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Februari - Maart -  April 
 
 
 

Popkwis 
  

Nu even Wel 
 

Meters gezocht 
 

Verbouwing Dorpshuis 
 

Voorkom autodiefstal 
 

Onderhoud Ecopark 
 

Carnavalsoptocht ‘Acht giet oan’ 
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Van de redactie  
 
‘Acht giet oan’ 
 
Wellicht heeft u dit mooie bericht al in de stadskrant gelezen, maar 
graag herhalen we het in dit dorpsblad nog eens: Acht giet oan.  
En wanneer dan wel? Tijdens de enige echte Achtse 
carnavalsoptocht, want die gaat net als “Nu even Niet, Nu even Wel”  
alsnog door! Verderop in dit blad leest u er meer over.  
 
Uw redactie dacht bij het horen van de ‘oerkreet’ Acht giet oan 
overigens ook aan een strenge winter, lang geleden. Als we het ons 
goed herinneren was het die van 1976. Een winter met veel sneeuw, 
en met verraderlijke ijzel-buien. Op een ochtend waren alle Achtse 
straten, in die tijd niet meer dan een stuk of 11, bedekt met een 
spiegelgladde en glimmende laag ijs van zeker één centimeter.  
Nadat Acht van de verbazing bekomen was, bond iedereen die kon 
schaatsen de ijzers onder, en ging ‘de straat op’. Een geweldige 
belevenis was het, en uw redactie hoopt dat ook de carnavalsoptocht 
zo’n mooie dag te wachten staat.  
 
In onze fantasie zagen we onze Achtse tocht der tochten al  
uitgroeien tot een enorme 11 Stratentocht, met stempelposten bij 
karakteristieke Achtse locaties zoals het Antonius, de Dorpspomp,  
de spiksplinternieuwe schuur in de Dierenweide, de molen, op de 
tijdelijke Veldhovense (carnavals)uitbreiding op de hoek van de 
Verzetsheldenlaan, het Dorpshuis en natuurlijk bij de welkomstborden 
van Acht. Voor het versterken van de inwendige mens denkt uw 
redactie overigens niet aan ‘koek en zopie’, maar aan de 
pannenkoeken van meneer pastoor, want die gingen er op Kerstmarkt 
in als koek. Verder denken we aan warme chocolademelk of een 
andere zopie bij een kampvuurtje op het Dorpsplein.  
Tot zover onze fantasie.  
 
De realiteit is dat er weer een goed gevuld Dorpsblad voor u ligt.  
En ook dat we dit jaar dankzij onze adverteerders en een subsidie van 
de Dorpsraad weer vijf uitgaves voor u kunnen laten drukken die 
dankzij zo’n 40 bezorgers bij u op de deurmat gaan vallen. We hopen 
natuurlijk dat er voor het bezorgen geen schaatsen nodig zijn.  
 
We wensen u een mooi vervolg van de winter en zien uw kopij voor 
het volgende Dorpsblad graag uiterlijk 26 maart voor 18.00 uur op 
onze digitale deurmat redactie@kijkopacht.nl vallen.  
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 12 april. 
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Kracht op Acht 
Achtse optocht giet oan!  

 
Zondag 3 maart 13.08 uur  
Regelmatig is er een feestje in Acht. Van ieder feestje wordt een groot 
feest gemaakt. Jong en oud komen regelmatig samen om gezellig 
een feestje te vieren. Over een paar weken is het carnaval. Het 
volgende feest. En wat voor een! Sommigen zijn al weken aan het 
zoeken naar de mooiste outfit, anderen halen net voor het 
feestgebeuren hun pakje van vorig jaar weer van zolder. In aanloop 
naar carnaval wordt er meestal flink gewerkt aan een carnavalswagen 
of aan een ludiek idee voor een loopgroep.  
 
Dit jaar bleef het echter akelig stil rondom de optocht.  
Twee weken geleden werd het bericht gedeeld:  

“De optocht kan niet doorgaan!” 
Ontsteltenis alom! De vaste deelnemers van de Achtse optocht lieten 
het er niet bij zitten. Een aantal vrijwilligers kwam samen in het 
Dorpshuis om te overleggen of de optocht nog te redden was.  
Hèt begin van carnaval in Acht is immers de optocht.  
Na het eerste overleg kwamen er steeds meer vrijwilligers bij die de 
optocht een warm hart toedragen. Het draaiboek werd doorgenomen. 
Elke actie werd besproken en toebedeeld aan een persoon. De sfeer 
in het Dorpshuis veranderde van bedompt naar uitgelaten. ‘Kracht op 
Acht’ deed zijn naam eer aan.  
 
Op zondag 3 maart om 13.08 uur gaan we met z’n allen de straten 
van Acht kleur geven:  

“De optocht gaat door!” 
Het dorpsgevoel is er nog steeds! Achtenaren kunnen de strijd 
wederom aangaan met hun mededeelnemers. We hopen natuurlijk op 
veel inschrijvingen; er zijn verschillende categorieën: 
Wagens 

 Loopgroep volwassenen 
 Loopgroep kinderen 
 Individueel volwassenen (max. 2 personen) 
 Individueel kinderen (max. 2 personen)  

Het thema is zeer toepasselijk: Acht giet oan. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen, gesponsord door de lokale middenstand.  
 
Inschrijven:  
Dat kan op de site van Acht: www.acht.nl, via de link op Facebook of 
door een mail te sturen naar krachtopacht@outlook.com 
Tot zondag 3 maart! 
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De Achtse Revue 
Nu even Niet, Nu even Wel 

 
Na een gedwongen periode van rust gaat het er toch van komen.  
In maart speelt De Achtse Revue alsnog de voorstelling  

“Nu even Niet, Nu even Wel” 
 
Wegens gezondheidsredenen van één van onze spelers waren wij 
genoodzaakt de voorstelling te verplaatsen. Gelukkig kunnen we 
zeggen dat het goed met hem gaat en hebben we de draad weer 
opgepakt. De voorstellingen vinden plaats in maart.  
Wij hopen u alsnog te kunnen begroeten in het Dorpshuis bij één van 
de voorstellingen.  
Dit betekent voor ons een druk jaar want zoals u gewend bent spelen 
wij ook weer in november. 
 
