7de jaargang
2017

September - Oktober - November
Reünie Drumfanfare Acht
‘Boschdijk en aangrenzende wijken’
boek Ben Damen
Oproep werkgroep Eindhoven Noord
Wie doet ermee met Halloween?
Wie verslaat de Vroentjes?
Vrijwilligers Kermis in het zonnetje
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Van de redactie
’t Is weer voorbij…

Als redactie hebben we de goede gewoonte om na de zomervakantie
de voorbije zomer met elkaar door te nemen. Onze vakanties
passeren één voor één de revue. De één had wat meer geluk met het
weer en de locaties gehad dan de ander. Maar zo bleek, voor de
thuisblijvers was dat niet anders. Duidelijk werd in ieder geval dat er
zowel binnen als buiten ons dorp mooie locaties zijn waar je mooie
dingen mee kunt maken.
Het volgende ‘agendapunt’ bij onze bijeenkomsten is meestal
‘hoe is het met de kinderen’. Een aantal van hen is inmiddels heel ver
uitgevlogen en we bewonderen de verhalen en prachtige foto’s. Wat
een reizen maken zij en wat een leven! Ons dorp en hotel mama en
papa zijn een tussenstop om even bij te tanken en is, zo hopen wij,
een waardevol ankerpunt in hun drukke leven.

Eén voor een kregen ze zo verkering. Na heel veel van die bezoekjes
kwam ‘het meisje’ dan eindelijk een keer in Acht op bezoek,
bijvoorbeeld bij de kermis. Natuurlijk onder begeleiding (want stel je
voor…) en natuurlijk deden ze die verre reis met de fiets. Wat een
verschil met de reizen van nu...Inmiddels waren we aan de laatste
borrel van onze mooie zomeravond beland. Tja, de tijd vliegt en wij
vliegen af en toe ook. Toch zouden we graag wat minder herrie en
minder luchtvervuiling zien voor de toekomst van ons dorp, onszelf en
die van onze kinderen. Wat zouden ze denken van de fiets?
Je ziet veel en vervuilt … juist, niets. Mooi gesprekspuntje voor het
ankerpunt in hotel mama en papa?

We wensen u veel leesplezier met deze Kijk op Acht. Kopij voor het
volgende nummer kunt u tot 7 november voor 18.00 uur mailen aan
redactie@kijkopacht.nl
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We spraken daarover met een Achtenaar op leeftijd.
Nou, vroeger ging dat heel anders, vertelde hij. We hebben het over
de tijd dat de helft van Acht nog uit boeren bestond. Die boeren,
vrouwen en hun hard meewerkende kinderen hadden alleen op
zondagavond vrij. De jongens en jonge mannen gingen er dan met de
fiets op uit. Best, Sint-Oedenrode en soms zelfs helemaal naar
Leende. Een uur heen, en een uur terug. Via-via hoorden ze op welke
boerderijen ‘de meiden’ woonden, en daar gingen ze dan heen. In de
keukens gingen de stoelen voor onze Achtse jongens aan de kant en
dan werd er gedanst.
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Rectificatie

e-mailadres Antonius

In onze vorige uitgave is een niet juist e-mailadres vermeld bij het
artikel over het Antonius. Wilt u deelnemen aan de activiteiten dan
kunt u mailen naar:
Frank Smulders: f.smulders@zorggroepsintmaarten.nl

Dorpskwis checklist
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Buurtpreventie Acht

Waarschuwing voor gebruik lachgas door jongeren!
Onze buurtpreventen vinden regelmatig slagroompatronen op straat.
Deze patronen worden door jongeren gebruikt om high te worden van
het lachgas dat daar in zit. Dit lijkt erg onschuldig maar er zitten veel
meer risico's aan verbonden dan dat u misschien denkt. We willen alle
ouders waarschuwen voor deze hype onder de jongeren! Studio040
heeft hier een reportage over gemaakt.
Deze is terug te kijken door de QR-code te scannen!
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Aanmelden als buurtprevent of voor WhatsApp
Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in ons dorp door mee te draaien
als buurtprevent? Of wilt u aangesloten worden bij de WhatsApp
groepen om heel snel zelf een berichtje te sturen of juist te ontvangen
dat er iets niet in orde is? Stuur dan een mailtje naar
buurtpreventieacht@gmail.com of bel naar 06 - 11 44 84 99.
Waardering door financiële donatie
Hopelijk waardeert u de inzet van onze buurtpreventen zeer. Het zou
ons zeer welkom zijn als u misschien deze dank en waardering om wil
zetten in een geldelijke bijdrage. We kunnen dan aanvullende
middelen aanschaffen waardoor we nog beter de buurtpreventie in
kunnen vullen.
U mag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL75 ABNA 05 72 68 52 70 t.n.v. A. Siepel-Arentzen
onder vermelding BP8.
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Nagel Salon
“My Wish”
Manicure, acrylnagels en
gellak
Haringvliet 22
5626 CJ Eindhoven
06 - 46 09 52 57

Vrienden van de Dierenweide

Grasmaaier
De voorbije weken zijn er weer de nodige zaken gepasseerd:
 Zoals in de vorige editie van Kijk op Acht al aangegeven, zijn de
duiventil en het bestaande nachthok onder handen genomen
door een aantal van onze vrijwilligers.
 Omdat het gras in de weide zo hoog staat heeft Piet zijn
“vrijwilliger” opgeroepen, en jawel sedert een paar weken staat
er tijdelijk een pony in de dierenweide, die als een natuurlijke
grasmaaier zijn werk doet.
 Verder is er weer uitbreiding van het aantal dieren geweest met
twee geitenbokjes en een geitje. Ook is er nog uitbreiding
geweest met jonge loopeenden.

