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Jeugd-Casinoavond
Bekendmaking boerenbruidspaar
Vakantieservice buurtpreventie
Halloween griezeltocht
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Van de redactie
Het is feest in het dorp!
Wie zo af en toe is door ons mooie dorp loopt kan het niet ontgaan
zijn. Het was, is en wordt feest in het dorp! In juni al ging ‘het dak er
af’ tijdens Zinderend 8. Nog bijna letterlijk ook, want bij één van de
nummers van feestband Lijn 7 stegen er ineens twee muzikanten op!
Net op tijd bleven ze steken onder de dakrand van de kiosk.
Wat een belevenis! En het houdt niet op: tijdens het intypen van deze
‘Van de redactie’ is het kermis, met natuurlijk, feest in de feesttent.
Dit alles dankzij vele, vele vrijwilligers. Dank!
We hopen dat u van alle feesten genoten heeft deze zomer, en dat
dat ook zo zal zijn bij de vele feestelijkheden die nog komen.
Voor één feest moeten behalve vele vrijwilligers ook de deelnemers
flink de handen uit de mouwen steken. We bedoelen de Dorpskwis,
op 22 september. Dan gaan zeker 25 teams de strijd met elkaar aan,
en dat is hard werken. Dat kunnen wij u uit ervaring melden.

Het feest van de buxusmotjes is intussen voorbij, althans dat hopen
degenen die nog een groen struikje hebben weten te behouden.
Ook het vogelvriendelijke bespuitingsmiddel waarover wij u in de
vorige Kijk op Acht vertelden had bij ons geen enkel effect.
Enfin, als die akelige plaag echt wegblijft, dan gaat de vlag uit!
Jawel, de 8-se vlag natuurlijk. Hebt u die niet, of niet meer:
u kunt de vlag bestellen door een e-mail te sturen naar:
krachtopacht@outlook.com.
We wensen u veel redenen toe om de vlag uit te hangen.
Hebt u iets belangrijks, leuk, nuttig of iets feestelijks te melden,
mail dit dan uiterlijk 30 oktober om 17.59 uur aan:
redactie@kijkopacht.nl.
De volgende Kijk op Acht komt uit op 16 november.
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Elk team ‘krijgt’ een map vol opdrachten die in hoog tempo gemaakt
moeten worden, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’. Dus ziet u op die avond
groepjes fietsers de meest vreemde zaken tellen, fotograferen of
opschrijven, dan is dat ‘in opdracht’. En waarom doen zij dat?
Juist, u raadt het al: voor een podiumplaats op de bijbehorende
feestavond!
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Dorpskwis

Had je ged8! 2018
Wie gaat er dit jaar met de felbegeerde wisselbokaal vandoor?
De inschrijfteller staat momenteel op 25 deelnemende teams.
Een heel mooi aantal, zeker voor het lustrumjaar.
Mochten er nog teams mee willen doen (het liefst 5 dan…) dan kan
dat nog steeds.
De teams die zich reeds hebben
ingeschreven hebben afgelopen
week een brief van ons
ontvangen met daarin alle
benodigde informatie.

Wanneer?
Kwisavond in Acht: zaterdagavond 22 september.
Feestavond voor de deelnemers en prijsuitreiking:
zaterdag 13 oktober, in het Dorpshuis.
Inschrijven en meer informatie:
Stuur een mail naar krachtopacht@outlook.com, of schrijf je in
via de volgende link: acht.nl/kwis.
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Geen team en toch meedoen?
Heb je geen team compleet,
maar wil je toch graag mee doen?
Wij proberen dit jaar voor het
eerst een verrassingsteam neer
te zetten.
Dus geef je op met de teamnaam
‘Verrassingsteam’ via
onderstaande link en dan hopen
we dat er een compleet team kan
ontstaan.
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Nieuw: 8oberfest

Dorpshuis zaterdag 20 oktober
Gehuld in klederdracht grote pullen bier drinken aan lange tafels.
Dat is in een notendop het 8oberfest, dat op zaterdag 20 oktober in
de tent bij het Dorpshuis op Acht losbarst.
Om 20.00 uur precies zal de voorzitter van de Dorpsraad van Acht de
eerste pul (Maß) tappen en daarna de woorden ''O'zapft is'' uitroepen,
Beiers dialect voor ''het is getapt''. Hij zal waarschijnlijk gekleed zijn in
lederhosen. Want 8oberfest wordt, evenals zijn grote broer in
München, een feest van de traditie.

In Noord-Brabant en Limburg valt veel te kiezen voor wie op zoek
is naar een avondje schlagers, pretzels, braadworst en bier.
Maar diegenen die München te ver vinden kunnen voor zo’n gezellig
feestje vanaf dit jaar ook op Acht terecht! Op de facebookpagina is
eerder een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam voor dit
evenement. De uitkomst van de wedstrijd treffen jullie in dit artikel.
De winnaars ontvangen op de dag zelf de toegezegde prijs.
Kracht op Acht kijkt samen met Stichting Dorpshuis erg uit naar dit
nieuwe evenement! Graag zien we jullie op 20 oktober om er een
geweldig feest van te maken! Prosit!
Reserveren
Vanaf nu kun je voor maximaal 4 personen reserveren voor een
plekje aan de lange tafels. Het online inschrijfformulier vind je op
www.acht.nl/8ober en op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/Acht.Eindhoven/
Let op! We organiseren die festijn voor de 1e keer. De tent bij het
Dorpshuis heeft een beperkte capaciteit en vol=vol.
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Tradities en Tiroler klederdracht
Het hele feest is omgeven met tradities. Bezoekers zitten aan lange
tafels in de biertent, waar het gerstenat rijkelijk vloeit in grote pullen.
Aan de deur wordt gecontroleerd of je voldoet aan de Tiroler
klederdracht. We zijn nog bezig met het vastleggen van een
traditionele blaaskapel of tirolerband, zij zorgen voor de muzikale
omlijsting. Een dj zal tussendoor zorgen voor een modernere invulling.
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Nagel Salon
“My Wish”
Manicure, acrylnagels en
gellak
Haringvliet 22
5626 CJ Eindhoven
06 - 46 09 52 57