Speeldata: 

  Vrijdag 22 maart 20.00 uur 
  Zaterdag 23 maart 20.00 uur 
  Zondag  24 maart 14.00 uur 
  Woensdag 27 maart 20.00 uur 
  Vrijdag 29 maart 20.00 uur 
  Zaterdag 30 maart 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. 
 
Voorverkoop in het Dorpshuis 
Woensdag 27 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur 
Woensdag 6 en 13 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur 
 
Vrijdag 22 maart en zaterdag 30 maart zijn speciale avonden. 
Kaarten hiervoor à € 20,00 zijn alleen verkrijgbaar via achtserevue.nl  
Wij willen u erop attenderen dat het taalgebruik in het stuk niet 
geschikt is voor jeugdige kijkers. 
 
Meer informatie: www.achtserevue.nl 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 

Heren Kapsalon Hans Semler 
 

Woensdag, 
donderdag, 

vrijdag en zaterdag 

 

OP AFSPRAAK 
Lingestraat 18 

5626 DZ  Eindhoven 
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Gevolgen vliegverkeer meten in Acht? 
Daarvoor is uw hulp nodig!  

 
Het LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier, de Commissie Eindhoven 
Airport van het Bewoners Platform Woensel Noord en Stichting 
AiREAS hebben middelen gekregen van het Leefbaarheidsfonds voor 
2 vaste en 25 draagbare meetstations om het mogelijke effect van het 
vliegverkeer op de kwaliteit van de lucht en het geluid in Acht, de 
Achtse Barrier en Woensel Noord te meten.  
 
Het doel van de metingen en de samenwerking van de organisaties is 
om een zo duidelijk mogelijk inzicht te krijgen in het mogelijke verband 
tussen de activiteiten van de luchthaven en de leefbaarheid en 
welzijnssituatie in Acht, de Achtse Barrier en Woensel Noord. De 
technologie is nu zo ver ontwikkeld dat de kwaliteit van lucht en geluid 
in de wijken niet alleen met vaste meetstations gemeten kan worden, 
maar zelfs met een draagbaar meetstation ter grootte van een 
sleutelhanger. 
 
Voor het meten zoeken de werkgroepen:  

 25 Vrijwilligers die enige tijd met een draagbaar kastje 
(sleutelhanger formaat) willen lopen. Zij kunnen daardoor 
tevens op elk moment van de dag de situatie in hun eigen 
omgeving bekijken. Na drie maanden wisselen we van 
vrijwilligers en doen weer 25 mensen mee.  
 

 Mensen met technische achtergrond die zorgen dat de 
meetapparatuur goed werkt en die de vrijwilligers helpen bij 
vragen en twijfels. Deze personen worden getraind door 
AiREAS.  
 

 Een groepje mensen die dagelijks wil kijken naar de 
meetgegevens en de mogelijke verbanden tussen 
gebeurtenissen in de wijk en de meetgegevens.  
 

 2 Locaties voor vaste meetstations. Ze kunnen geplaatst 
worden bij mensen die WIFI ter beschikbaar willen stellen. 
De locaties worden zorgvuldig gekozen omdat ze geluid- en 
luchtgegevens moeten aanleveren voor de analyses.  
De vaste meetstations verplaatsen we na enige tijd naar twee 
andere locaties.  

 
Meer informatie en aanmelden 
Miriam Klein Sprokkelhorst, Miriam@acht.nl 
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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 
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/ 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Stichting Jeugdbelangen Acht              
Activiteiten  

 
 
Begin dit jaar hebben wij afscheid genomen van  
Bert van den Hoogen, Danny van den Berk en Hans Bogers.  
Na hun jarenlange inzet, vonden ze het tijd om het stokje door te 
geven. Bert en Hans hebben zich al bijna 30 jaar ingezet voor onze 
stichting. Danny is al ruim 10 jaar lid van het bestuur. Wij bedanken 
hen dan ook enorm voor hun inzet, toewijding en loyaliteit.  
Ook namens alle kinderen op Acht. Jullie zullen gemist worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze komende activiteiten: 

 

Zaterdag 16 februari: Carnaval knutselen 
 Zit je in groep 3, 4, 5 of 6? Dan ben je van harte welkom om bij 
 ons te komen knutselen. Deze keer maken we iets met als 
 thema carnaval.  
 De middag start om 14.30 uur en is om 16.00  uur weer 
 afgelopen. Inschrijven kan via onze website. We hebben plaats 
 voor maximaal 15 kinderen. Aanmelden is verplicht!  
 Deelname kost € 2,50. 
 
Zondag 3 maart: Kindercarnaval 
 Zondagmiddag kunnen de kinderen zich weer komen vermaken 
 in het Dorpshuis. Deze middag zal clown Charly met zijn ‘De 
 Sjarlie sjow’ komen optreden. De show start om 14.00 uur.  
 Entree is gratis.  

 (Lees verder op pagina 13)  
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
(Vervolg) 

 
 

Zaterdag 16 maart: Bingo!!!!! 
Altijd een groot succes! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen 
van 18.30 tot 19.30 uur komen voor de plaatjesbingo.  
Van 19.45 tot 20.45 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt.  
Kosten hiervoor zijn € 2,50. Aanmelden is verplicht en kan via 
onze website. 

Zet vast in je agenda: 
  6 april: minidisco 18.30 uur 
 13 april: paasknutselen 14.30 uur 
 20 april: paaseieren zoeken 14.00 uur 
 

Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van de 
school. Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Meld je dan 
aan via onze website. Volg ons ook op facebook: Stichting 
Jeugdbelangen Acht.  Voor meer info zie ook onze website 
www.sjbacht.nl. Deelname is altijd op eigen risico.  