Presentatie dorpsvergadering
Inmiddels hebben we een presentatie gehouden tijdens een
dorpsraadvergadering en daar onze bedoelingen met de dierenweide
toegelicht. In het kort: een dierenweide voor en door de Achtenaren.
Onze intenties liggen vast in een ondernemingsplan dat de
instemming heeft van de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft
ook de bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een
werkgebouw van ca 9x3m dat zal bestaan uit nachtonderkomen,
opslagruimte, keukentje en toilet. We verwachten de openstelling van
de dierenweide in het voorjaar 2018 te kunnen realiseren.
Gebruiksovereenkomst
De contacten met de gemeente (de wethouder, gebiedsmanager en
gebiedscoördinator) verlopen voorspoedig en het is prettig dat
we allen, zowel de gemeente als de stichting, streven naar een relatie
waarbij de dierenweide langjarig is geborgd.
Hiertoe wordt op dit moment een gebruiksovereenkomst tussen de
gemeente en de stichting opgesteld.
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Sinaasappelschillen
Wat ook nog vermeld moet worden is dat er nog steeds mensen
sinaasappelschillen in de dierenweide gooien, ondanks dat we toch
duidelijk aangegeven hebben dat dat niet wenselijk is. Mocht iemand
getuige zijn dat zich dit weer voordoet dan s.v.p. de mensen daarop
aanspreken. Het gaat echt ten koste van de gezondheid van de
dieren.

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

10

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

5 November in ´t Tejater ke Best
´Vuur Aarde Metaal Water Hout´
Dé Bigbang! en Carola Eijsenring
Samen vertolken zij 5 elementen middels percussie en prachtige poëzie

Max de Bossustraat 1
5684 CG Best
www.tejaterke.nl
www.de-bigbang.nl

Aanvang 13.30 uur
Eindtijd: 17.00 uur
Inclusief pauze

Zonnebloem
Kienen

Wij willen u graag uitnodigen voor onze kienavonden.
Deze worden gehouden in het Antoniushuis, in zaal ‘De Amstel’.
Op deze kienavonden is iedereen welkom, zowel jong als oud.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het kienen begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
De komende data voor 2017 zijn:
26 september, 24 oktober en 28 november.
De avonden worden verzorgd door onze vrijwilligers en de opbrengst
van het kienen is bestemd voor het Zonnebloemwerk, zodat we de
bijdrage van de gasten voor activiteiten zo laag mogelijk kunnen
houden.
Bezoekgroep Acht
Contactadres: Maasstraat 51, 5626 BB Eindhoven
Tel. 040 - 262 36 57
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl
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Gymnastiekvereniging ARS

Start nieuw turnseizoen

Vanaf maandag 4 september zijn de wekelijkse kleuter- en turnlessen
weer gestart voor de recreatiegroepen bij Gymnastiekvereniging ARS
in Woensel.
Ook de damesconditiegroep voor 55+ dames is weer gestart.
Is het je wens om ooit zo goed te kunnen turnen als Sanne Wevers,
Tisha Volleman of Epke Zonderland kijk dan eens op ons lesrooster.
Er is vast wel een gymzaal bij jou
in de buurt.
Voor actuele lesinformatie kun je
terecht op onze website:
www.Gymnastiekvereniging-ars.nl
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Nieuws van de Dorpsraad

Opknappen Kiosk
Bladderend schilderwerk, kapot plafond, verwaarloosd groen, kapot
tegelwerk, lege bloembakken, kapotte lampen. Het is duidelijk dat de
kiosk in het centrum toe is aan een grote opknapbeurt: we moeten
restaureren, schilderen, nieuwe verlichting aanbrengen en de
omgeving aanpakken. Maar we zijn ook benieuwd of er onder de
bewoners ideeën zijn om de kiosk op zo’n manier aan te pakken dat
we de kiosk vaker kunnen gebruiken.
Daarom doen we een oproep aan iedereen: bewoners, bedrijven,
schilders en ontwerpers. Wie heeft er een creatief idee om de kiosk
weer nieuw leven in te blazen, of wie helpt graag mee om de kiosk
weer op te knappen? Laat het ons weten!

Heiwerkzaamheden GDC
Op het industrieterrein GDC wordt een nieuw warehouse gebouwd.
Om dit te realiseren, zullen er vanaf de laatste week september
heiwerkzaamheden plaatsvinden. Dit heien duurt ongeveer zes tot
zeven weken en vindt plaats tussen 7.00 uur en 16.30 uur.
Volgende vergadering Dorpsraad
Binnenkort is er weer een nieuwe openbare bijeenkomst van de
Dorpsraad. Zodra bekend is wanneer deze plaatsvindt, ontvangt u een
uitnodiging in de brievenbus. Mocht u in de tussentijd vragen,
opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons
op.