Buurtpreventie Acht
Gratis vakantieservice groot succes!
Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes
gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. Daarom zorgt u
natuurlijk voor maatregelen om inbraak te voorkomen. Maar het
buurtpreventieteam biedt sinds kort daarnaast de vakantieservice aan.
Wij houden een extra oogje in het zeil tijdens uw afwezigheid.
Deze gratis service blijkt een enorm succes te zijn. Al veel bewoners
hebben zich hiervoor aangemeld, omdat het toch een vertrouwder
gevoel geeft als er regelmatig extra aandacht is voor de verlaten
woning. En wanneer we vreemde zaken ontdekken, geven we dit
meteen door aan het waarschuwingsadres.
We bieden de vakantieservice het hele jaar aan. Wilt u hier gebruik
van maken, stuur dan een mail naar ons met de data dat u afwezig
bent en wie we moeten informeren als dat nodig is.

Meld uw buitencamera aan bij de politie
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken,
overvallen en andere misdrijven. Heeft u een camera aan uw woning
of bedrijfspand hangen? Geef dat dan door aan de politie. Hoe beter
de politie weet waar in ons dorp camera’s hangen, hoe sneller zij kan
werken aan het oplossen van misdrijven.
Stel dat er ergens in ons dorp is ingebroken. De politie kan dan aan u
vragen of zij uw beelden mag gebruiken om te kijken of er mogelijk
daders te vinden zijn. U kunt uw camera aanmelden via
www.politie.nl/cib, via de QR-code of via onze wijkagent.

(Lees verder op pagina 11)
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Let goed op bij collectanten!
Regelmatig komen collectanten aan de deur om te vragen of u
misschien wat geld over heeft voor een goed doel. Het is natuurlijk
erg mooi als u daar wat centen voor kunt missen.
We hebben echter gemerkt dat Achtenaren een paar dingen doen die
toch niet helemaal veilig zijn. Het is belangrijk dat u even de voordeur
dicht doet als u naar binnen gaat om uw geld te pakken. En het is ook
verstandig om niet te laten zien hoeveel geld u in uw portemonnee
hebt zitten. De gelegenheid maakt de dief.
Wees dus extra voorzichtig als u collectanten aan de deur krijgt.

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
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Ma: Willem de Rijkelaan Eindhoven (Strijp) 16:30-19:30
Di: Bosrand Zandkasteel Meerhoven 16:30-19:30
Wo: Sterkenburg Eindhoven (Gestel) 16:30-19:30
Do: Sliffertsestraat Meerhoven 16:30-19:30

Tekenles: beginners en gevorderden.
Goede begeleiding, kleine groepjes.
10 lessen voor 120 Euro, inclusief materiaal/koffie.
Gratis proefles.
Neem Contact op!
Telefoon: 040 - 242 05 97 / 06 45 31 06 23
E-mail: mthkos@gmail.com
www.puko.nl/marieke/

Buurtpreventie Acht

(vervolg)

Dank voor uw donatie
In de afgelopen periode heeft het buurtpreventieteam Acht
verschillende donaties van u mogen ontvangen. Hieruit blijkt duidelijk
dat u een groot vertrouwen heeft in onze activiteiten om ons dorp
inbraakveilig te houden.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. Met deze bijdragen zijn wij in
staat onze werkzaamheden nog beter uit te voeren én het is een
mooie waardering voor onze vrijwilligers.
Meedoen of steunen?
Mocht u zelf een bijdrage willen leveren aan de buurtpreventie
op Acht, stuur dan een mail aan: buurtpreventieacht@gmail.com.
Een kleine donatie blijft ook altijd welkom op rekeningnummer
NL75ABNA0572685270 t.n.v. A. Siepel-Arentzen.
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Bridgeclub Acht
Al bijna 30 jaar heeft Acht zijn eigen kleine bridgeclub, de Bridgeclub
Acht. Klein, want onze club heeft ongeveer 40 leden. Zo passen we
het beste in de gezellige zaal van het Antonius, waar we elke
donderdagavond van 19.30 tot 22.45 uur bij elkaar komen voor onze
wedstrijden. Het is een onderlinge competitie, elke avond en
gedurende het hele jaar, waarbij de gezelligheid voorop staat. Veel
groter willen we daarom niet worden, maar voor het nieuwe seizoen
zijn er weer enkele plaatsen vrijgekomen.
Interesse?
Heeft u interesse, eventueel om
een avond te komen kijken?
Neem dan contact op met:
Helène van Vucht, secretaris
tel. 040 - 236 40 41 of met
Harry van de Ven, voorzitter
tel. 040 - 262 27 97
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Halloween
Zaterdag 27 oktober viert Acht weer Halloween
Door de enorme groei van dit evenement zijn we dringend op zoek
naar vrijwilligers ter ondersteuning van de organisatie.
Lijkt het je leuk om te helpen bij een of meerdere van onderstaande
activiteiten:
Versieren van de kiosk/ routes
Ontvangst en vertrek van de groepjes bij de kiosk
Griezelen rond de kiosk en langs de routes
Begeleiden van een groepje griezeltjes tijdens de tocht
Laat het ons zo snel mogelijk weten via een mail naar
partycreeps8@gmail.com
Samen maken we de Partycreeps-tocht weer net zo’n succes als
vorige jaren!
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Aanmelden voor de tocht @ACHT
Ben jij tussen de 2-14 jaar en wil je graag meedoen aan de
Trick-or-Treat- Partycreeptocht? Meld je dan nu aan door een mail met
je naam en leeftijd te sturen naar partycreeps8@gmail.com.
Deelname bedraagt € 1,00 per kind.
Inschrijven kan uiterlijk tot zondag 7 oktober.
Echter, wacht niet te lang want vol = vol …
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Kienen bij de Zonnebloem
Wij willen u graag uitnodigen voor onze kienavonden.
Deze worden gehouden in het Antonius, 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 in 2018 zijn: dinsdag 9 oktober en dinsdag 13
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.
Bezoekwerk en andere activiteiten
Wilt u informatie over het bezoekwerk van De Zonnebloem, of wilt u
bezoek ontvangen en deelnemen aan activiteiten dan kunt u contact
opnemen met: Ineke Boomker, contactpersoon bezoekwerk voor
Acht, tel. 040 - 262 35 09.
Onze doelgroep zijn mensen met een lichamelijke beperking door
ziekte, handicap of leeftijd die daardoor dreigen te vereenzamen.
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Tennis

