
 

9
d
e
 j
a

a
rg

a
n
g

  
2
0
1
9
 

Juni -  Juli -  Augustus 
 
 
 

Zinderend Acht 
 

Klapstoelenconcert kiosk 
 

Achtse Revue zoekt mannen 
 

Webmaster www.Acht aan het woord 
 

Vakantieservice Buurtpreventie 
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Van de redactie 
 
Groen! (en met nieuwe tradities!) 
Sinds de gortdroge zomer van vorig jaar juichen wij aan de 
redactietafel bij elke druppel regen die in ons mooie dorp valt.  
Zeker nu we weer veel grauwgele en overleden ons buxussen op 
volle aanhangers Acht uit zien rijden waarderen we onze groene dorp,  
zelfs als we in ons regenpak door de stromende regen op weg zijn 
naar de redactievergadering. Daar immers wachten de warme koffie 
en uw mooie kopij op ons. Was vroeger de helft van Acht …..boer,  
nu is zeker de helft van Acht groen. Bovendien staat de helft van de 
helft van dat groen nu ook in bloei. Mooi en in de zomer heerlijk koel.  
Dus beste Achtenaren, hou ons dorp groen! 
 
Ook de prachtige bakken met violen van de Dorpsraad kleuren al 
vanaf de winter prachtig met het groen rondom de kiosk. Vanaf de 
overkant kijken de pas geschoren alpaca's vol verbazing naar dit 
fraais. En even verbaasd kijken de bezoekers van de Dierenweide 
naar de komisch geknipte kapsel van de alpaca's. Misschien toch 
eens naar die enige echte herenkapper in het dorp zie je de alpaca's 
en bezoekers denken. In dit nummer leest u er meer over.  
 
Verder leest u in dit nummer meer over Zinderend Acht.  
Op 22 juni kunnen we elkaar weer ontmoeten bij dit spetterende 
festijn. Een mooie ‘nieuwe’ traditie is dat inmiddels. Op 30 juni komt er 
weer een harmonie optreden in ons dorp, uit Woensel -vlakbij toch?– 
en voorzien van muzikale Achtenaren. De Achtse revue is al weer aan 
het repeteren voor hun nieuwe stuk. Ook een mooie traditie, elk jaar 
weer. En, mannen, u kunt nog meedoen! 
 
Voor een andere zomerse traditie moeten we dit jaar uitwijken naar  
de grote stad. Het wagenspel van het Ariëns toneel trok in Acht naar 
verhouding te weinig bezoekers, wat hen deed besluiten om Acht dit 
jaar over te slaan. In dit blad kunt u lezen waar u het wagenspel wel 
kunt zien. En wat let u om dan een Achtse vlag en spandoek mee te 
nemen met de tekst ‘Volgend jaar weer in Acht?’  
 
Op de kaft ziet u op de foto van Jan Hendrikx (dank!) ‘de gebroeders 
gans’ met een gerust hart vertrekken. Ze hebben zich namelijk 
aangemeld voor de vakantieservice van de Buurtpreventie. Ook 
daarover leest u meer in dit blad.  
Ook een leuke foto of kopij? Mail dit dan voor 27 augustus  
(voor 18.00 uur) aan: redactie@kijkopacht.nl  
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 13 september. Fijne zomer! 
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Zinderend Acht pakt dit jaar uit 
met de live-act band ‘Starstruck’ 

 
 
 

Op zaterdag 22 juni aanstaande gaat in Acht de nieuwste editie van 
Zinderend Acht de lucht in!  
 
Het festijn is een avondvullend evenement m.m.v. de knallende live-
act band ‘Starstruck’, een feest voor en met publiek!  
Het motto is “Are you ready to get Starstruck?”. 
 
Bereid je voor op een waanzinnige show vol hits en meezingers. Van 
Hazes tot Bieber en van guilty rock classics tot keiharde hardstyle. 
Voeg daar drums, gitaren en een bombardement aan special effects 
aan toe en je krijgt een overweldigend -nooit eerder vertoond- 
spektakel! 
 
Starstruck combineert waanzinnige remixen van o.a. de grootste hits 
uit de jaren 90 met de zeroes en het heden dus iedereen komt aan 
zijn trekken!   
 
De toegang tot het evenement op het dorpsplein van Acht is gratis. 
De vorige edities hebben al geleerd dat er een ongekende gezellige 
sfeer heerst op deze dag wat naast het muzikale aanbod ook 
ongetwijfeld te danken is aan het karaktervolle plein in het hartje van 
het Achtse dorp. Met ‘Starstruck’ denkt de organisatie het evenement 
dit jaar nog extra luister bij te zetten. 
 
‘Zinderend’ heeft geen kosten, en door de vele vrijwilligers, ook geen 
moeite gespaard om het plein en de kiosk op een grandioze manier 
aan te kleden en sfeervol uit te lichten met als resultaat een 
schitterende ambiance voor de optredende artiesten.  
Het programma staat dit jaar mede garant voor een groot spektakel 
door de unieke combinatie met een heuse DJ show. Veel gezelliger 
kan het niet! 
 