Dorpsraad Acht, info@dorpsraadacht.nl, www.dorpsraadacht.nl
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Vrijwilligers Kermis Acht in het zonnetje gezet
Tijdens het eerste weekend van september hebben we weer genoten
van de kermis op Acht. Het was dit jaar de vijftiende keer dat de
kermis op het Merwedeveld georganiseerd werd. Ook dit jaar lag de
organisatie in handen van de broers Ad, Nico en Peer van der Heijden
(zie foto voorzijde kaft). Vanwege dit jubileum vonden we het als
Dorpsraad een goed moment om deze heren in het zonnetje te zetten.
Onder groot applaus werden zij, en alle andere top vrijwilligers,
bedankt voor hun tomeloze inzet!
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8 Star Singers

Zangers (m/v) gezocht!

Gospel- popkoor The 8 Star
Singers zoekt zangers. Mannen en
vrouwen zijn welkom. Het koor
zingt vierstemmig en repeteert
wekelijks in Acht.
Het koor repeteert elke woensdag
van 19.45 - 22.00 uur in het zaaltje
naast de kerk. Zij zingen in alle
talen en leren de liedjes stap voor
stap. Gezelligheid vindt het koor ook belangrijk, dus ze doen af en toe
ook iets leuks met z’n allen.
Meer informatie: Interesse?
Bel dan even naar koorlid Ans van Grinsven,
06 - 22 58 55 89 of stuur een mail aan: 8starsingers@gmail.com
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Concert in de kerk St. Antonius Abt
Kupalje uit Minsk

Op zondag 1 oktober zult u kunnen genieten van
de muzikale samenwerking tussen 4 musici die al
jaren 3 weken hun woonplaats Minsk inruilen voor
een stekje in Brabant. Het ensemble bestaat uit
een soliste die een bijzonder instrument bespeelt, de Wit Russische
cimbaal, haar naam is Tatjana Jeletskaya. De drie andere solisten
zijn: Inna Rusinovskaya, sopraan, Viktor Strelchenia tenor en Nicolai
Serdobov, pianist.
Het concert is een benefietconcert. De stichting Pomosjtsj (hulp)
Minsk gaat zich in 2017 en 2018 inzetten voor “vergeten ouderen in
Minsk”. Er is een collecte waarbij u de gelegenheid krijgt om een
financiële bijdrage te geven voor het inrichten van de kamers in een
opvanghuis en voor een studieweek voor een delegatie hier in
Eindhoven e.o. We rekenen op uw gulheid.
Het concert duurt ongeveer 60 minuten De toegang is gratis en het
begint om 15.00 uur.
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Achtse Revue
Toneel 2017

Een jurk
Een kooi
En een feest
Gaat zaterdag 4 november (sponsoravond) in première!
Aansluitend spelen wij op zondagavond 5, woensdagavond 8,
vrijdagavond 10 (sponsoravond), zaterdagavond 11 en zondagmiddag
12 november.
Dit betekent voor ons dat we nog 2 maanden keihard moeten werken.

Dat betekent voor u:
 Dat de kaarten alweer in de verkoop zijn.
 Dat u nog sponsor of ‘vriend’ kunt worden van onze vereniging.
 Dat we weer een uitdagende en gezellige avond of middag voor
u in petto hebben.

Kerst
Zaterdagavond 23 en zondagmiddag 24 december spelen wij in het
dorpshuis ‘Scrooge’. Een kort familiestuk met medewerking van
4 zeer jonge Achtse gastspelers. Het geheel wordt omlijst met
kerstmuziek. Op zaterdag verleent zanggroep Cascade haar
medewerking en de zondag voorstelling wordt afgesloten met
een ameezing kerst.
Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage slaan wij uiteraard niet af.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan raden we u aan te reserveren
via achtserevue@gmail.com.
Kaarten voor “een jurk een kooi en een feest” zijn 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 Leijer en
Bloemenmaatje.
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Zondag 17 december treft u ons weer aan op de kerstmarkt met een
hapje en een drankje. In tegenstelling tot andere jaren is dit niet de
afsluiting van ons toneeljaar.
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Stichting Jeugdbelangen Acht

Na een relaxte zomervakantie kijken we weer vooruit naar de
komende activiteiten die op de planning staan.
Zaterdag 30 september: Meidenavond
Voor alle meiden uit groep 3 t/m 8.
Een echte girlsnight out!
 Vanaf 19.00 uur zijn alle meiden
welkom voor een avondje
verwennerij. Haren invlechten,
nagels lakken, workshops en
een goed gevulde goodiebag!
 Om uiterlijk 20.30 uur mogen
de meiden van groep 3 en 4
worden opgehaald.
Voor de andere meiden gaat de avond door tot 21.00 uur.
Entree is € 3,00.

Activiteiten in november:
 11 november: lampionoptocht voor iedereen
 18 november: dorpskwis junior voor groep 6 t/m 8
 19 november: speelgoedmarkt
Meer informatie hierover volgt snel!
Opgeven
Wil je meedoen aan een van onze activiteiten? Geef je dan op door
een mail te sturen naar jeugdbelangen@sjbacht.nl
Deelname is altijd op eigen risico.
Meer informatie:
Kijk daarvoor op de website van SJB: www.sjbacht.nl of volg SJB op
facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht
Alle activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van de school.
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Zaterdag 7 oktober: 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. De zaal is open vanaf 18.15 uur.
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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

Kinderopvang Dikkie & Dik

Beste Achtenaren,
Alweer een tijdje geleden maar wij zijn heel blij dat we, als
kinderdagopvang Dikkie & Dik in Acht, weer in het mooie krantje
“Kijk op Acht” staan.