op Sportpark Eindhoven Noord
Open dag zondag 30 september en gratis lessen.
Van 10.00 tot 12.30 uur kun je vrijblijvend kennis maken met tennis
bij Tegenbosch. Jongeren vanaf 5 jaar en volwassenen tot wel 80 jaar
maken in groepen kennis met de verschillende onderdelen van het
tennisspel. Wil je een keer gratis deelnemen aan een tennisles, dan
kan dat in de eerste 2 weken van oktober.
Inschrijven voor de open dag en/of de gratis lessen:
stuur een email naar kennismaking@tegenbosch.nl met naam, leeftijd
en telefoonnummer en er wordt contact met je opgenomen.

Meer informatie, trainingen en aanmelding als nieuw lid:
kijk op www.tegenbosch.nl.
Je kunt geen trainingen volgen zonder lidmaatschap.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ad Verhoeven,
06 - 28 27 43 38, werving@tegenbosch.nl of de trainer
Hans-Peter van Oirschot 06 -10 45 00 42, hans-peter@hpsports.nl
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‘Vanstreek’ Festival

GGzE-Grote Beek

Zin in een buitengewoon dagje in het groen?
Kom dan op 23 september tussen 11.00 en 16.00 uur naar het gratis
en alcoholvrije Vanstreek Festival op Landgoed de Grote Beek
van de GGzE.
Doen in het groen
Onder het motto ‘DOEN IN HET GROEN’ organiseert GGzE de
tweede editie van het Vanstreek Festival. Een ‘buitengewoon’
evenement dat gericht is op activiteiten in de natuur en waarbij
ontmoeten en beleven centraal staat. Er worden deze dag vele
smakelijke en vermakelijke activiteiten georganiseerd voor een breed
publiek. Er zijn onder andere singer-songwriters, leuke activiteiten
voor kinderen en voor de ouders ‘a taste of special food'.

Prachtig landgoed en altijd open
GGzE heeft haar prachtige landgoed al sinds jaren opengesteld voor
publiek om er te wandelen of te fietsen. Het Vanstreek Festival is
weer zo’n moment om ervan te genieten en tegelijk de integratie van
mensen met een afstand tot de samenleving te helpen bevorderen.
In samenwerking met een aantal organisaties wordt het evenement
gedragen door cliënten en vrijwilligers van GGzE.
Meewerken aan het festival is belangrijk voor cliënten en ook uw
bezoek is voor hen een geweldige pluim op hun werk.
Tot zondag 23 september!
Meer informatie: www.ggze.nl/evenementen
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Programma
Tijdens het Vanstreek Festival kun je hutten bouwen, over het
kabouterpad, met de paardentram, dieren knuffelen, langs bij het
krijtpaleis, tokkelen, naar exposities in de Community kas, je laten
schminken, ijsjes eten van Intelligentia ICE, langs bij de imkers,
manden vlechten, schilderen, genieten van muziek, groene excursies
doen en luisteren naar Vanstreek ervaringsverhalen.
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Nu even NIET
Nu even WEL
Deze nieuwe voorstelling van de Achtse Revue gaat vrijdag
2 november in première in het Dorpshuis. We starten die dag met een
reeks van 6 voorstellingen. In tegenstelling tot andere jaren spelen we
dit jaar maar één zondagmiddag.
Nu even NIET Nu even WEL
werd geschreven door Maria Goos. Zij schreef “nu even niet” als
lunchvoorstelling. Op verzoek heeft zij enkele jaren later “nu even wel”
geschreven. Beide stukken werden zowel los van elkaar en als
avondvullend stuk met veel succes gespeeld.
De Achtse revue speelt de volledige versie.
Wij ontvangen u in ons eigen Dorpshuis in een bijzondere entourage.
De regie is in handen van Suzanne van Straten. Suzanne heeft ons
vorig jaar deels geregisseerd met Scrooge.
Wij willen u erop attenderen dat het taalgebruik in het stuk niet
geschikt is voor jeugdige kijkers.







Vrijdag
2 november
20.00 uur
Zaterdag
3 november
20.00 uur
Zondag
4 november
14.00 uur
Woensdag
7 november
20.00 uur
Vrijdag
9 november
20.00 uur
Zaterdag
10 november
20.00 uur
Zaal open: een half uur voor aanvang van de voorstelling
Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar à € 9,00
Op internet: via website www.achtserevue.nl
In de winkel: bij Bloemenmaatje of broodboetiek de Leijer.
Vrijdag 2 november en zaterdag 10 november zijn speciale avonden.
Kaarten hiervoor à € 20,00 zijn alleen verkrijgbaar via achtserevue.nl
Meer informatie: www.achtserevue.nl
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Speeldata:
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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

Advertorial

Maak kennis met Praktijk voor Acupunctuur in Acht
De redactie van Kijk op Acht heeft mij gevraagd of ik wat wil vertellen
over mijn acupunctuur praktijk in Acht. Ik zal eerst kort over mezelf
vertellen en vervolgens zal ik wat meer vertellen over acupunctuur.