Longfonds 
collectanten gezocht in Acht! 

 
 

In de week van 13 t/m 18 mei 2019 gaan ruim 30.000 collectanten  
op pad met maar één doel: geld ophalen voor de strijd tegen 
longziekten. 
 
Ook in Acht wordt elk jaar de collecte voor het Longfonds 
georganiseerd. Collecteert u mee? Daarmee maakt u onderzoek 
mogelijk om kapotte longen te repareren en kinderen te beschermen 
tegen astma. 
 
In Acht is het Longfonds op zoek naar nieuwe collectanten. 
Collecteren kost u gemiddeld twee uur van uw tijd en u loopt een 
route in uw eigen buurt. 
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd! 
 
Wilt u zich opgeven?  
Stuur een mailtje naar: jacquelinewithaar@gmail.com  
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Werk in uitvoering in het Dorpshuis 
 
 
 

Begin deze maand is eindelijk vanuit de gemeente de toestemming 
gekomen voor de uitbreiding van onze keuken. 
Dit betekent dat we op korte termijn kunnen beginnen om de 
magazijnruimte achter de bestaande keuken erbij te betrekken 
waarmee de beschikbare ruimte bijna wordt verdubbeld! 
Tevens worden dan ook de bestaande inrichting en verouderde 
apparatuur vervangen zodat er de komende jaren weer op een 
verantwoorde manier gewerkt kan gaan worden. 

 

We hebben er in overleg met de gemeente voor gekozen om de 
werkzaamheden zoveel mogelijk door Achtse ondernemers te laten 
uitvoeren. De gedachte daarbij is dat zij het gegeven dat een goed 
ingericht Dorpshuis in ons aller belang is, en de Achtse 
gemeenschap in de toekomst weer vele jaren ten dienste kan staan, 
mee laten wegen in hun projectbenadering. 
 
Daarnaast worden er op initiatief van de gemeente werkzaamheden 
uitgevoerd voor een betere bereikbaarheid voor mindervaliden.  
Er komen voorzieningen die de toegang eenvoudiger maken voor 
rolstoelgebruikers (vlak maken van drempels, verhoogde toiletpotten 
plaatsen en beugels aan de wanden om makkelijker op te kunnen 
staan).  
 
Kortom, er staat ons de komende maanden heel wat werk te 
wachten. Dat kan betekenen dat u als gebruiker van het Dorpshuis 
mogelijk wat overlast kunt ondervinden en dat bepaalde dingen niet 
helemaal kunnen worden gedaan zoals u dat gewend bent.  
Daarvoor bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan, 
maar u weet nu dat het een goed doel dient en dat we daar straks 
allemaal van kunnen profiteren. 
 
We streven er uiteraard naar dat alle geplande activiteiten tijdens de 
werkzaamheden gewoon door kunnen gaan, zij het mogelijk met wat 
aanpassingen her en der. We houden u in Kijk op Acht op de hoogte 
van de ontwikkelingen en de vorderingen van het werk en hopen dat 
we in het nummer voor de vakantieperiode kunnen melden dat alles 
achter de rug is! 
 
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis Acht,  
Peer van Dijk, voorzitter 
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Vrienden van de Dierenweide 
 
 

 
Huldiging Piet Brands en Martien van Eerd  
Goh, hoe mooi en aandoenlijk was het dat op 8 december 2018, totaal 
onverwachts voor hen, Piet Brands en Martien van Eerd (postuum) in 
het zonnetje konden worden gezet voor al hun inspanningen in het 
verleden voor de dierenweide. Er werd een vrijwilligerspenning van de 
gemeente Eindhoven door de wethouder uitgereikt met bijbehorende 
oorkonde. Tevens zijn er mooie houten banken onthuld met de namen 
van Piet en Martien erop. 
 
Acht bedankt 1 
En ja, dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers was 
ook de bestrating netjes klaar voor 8 december. We hadden op 
facebook een oproep geplaatst voor “keienbijters” die met ons op 1 
december de klinkers wilden leggen. Aanmeldingen te over. 
Op tijd beginnen is op tijd klaar. Waarin een klein dorp groot kan zijn. 
Iedereen hartstikke bedankt! 
 
Acht bedankt 2 
En dan hebben we een actie “adopteer een dier” in het leven 
geroepen via facebook en onze website www.dierenweideacht.nl. En 
dan denk je: “een paar aanmeldingen, ’t zal wel niet zo’n vaart lopen”. 
Niets is minder waar, binnen pakweg een week waren nagenoeg al 
onze dieren voorzien van adoptieouders.  
Hoe mooi wil je het hebben! 
 
Feestelijke opening 
Schrijft u zondag 5 mei vanaf 14.00 uur alvast in uw agenda?!  
Dan gaan we namelijk de dierenweide feestelijk openen. We zullen in 
het voorjaar voorzichtig met de openstelling starten en vervolgens 
kijken hoe de belangstelling ervoor is. 
 

Voeren van de dieren 
Toch nog even een paar regels voor het voeren van onze dieren: 

  geen schillen van fruit zoals van sinaasappels, citroenen etc. 
  geen beschimmelde groenteresten 
  geen beschimmeld brood 
  geen aardappelschillen met uitlopers en dus ook geen 

aardappels met uitlopers (deze zijn namelijk giftig) 

 

Bedenk wat je zelf niet meer zou eten, dat geef je ook niet aan de 
dieren. Zo houden we onze dieren gezond! 
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PVGE 
Hulp bij belastingaangifte voor ouderen 

 
 
Vanuit de Ouderenorganisatie PVGE in Eindhoven helpen we  
AOW-gerechtigden onder bepaalde voorwaarden met het invullen van 
de Belastingaangifte 2018 en bij eventuele vragen over huur- en 
zorgtoeslag. Het gaat hierbij om eenvoudige aangiftes.  
De voorwaarden voor onze hulp zijn dat het verzamelinkomen van 
een alleenstaande niet meer mag bedragen dan € 35.000,-- per jaar, 
en dat van samenwonenden en echtparen niet meer dan  
€ 50.000,-- per jaar.  
 