Sinds een paar maanden ben ik, Lobke Sanders, werkzaam als
assistent locatiemanager bij Dikkie & Dik in Acht. Ik ben trots deel
uit te maken van de organisatie en te werken met hele leuke en
enthousiaste pedagogisch medewerksters die met heel hun ziel en
zaligheid voor (uw) kinderen zorgen. Zowel in de peuterspeelzaal als
in de dagopvang wordt er heel hard gewerkt zodat alle kinderen volop
kansen krijgen om samen te groeien, zich te ontwikkelen en te
genieten in een veilige omgeving.

Als voorloper op het uitgroeien tot een kindcentrum start
kinderdagopvang Dikkie & Dik in Acht na de herfstvakantie met de
gratis speelinloop, op woensdag 25 okt van 8.45 uur tot 10.15 uur.
Daarna elke woensdagochtend in de schoolgaande weken.
Een ontmoetingsplek voor kinderen om te spelen met uitdagend
spelmateriaal en andere kinderen. Voor ouders: informatie over
kinderen, spelen en opvoeden. (Ook voor ouders met kinderen
op de dagopvang tot 2 jaar en 3 maanden).
Kom kennismaken, gezellig! U kunt zich aanmelden via
Lobke@dikkie-en-dik.nl of even binnenlopen (ik ben aanwezig op
maandag, dinsdag en donderdag). Tot ziens!
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Acht is een dorp in ontwikkeling en de basisschool en kinderdagopvang Dikkie & Dik sluiten daaropaan. Als spilcentrum zijn we in
gesprek om in 2020 een kindcentrum te vormen. Waar we optimaal
samenwerken om een doorgaande leerlijn voor leerlingen van
0-12 jaar te realiseren. Waar kinderen de kans krijgen zich volop te
ontwikkelen. Waarin we naschools aanbod kunnen bieden waarbij
de talentontwikkeling van kinderen voorop staat. De veiligheid van
het dorp en de mooie samenwerking met allerlei verenigingen is
hierbij het uitganspunt. Samen groeien doen we met het hele dorp.
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Kerknieuws

Wat zit er in de planning?

Enkele dagen geleden was het Prinsjesdag: de koning mocht de
regeerverklaring voorlezen zodat we weten wat we mogen
verwachten. Het begin van een werkjaar is een mooie gelegenheid om
vooruit te kijken: wat zit er in de planning?
Om te beginnen een kleine verbouwing in de zaal bij de kerk. Het
huidige keukenblokje heeft zijn tijd gehad en zal vervangen en
uitgebreid worden door een nieuw keukentje met ook gelegenheid om
te koken. Hierdoor kunnen we de zaal ook gebruiken voor de
Alfacursus waarover u in het parochieblad meer kunt lezen.
Eind december zullen "The 8 Star Singers" o.l.v. onze organist dirigent Wally Suha een kerstconcert verzorgen in de kerk.

‘Omgekeerd huisbezoek’
Een aantal andere activiteiten zullen natuurlijk gewoon doorgaan,
waaronder het ‘omgekeerd huisbezoek’. Iedere maand krijgen
zo 'n 100 adressen een uitnodiging in de bus om op een avond op de
koffie/borrel te komen bij het pastoraal team. De opkomst varieerde tot
nu toe van 2 tot 17 deelnemers. Schroom niet als de uitnodiging bij u
in de bus valt: het zijn tot nu toe altijd heel mooie avonden geweest
waar we op een gezellige manier kennis konden maken met elkaar.
Meer informatie: KerkTrefCentrum (KTC)
Tel: 040 - 269 75 61 (ma t/m vr 9.30 -12.00 uur) of 040 - 262 17 41
Reis Sint-Petersburg: Hans Lapré, tel: 06 - 53 31 29 26
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‘Marktmissie’ en reis Sint-Petersburg
In maart 2018 zullen we met belangstellenden uit de parochie een reis
maken naar Sint-Petersburg en o.a. de Hermitage bezoeken. De hele
week hebben we een Nederlandstalige gids ter beschikking. Mocht u
interesse hebben: op vrijdag 3 november is er een informatieavond in
het KerkTrefCentrum (KTC) van de St. Petruskerk.
Daarnaast is het de bedoeling om op 19 mei 2018 een "marktmissie"
te houden op de Woenselse Markt. We gooien de deuren van de kerk
open en zullen mensen actief uitnodigen om een kaarsje op te steken,
een intentie neer te schrijven of gewoon een moment stil te zijn. Het is
een antwoord op de vraag van onze bisschop om meer missionair te
zijn.
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Interview

De Vroentjes
Gaat het echt gebeuren, gaan de Vroentjes voor de derde keer achter
elkaar de Dorpskwis winnen? Uw redactie begaf zich in het hol van de
leeuw, om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen en of ze acht
tipjes van de sluier willen oplichten.
Tips
Marleen, Ineke en Suzanne
van Vroenhoven, alle drie getrouwd
met slimme mannen, verwelkomen
ons. We zitten net aan de koffie of
we hebben meteen de eerste tip te
pakken.
Tip 1: zorg voor een goed kwishuis.
Een beetje ruimte is wel makkelijk.
In de woonkamer komen extra
tafels te staan, zelfs de speeltafel
van de kinderen wordt leeggehaald, overal werken groepjes mensen.
Ineke: “Rond de twintig mensen doen mee, ooms, tantes, neefjes en
nichtjes en wat vrienden uit Acht en omgeving”.