Het beeld van een ijsberg is een mooi symbool hiervoor:
het topje van de ijsberg wat boven het water uitsteekt zijn de klachten
waarvoor een patiënt komt. Het deel wat onder water ligt vormt uw
conditie, spijsvertering, eetlust, hart- en longconditie, gewrichten en
spieren, maar ook emoties zoals stress, onrust en piekeren: uw
gehele welbevinden.
Op mijn site staan de vele aandoeningen die door acupunctuur
behandeld kunnen worden. Er is wereldwijd veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar het effect van acupunctuur en dat kunt u
terug vinden in vele onderzoeken. Als u een klacht heeft wat niet
goed geneest door de reguliere westerse geneeskunde of als u niet fit
bent en teveel klachten krijgt, zoals slecht slapen, allergie, hoofdpijn,
gewrichtsklachten, overgangsklachten, infertiliteit, eczeem,
buikklachten, langdurige hoest en nog veel meer, neem dan eens
contact met mij op. Na 6 behandelingen weet u of acupunctuur kan
helpen. Acupunctuur wordt gedeeltelijk vergoed door uw
zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent.
Voor meer info kunt u mij telefonisch bereiken op 040-842 05 42 of
opzoeken in de praktijk Fysio8 te Rijnstraat 72 in Eindhoven-Acht.
Ook via mijn site kunt U vragen stellen of meer lezen over
acupunctuur: www.acupunctuur8.nl
040-842 05 42
www.fysio8.nl
040-290 40 64.

21

Mijn naam is Patricia van Tilt en ik ben sinds 1998 werkzaam bij
fysio8 als acupuncturist. Nadat ik in 1985 klaar was met mijn studie
fysiotherapie en 3 jaar gewerkt had ben ik 8 maanden gaan reizen
in Azië en heb ik 2 maanden in een ziekenhuis in Sri Lanka kennis
gemaakt met acupunctuur. Daarna ben ik 4 jaar acupunctuur gaan
studeren en heb ik stage in China gelopen waar de acupunctuur
ontstaan is. Ik was gefascineerd door wat een acupunctuur
behandeling kan verbeteren in het menselijk lichaam. Ik ben nu al
25 jaar acupuncturist en 33 jaar fysiotherapeute en werk nog steeds
met heel veel plezier.
Zoals velen van jullie weten is acupunctuur een ruim 2000 jaar
oude Chinese geneeswijze waarbij dunne naaldjes in de huid worden
geplaatst. Door acupunctuurpunten te prikkelen wordt uw weerstand
en conditie op het vlak waar het te kort komt verbeterd en eventuele
blokkades opgeheven. Op deze manier kunnen allerlei klachten,
zowel psychisch als lichamelijk, verbeteren.

22

Vrienden van de Dierenweide

Warmte en droogte
Ze zeggen weleens: “het is zo warm, de mussen vallen van het dak”.
En ja, dat hebben we geweten, niet dat de mussen van het dak vielen,
maar wel dat het zo ontzettend warm was en zeker ook zo droog.
Piet heeft in die droge tijd bijna dagelijks gesproeid om het gras toch
maar enigszins groen te houden. Door het contrast van geel en groen
kon je perfect de reikwijdte van de sproeikoppen zien. Ook alle dieren
in de dierenweide hadden veel last van de warmte en zochten steeds
de schaduw op van de bomen.
Zwaluwpaal
Wie veel minder last hadden van de warmte waren de zwaluwen. Het
is werkelijk een genot om al die zwaluwen vooral in de late namiddag
als echte “stuntvliegers” bezig te zien.

Vorderingen bouwplannen
Inmiddels zijn de noodzakelijke vergunningen door de gemeente
verleend voor het gebouw en het gebruik van de dierenweide.
Al met al hebben deze procedures aanzienlijk meer tijd gevergd dan
wat wij oorspronkelijk hadden verwacht.
Laten we maar zeggen: “Goei werk heeft tijd nodig”.
Maar men is nu toch echt gestart, de riolering ligt erin en de toegang
tot de dierenweide vanuit de Cor Gehrelslaan is gemaakt door middel
van een grote poort met een looppoort.
Door de gemeente is aangegeven dat er binnen een maand vanaf nu
er veel staat te gebeuren in de dierenweide.
Feestelijke opening
Als de oplevering vanuit de gemeente gerealiseerd is en de overige
werkzaamheden (hoofdzakelijk inrichting van het terrein) gereed zijn,
dan kunnen we de dierenweide open gaan stellen. De opening zal
een feestelijk tintje krijgen.
Meer hierover in de volgende editie van Kijk op Acht.
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Dus het artikel in het ED van enkele weken geleden, dat er steeds
minder zwaluwen in ons land zijn, kan zeker niet gelden voor onze
dorpskern. De zwaluwpaal is een groot succes. We hebben onder
onze vrijwilligers een vogelteller die bijna dagelijks telt en volgens zijn
waarnemingen zijn er minstens vier nesten bewoond en hebben we
jongen.