Zinderend Acht 2019 “Are you ready to get Starstruck” vindt plaats op 
22 juni, begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.  
 
Meer informatie  
Kijk op www.zinderendacht.nl, Facebook of Twitter! 
Hopelijk tot dan! 
Organisatie Zinderend Acht 
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Even pas op de plaats 
Kerknieuws  

 
 
 
Als parochie/Sint Antoniuskerk hebben we het afgelopen werkjaar  
niet stilgezeten; het einde van dit werkjaar is een mooie gelegenheid 
om terug te kijken. Er werden de nodige herstellingen uitgevoerd aan 
het orgel en waren vrijwilligers doende de dure lampen in de kerk te 
vervangen door spaarlampen. Ook wordt rond deze tijd de 
verwarming van de sacristie vervangen: de gaskachel gaat eruit en  
er komt een radiator in, waarna we kunnen nadenken over het 
schilderen van de sacristie. 
 
Oplettende Achtenaren zullen al wel gezien hebben dat er sinds 
enkele maanden een vlaggenmast naast het H. Hartbeeld staat.  
Deze werd, samen met de nodige vlaggen, geschonken door enkele 
vrijwilligers, waarvoor veel dank.  
Ook de kerktoren krijgt nog dit jaar de nodige aandacht. Het 
binnenwerk van het uurwerk en de klokken worden nagekeken en  
aan de buitenkant worden de lampjes van het torenuurwerk 
vervangen door LED. Wanneer dit precies zal gaan gebeuren weet ik 
nog niet, maar u ziet de kraan vanzelf verschijnen. 
 
En dan is er natuurlijk nog de Mariakapel. Na het nodige overleg is  
er ondertussen groen licht gekomen vanuit het bisdom. De laatste 
details worden op dit moment afgestemd en dan kunnen de werken 
ingepland worden. Ook de sponsoring verloopt goed: het benodigde 
geld is (bijna) volledig binnen. Een prestatie waar Acht trots op mag 
zijn! Het laat zien dat er veel mogelijk is als velen bereid zijn de 
handen in elkaar te slaan! 
 
Voor de tijd die voor ons ligt wens ik u een rustige, ontspannen 
vakantie toe. Misschien is het een tijd waarin u meer toekomt aan 
dingen die door het jaar heen te gemakkelijk blijven liggen: genieten 
van een boek, een uitstapje, de schoonheid van de natuur enz.  
Denkt u er dan ook eens aan dat juist de vakantietijd voor mensen,  
die aan huis gekluisterd zijn vaak, een extra eenzame tijd is?  
Familie en buren zijn op vakantie, er is minder aanloop.  
 
Misschien is een extra bezoekje bij iemand wel een mooi 
vakantiewerkje. U zult merken dat u er zelf ook vaak blijer van wordt! 
 
Pastoor J. Goris 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Heren:  

Kijk eens wat vaker in de spiegel van  
de kapper! 

 
Acht heeft sinds eind 2018 een echte herenkapper: Hans Semler.  
Hij is één van de slechts drie in Eindhoven opgeleide herenkappers. 
Vele jaren had hij een kapsalon in de Amundsenlaan, maar sinds 
december 2018 is zijn ‘salon’ verhuisd naar Lingestraat 18.  
Een klein briefje bij de voordeur verwijst naar de bel ‘kapper’.  
Hans Semler verwelkomt zijn klanten persoonlijk aan de voordeur en 
loopt met hen naar zijn kleine, lichte salon. Daar staat een prachtige, 
stoere kappersstoel op de klant te wachten. De klant kan er meteen 
gaan zitten, want Semler werkt alleen op afspraak.  
Zijn oudste klant is ruim over de 90 en de jongste nog geen 20.  
Soms komen vader en zoon, of opa en kleinzoon samen, voor de 
gezelligheid. Naast de grote spiegel hangen de foto’s van  
enkele PSV-ers die zich bij hem lieten knippen. René van de Kerkhof, 
Van Beveren, Romario. Nog altijd zijn ze welkom bij hem.  
 
Hans Semler heeft een goed contact met zijn klanten.  
“Het voordeel daarvan is dat ik iedereen eerlijk advies kan geven. 
Bijvoorbeeld over het gewenste kapsel, hoe dit het beste bij de vorm 
van het gezicht past en bij de persoon. Mijn ervaring is dat je elk 
kapsel het beste met de schaar kunt ‘aanleggen’, dan staat of valt het 
haar het beste. ‘Opscheren’ doe ik dus liever niet’, want met de 
schaar krijg je een veel beter resultaat.”  
Klant Hans Megens uit Best die toevallig 
in de stoel zit, beaamt dat. “Ik ben al 37 
jaar klant, altijd tevreden en ben daarom 
meeverhuisd van de salon in de 
Amundsenlaan naar ‘de salon’ in Acht”.  
 
 

Advertorial 

Ook naar de kapper? 
 