“Het is ook belangrijk dat je een gemêleerd gezelschap (Tip 2) hebt ,
zegt Suzanne. ,,Bij ons zitten juffen, mensen uit de zorg, horeca en
bedrijfsleven. We hebben ouderen en kinderen, alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd. We zijn ook actief in het verenigingsleven
waardoor je ook weer veel hoort. En wat betreft de vragen over Acht,
de Van Vroenhovens wonen al vanaf 1750 op Acht en we zijn zeker
de vijfde generatie. Mijn vader en zijn broers bespreken de vragen uit
Acht langdurig. Ze houden hele discussies”.
Taakverdeling
De taakverdeling is helder iedereen weet wat hij moet doen, Marleen
is een goede gastvrouw (Tip 3) en zorgt ervoor dat de meegebrachte
hapjes en de drankjes verdeeld worden.
“Het eerste jaar hebben we niks gedronken zo waren we met de kwis
bezig”, vertelt Marleen. Ineke doet de buitenvragen en Suzanne speelt
niet mee, maar delegeert de vragen.
Zij is een goede teamcaptain (Tip 4).

“Ze gaat er met de zweep over”, zegt Marleen lachend. “Ze trekt alles
weg wat te lang duurt en dan worden de categorieën gewisseld”.
Suzanne: “Het moet niet te fanatiek worden hoor, we werken hard,
maar we zorgen er wel voor dat het gezellig is”.
Wij, van de redactie, kijken elkaar een keer aan en denken:
“Tot zover komen wij ook een heel eind, maar is er nog meer wat we
moeten zien te achterhalen zodat wij toch ook in de buurt komen van
de top drie”.
Het Dorpsblad

Ja en dan komen Tip 5 en 6 aan de beurt; houd alles in de gaten wat
er gebeurt in het dorp gedurende het jaar en bewaar het Dorpsblad,
want daar kan je alles in terugvinden. U begrijpt dat wij, de redactie,
dit toch wel de belangrijkste tip vinden.

23 september is het dan zover. De 4de editie van de Dorpskwis. We
zijn benieuwd naar de vragen en gaan er weer fanatiek tegen aan.
Wie er gaat winnen is nog spannend, dat horen we op 14 oktober
tijdens de feestavond in het Dorpshuis. De winnaar ontvangt de
wisseltrofee en de eer.
Wij hopen dat wij u, deelnemers van de kwis, wat wijzer hebben
gemaakt met deze informatie.
Maken we een kans? “Tuurlijk, we gaan gewoon weer onze stinkende
best doen en alle tips toepassen”. Veel plezier met z’n allen!
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En dan zijn we aangekomen bij de laatste Tips 7 en 8; zorg voor een
goede internetverbinding en laat iedereen z’n eigen laptops
en tablets meenemen, zodat je niet op elkaar hoeft te wachten.
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J. de Leijer

Brood- en banketbakkerij
Waalstraat 64, 5626 AV Acht. Tel: 040-262 12 69

De lekkerste worstenbroodjes!
Maar ook biologisch speltbrood
en koolhydraatarm brood
Op maandag, dinsdag
en donderdag:

4 broden voor € 7,20

Sinterklaas

komt ook dit jaar weer naar ACHT!

Ja beste kinderen, ouders en grootouders op zondag 19 november is
het weer zover.
De Sint komt weer naar Acht, zoals altijd zal de Achtse
Sinterklaasvereniging de intocht weer begeleiden.
Net als in alle voorgaande jaren wordt de Sint rond 14.00 uur
verwacht bij het Shell benzinestation aan de Anthony Fokkerweg.
Natuurlijk zullen er ook weer voldoende zwarte pieten bij zijn die de
kinderen weer volop van snoepgoed zullen voorzien.
De Sint zal dan de tocht door Acht weer gaan afleggen op zijn trouwe
schimmel “Americo”.
Route
De route die de stoet gaat afleggen loopt van de Anthony Fokkerweg,
via de Verzetsheldenlaan, Rijnstraat richting de Kiosk.
Onderweg zal de Sint al menig handje schudden, maar op de Kiosk
krijgen alle kinderen de kans om de Sint de hand te schudden en
eventueel een foto te maken.

Bijdrage
De Sinterklaasvereniging wil er alle ouders en grootouders weer op
wijzen dat in de week na het inhalen, de leden van onze vereniging bij
alle bewoners in Acht zullen aanbellen met de vraag om onze
vereniging te steunen met een kleine of grotere financiële bijdrage.
Alleen dankzij uw bijdrage elk jaar kunnen wij blijven bestaan en ons
werk blijven doen voor al die Achtse kinderen.