Hoe Halloween groot werd in Acht
Interview met Esther Cuevas
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Op 27 oktober viert Acht Halloween, een uit Ierland en Amerika
overgewaaide traditie om eind oktober spoken en boze geesten weg
te jagen. In een paar jaar groeide dit in Acht uit tot een evenement
met 200 deelnemers. Een prachtige prestatie, dus ging uw redactie
aan de drijvende kracht en inspirator Esther Cuevas van
Partysweets.nl vragen hoe zij dit voor elkaar gekregen heeft!
Van vijf naar 200 deelnemers
Elf jaar geleden begon de Halloweentocht als een spontane actie
voor haar eigen kinderen en de kinderen van haar zus. Voor die vijf
organiseerde ze een wandeling langs de huizen van bekende
buurtgenoten. Het jaar daarna mochten ook vriendjes en
vriendinnetjes mee doen. Esther: “Als moeder wil je graag een zo leuk
mogelijk feestje voor je kinderen organiseren. In de buurt vroegen we
daarom om goed zichtbaar een kleurplaat op te hangen als de
‘griezeltjes’ bij hen aan mochten bellen. We hebben het goed begeleid
zodat ook de kleintjes het niet te eng vonden.” Het evenement werd
alsmaar groter. “Kinderen, maar ook volwassenen vinden het
ontzettend leuk. Zo groot dat we 4 jaar geleden hebben besloten om
heel het dorp er bij te betrekken. Vorig jaar waren er al 200
deelnemers. Wie had dat elf jaar geleden kunnen bedenken!”
Kinderen, begeleiders en ‘griezels’
Omdat het evenement zo gegroeid is, is het inmiddels een hele
organisatie. Esther legt uit hoe dat gaat. Vrijwilligers (de griezels)
zorgen op de route voor een verrassing: een verhaaltje, een truc of
zoiets. De begeleiders zijn meestal een paar ouders die een groepje
begeleiden of onderweg een oogje in het zeil houden. De
kinderen zijn tussen de 2 en 14 jaar. “We verdelen ze in groepjes
en plannen de tijden zo, dat ze elkaar niet in de weg lopen.”
Vier aparte routes
Iedereen vertrekt en komt weer aan bij de Kiosk. “Leuk om te zien
hoe iedereen verkleed is! En we oefenen het Halloween-lied”.
Vorig jaar waren er vier verschillende looproutes:
1. Omgeving Spaarnestraat en Waalstraat
2. Omgeving Niersstraat en Rijnstraat
3. Omgeving Merwedestraat en Raamstraat
4. Omgeving Roerstraat en Antonius (bejaardenhuis)

De kleintjes beginnen en daarna vertrekt er elk kwartier een oudere
groep op elke route. Afhankelijk van de animo langs de route komen
de griezeltjes na 1-1,5 uur weer terug bij de kiosk met hun “buit“ en
een flinke dosis spannende verhalen!
‘Aanbellen, zingen en iets lekkers’
Ook dat hoort bij de traditie, maar snoep hoeft niet verzekert Esther
ons. “Een pompoenmandarijntje, of iets leuks kan natuurlijk ook.”
Overigens bellen de kinderen alleen aan bij Achtenaren die de
Halloween-flyer goed zichtbaar bij de voordeur hebben opgehangen.
Die wordt huis aan huis bezorgd langs de vier routes.
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Iets bijzonders maken?
Wie iets bijzonders wil doen kan in Esthers winkel of webshop voor
taart- en cake- benodigdheden terecht. Uw redactie keek de ogen uit,
wat een mooie winkel, lekkere bakspulletjes, prachtige versieringen
en handige bakvormen. Iedereen die eieren en boter in voorraad heeft
kan zó aan de slag. Esthers webshop www.partysweets.nl is altijd
bereikbaar en de winkel op Rijnstraat 56 is elke woensdag van
9.30 – 12.00 uur en op afspraak open.
Meer informatie over Halloween:
Op de Facebookpagina Partycreeps Acht vind je alle informatie over
èn vele foto’s van dit g(ri)ezellige evenement.
Ook op de website en op pagina 13 vind u meer informatie.
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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

Nieuws van de Dorpsraad Acht

Graag willen wij u informeren over de gebeurtenissen in Acht.
Kort na de introductie van de Dorpsraad is raadslid Carlo Heezen door
te drukke (privé) werkzaamheden gestopt. Wij hebben
Peter Goedegebure, de volgende op de kieslijst, bereid gevonden om
zijn plaats in de Dorpsraad over te nemen.

Op korte termijn zullen eindelijk een drietal welkomstborden bij de
invalswegen van Acht worden geplaatst (Rijnstraat, Verzetsheldenlaan en Cor Gerhelslaan). Alle evenementen kunnen hierop
worden aangekondigd. Dit is een project dat de vorige Dorpsraad
startte, maar door het uitblijven van de toestemming van de gemeente
over de plaats, is dit een half jaar vertraagd.
Deels op kosten van de Gemeente en deels op kosten van de
Dorpsraad is de kiosk nu opgeknapt. De groenvoorziening rondom de
Kiosk moet nog gedaan worden.
Er is geconstateerd dat er op vele plaatsen verzakkingen zijn door de
graafwerkzaamheden voor de kabelvoorziening. Waar we nog wat
aan proberen te doen. Is dit bij u ook het geval, dan horen wij dit
graag. Mail dit aan: dorpsraad@acht.nl en vermeld uw naam, adres
en e-mailadres.
Informatie Dorpsraad: kijk daarvoor op www.acht.nl
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Er zijn gesprekken geweest over de observaties van de
Buurtpreventen:
 Dat op vele plaatsen de snelheid veel te hoog is ziet iedereen
dagelijks. Vanaf medio september zullen enkele SID’s
(speed indicator displays) worden gehangen.
Op basis van de meetcijfers zullen vervolgstappen genomen
worden.
 Op bepaalde plaatsen is er veel zwerfvuil.
Er wordt overwogen om een proef te doen met het plaatsen
van afvalemmers in de hoop dat dit het probleem van het
zwerfafval zal verminderen.
 Uitwerpselen van huisdieren bederven niet alleen het
speelplezier van onze kinderen maar ook het wandelplezier
van iedereen. Op diverse plaatsen in Acht bij de speelveldjes
zullen zelfgemaakte borden/posters worden opgehangen.
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Stichting Hart voor Acht

Geslaagde reanimatie!
Het is maar weer eens gebleken hoe belangrijk het is dat Acht een
hartveilige zone is. We zijn er namelijk in geslaagd een succesvolle
reanimatie uit te voeren!
Op zaterdagmiddag 14 juli jongstleden kreeg de ambulancemeldkamer rond 16.30 uur de melding dat een bewoner aan de
Reuselstraat een hartstilstand had. Daarop is er via HartslagNu een
alarmering gedaan aan onze vrijwilligers in de buurt. Zij reageerden
direct. Samen met de andere bewoner hebben drie van hen de patiënt
gereanimeerd totdat de hulpdiensten arriveerden. Deze hebben op
een gegeven moment de reanimatie overgenomen.
Enkele andere bewoners hebben een AED gebracht maar deze is niet
gebruikt. De hulpdiensten hebben hun AED aangesloten.