Aanmelden voor hulp bij de belastingaangifte 
Dit kan tot uiterlijk 25 februari. De vergoeding voor de kosten van 
onze hulp bedraagt max € 10,--. 
 
Aanvragen toeslagen en gemeentelijke voorzieningen 
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor 
gemeentelijke voorzieningen zoals de ‘Meedoen-bijdrage’  
(o.a. gratis met de bus), een collectieve zorgverzekering via CZ  
of VGZ, het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en het 
kwijtschelden van de zuiveringsheffing van Waterschap De Dommel. 
Zo nodig kunnen wij u helpen met het aanvragen.  
 
Schuldenproblematiek 
Ongeveer 1 op de 6 huishoudens in Nederland heeft schulden.  
Uit de praktijk blijkt dat veel betrokkenen pas na 2 tot 3 jaar hulp 
zoeken. Dan kunnen de schulden flink opgelopen zijn, soms tot wel  
€ 40.000,--. Daarom is het belangrijk dat we samen zo snel mogelijk 
mensen met schulden herkennen en dat er op tijd hulp ingeroepen 
wordt. Maak schulden bespreekbaar! 
 
Meer informatie en aanmelden (belasting)hulp 
Voor vragen over deze onderwerpen kunt u terecht bij:  
 
Ouderenorganisatie PVGE Eindhoven, 
Frank van Pijkeren,  
Tel 040 - 261 99 07  
E-mail: frankvanpijkeren@hotmail.com 
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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 

- 
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St. Antonius Abt 
Nieuws uit het onderwijs 

 
 

Met een frisse kijk op onderwijs gaan we het tweede deel van het 
schooljaar in. Het leren van en met elkaar, staat centraal. Al enkele 
weken is meneer Geert aan de slag gegaan met een plusklas. 
 
Ons traject ouderbetrokkenheid 3.0 is in volle gang; ouders en 
leerkrachten werken samen in een regiegroep voor vernieuwing.  
Ook zijn we met de bovenbouw groepen bezig om onze adviesroute 
te verbeteren, omdat we merken dat de behoefte bij vooral ouders uit 
de groepen 6 en 7 aanwezig is om al vroeg duidelijkheid te krijgen. 
 
Ondertussen is het belangrijk om te weten welk niveau bij uw kind 
past, qua werkhouding en inzet, maar ook qua niveau. Vandaar dat 
we deze periode in alle groepen bezig zijn met de cito toetsen.  
 
Op de studiedag van 4 februari waren de kinderen van onze school 
vrij, maar wij als team hebben ons verdiept in ons rekenonderwijs.  
We bekijken hoe we volgend schooljaar het toegezegde geld van de 
overheid voor werkdrukvermindering optimaal kunnen inzetten.  
Ten slotte gaan we de landelijke stakingsdag eens goed doornemen 
om een standpunt in te kunnen nemen. 
 
Op woensdag 27 februari is het Gekke “koppen en haren”.  
De mooiste, gekste en spannendste creaties zijn dan te bewonderen. 
Vrijdag 1 maart gaan we ’s ochtends feesten op school en om  
12.15 uur begint dan de carnavalsvakantie.  
 
Woensdags is onze “speel inloop ochtend”. Dit is een (gratis) 
ontmoetingsplek voor kinderen van 0-2,3 jaar en hun ouders.  
Terwijl de kinderen spelen, krijgen de ouders informatie over kinderen, 
spelen en opvoeden. Tijdens schoolweken op woensdag van  
8.45 - 10.15 uur. Aanmelden via: lobke@dikkie-en-dik.nl 
 
U bent van harte welkom, ook op onze school. Voor het aanmelden 
van uw kind kunt u contact opnemen met  
Geert van Stiphout, de directeur van onze school. 
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Nieuws van de Buurtpreventie 
 
 
 

Voorkom autodiefstal via uitlezen van uw contactsleutel. 
 
Ook op Acht maken we helaas steeds vaker mee dat auto’s op deze 
nieuwe, heel eenvoudige manier worden gestolen.  
Dit gebeurt met een speciale scanner, waarmee dieven dwars door de 
muren heen de code van uw autosleutel kunnen uitlezen.  
Daarbij maakt het niet uit of de sleutel in de gang hangt, of op het 
nachtkastje ligt.  
 
Omdat de smart key van de auto continu een radiosignaal uitzendt 
kan met speciale apparatuur het signaal worden opgepikt en op 
grotere afstand opnieuw worden uitgezonden: een zogenaamde 
repeater. De dieven houden dan een versterker tegen de voordeur, 
terwijl een handlanger met de repeater uw auto ontgrendelt. 
 
Er is wel een oplossing om dit zoveel als mogelijk is te beperken.  
Dit kan door gebruik te maken van de zogenaamde 'kooi van 
Faraday'. Als de autosleutel bewaard wordt in een metalen omhulsel 
kan de repeater het signaal niet meer opvangen.  
Dat metalen omhulsel kan de koelkast zijn, of een ijzeren koekdoos, 
maar ook folie die u om de sleutel wikkelt helpt om de straling tegen  
te houden. 
 
Als u wilt zien hoe het in de praktijk werkt, kijk dan maar eens op 
YouTube via ‘auto stelen met apparaat’ of scan de QR-code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info?  
Neem gerust contact met ons op via buurtpreventieacht@gmail.com 
of via 06 – 11 92 78 05. 
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Op de koffie bij WIJeindhoven 
 
 
 

Sinds 1 september 2018 houden medewerkers van WIJeindhoven 
elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur in het 
Dorpshuis. Daar kan iedereen uit Acht en omgeving terecht die  
een vraag heeft, (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft of dit aan een 
dorpsgenoot wil aanbieden.  
 