27

Antonius
Hierna zal de Sint naar het Antoniushuis gaan om daar in de grote
zaal alle aanwezigen een handje te geven en een praatje te maken,
om zich daarna terug te kunnen trekken op zijn eigen kamer die hij elk
jaar weer in het Antoniushuis heeft.
Hier zal hij tot 6 december verblijven, want dan komt hij zoals
gebruikelijk in Acht weer afscheid nemen op de vaste standplaatsen
om daar de snoepzakken uit te delen.
Ook mogen de kinderen die dat graag willen bij hem op het paard
komen zitten.
De standplaatsen met de tijden staan op de “snoepzakbonnen” en
komen op www.acht.nl.
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Sinterklaas
(vervolg)

Intussen doen we dat nu al 95 jaar en daar zijn wij best trots op!
Het inhalen van de Sint, bezoeken van alle verenigingen in Acht, de
school, de bejaarden en natuurlijk weer de uittocht op
6 december kunnen wij alleen maar blijven doen dankzij uw financiële
steun! Reeds op voorhand weer onze dank voor deze steun!
Sint thuis
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om tijdens de Sinterklaasperiode de
Sint op uw bedrijf of bij u thuis te laten komen. Wij denken dan aan
families, vrienden of straten waar
meerdere gezinnen zijn
samengekomen, zolang het maar in
Acht is! Voor nadere info verwijs ik
u naar www.acht.nl/ (medio oktober
2017) waarop u kunt lezen bij wie u
kunt boeken en hoe de spelregels zijn.
Sinterklaasvereniging Acht.
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“DAT DURF IK WEL”

Start van regionale wervingscampagne
komt dichterbij
Verschillende scoutinggroepen uit regio Eindhoven hebben de koppen
bij elkaar gestoken om iets uitdagends op touw te zetten. Met deze
uitdagingen hopen ze nieuwe enthousiaste mensen te prikkelen om
eens te komen kijken wat scouting nu eigenlijk inhoudt.
Is het echt dat suffe clubje wat ieder weekend in uniform bij elkaar
komt om activiteiten uit te voeren, of zit er meer achter?
Ben jij iemand die wel van een uitdaging houdt en benieuwd is naar
wat voor leuks er bij Scouting wordt georganiseerd? Kijk dan op:
www.datdurfikwel.nl!
Ook kun je ons volgen via Facebook en Instagram.

Durf jij de uitdaging aan te gaan?
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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

Halloween
Partycreeps

Op vrijdag 27 oktober vindt de jubileumeditie van Halloween
op 8 plaats. Al voor het 10e jaar gaan de kinderen uit Acht griezelend
langs de deuren om in ruil voor een lekkere traktatie de spoken uit
ons dorp te verjagen. Inmiddels is Halloween een traditie geworden
die elk jaar grootser en enthousiaster wordt aangepakt door de
buurtbewoners.
Ben jij tussen de 2-14 jaar en wil jij op deze avond mee gaan
griezelen of ben je ouder en vind je het leuk om een groepje kinderen
te begeleiden? Geef je dan snel (uiterlijk woensdag 11 oktober) op
door het inschrijfformulier in te vullen via Google forms. Neem de
volgende link over in je browser: http://haloween2017.acht.nl
Deelname bedraagt € 1,00 per kind.
Trunk or Treat Halloween
Om ook de mensen die niet langs de routes wonen te kunnen
betrekken in het Halloween spektakel is vorig jaar de trunk or treat
ontstaan:
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Je kunt je hiervoor opgeven door een email te sturen naar
Trunkortreat8@gmail.com
Je krijgt dan een plaatsje toegewezen langs een van de routes,
uiteraard mag je een voorkeursroute aangeven zodat wij hiermee
rekening proberen te houden.

Wie durft mee te helpen?

☠ We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de
organisatie te helpen voor en/of tijdens de jubileum-editie van
de PartyCreeps@nACHT griezeltocht in ons dorp.

☠ DURF JIJ HET AAN?!!

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:
partycreeps8@gmail.com.
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Buurtinitiatief Eindhoven-Noord
Oproep

Sinds ongeveer een jaar is buurtinitiatief Eindhoven-Noord onder
leiding van Willem van den Brink bezig om in beeld te brengen
waarom er zoveel over Eindhoven-Noord opgestegen wordt vanaf
Eindhoven Airport.
Na gedegen onderzoek is inmiddels gebleken dat er onevenredig veel
richting Noord wordt opgestegen bij mooi weer. Streven is een balans
te vinden tussen opstijgen in zuidelijke en noordelijke richting bij mooi
weer. Voor meer informatie, zie dorpsraadpresentatie van 10 juli
op www.dorpsraad.nl.

Manifest BVM2 en oproep
Het beraad heeft een manifest gemaakt van twaalf eisen met onder
andere dat 43.000 vliegbewegingen het maximaal aanvaardbare is.
Zij zetten zich in om een explosieve groei van de luchthaven tegen
te gaan na 2019 als de nieuwe ontwikkelingen bekend worden en
roepen iedereen op om zich bij hun aan te sluiten.
Alle ondersteuners worden geïnformeerd over relevante
ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Het hele manifest met de
twaalf eisen is terug te vinden op www.bvm2.nl.
Het buurtinitiatief blijft doorgaan met het in de gaten houden van een
evenredige verdeling van de vluchten en blijft actief de discussie
aangaan, maar steunt daarnaast het BVM2 om de groei van
Eindhoven Airport tegen te gaan en vraagt iedereen om ook steun te
betuigen.
Dit kan door je als groep en/of individu in te schrijven via
www.bvm2.nl en wij roepen u op om massaal te blijven klagen via:
www.samenopdehoogte.nl.
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BVM2
Nu het buurtinitiatief duidelijk heeft gemaakt waar de problemen zitten
en mogelijke oplossingen heeft aangedragen aan de politiek en
belanghebbenden van Eindhoven Airport is er besloten om ook
“Het Beraad Vlieghinder Moet Minder” (BVM2) te gaan steunen.
Zij bestaan uit een aantal organisaties en actiegroepen die zich
inzetten om het evenwicht te herstellen van de kwaliteit van wonen
en de belangen van omwonenden enerzijds en de economische
belangen van Eindhoven airport anderzijds.
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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