Meer informatie, donaties
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op: internet:
www.acht.nl/plaatselijke-zaken/hartvooracht,
of mailen naar: stichtinghartvooracht@gmail.com.
Mocht u onze stichting misschien financieel willen ondersteunen, dan
is uw donatie van harte welkom op rekeningnummer:
NL46 RABO 0166269158 t.n.v. Stichting Hart voor Acht.

Collecte Dierenbescherming

In de week van Werelddierendag (4 oktober) zal er weer
huis aan huis gecollecteerd worden voor de
Dierenbescherming. Deze zet zich al meer dan 150 jaar in
voor het welzijn van dieren in Nederland. De
Dierenbescherming is afhankelijk van giften, contributies van leden,
donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte.

Wilt u mee collecteren of doneren?
Meld u aan bij het wijkhoofd, tel: 06 132 49 600, of doe uw bijdrage in
de collectebus als de collectant langskomt!
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We zijn natuurlijk erg blij dat de bewoner de hartstilstand heel goed
overleefd heeft. Dat is immers de reden dat we blijven zorgen dat
Acht hartveilig is.

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
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Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74

“Sinterklaas op Acht”

Ja mensen, onze vereniging is nu alweer bezig met de organisatie
van het Sinterklaasfeest in 2018!
Intocht en bezoekjes van Sint
Op zondag 18 november arriveert Sint weer op feestelijke wijze op
Acht. Naast de intocht worden ook bezoeken aan Achtse
verenigingen en het Antonius gebracht. Daarnaast willen we u eraan
herinneren dat er de mogelijkheid is om Sint te boeken voor een
huisbezoek in de periode van inhalen tot aan de uittocht.

100 jarig bestaan!
De “Sint Nicolaasvereniging Acht” is opgericht in 1922, dus over
4 jaar is het al zover. We hebben binnen onze vereniging een
commissie samengesteld die zich daar speciaal mee bezighoudt.
Wij zagen dat onze reserves jaarlijks wat minder werden, maar
konden onze vereniging draaiende houden mede dankzij enkele
sponsoren en onze jaarlijkse huis-aan-huis-collecte in de week na
de intocht. We gaan zeker niet klagen met “gezonde benen” maar
het moet wel duidelijk zijn dat we, als we het jubileum groots willen
gaan vieren samen met de kinderen, geld zullen moeten binnenhalen.
Daarom hebben wij vorig jaar al de “Club van 100” opgericht. Dat zijn
mensen/bedrijven die ons een warm hart toedragen en € 100,- willen
doneren. Ook zijn we met behulp van vrijwilligers begonnen om
tijdens de intocht koffie en chocomel te schenken. Komend jaar zullen
nog meer van dit soort activiteiten zichbaar worden. We hopen daarbij
op jullie enthousiaste ondersteuning.
Meer informatie
Mail daarvoor naar sinterklaasopacht@outlook.com
Sint Nicolaasvereniging Acht
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Andere jaren werd daar een vol uur voor uitgetrokken, maar de
ervaring leert dat een ½ uur meer dan voldoende is. De prijs van zo’n
particulier huisbezoek start bij € 50,-. Maar alles is bespreekbaar en
maatwerk is zeker mogelijk. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid
bestaan om de Sint naar uw bedrijf te laten komen met een in overleg
samengesteld programma.
Meer informatie en reserveringen: stuur een mail aan de
Sinterklaasvereniging via sinterklaasopacht@outlook.com.
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Activiteiten

Stichting Jeugdbelangen Acht

Na een gezellige bingo kijken we weer vooruit naar de komende
activiteiten die op de planning staan. We hebben dit schooljaar een
aantal bekende activiteiten, maar proberen ook weer nieuwe dingen
uit.

Zaterdag 29 september: Casinoavond
Wie komt er een gokje wagen? Trek je mooiste outfit aan en wees
welkom in ons Casino!
Groep 5 en 6 mogen komen van 18.30 tot 19.45 uur.
De groepen 7 en 8 verwachten we tussen 20.15 en 21.30 uur.
Entree is € 2,50 per kind.

Activiteiten in november
Dan staan er de volgende activiteiten gepland:
 11 november: lampionoptocht,
 17 november: dorpskwis junior,
 24 november: knutselen voor sinterklaas,
Meer informatie hierover volgt snel!
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Zaterdag 6 oktober: Minidisco
Voor de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4.
Kom vanaf 18.30 uur je danskunsten vertonen.
Om 19.30 uur mag je weer worden opgehaald.
Ouders zijn vrij om te blijven.
Entree is € 2,- per kind, inclusief ranja en chips.

18.30 uur
19.00 uur
14.30 uur

Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van school.
Meedoen?
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten?
Geef je dan op door een mail te sturen naar:
jeugdbelangen@sjbacht.nl
of geef je op via onze website www.sjbacht.nl
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.
Deelname is altijd op eigen risico.
Meer informatie:
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl
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Kerknieuws

Pastoor J. Goris

Vanuit de parochie
In de hoop dat u hebt kunnen genieten van een deugddoende
vakantie én dat u erin geslaagd bent af en toe wat koelte op te zoeken
kom ik deze keer binnenvallen met allerlei zaken.
Half juli hebben we een eerste bijeenkomst gehouden met de kosters,
de gebouwenbeheerder en vertegenwoordigers van de KBO en het
Antoniushuis om te denken over de verbouwing van de Mariakapel.
Een tweede bijeenkomst volgt nog met vertegenwoordigers van
Kracht op Acht en het Dorpshuis. De animo en het enthousiasme zijn
er, en dus heb ik goede hoop dat het ook zal lukken: waar een wil is,
is een weg.