Herenkapsalon Hans Semler 
Lingestraat 18  

Woensdag t/m zaterdag  
(alleen op afspraak!) 
Tel: 06 55 73 47 19 
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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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De Zonnebloem 
Kienen en bezoekwerk 

 
 

Kom ook kienen! 
Wij willen u graag uitnodigen voor onze kienavonden.  
Deze worden gehouden in het Antonius, 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. 
 
U kunt weer komen kienen op 25 juni.  
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.  
 
Zonnebloem bezoekwerk 
Wilt u informatie over het bezoekwerk van De Zonnebloem, of wilt u 
bezoek ontvangen en deelnemen aan activiteiten dan kunt u contact 
opnemen met: 
 
Woensel noord west:  
De Zonnebloem en bezoekgroep Acht 
We richten ons op mensen met een lichamelijke beperking door 
ziekte, handicap of leeftijd die daardoor dreigen te vereenzamen. 
 
Contactadres: 
Ellie Lathouwers, contactpersoon bezoekwerk voor Acht 
Maasstraat 51, 5626 BB  Eindhoven  
Tel.: 040 - 262 36 57 
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl 
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Vakantieservice 
Buurtpreventie Acht 

 
 
Het Buurtpreventieteam Acht biedt vakantieservice aan. 

Tijdens de surveillance houdt zij een extra oogje in het zeil (woning, 
garage en auto’s) tijdens uw afwezigheid. 
 
U kunt zich hiervoor aanmelden. De service is gratis. 
 
Zodra uw woning is gecontroleerd laten wij een berichtje achter. 
Wanneer we vreemde zaken ontdekken, geven we dit meteen door 
aan het waarschuwingsadres dat u hebt opgegeven. 
 
Buurtpreventie Acht biedt de vakantieservice het hele jaar aan. Wilt u 
hier gebruik van maken, stuur dan een mail met de data dat u afwezig 
bent en wie we moeten informeren als dat nodig is. Dit kan gericht 
worden aan buurtpreventieacht@gmail.com onder vermelding 
‘vakantieservice’.  
 
De coördinatoren van de Buurtpreventie nemen dan contact met u op.  
Donaties worden uiteraard zéér gewaardeerd.  
 
 
Gelieve geen contanten maar via bankrekeningnummer:  
NL 75 ABNA 05 72 68 52 70  
t.n.v. A. Siepel-Arentzen,  
onder vermelding BP8 Vakantieservice. 
  
Met vriendelijke groet, 
Team Buurtpreventie Acht 
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Makers van 8  
bij kinderopvang Dikkie & Dik  

 
 

Woensdag 3 juli is het ‘Makers van 8’ - dag bij Dikkie & Dik. 
Bellenblaas, stoepkrijt en slijm maken staan weer op het programma. 
Alle kinderen zijn welkom!  
Inschrijven kan via Ruiten@dikkie-en-dik.nl 
De kosten bedragen € 5,-- per kind. 
 
Op de film! 
In mei zijn er filmopnames gemaakt  
bij Kinderopvang Dikkie & Dik voor  
de film Hemelrijken met Jennifer 
Welts. Kinderen van kinderopvang 
Dikkie & Dik deden mee als  
figuranten.  
De film Hemelrijken wordt verwacht 
medio 2020. 
 
 
 
 
 
Opa’s en oma’s op bezoek bij de 
peuters 
Het thema “eet smakelijk” is in volle 
gang op de peutergroepen. Hierbij is 
er allerlei lekkers gemaakt en zijn de 
opa’s en oma’s uitgenodigd om te 
komen smullen in ons restaurant.  
Dat was een groot succes!  
 
 
Meer informatie  
Neem daarvoor contact op met  
locatiemanager Lobke Sanders: 
E-mail: lobke@dikkie-en-dik.nl 
Tel.: (040) 78 20 135 
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Nieuws van GGzE 
De Grote Beek 

 
 
17 juli: Zomerwandeling  
GGzE viert op woensdag 17 juli de zomer met een wandeling over  
het PoëZiepad op Landgoed De Grote Beek. De wandeling begint  
om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.  
We verzamelen onder het afdak bij de Trefhove, Dr. Poletlaan 30. 
 
De wandeling gaat altijd door! Het gaat tenslotte om het vieren van  
het seizoen. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen. 
 
4 augustus: Grote Beek Pop 
Op zondag 4 augustus is het weer tijd voor het gezelligste gratis en 
alcoholvrije festival van Nederland; Grote Beek Pop! 
Ieder jaar treden er leuke en grote namen op.  
Nieuwsgierig? Houd de facebookpagina in de gaten voor updates!  
Iedereen is van harte welkom! 

 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op ggze.nl/activiteiten  
U kunt GGzE ook volgen op  
Facebook: facebook.com/grotebeekpop.eindhoven  
Instagram: ggzeindhoven 
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Fiets 3-daagse  
TCWoensel 

 
 
 

 
Van dinsdag 6 t/m donderdag 8 augustus kunt u meedoen aan de  
30e editie van de Eindhovense fiets 3-daagse van TCWoensel.  
De vertrek- en aankomstlocatie is Paviljoen Op Noord, Oude 
Bosschebaan 11 in Eindhoven. U kunt starten tussen  
9.00 uur en 13.00 uur. De sluitingstijd is 17.00 uur. 
 