Nieuw boek Ben Damen

Mooie verhalen over Boschdijk en Acht
Ben Damen is naast student een fanatiek schrijver van historische
boeken over Woensel. Toen hij vorig jaar besloot om een boek over
de Boschdijk te gaan schrijven, kwam hij tot de ontdekking dat deze
straat nauw is verbonden met het kerkdorp Acht.
Het sociale leven van de oud-bewoners van de Boschdijk tussen Best
en de Rijks Psychiatrische Inrichting speelden zich immers in Acht af.
De beslissing om Acht in zijn geheel in zijn boek op te nemen, werd
daardoor snel genomen.
Persoonlijke verhalen en oude wegen
Anders dan het eerder over Acht gepubliceerde boek, worden in dit
boek persoonlijke verhalen van (oud) bewoners uit Acht verteld.
Bijvoorbeeld over de oude boeren van Acht. Waren zij hier geboren en
getogen, of kwamen zij van elders? En hoe zijn in hemelsnaam een
aantal protestante bewoners in Acht terecht gekomen?
Achter deze gebeurtenissen schuilen prachtige, soms ontroerende
verhalen die voor sommigen wellicht nog steeds zeer herkenbaar zijn.
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Ook oorspronkelijke wegen als de Oude Bosschebaan, de Grensweg,
Jachtweg, Mensfortweg, Rijnstraat, Waalstraat, IJsselstraat,
Amstelstraat, Lekstraat, Maasstraat, Dinkelstraat, Scheldestraat,
Schiestraat, Mispelhoefstraat, Oirschotsedijk en Tegenboschweg
passeren in het boek de revue.
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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

Boek Ben Damen
(vervolg)

Heel veel foto’s
Het boek telt ongeveer 300
pagina’s en bevat honderden
(kleuren)foto’s van zowel
personen, huizen als
straatbeelden.
Het boek kost € 35,00 en moet
vooraf besteld worden.
Student Ben Damen kan het zich
namelijk niet veroorloven om
onverkochte boeken te laten
drukken.
Meer informatie en bestellen
Op zondag 29 oktober 2017 houdt Damen een eindpresentatie in het
Dorpshuis van Acht van 12.00 – 18.00 uur.
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Kracht op Acht
Merchandise Acht

Heb jij ze al gezien? De dragers van de enige echte Achtse
merchandise? Mooie fijne truien (hoodies), T-shirts, verschillende
soorten petjes, boxershorts en zelfs strings, je kunt het zo gek niet
bedenken of het is verkrijgbaar! En allemaal voorzien van een
kenmerk van ons gezellige dorp!
Wat zou het leuk zijn als we steeds
vaker zo’n mooi artikel
tegenkomen! Voor de kleintjes
onder ons is het assortiment nog
maar pas uitgebreid met de petjes
zoals hieronder weergegeven
(in de kleuren groen, zwart, roze, rood en blauw).
Zou jij ook graag zo’n mooie pet scoren? Of zoek je nog een lekker
warme trui om de winter door te komen en lekker te chillen op de
bank? Neem dan contact op met kracht op Acht via het mailadres
krachtopacht@outlook.com of via de facebookpagina.

38

Kerstmarkt op Acht
Hopende op een mooi najaar denken wij alweer aan de winter… Met
name aan de gezellige dagen voor en tijdens de kerst. En wat zijn die
gezellige dagen nou zonder een mooie decoratie, verkregen op de
kerstmarkt op Acht? Wat zijn die dagen überhaupt zonder de
inmiddels traditionele Kerstmarkt op Acht?

U wilt natuurlijk graag weten wanneer die kerstmarkt dit jaar zal
plaatsvinden. We zullen u niet langer in spanning houden, dus noteer
snel in uw agenda als
“Niet te missen: Kerstmarkt op Acht 2017”!
Wanneer: Zondag 17 december 2017
Tijd: Van 13.00 tot 19.00 uur, kraamhouders tot 17.30 uur
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.

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.
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Het belooft ook in 2017 weer een gezellige kerstmarkt te worden met
veel bezoekers van zowel binnen als buiten Acht! Zou je graag een
kraam willen huren? Dat kan al vanaf € 25,- per kraam voor de gehele
dag.
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Basisschool St. Antonius Abt

We maken er een te gek schooljaar van!
Inmiddels zijn we alweer een paar weken aan het nieuwe schooljaar
begonnen en we hebben er zin. We hebben veel nieuwe gezichten
mogen begroeten en collega’s uit de vervangerspool mogen
ontvangen. De groepen die met een iPad mogen gaan werken zijn
inmiddels ook uitgegroeid van de groepen 4 tot en met 8.
Gouden Regels
De regels en de potloden zijn weer aangescherpt, iedereen weet hoe
we met elkaar omgaan op school. De 8 gouden regels lopen als een
rode draad door school en per 2 weken staat er één centraal.
Wat natuurlijk in ieder groep centraal staat zo aan het begin van het
schooljaar is vooral “we maken er een te gek schooljaar van” en
iedereen doet ertoe! Samen helpen we elkaar en sluiten we niemand
buiten. Dit passen we zowel binnen als buiten toe.