Thema-avonden ‘voltooid leven’
De afgelopen maanden kwam regelmatig het onderwerp "voltooid
leven" ter sprake in de politiek. In bepaalde gevallen van uitzichtloos
lijden zouden er wegen moeten zijn om daaraan een eind te maken.
Een gevoelig onderwerp natuurlijk. Ook als Kerk hebben we hiermee
te maken. Daarom willen we twee avonden organiseren rond dit
thema. Op 3 oktober zal om 20.00 uur in het KTC(kerk tref centrum)
van de St. Petruskerk een DVD vertoond worden over dit onderwerp.
Dit min of meer als voorbereiding op 17 oktober. Dan zal Dr. Lambert
Hendriks, rector van het grootseminarie Rolduc en moraaltheoloog,
een inleiding verzorgen. Meer informatie vindt u in het parochieblad
en op de website van de parochie: www.petrus-ehv.nl
Spiritualiteitreis
De jaarlijkse spiritualiteitreis van de parochie gaat deze keer naar Lier:
mijn geboortestadje. In Lier wordt de heilige Gummarus vereerd in de
prachtige gotische dekenale kerk, een kathedraal gelijk. Daarnaast
heeft Lier een begijnhof, belforttoren en heel wat restaurantjes en
winkeltjes. De thuisblijvers hebben dus ongelijk.
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Cantorij-koor
Half augustus meldde de dirigent-organiste van de Cantorij dat er
maar liefst drie nieuwe leden waren voor het kerkkoor. De alten zijn
daarmee weer aardig op sterkte. Maar het is net als met mijn
wijnkelder: er is altijd plaats voor meer. Daarom een oproep, met
name aan mannen op Acht: tenoren en bassen zijn erg welkom.

ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN
Een leven lang topkwaliteit in huis.
Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren
Hefschuifdeuren – tuindeuren
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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
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Heeft u last van vermoeidheid, stress, pijn of een allergie en wilt u
weer de controle over uw gezondheid? Dan kan ik u daar bij helpen.
In mijn praktijk kunt u zowel terecht voor een gezondheidsmeting met
een advies op maat alsook voor een voetreflexbehandeling.
Een Health Check voorkomt dat klachten zich kunnen opbouwen.
Zo blijft uw lichaam beter in balans.
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De behandeling is zinvol bij tal van klachten:
Allergieën & hooikoorts
Bijwerkingen van medicijnen
Darmklachten & schimmelinfecties
Gewrichtsklachten
Huidklachten & eczeem
Opvliegers
Voedselovergevoeligheid

Astma & bronchitis
Burn-out of stress klachten
Gewichtsproblemen
Hoofdpijn
Ontstekingen
Vermoeidheid

Tot Siems!

Leefstijlcoach Marieke Gijsberts
www.gezondheidspraktijk-siems.nl

ZorgSaam op Acht

Hulpvragen op Acht
De hulpvragen die we zoal krijgen gaan vaak om kleine (tuin) klusjes
of een verzoek om vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de
pedicure. Er zijn ook klusjes die al sinds het begin van ZorgSaam op
Acht voortduren en waarbij een leuk contact tussen Achtenaren is
gegroeid.
Soms ontstaat er een spontane samenwerking met de Buurtpreventie
Acht. Laatst signaleerden de buurtpreventen op hun route een niet
goed sluitende poort. Zij attendeerden de bewoner hierop. Het lukte
de bewoner echter niet een aannemer te vinden die de poort kon
repareren. De Buurtpreventen wezen de bewoner op ZorgSaam op
Acht. Een van de vrijwilligers van ZorgSaam op Acht heeft de poort
gerepareerd. Het is een mooi voorbeeld van hoe betrokken
Achtenaren zich inzetten voor mede Achtenaren!

Telefonische Hulplijn ZorgSaam op Acht
Dit zijn inwoners van Acht die op vrijwillige basis bereid zijn andere
inwoners van Acht te helpen.
Mocht u dus iemand nodig hebben voor een klusje in huis, voor het
doen van de boodschappen, voor het uitlaten van de hond, voor
gezelschap en gezelligheid, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Dit geldt voor alle inwoners van
Acht!
Meer informatie:
ZorgSaam op Acht,
tel: 06 57 98 92 26
E-mail:
Zorgsaamopacht@gmail.com
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Koffieochtend
Iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur verzorgt ZorgSaam op Acht
een koffie-inloopochtend in de Amstelzaal in het Antonius.
U bent van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie,
andere inwoners van Acht te ontmoeten.
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Basisschool St. Antonius Abt

Een nieuw schooljaar!
We zijn weer begonnen en hebben er zin in. We hebben veel nieuwe
gezichten mogen verwelkomen op onze basisschool. Meester Michel
was al even op school maar ook juf Joyce gaat vanaf dit schooljaar
ons team versterken! Spannend natuurlijk om je kind voor het eerst
naar school te brengen. Niet alleen spannend voor de kinderen, zeker
ook voor hun ouders en de leerkrachten. Daarom vinden we het
belangrijk de zogenaamde “drempel” laag te houden, voor u en uw
kind. Zodat ieder kind een optimale ontwikkeling doormaakt op onze
basisschool.