Omdat uw redactie vermoedt dat nog niet iedereen weet waarvoor we 
bij WIJeindhoven terecht kunnen, ging uw redactie op een koude 
maandagmorgen ‘op de koffie’. Gelukkig zat medewerkster Irene van 
der Reijden in het goed verwarmde ‘biljartlokaal’ en zorgde ze voor 
een lekker kopje koffie. Intussen maken we kennis met de andere 
twee generalisten.  
 
Generalist? 
“Ja”, legt Irene uit, “dat is de naam van onze functie”. Irene vertelt dat 
“het maatschappelijk werk” zoals we dat vroeger kenden niet meer 
bestaat. “Toen was het gebruikelijk dat lastige kwesties ‘voor’ de 
mensen werden opgelost. Enkele jaren geleden zag men in dat je 
mensen daar eigenlijk niet mee helpt, want een volgende keer hebben 
ze dan weer hulp nodig. Bij WIJeindhoven pakken we het daarom 
anders aan. We bespreken wat mensen zelf kunnen en nemen zo 
weinig mogelijk uit handen. Ook kijken we eerst samen met de 
mensen wat er precies aan de hand is. Soms is dat namelijk iets 
anders dan je in eerste instantie denkt. Als mensen bijvoorbeeld grote 
geldzorgen hebben, dan kun je je voorstellen dat de zorg voor de 
kinderen of het huishouden er bij in schieten. Als dat langere tijd 
duurt, dan kan dat echt een probleem voor hen worden.  
Dan is het fijn als iemand dat ziet en op tijd aan de bel trekt.  
Gelukkig is dat meestal de persoon zelf, maar ook de huisarts of 
iemand anders kan ons om hulp of advies vragen”.  
 
Allerlei vragen 
We vragen of de bezuinigingen ook een reden voor WIJeindhoven zijn 
om eerst te vragen of een buurtgenoot, vriend of familielid kan helpen. 
“Nee”, zegt Irene, “we doen dit niet omdat dat goedkoper is.  
Niet altijd is specialistische hulp nodig, want juist door gebruik te 
maken van de steun van mensen uit de omgeving staat die persoon 
er niet meer alleen voor”. We begrijpen het, want dat gunnen we 
iedereen. Dus, hebt u een vraag of wilt u iets doen voor Acht of een 
bewoner, ga dan ook eens ‘op de koffie’ bij Irene en haar collega’s!  
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Een specialist?  
Uw redactie denkt daarbij meteen aan een specialist in het ziekenhuis, 
maar dat bedoelt Irene niet. “Nee, bij WIJeindhoven ondersteunen 
generalisten zoals ik bij alle ‘gewone’ vragen over opvoeden, werk 
vinden, uitkeringen, geldzorgen, hulp, zorg, hulpmiddelen, contacten, 
activiteiten, en ook als mensen iets voor mede-Achtenaren of een 
vereniging willen doen. Maar, als generalist weten we niet alles en 
daarom kunnen we zo nodig ook de hulp inschakelen van een 
specialist. Bijvoorbeeld voor mensen met een bijzondere hulpvraag of 
bij de zorg voor een kind met autisme. Die specialisten helpen dan bij 
de ‘specialistische vraag’, en ik hou contact over de ‘gewone’ vragen.” 
Irene legt het allemaal rustig uit zonder situaties en namen te noemen, 
want de privacy is natuurlijk erg belangrijk. “Daarom gaan we bij het 
spreekuur vaak ook even apart zitten”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Goedkoper en beter 
We vragen of de bezuinigingen ook een reden voor WIJeindhoven zijn 
om eerst te vragen of een buurtgenoot, vriend of familielid kan helpen. 
“Nee”, zegt Irene, “we doen dit niet omdat dat goedkoper is. Niet altijd 
is specialistische hulp nodig, want juist door gebruik te maken van de 
steun van mensen uit de omgeving staat die persoon er niet meer 
alleen voor”. We begrijpen het, want dat gunnen we iedereen. Dus, 
hebt u een vraag of wilt u iets doen voor Acht of een bewoner, ga dan 
ook eens ‘op de koffie’ bij Irene en haar collega’s!  
 
 
Meer informatie 
Bel dan met WIJeindhoven: 040 - 238 89 98,  
kijk op www.wijeindhoven.nl, of kom op maandag tussen  
10.00 en 12.00 uur naar het inloopspreekuur in het Dorpshuis.  
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Onderhoud beplanting Ecozone 
 
Langs de spoorlijn aan de westkant van Acht, tussen de Anthony 
Fokkerweg en de Waalstraat ligt het Ecopark Acht. Dit ecologische 
stadspark is eind jaren negentig aangelegd. Dit voorjaar gaat er 
gewerkt worden aan de beplanting. 
 
Het Ecopark bestaat uit poelen, graslanden, struikenbeplanting  
(struweel) en bosbeplanting. Samen zorgen die voor volop variatie 
waardoor de biodiversiteit aan bijvoorbeeld vogels en vlinders hoog is. 
Om dat zo te houden is onderhoud nodig, anders verdwijnen de 
struiken op den duur en blijven er alleen hoge bomen over waaronder 
niet veel kan groeien. Dat is niet gewenst omdat daardoor veel minder 
variatie in het gebied komt en er dan minder diersoorten en planten 
kunnen leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variatie in beheer zorgt voor veel variatie in soorten 
 
De Gemeente heeft daarom een plan gemaakt om gefaseerd over 
meerdere jaren te zorgen dat het park zo gevarieerd mogelijk blijft. 
Jaarlijks zal een deel van de beplanting worden aangepakt, een deel 
zal door kunnen groeien tot bos en een deel wordt hard gesnoeid 
zodat de struiken weer helemaal opnieuw op kunnen groeien. Door de 
fasering zal het park een soort lappendeken worden van bos en 
struweel in allerlei leeftijden, zeer gevarieerd en een waardevol 
leefgebied voor veel diersoorten.  
 