Binnenlopen bij ons op school mag natuurlijk ook om de sfeer te
proeven. Kom vooral
“griezelen” op de open
avond donderdag 12
oktober van 18.00 19.30 uur. Deze staat
geheel in het kader van
de Kinderboekenweek!
Of maak een afspraak
met Geert van
Stiphout, de directeur.

Namens het gehele
team, basisschool St.
Antonius Abt.
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Continurooster
Dit jaar werken we ook voor het eerst met het continurooster, was
even wennen voor iedereen, maar het loopt als een trein zogezegd.
De nieuwe kleuters met hun rugzakjes komen voortaan moedig en
wereldwijs de school binnen voor het continurooster, mooi om te zien.
Voor info over tijden en andere “huisregels” kunt u altijd onze site
bezoeken en kijken op de app, vrienden worden op facebook is ook
een aanrader.
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Maak kennis met Tegenbosch
op Sportpark Eindhoven Noord

Een tennisvereniging die borg staat voor sportiviteit en gezelligheid
en waar iedereen zich snel thuis voelt. Natuurlijk zijn nieuwe leden
het hele jaar door welkom, maar in september en oktober schenken
we hier wat extra aandacht aan.
Starterspakket
Maak nu kennis met tennis bij Tegenbosch door in te schrijven voor
een starterspakket waarmee je 5 keer gratis kunt tennissen:



3 Gratis lessen tussen 25 september en 16 oktober;
Op zondag 1 oktober verzorgen onze trainers een dynamische
Tennis clinic;
 We sluiten de 5-daagse af met het spelen van wedstrijden op
13 oktober voor de jeugd en 15 oktober voor volwassenen.

Heb je vragen over de kennismakingsactie neem dan contact op met
Ad Verhoeven, 06 - 28 27 43 38, voorzitter@tegenbosch.nl of
Hans-Peter van Oirschot 06 - 10 45 00 42, hans-peter@hpsports.nl
Lidmaatschap
Lidmaatschap voordeelactie, lidmaatschap zonder lessen of een
lidmaatschap met 15 lessen of lessen zonder lidmaatschap.
Er is van alles mogelijk!
Wil je graag meer informatie over het lidmaatschap, neem dan
contact op met Lisette Jongmans via 06 - 12 82 23 24 of
een e-mail naar leden@tegenbosch.nl.
Kijk voor meer informatie op onze website www.tegenbosch.nl.
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Aanmelden voor het hele pakket of een of meerdere activiteiten doe
je door een e-mail te sturen naar kennismaking@tegenbosch.nl.
Vermeld naam, leeftijd, telefoonnummer, tennis ervaring en onderdeel
waaraan je mee wilt doen en er wordt contact met je opgenomen.
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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

Drumfanfare Acht

Reünie Drumfanfare Acht
Volgend jaar, op 28 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Drumfanfare
Acht werd opgericht. Reden genoeg om daar even bij stil te staan.
Daarom gaan we een reünie organiseren, voor alle leden die in al die
jaren, kort of heel lang lid zijn geweest van de Drumfanfare.

Meer informatie zal nog volgen. Maar wij willen natuurlijk graag weten
wat we aan oud-leden kunnen verwachten. Stuur ons een mailtje als
je denkt te komen zodat we je op de hoogte kunnen houden.
Mailadres: dfa50jaar@gmail.com

Je kunt ons ook vinden op facebook: “Reünie Drumfanfare Acht”
(binnen enkele uren na opening pagina, al ruim 75 reacties).
Heb je nog contact met andere oud-leden die geen “Kijk Op Acht”
krijgen, breng hen dan ook op de hoogte.
Wij zien jullie graag op 28 april 2018, om oude herinneringen op te
halen en nog eens te proosten met alle oud-leden.
Bart, Caroline, Harm, José, Ron, Simone en Tini.
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De datum is al gepland, zaterdagavond 28 april 2018,
in het dorpshuis op Acht.

46

Ophalen van de groene en grijze
kliko’s kijk op:
www.afvalkalender.eindhoven.nl
September
22 Uitgave Kijk op Acht nr. 4
23 Dorpskwis
26 Kienen Zonnebloen
30 SJB Meidenavond

Oktober
7
12
14
24
25
29

SJB bingo
Inloop basisschool
Feestavond Dorpskwis
Kienen Zonnebloem
Speel inloop Dikkie & Dik
Presentatie boek
Boschdijk (Ben Damen)

November
4
Achtse Revue
Sponsoravond
5-8-10 Achtse Revue
11-12 Achtse Revue
11 SJB lampionoptocht
18 SJB dorpskwis junior
19 SJB speelgoedmarkt
19 Intocht Sinterklaas
28 Kienen Zonnebloem
December
17 Kerstmarkt
23-24 Achtse Revue: Scrooge

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: 7 november voor 18.00 uur.
Kijk op Acht verschijnt weer op 24 november.
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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