Studiedag met ouders
Meldt u zich als betrokken ouder van onze school ook aan voor de
studiedag van 21 september. Samen met onze spilpartner, Dikkie en
Dik regelen we de eventuele opvang voor u. We hopen dat veel
ouders zich betrokken genoeg voelen om zich aan te melden.
Meer informatie over de school
Voor info over schooltijden en andere “huisregels” bezoekt u onze
website: www.spilcentrumacht.nl of kijkt u op de app. Op facebook
vriend worden van onze school,
is een echte aanrader. Of gewoon
even binnenlopen om de sfeer te
proeven of om Geert van Stiphout
onze directeur te spreken, dat mag
altijd!
Namens basisschool St. Antonius
Abt, hopen we op een betrokken
schooljaar!
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Studiedagen
Vandaar dat wij gaan starten met een traject dat “ouderbetrokkenheid
3.0” heet. Voornaamste visie hierin is dat we samen de klus moeten
klaren; ouders en leerkrachten samen weten wat het beste is voor het
kind. Hierin worden we begeleid en gaan we met de ouders van onze
school op de studiedag van 21 september, een kick-off houden. Op
de studiedag van maandag 3 september zullen wij als team alvast
e.e.a. gaan ontwikkelen en bespreken. Wij hebben er een goed
gevoel over en vertrouwen erop dat we met dit traject een fijne
basisschooltijd creëren voor onze kinderen.
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Alzheimercollecte

Collectanten gezocht

Beste Achtenaren,
Ik verzorg al 16 jaar de begeleiding en aanstelling van de collectanten
voor de Alzheimerstichting in Woensel en Acht.
Ik doe dit samen met mijn zus, Mieke van Kemenade v/d Vleuten.
Daarnaast loop ik zelf ook diverse straten in mijn eigen omgeving en
vul ik zelf de gaten in die er vallen wanneer collectanten op het
allerlaatste moment afzeggen.
Maar ook structureel vallen er jaarlijks collectanten af omdat ze
(gelukkig) zelf ook ouder worden en door pijntjes en/of gebreken niet
meer rond kunnen gaan. Het lukt me nu nog elke keer om deze
collectanten tijdig te vervangen.

Graag zou ik 5 (liefst nog meer) nieuwe aanmeldingen krijgen om in
de eigen omgeving te gaan collecteren. Ik denk dat je er maximaal
2 à 3 uur over doet, en het is écht voor een goed doel.
We kennen allemaal wel één of meerdere personen die de diagnose
Alzheimer heeft (hebben) gekregen en je weet hoe dat afloopt!
De Alzheimer week is dit jaar van 5 t/m 10 november, dus alleen in
die periode mag er gecollecteerd worden.
Twijfel niet en meld je aan bij mij!
Met vriendelijke groet,
Marjos van der Vleuten en Mieke van Kemenade v/d Vleuten
Tel: 06 55 95 89 00 of (040) 262 15 10
E: fjjvanke@planet.nl
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Ook hier hebben enkele collectanten te kennen gegeven dat ze in
2017 voor de laatste keer zouden collecteren.
Daarom plaats ik nu al een oproep voor Acht.

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
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Let op!
Ons kantoor is alleen open op afspraak
Alblasstraat 8
5626 BJ Eindhoven

Sport- en spelactiviteiten voor 60-plussers
Eindhoven Noord

Diverse sportaanbieders op Sportpark Eindhoven Noord hebben hun
krachten gebundeld om samen een aangepast en gevarieerd aanbod
voor senioren (60-plus) aan te kunnen bieden.
De initiatiefnemers zijn:
 Tennisvereniging Tegenbosch;
 My Gym Club Eindhoven;
 Step by Step en
 OP Noord.
De activiteiten van SPOON zullen in het eerste jaar georganiseerd
worden op de vrijdagen van 10.30 tot 11.30 uur.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
SPortief Ontmoeten Op Noord gaat op 14 september van start.

Alle activiteiten worden begeleid, waarbij voor tennis, bewegen op
muziek en gym gediplomeerde trainers ingezet worden. De kosten per
periode van 8 weken zijn € 45,- onafhankelijk van de gekozen
activiteit.
Als je eventueel later start, dan zijn de kosten voor de resterende
weken € 6,- per keer.
Uitbreiding
Als er belangstelling is voor andere sporten dan zal SPOON deze ook
aan gaan bieden. Ook sporten op andere tijdstippen is bespreekbaar.
Aanmelden, meer informatie:
Ga voor het aanmelden voor de kennismakingslessen en inschrijven
voor de eerste periode (8 weken) naar de website
www.spooneindhoven.nl of stuur een email naar
info@spooneindhoven.nl of bel naar 06 - 28 27 43 38.
Op www.spooneindhoven.nl vind je meer informatie.
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Gratis kennismaken
Op de eerste 3 vrijdagen respectievelijk 14, 21 en 28 september kun
je gratis kennis maken met de verschillende activiteiten.
Heb je de smaak te pakken, dan kun je telkens voor een periode
van 8 weken voor een bepaalde activiteit inschrijven.
Het aanbod in de eerste periode bestaat uit (mini)tennis, gym,
bewegen op muziek, midgetgolf, slow voetbal en wandelen.

46

Ophalen van de groene en grijze
kliko’s kijk op:
www.afvalkalender.eindhoven.nl
September
14 SPOON op Noord
22 Dorpskwis
23 Vanstreek festival
29 SJB Casino avond
30 Open dag Tegenbosch

Oktober
3 Kerktrefcentrum DVD
6 SJB minidisco
9 Zonnebloem kienen
13 Uitslag Dorpskwis
20 8oberfest
27 Halloween griezeltocht
27 Bekendmaking
Boerenbruidspaar

November
2
Achtse revue
(sponsoravond)
3,4,7,9 Achtse revue
10
Achtse revue
(sponsoravond)
11
Lampionnenoptocht
13
Zonnebloem kienen
16
Uitgave Kijk op Acht
17
SJB Dorpskwis Junior
18
Intocht Sinterklaas
24
SJB Knutselmiddag

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: 30 oktober 2018 voor 18.00 uur.
Kijk op Acht verschijnt weer op 16 november 2018.
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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