Het werk wordt voor het broedseizoen (ca. half maart) afgerond. 
Het vrijkomend hout wordt deels verwerkt in zogenaamde takkenrillen, 
daarin vinden kleine dieren beschutting. Het overige hout gaat naar de 
biomassacentrale. 
 
Frank Verhagen 
Beheerder natuurlijke gebieden, Gemeente Eindhoven 
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Parochie St. Petrus Stoel 
Over klokken en klepels 

 
 
 
 
Ieder zondagmorgen luiden de klokken over Acht zoals dat op vele 
plaatsen in Brabant gebeurt. "De pastoor roept".  
Maar waarom roept hij? Om naar de kerk te komen!  
 
De afgelopen jaren zijn er echter steeds minder klokken te horen.  
De reden is simpel: er zijn nogal wat kerken gesloten.  
Van de oorspronkelijk 16 kerken die onze (fusie)parochie telde, zijn  
er nog 3 in gebruik. Actiegroepen, boze brieven, stukken in de krant, 
zelfs procedures in Rome: alleen reacties als een kerk dreigt te 
sluiten. Maar eigenlijk is dat allemaal mosterd na de maaltijd en  
soms ook het eigen blazoen oppoetsen. Want kerken blijven niet  
open door dit soort acties: ze blijven open door in te gaan op het 
luiden van de klokken. 
 

Eigenlijk (over)leeft een kerk door 3 dingen: 
 Zorg dat u erbij bent op zondag.  

We hebben elkaar nodig als kerkgangers. Bovendien, een 
geloof dat niet gevoed wordt sterft langzaam af. 

 

 Zet u in. Een parochie kan niet zonder vrijwilligers:  
mensen die hun tijd, energie en kennis wijden aan het 
levendig houden van een kerk, vaak zonder dat het hun 
direct iets oplevert, behalve de voldoening. 

 

 Draag de parochie. De actie kerkbalans is in volle gang. 

 

Daarmee hopen we ook het komende jaar alle rekeningen te kunnen 
betalen en wat opzij te zetten voor groot onderhoud.  
Want daar dient iedere parochie zelf voor te zorgen. 
 
Als u de komende zondagen de klokken weer eens hoort luiden, denk 
dan nog eens terug aan deze  
3 puntjes.  
 
Daar hangt immers vanaf of ook in 
de toekomst nog klokgelui te horen 
zal zijn in Brabant, ook op Acht. 
 
Pastoor Goris 
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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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Nieuws van ZorgSaam op Acht 
Voor alle inwoners van Acht 

                     
 

Oproep !!! 
Voor de wekelijkse koffie-ochtend van ZorgSaam op Acht  
op donderdagochtend in Antoniushuis zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger die op toerbeurt de koffie en thee kan verzorgen.  
Uw aanwezigheid is gewenst van 9.30 - 11.45 uur. 
 
Samen met de andere vrijwilligers kan hier een roulerend rooster voor 
gemaakt worden. Een van hen heeft 2 jaar lang de koffie-ochtend 
verzorgd en vormgegeven, maar gaat verhuizen naar een ander deel 
van Brabant. 
 
De koffie-ochtend wordt trouw bezocht door diverse Achtenaren.  
Het is een mooie gelegenheid om andere Achtenaren te ontmoeten en 
bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 
Telefonische Hulplijn ZorgSaam op Acht 
Dit zijn inwoners van Acht die op vrijwillige basis bereid zijn een 
andere inwoner 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. 
 
Meer informatie: 
Zorgsaam op Acht geldt voor alle inwoners van Acht. 
Tel: ZorgSaam op Acht : 06 - 57 98 92 26  
E-mail: Zorgsaamopacht@gmail.com 
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Dikkie & Dik 
 
 
 
Workshops 
Ook komend jaar zullen er vanuit de BSO bij kinderopvang Dikkie & 
Dik op de woensdagmiddagen workshops aangeboden worden. Deze 
workshops noemen we “De Makers van Acht” en zijn bedoeld voor alle 
kinderen uit de wijk. Ongeacht of ze wel of niet gebruik maken van de 
BSO.  
 
De makers van Acht vindt plaats elke eerste woensdag van de maand. 
(m.u.v. de vakanties). De eerste Makers van Acht staat gepland op 
woensdag 7 februari van 14.00 – 16.00 uur.  
Kosten zijn € 5,- per kind en opgeven kan via ruiten@dikkie-en-dik.nl 
 
Vanaf woensdag 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen 
gestart.Tijdens deze dagen staat voorlezen centraal. Het doel van 
deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen.  
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, stimuleert de 
taalvaardigheid en prikkelt de fantasie.  
Natuurlijk doet kinderopvang Dikkie & Dik ook mee aan de Nationale 
Voorleesdagen en wordt er op alle peutergroepen extra aandacht 
besteed aan voorlezen. 
 
Ingrid Sanders, (algemeen 
directeur) van kinderopvang Dikkie 
& Dik, heeft de Nationale 
Voorleesdagen geopend door voor 
te lezen op onze locatie aan de 
peuters uit het boek   
“Een huis voor Harry”.    
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Dorpsraad 
Voorlichtingsavond financiën en belastingen 

 
 

Op donderdag 21 februari van 20.00 tot 22.00 uur is er een 
voorlichtingsavond in het Dorpshuis met als thema: veilig bankieren, 
financiën en belastingen.  
Vorig jaar hebben wij, de Dorpsraad, met een vergelijkbaar onderwerp 
ook een voorlichtingsavond gehouden maar dan voor 60plussers.  
De reacties vroegen om een herhaling maar nu ook voor mensen die 
in een andere leeftijdsfase zitten.  
 
Agenda:  

1. Veilig bankieren / Internetten  
Door: Jaap van de Linde, 
Docent bij CompuAct Opleidingen Den Bosch 

2. Aangifte Inkomstenbelasting 2018  
3. Gemeentelijke financiële voorzieningen 
4. Schuldenproblematiek  
 

Zie voor agendapunt 2,3 en 4 ook het artikel op pagina 19. 