Afstanden 
De deelnemers kunnen inschrijven voor één van de 3 afstanden:  
40, 50 en 75 km.  
Alle routes gaan door het mooie Brabantse land en over verharde 
wegen zodat ook ligfietsen en scootmobiels kunnen meedoen. 
U krijgt een routebeschrijving mee, en alle routes worden met pijlen 
aangegeven. Ook is er mogelijkheid de routes ter plaatse te 
downloaden zodat er met een GPS kan worden gereden.  
Te zijner tijd komt dit op de site te staan. 
 
Elke dag bezoeken we een andere pauzeplaats, zodat we  
gevarieerde routes kunnen aanbieden. Bij de pauzeplaatsen zijn 
oplaadpunten voor E-Bikes aanwezig.  
 
Prijzentombola 
Iedere dag zijn er leuke prijzen te winnen met onze tombola, met als 
hoofdprijs een cadeaubon t.w.v. € 100,-- voor deelnemers die 3 dagen 
inschrijven. 
 
Kosten, meer informatie 
Het inschrijfgeld is € 7,-- voor 3 dagen of € 3,-- per dag. 
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
 
Kijk voor meer informatie op de site van www.tcwoensel.nl,  
mail aan info@opnoord.nl  
of neem contact op met Herman Deiling: Tel: 06 - 19 79 59 25 
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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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Achtse Revue 
 
 
Toneel 2019 
Na de uitvoeringen van ‘Nu even niet, Nu even wel’ in maart, was  
er geen tijd om uit te rusten. In het najaar staat er namelijk weer een 
productie van Achtse Revue gepland.  
 
Nieuwe productie ‘Scheidziek’ 
De repetities voor het nieuwe stuk ‘Scheidziek’ zijn alweer in volle 
gang. Het stuk is geschreven en wordt geregisseerd door Suzanne 
van Straten. Het belooft een vermakelijk stuk te worden. 
 
Mannen gezocht! 
Na de laatste uitvoeringen hebben we 4 nieuwe spelers mogen 
verwelkomen en daar zijn wij erg blij mee. Zij zullen alle 4 meespelen 
in het najaar. Ondanks deze aanmeldingen zijn wij nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden. Mannen tussen de 20 en 40 genieten de 
voorkeur. 
 
Enquête 
In april konden de sponsors en vrienden een enquête invullen om  
hun meningen te peilen. De uitslag zal met vrienden en sponsors 
gedeeld worden. 
 
Meer weten over de Achtse revue? 
Kijk op onze website www.achtserevue.nl of volg ons op facebook. 

GEZOCHT 
 

Hulp in de huishouding voor  
2 ochtenden van 2 uur bij  
alleenstaande vrouw van 87 jaar 
woonachtig in Acht. 
 

INFO 06 - 46 734 034 
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St. Antonius Abt 
Nieuws uit het onderwijs! 

 
 
Voor de laatste weken van het schooljaar staan er nog heel wat leuke, 
emotionele, spannende en creatieve momenten op de agenda.  
Groep 8 is al op hun manier afscheid aan het nemen van de 
basisschool en gaan ons en de ouders nog verwennen met een 
musical. 
 
Opruimen en loslaten staat ook centraal in de laatste weken!  
Maar ook het letterlijk “opruimen” van alle spullen die niet meer nodig 
zijn in het komende schooljaar en het opruimen voor de grote 
verbouwing. Ja, het gaat nu echt gebeuren, onze school krijgt in het 
nieuwe schooljaar een grote multifunctionele ruimte, met een podium. 
Het wordt een moderne en breed inzetbare ruimte, vooral bedoeld 
voor talentontwikkeling, één van de speerpunten van onze school. 
Ideeën in overvloed, wij hebben er zin in.  
 
Het laten meedenken van kinderen over schoolse zaken, in de vorm 
van een leerlingenraad, vinden wij ook heel belangrijk. Zij hebben een 
mooi plan gemaakt voor een stukje van onze speelplaats om te 
kunnen “chillen” en eventuele rustige buitenlessen te kunnen geven. 
Een hovenier uit Acht gaat dit voor ons realiseren (ondanks ons te 
kleine budget), waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Als team zijn wij komend schooljaar druk bezig met het maken van 
een nieuw vierjaren plan, want in 2020 loopt de huidige af (de 8 van 
Acht). We nemen daarin mee waar wij voor staan qua onderwijs en 
wat wij willen bereiken of juist behouden de komende 4 jaar.  
Een mooie uitdaging waar we onze studiedagen mee zullen gaan 
vullen.  
 
