 
kraam willen huren? Dat kan al vanaf € 25,- per kraam voor de gehele 
dag. 
 
Geïnteresseerde kraamhouders wordt gevraagd een mail te sturen 
naar: kerstmarktopacht@outlook.com  
U zult dan een bevestiging ontvangen voorzien van onder andere 
handige tips om uw producten aan de man te brengen. 

Gebruiker
Notitie
uur toevoegen
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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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Vrienden van de dierenweide 

Activiteiten 
 
 
Misschien denkt u wel dat er niets gebeurt op de dierenweide maar 
niets is minder waar. De afgelopen weken werd er flink geklust. 
 
De duiventil is gerepareerd.  
De rotte houten platen zijn 
vervangen en de duiventil kreeg 
een mooi kleurtje: groen en wit. 
 
De huidige stal kan ook nog goed 
gebruikt worden.  
Na wat reparatie werkzaam-
heden en een pot ‘bielzenzwart’ 
kan hij weer een hele tijd mee.  
De zijkant met de rotte planken 
en de ruif zijn weggehaald.  
 
De kapotte pannen zijn 
vervangen en recht 
gelegd. 
 
Het opknappen van de 
vijver staat gepland in 
het voorjaar van 2018. 
 
 
 
 
Toekomst 
Met de gemeente zijn we in gesprek over de verdere ontwikkeling van 
de dierenweide. Wij streven naar een toegankelijke dierenweide voor 
iedereen. 
 
Komt dat zien! 
Over ongeveer 1 week na het verschijnen van dit blad zullen er 
lammetjes worden geboren. En ondertussen is het erg aandoenlijk om 
te zien dat er op de weide een heuse liefdesband is ontstaan tussen 
één van de hertjes en een kalkoen. 
 

Gebruiker
Notitie
Ik vond de foto van "nat"leuk bedacht maar het is moeilijk om hem te plaatsen. Zou hij misschien (heel wat kleiner) boven het luikje geplaatst kunnen worden Raymond?
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
Juni  
 16 Uitgave Kijk op Acht nr. 3 
 20 School Dorpsraad bijeen-
  komst 
 24 Buurt preventie bedank-
  dag 
 24 Zinderend Acht  

 
Juli 
 1 SJB zomerbingo 
 2 VVA penalty bokaal 
 11 Ariens toneel 
 

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  

Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 5 september voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 22 september . 
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. 

 
 
 
 

 Augustus 
 1 Vanaf nu kunt u kaarten 
  bestellen voor de Achtse 
  Revue 
 16 SJB: minidisco 
 
September 
 1-2-3 Kermis op Acht 
 5 Sluiting kopij voor uitgave 
  Kijk op Acht nr. 4 
 22 Uitgave Kijk op Acht nr. 4 
 
   

Gebruiker
Notitie
ander letterype gebruikt?
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