Kracht op Acht 
Inschrijven Dorpskwis ‘Had je ged8!’ 

 
 
 
Inschrijving voor de 6e editie van de Achtse Dorpskwis  
‘Had je ged8!’ kan vanaf 23 maart. 
 
Je kunt inschrijven met een team (tussen de 12 en 20 personen)  
of je kunt je inschrijven voor het sprokkelteam, dat is dit jaar voor het 
eerst!!! (je schrijft je individueel of met een klein groepje in en wij 
maken teams vanaf 12 tot 20 personen)  
 
Data voor in je agenda 
De kwisavond is op zaterdag 21 september  
De prijsuitreiking op zaterdag 5 oktober 
 
Inschrijven  
Teams kunnen zich inschrijven via de link: acht.nl/dorpskwis2019 
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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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Buurkracht 
Klimaatakkoord, wat betekent dit voor ons? 

 
Iedere dag is het in het nieuws, CO2 reductie, van het gas af en het 
klimaat akkoord. Logisch dat het je soms begint te duizelen.  
Maar wat houdt het nu in en wat zijn de gevolgen voor Acht? 
Dus even heel kort: we hebben internationaal afgesproken onze  
CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990 
te verlagen. In 2050 moet onze CO2-uitstoot zelfs met 95 procent 
verminderd zijn. De reden is om klimaatverandering tegen te gaan 
door de temperatuurstijging onder de 2,0 (liefst 1,5) graden in 2100  
te houden zodat ook wij in Nederland droge voeten houden. 
 
Wat betekent dit concreet voor Acht? 
Dat zou kunnen betekenen dat binnen 11 jaar 1/3 van onze huizen 
goed geïsoleerd en van het gas af zullen zijn, 20 jaar later alle huizen 
misschien zijn aangesloten op een warmtenet. Gas en olie zal 
komende jaren aanzienlijk duurder worden en duurzame energie 
goedkoper. Alleen elektrische auto’s zullen nog worden gestimuleerd 
en deelauto’s, laadvoorzieningen en zonnepanelen gaan steeds  
meer het straatbeeld bepalen.  
 
Afwachten of aan de slag? 
Wacht jij af of wil je meer weten over deze grote transitie waar we 
allemaal mee te maken krijgen? Samen kunnen we bijvoorbeeld 
kijken of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp. Met een 
warmtecamera kijken of het beter geïsoleerd kan worden.  
We gaan op bezoek bij buren die al van het gas af zijn of elektrisch 
rijden en vragen wat hun ervaringen zijn, of we nodigen deskundigen 
uit die ons goed kunnen informeren of bezoeken samen 
informatiebijeenkomsten.  
 
Kom naar een huiskamerbijeenkomst! 
Graag willen we dit samen met jullie doen. Via de Buurkracht app  
of mail kan je altijd vragen stellen maar liever gaan we met elkaar  
in gesprek en zoeken het samen met jullie uit. Vind jij het milieu en 
klimaatverandering ook belangrijk dan nodigen we je graag uit om  
een keer mee te praten. Stuur ons voor 23 februari een mailtje met je 
motivatie en we sturen je een datumprikker voor de eerstvolgende 
huiskamerbijeenkomst van het buurkrACHT team! 
 
Meer weten?  
Neem contact op met Guido, Jeroen en Hans 
E-mail: buurkracht@acht.nl of website/app: www.buurkracht.nl 
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Heb je last van OVERGEWICHT? 
Doe mee met het 30 dagen Siems 
leefstijlprogramma. 
Een gezond gewicht begint met een gezonde leefstijl! 
Het leefstijlprogramma bevat alles wat je nodig hebt 
om een gezond gewicht te bereiken en weer lekker in 
je vel te zitten. 
Medisch verantwoord en wetenschappelijk 
onderbouwd. 
Wat kun je verwachten: 

- Professionele ondersteuning 
- Makkelijk vol te houden 
- Merkbare en meetbare resultaten 
- Betaalbaar 

www.gezondslankerworden.nl 
Marieke Gijsberts 
Specialist in een gezonde 
leefstijl 
Gezondheidspraktijk Siems 
Rijnstraat 33 in Acht 
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Je schrijft in per team van maximaal 6 deelnemers met een originele 
naam.  
Inschrijven kan op de volgende site: acht.nl/dorpskwis2019 
 
De kosten bedragen €15,- per team en dienen te worden 
overgemaakt op rek.nr. NL59INGB0006738615  
t.n.v. Stichting Kracht op Acht.  
Je bent pas van deelname verzekerd als het inschrijfgeld is 
ontvangen. 

 

Kwis 

DorpshuisAcht 

Zaterdag 13 april 

20.00 uur 
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IVN-cursussen over natuur en tuin 
 
 
 

IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) afdeling 
Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert onder andere cursussen 
en activiteiten over natuur, milieu en duurzaamheid.  
 
Cursus ‘(Help!) Ik heb een tuin’ 
Natuur dicht bij huis? In samenwerking met Volksuniversiteit 
Eindhoven verzorgen twee ervaren IVN-natuurgidsen een cursus van 
4 dinsdagavonden. Aan bod komen de beginselen van een tuinplan, 
maar ook hoe uw tuin aantrekkelijk kan worden voor vogels, vlinders 
en bijen en andere insecten en wie weet ook voor waterdieren of 
egels. De cursus is bedoeld voor de ‘beginnende tuinier’ en kost excl. 
literatuur € 50,00. 

 
Data en locatie 
Dinsdagavond 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april 
Gebouw IVN Veldhoven Eindhoven Vessem in Veldhoven 
Aanmelden:  
Volksuniversiteit Eindhoven www.vu-eindhoven.nl  
(zoek op ‘tuin’).  