Dus al met al zijn we in de laatste weken ook al flink bezig om het 
nieuwe schooljaar invulling te geven. Een vooruitziende blik op de 
kwaliteit van ons onderwijs, daar staan wij voor. Inmiddels weten de 
(nieuwe) kinderen ook waar en bij wie ze komen volgend schooljaar  
en kunnen zij na een welverdiende vakantie met frisse moed weer 
beginnen op maandag 19 augustus. Iedereen een fijne en zonnige 
vakantie en tot volgend schooljaar. 
 
Team, basisschool St. Antonius Abt 
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Interview Webmaster Acht.nl 
Hans Klein Sprokkelhorst 
 
Dat er een dorpsblad is, zal algemeen bekend zijn, want als het goed 
is krijgt iedere Achtenaar vijf keer per jaar het informatieblad in de 
bus.  
Nu zullen de meeste bewoners van Acht ook weten dat er een 
webiste ‘acht.nl’ is, waar nog veel meer informatie over Acht te vinden 
is. Maar weet iedereen wie de man is, die zich al meer dan twintig jaar 
inzet om de website bij te houden?  
En dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de site om deze nog 
informatiever en up-to-dater te maken? 
 
Inzetten voor elkaar 
Uw redactie is bij Hans Klein Sprokkelhorst op de koffie gegaan om 
eens te horen hoe het idee ontstaan is en hoe de website zich 
ontwikkeld heeft. 
“Van huis uit heb ik meegekregen om je in te zetten voor elkaar.  
Ik vind het leuk om een goed draaiende website voor het dorp te 
hebben. Ik ben ruim twintig jaar geleden begonnen bij Digitale stad 
Eindhoven. Daar kon je een eigen webpagina maken en daarin 
plaatste ik artikelen over Acht. Bezoekers konden ook door de straten 
van Acht klikken, een soort voorloper van Google Maps.” 
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Start 
Twintig jaar geleden werd er door Jan Vriens ook een dorpsblad 
gemaakt. Hans had regelmatig contact met Jan, want hij was 
nieuwsgierig hoe het blad (helemaal handmatig) gemaakt werd.  
Toen Jan stopte, besloot Hans om www.acht.nl te maken, zodat daar 
de agenda met de evenementen in Acht op konden worden vermeld.  
“Die agenda vond ik belangrijk. Daarnaast ben ik begonnen om 
verhalen over Acht te verzamelen voor op de site en foto’s. Foto’s 
maken is mijn hobby. Ik heb al die jaren reportages gemaakt van 
evenementen en ik ben klassenfoto’s gaan verzamelen. Alles van al 
die jaren is terug te vinden op de site.” 
 
Extra man/vrouwkracht 
Jaren heeft Hans de site alleen bijgehouden. Vier jaar geleden is 
Daphne Jonkers-Metselaar mee gaan helpen. “Dat heeft zijn 
voordelen tijdens vakantie, want zo is er meestal wel iemand die de 
site bij kan houden.” 
Daphne maakt de verslagen van de Dorpsraadsvergaderingen voor 
de site. Samen hebben Hans en Daphne het menu van de website 
meer structuur gegeven.  
Sinds een paar maanden is ook Peter Goedegebure van de partij en 
zijn er weer stappen gezet. “Bezoekers komen nu sneller bij de 
websites van verenigingen en stichtingen terecht. Zij hoeven niet 
meer door te klikken. Doordat de artikelen nu een verloopdatum 
hebben, verdwijnt het verouderde nieuws vanzelf en blijft de site up-to
-date. Het is belangrijk om met de tijd mee te aan en de site veilig te 
houden. De website is een keer gehackt en dat zijn geen leuke 
dingen.” 
 
Vraag 
Hans heeft een verzoek aan verenigingen, stichtingen en lezers.  
Is er een leuk evenement waar Achtenaren welkom zijn of hebt u een 
nieuwtje, geef dit dan door via tip@acht.nl.  
Hans zet alle evenement op de kalender van de website.  
Op de welkomstborden van Acht staat het adres. Het nieuws komt op 
de website te staan en is voor iedereen meteen te lezen.  
Heeft u nog oude klassenfoto’s? Ook die zijn welkom!  
Op acht.nl/fotoalbum zijn ze allemaal terug te vinden.  
De website is nu ook goed te lezen en te gebruiken op een tablet en 
een smartphone. Probeer het eens!  
 
Om het nog makkelijker te maken verschijnt er iedere vrijdag om 
17.00 uur een Nieuwsbrief.  
Inschrijven: https://acht.nl/acht-digitaal/nieuwsbrief/ 
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Kermis Op Acht 
 
 
30, 31 augustus en 1 september 
Dit jaar gaat de Kermiscommissie Acht u door extra inspanningen 
weer een paar onvergetelijke kermisdagen bezorgen.  
Het evenemententerrein, gelegen aan de Merwedestraat - Volkerak, 
zal omgetoverd worden tot een groot vermaakcentrum voor groot en 
klein. Botsauto’s, draaimolen, ‘de rups’, pony´s en diverse andere 
attracties en optredens in en om de feesttent dragen er aan bij om er 
weer een echt feestweekend van te maken.  
 