 
Cursus ‘Natuur in De Kempen’ 
Een leuke en afwisselende cursus van 3 thema-avonden en 3 
excursies over alle mooie, interessante en eigenaardige zaken die in 
de natuur van De Kempen te ontdekken zijn. De cursus wordt 
verzorgd door de 5 IVN-afdelingen in deze regio: IVN Bergeijk-Eersel, 
IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, IVN Valkenswaard Waalre 
en IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.  
De docenten en natuurgidsen vertellen over de flora, fauna en 
landschappen, maar ook over het ontstaan en de geschiedenis van de 
verschillende natuurgebieden. 

 
Data en locaties 
2 en 6 april, 14 en 18 mei, 18 en 22 juni, 17 en 21 september,  
1 en 5 oktober, 5 en 9 november 2019, of alleen de voorjaars- of 
najaarsdata. De thema-avonden en excursies zijn op wisselende 
locaties en in diverse natuurgebieden in de Kempen. 
Kosten: € 60,00 voor IVN-leden en € 80,00 voor niet-leden.  

 
Aanmelden en informatie andere activiteiten:  
www.ivn.nl/vev 
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Stichting Hart voor Acht 
Terugblik 2018 

 
 

De Stichting heeft 120 aangemelde en zelf opgeleide vrijwilligers/
burgerhulpverleners. In 2018 hebben vrijwilligers 4 maal een oproep 
gekregen om te gaan reanimeren en een AED naar het slachtoffer  
te brengen. Om de reanimatie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren 
worden alle vrijwilligers in elk geval 1 keer per jaar getraind.  
In 2018 hebben we de herhalingen zoveel mogelijk gestandaardiseerd 
met de nadruk op het doen. 
 
Onderhoud AED’s 
Daarnaast is het van belang dat de AED's goed worden onderhouden. 
De kasten en AED’s worden1 keer per kwartaal gecontroleerd en de 
kast wordt schoongemaakt. De padz en accu’s worden tijdig 
vervangen. 
 
Alarmeringssysteem 
In 2018 is HartslagNu, het alarmeringssysteem, samen gegaan 
met  Hartveilig wonen. Dit om tot een organisatie te komen waar 
burgerhulpverleners en AED's geregistreerd staan. 
 
Les Basisschool 
Hart voor Acht is bij de basisschool Antonius Abt geweest en heeft 
aan de kinderen van groep 8 een kennismakingsles reanimeren 
gegeven. Dit is heel positief ontvangen. 
 
Vriend worden 
Wat de financiën van de Stichting betreft: We zijn heel gelukkig met 
onze vaste donateurs: “Vrienden van de Stichting”.  
Zij geven elk jaar en vast bedrag, zodat wij een basis hebben waar  
we mee vooruit kunnen en die ons in staat stelt  om de herhalingen 
gratis aan te bieden aan de vrijwilligers. Daarnaast hebben we via de 
Rabobank Clubkas Campagne een heel leuk bedrag gekregen.  
Wilt u misschien ook vriend worden van de Stichting?  
Neem contact met ons op. 
 
Meer informatie 
Namens de Stichting Hart voor Acht  
tel. 040-241 38 61 of  06-30 17 19 78  
Website: www.acht.nl/hartvooracht 
stichtinghartvooracht@gmail.com 
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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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GGzE Grote Beek 
 
 
 

Kom wasramen maken bij Place to Bee! 
Tijdens deze inloop van bijenvereniging Place to Bee gaan we aan  
de slag met het maken van wasramen. De bijen slaan hun honing 
hierin op. We maken deze wasramen met behulp van een wals.  
Iedereen die geïnteresseerd is, is bijzonder welkom om ons te  
komen helpen! 
 

Datum: donderdag 21 februari 
Tijd: 09.30 uur 
Locatie: Grote Beekstraat 12, Landgoed de Grote Beek 

 
Dutch Happiness Week  
Wees welkom bij het atelier van De Boei – Kunst op de Kruisstraat 
tijdens de Dutch Happiness Week en wordt gelukkig van de 
kennismaking met onze deelnemers op deze bijzondere geluksplek.  
Bij De Boei – Kunst gaan we tijdens deze week samen met alle 
bezoekers en deelnemers werken aan een gigantisch kunstwerk, 
geheel in de stijl van Gustav Klimt.  
 
Data 
Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart, van 09.00 tot 16.00 uur.  
Op zaterdag 23 maart van 13.00 tot 17.00 uur is de afsluiting van 
deze week onder andere mét de onthulling van het Klimt-kunstwerk.  

 
Locatie: De Boei – Kunst, Kruisstraat 53 in Eindhoven 
Meer info? Bel naar 06 10608474 

 
Week van de Psychiatrie 
De Week van de Psychiatrie vindt plaats van maandag 25 maart t/m 
zaterdag 30 maart. Het thema van deze week voor dit jaar is 
‘zichtbaar?’ GGzE zal op verschillende plekken zichtbaar zijn met 
diverse activiteiten.  
Een van de activiteiten in de Week van de Psychiatrie is de opening 
van het Breinpad op Landgoed de Grote Beek op dinsdagmiddag  
26 maart vanaf 14.00 uur.  
 
Meer informatie over deze en over de andere activiteiten zal 
binnenkort te vinden zijn op www.ggze.nl/nieuws  
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

Februari 
 15 Uitgave Kijk op Acht 
 16 SJB Carnaval knutselen 
 21 GGzE Place to Bee 
 26 SJB Bingo   
 
Maart 
 3 Carnavalsoptocht 
 3 SJB Carnaval 
 16 SJB bingo 
 22-23 
 24-27  Achtse Revue 
 29-30  
 23 Inschrijven dorpskwis 
 26 Opening GGzE Breinpad  

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: 26 maart 2019 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op  12 april 2019. 
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. 

 
 
 
 

 April 
 6 SJB minidisco 
 13 SJB paasknutselen 
 13 Popkwis 
 20  SJB paaseieren zoeken 
 27 Koningsdag Jeu de boule  
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