Vrijdag 30 augustus  
is de kermis vanaf 15.30 tot 24.00 uur geopend. 
In de feesttent, vanaf 20.00 uur draaien de DJ´s van 
Soundwaveproductions  
 
Zaterdag 31 augustus  
is de kermis vanaf 13.30 tot 24.00 uur geopend. 
In de feesttent is er vanaf 20.00 uur live muziek.  
 
Zondag 1 september  
is de kermis vanaf 13.30 tot 23.00 uur geopend. 
Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor jong en oud.  
Voor de muzikale opluistering hebben wij voor u de Holland Party on 
Tour show met diversen live optredens uitgenodigd. Het feestgedruis 
zal door de DJ’s van Soundwaveproductions afgesloten worden. 
 
Hopelijk kan en zal iedereen na de kermis terugkijken op een 
geslaagd en gezellig weekend “Op Acht ”. 
 
Voor meer informatie, ga dan naar: www.acht.nl 
of kijk op Facebook: kermis.Acht 
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Koninklijk Woensels muziekcorps 
‘Klapstoelenconcert’ 

 
 
 

Op zondagmiddag 30 juni zal er een muzikale middag plaatsvinden 
op de kiosk in Acht. Het Koninklijk Woensels Muziekcorps zal hier 
haar jaarlijkse ‘klapstoelenconcert’ houden.  
Bij dit concert zullen alle geledingen van de vereniging acte de 
presence geven. Er zal een muzikaal zeer gevarieerd programma ten 
gehore gebracht worden. 
 
Iedereen is welkom om naar het concert te komen luisteren.  
Loop gezellig even langs of neem uw eigen (klap)stoel mee en  
geniet heel de middag van het lekkere weer en de muziek. 
 
Bij de kiosk kunt u tegen een vergoeding consumpties nuttigen.  
Er staan geen stoelen voor het publiek, dus neem indien gewenst  
uw eigen (klap)stoel mee.  
 
Het concert start op 30 juni om 13.30 uur.  
Wij maken er een gezellige middag van.  
 
Zien we u op 30 juni? 
 
Meer informatie 
www.woenselsmuziekcorps.nl 
NB: Bij slecht weer zal het concert niet doorgaan. 
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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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Dierenweide Acht 
 
 
 
Opening 5 mei jl. 
Even na tweeën hield onze voorzitter een korte toespraak waarbij 
even werd teruggeblikt op de afgelopen periode, maar zeker ook 
vooruit werd gekeken naar onze plannen in de toekomst.  
Hierna was het aan wethouder Yasin Torunoglu en aan Mieke 
Verhees (BrabantStad) om het lint door te knippen. Zij hebben veel 
bijgedragen in het tot stand brengen van de huidige dierenweide. 
 
Het was voor ons moeilijk in te schatten hoeveel mensen de opening 
zouden bezoeken. Uiteindelijk overtrof het aantal bezoekers onze 
verwachtingen en was het een gezellige middag. Ook de kinderen 
konden zich kostelijk vermaken door de popcornautomaat, 
ballonnenmeneer, schminkmevrouw, en “bijna echte” tatoeages.  
We bedanken Acht voor hun betrokkenheid bij de dierenweide! 
 
Diversiteit dieren. 
En ja hoor, daar waren ze dan, de alpaca’s. Wat een schattige 
beesten zijn dat. Gelukkig konden we met de eigenaren alles goed 
regelen en werden ze de vrijdag voor de opening in de wei gelaten.  
U heeft Inge en Jeroen inmiddels vast al wel een keer met hun 
alpaca’s door Acht zien wandelen. Dat de aanwezigheid van deze 
snoezige dieren een groot succes zou zijn kon je eigenlijk ook wel 
verwachten, daar zijn ze veel te leuk voor. 
 
Handige handjes gezocht  
Inmiddels zijn we gestart met de uitbreiding van het werkgebouw om 
een goed onderkomen voor het pluimvee, en een opslagruimte voor 
diervoeder, hooi en strooi, en materieel te maken. De fundering met 
metselwerk is inmiddels gereed. Voor het timmerwerk zoeken we nog 
“handige handjes” die op een zaterdag enkele uren mee willen 
werken. Je hiervoor opgeven kun je doen door een mailtje te sturen 
naar: dierenweideacht@gmail.com 
 
Collecte Anjeractie 
Ook dit jaar hebben we meegedaan met de collecte Anjeractie van 
het Prins Bernard Cultuurfonds waarvan de helft van de opbrengst  
ten goede van de dierenweide komt. De totale opbrengst dit jaar was 
€ 1222,69 waarvoor wij iedereen hartelijk willen bedanken. 
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Dorpshuis Acht 
 
 
 
Nieuwe keuken voor het Dorpshuis 
In de afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om in het 
Dorpshuis een nieuwe keukenruimte te realiseren. 
Het resultaat is een dubbel zo grote ruimte geworden voorzien van 
moderne apparatuur zoals een inductie kookplaat en warm/koud/heet 
watervoorziening door middel van een Quooker. 
Een mooi en praktisch ontworpen inrichting gemaakt van solide 
materiaal en uitgevoerd met veel laden en kasten, een ruime werktafel 
en fijne apparatuur maken dat het een genot is hierin te werken, zeker 
vergeleken met de oude situatie.  
 
Uitsluitend Achtse ondernemers 
hebben meegewerkt aan deze 
verbouwing die onder begeleiding 
van Achtenaar Will Brands met zijn 
bedrijf steeds hebben gezorgd dat 
volgens planning is gewerkt en 
niemand op iemand hoefde te 
wachten. 
 
 
Op de gevel van het Dorpshuis is middels een groot bord te zien 
welke Achtse ondernemers de klus hebben geklaard, daarnaast mag 
zeker niet worden vergeten dat vele vrijwilligers hun tijd, kracht en 
kennis hebben ingezet om dit fraaie resultaat te bereiken.  
 
Als u toch een keer in het Dorpshuis bent, neem dan gerust een kijkje 
in de nieuwe keuken, de medewerkers laten het u graag zien! 
Iedereen die betrokken is geweest bij dit project willen we hartelijk 
bedanken voor hun inzet, meedenken en de wil om er iets moois van 
te maken ten behoeve van het dorp. 
 
En onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de afdeling Vastgoed van de 
gemeente Eindhoven en het Oranjefonds voor hun geldelijke 
ondersteuning om dit mogelijk te maken. 
 
Namens het bestuur en vrijwilligers van de stichting Dorpshuis Acht, 
Peer van Dijk, voorzitter. 
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Dorpskwis Acht 
 
 
Nog niet ingeschreven voor de Dorpskwis 2019?! 
 
Er zijn nog maar 10 Teams aangemeld en 6 deelnemers voor in het 
sprokkelteam.  
We missen nog een heel aantal vertrouwde teams en het zou leuk zijn 
als het sprokkelteam*) dit jaar van start zou kunnen gaan! 
 
Inschrijven kan via onderstaande link. 
 
Kwisavond:  zaterdag 21 september  
Feestavond: zaterdag 5 oktober, in het Dorpshuis 
 
Inschrijven 
Dat kan via de volgende link (dit is geen email-adres!):  
acht.nl/dorpskwis2019 
 
*) Heb je geen team compleet, maar wil je toch graag mee doen?  
Wij proberen dit jaar voor het eerst een sprokkelteam neer te zetten.  
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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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 Stichting Jeugdbelangen Acht  
Activiteiten 

 
 
 
Wat was het weer gezellig tijdens het paasknutselen en het 
paaseieren zoeken. En wat hebben we een magische middag beleefd 
in de Sprookjestuin! Op naar de laatste activiteiten van dit schooljaar. 
 
Onze komende activiteiten: 

 
Zaterdag 15 juni: Zomer 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 zomer. 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 is € 2,50. 
 
Zaterdag 29 juni: Bingo!!!!! 
Altijd een groot succes! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen 
van 18.30 uur tot 19.30 uur komen voor de plaatjesbingo.  
Van 19.45 uur 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: 

14 september: Bingo    18.30 uur 
12 oktober:       Minidisco    18.30 uur 
11 november:   Lampionoptocht  19.00 uur 
16 november:   Dorpskwis junior  19.00 uur 

 
Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van 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. 
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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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Tratorria Da Nando 
Opent de deuren in Acht 

 
De familie Amata, bestaande uit Wilma, Vito, Fernando en Estee 
zitten sinds zaterdag 1 juni in het pand op de Lekstraat met hun 
Trattoria Da Nando, waar voorheen De Schatkamer zat. Fernando: 
“Het was meteen druk in het weekend. We gaan kijken hoe het loopt. 
De Achtenaren reageren in ieder geval  positief dat we hier nu zitten.”  
 
Trattoria Da Nando blijft een lunchroom en ijssalon en gaat daarnaast 
verse pizza’s, pasta’s en Italiaanse gerechten serveren. 
“We serveren verse Italiaanse broodjes en verse soepen en schenken 
natuurlijk Italiaanse koffie en scheppen Italiaans ijs.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Nando is geen onbekende in het dorp. De pizza bus staat iedere 
vrijdag op de Rijnstraat en dat blijft voorlopig zo.  
Er zijn nog werkzaamheden in het pand en daardoor is er nog geen 
pizzaoven.  
 
De trattoria is de komende tijd iedere dag open van  
11.00 tot 22.00 uur. Bestellingen kunnen al vanaf 09.00 uur 
doorgegeven worden. 
 

Voor de laatste informatie zie:   
www.pizzabusnando.nl en www.facebook.com/pizzabusdanando  

Advertorial 
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Open dag bij Werk & Uitleg 
 met gratis proeflessen 

 
Werk & Uitleg is een creatieve werkplaats voor dagbesteding, 
begeleiding en re-integratie. Deelnemers kunnen afhankelijk van de 
hulpvraag een aantal dagdelen of uren per week komen werken.  
We bieden maatwerk bij bijvoorbeeld vragen rondom dag 
structurering, herstellen bij burn-out of PTSS en dagbesteding.  
 
Alles wat gemaakt wordt, mag mee naar huis genomen worden. 
In onze rustige werkplaats is geen tijdsdruk. Hierdoor kan de 
deelnemer zich ontspannen en zich zelf zijn. 
 
Persoonlijke aandacht 
We geloven vooral in persoonlijke aandacht. Ieder mens is anders, 
kent zijn eigen geschiedenis en talenten. Wij hebben oog voor de 
eigen weg die iedereen gaat en kijken hoe we daar zo optimaal 
mogelijk bij aan kunnen sluiten.  
In de werkplaats worden ook cursussen gegeven op het gebied  
van Ontspannen en Expressie.  
 
Kijkdag 
Op zaterdag 14 september bent u tussen 10.00 uur en 17.00 uur van 
harte welkom. U kunt dan komen kijken in de werkplaats en 
deelnemen aan gratis proeflessen: toneelimprovisatie, Tibetaanse 
Yoga & Meditatie en een proefles van de cursus  ‘Ontspannen kun je 
leren’. De cursussen starten vanaf eind september in de werkplaats 
van www.werkenuitleg.nl aan de Ondernemingenweg 19 op het 
Industrie terrein Achtse Barrier.  
 
Proeflessen en meer informatie 
Aanmelden voor de proeflessen is noodzakelijk.  
 
 
Voor meer info en opgeven kunt u 
bellen met Carolina Janssen  
Tel.: 040-242 19 30 of mailen naar 
info@carolinajanssen.nl 
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Boschdijk 993, 5626 AD  
Eindhoven 

Tel: 040-243 75 78  
Info @changekapper.nl 

 

Openingstijden: 
dInsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 

uur 
zaterdag  08.00 - 17.00 uur 

(zondag en maandag gesloten) 

WWW.CHANGEKAPPER.NL 

Luxe en Comfortabele 

B&B op Acht 

Scheldestraat 4B, 5626 BE  Eindhoven 

Telefoon:  

+31 (0) 6 27 08 23 43 

Website:  

www.bedandbreakfast-sintantonius.nl 

E-mail:  

bedandbreakfastsintantonius@gmail.com 
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Speeldagen Ariëns toneel? 
 
 
 

Het Ariëns toneel heeft bij de evaluatie van de speelplekken besloten 
om dit jaar niet meer in Acht te komen spelen. 
Uiteraard kunt u ons nog bezoeken op de overige speelplekken.  
Dicht in de buurt bij Acht zijn dit: 
 

 Op dinsdag 2 juli 20.15 uur Pastoor van Arsplein 
 
 Op donderdag 4 juli 21.30 uur Vauclusepad/hoek 

Savoiepad (Woensel/Achtse Barrier) 
 
 Op vrijdag 5 juli 19.00 uur Winkelcentrum Meerhoven 

 
 
Komt het zien! 
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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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Philips Fruittuin: Appelplukdagen 

 

Iedereen is van harte welkom op de appelplukdagen! 
 

Zaterdag   7, 14 en 21 september van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Woensdag 11, 18 en 25 september van 13.00 uur tot 16.00 uur 

 
De boomgaard hangt dan boordevol rijpe vruchten, de takken buigen 
door, een lust voor het oog. Mooi om tussen te wandelen, maar je 
mag dan ook zelf je eigen appels en peren plukken !  
Een appel of peer recht van de boom is echt het allerlekkerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men kan een deskundige uitleg krijgen over hoe het oogsten in zijn 
werk gaat en iedereen kan dan zelf aan de slag.  
 
Tijdens de Appelplukdagen is het Pannenkoekenhuis tot 17.00 uur 
geopend, je kunt er terecht voor koffie of thee met appeltaart en 
heerlijke pannenkoeken.  
Op het erf staan kraampjes met streekproducten om lekker te proeven 
en van te leren. De toegang is gratis, je rekent alleen het geplukte fruit 
af. 
 
Meer informatie: 
www.philipsfruittuin.nl Adres: Oirschotsedijk 14a  
(met de auto alleen via de rotonde op de Achtseweg Zuid) 

Advertorial 
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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.  

 

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: dinsdag 27 aug. voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op  13 september. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 

 
Juni 
 15  SJB Zomerknutselen 
 22    Zinderend Acht 
 25   Zonnebloem kienen 
 29   SJB Bingo 
 30   VVAcht Penaltybokaal 
 30   WMC Klapstoelenconcert 
 
Juli 
 2-4-5   Ariëns toneel (Eindhoven) 
 3   Dikkie & Dik Makers van 8 
 17   GGzE Zomerwandeling 
 
Augustus 
 4  GGzE Grote Beek Pop 
 8 TC Woensel fiets  
  3daagse 
 30-31 Kermis op Acht 
 

 
 
 

  
September 
 1 Kermis op Acht 
 7-11-14 Philips fruittuin appel
   plukdag 
 14 Werk en uitleg kijkdag 
 14 SJB Bingo 
 18-21 Philips fruittuin appel
   plukdag 
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