
1
0

d
e
 j
a

a
rg

a
n
g

  
2

0
2

0
 

September - Oktober 
 
 

Top pony’s 
 

Repair Café 
 

Inloopmiddag 
 

Caffeine Dealers 
 

Nieuwe wijkagent 
 

Achtse kalender 
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Van de redactie 
 
Coronaplan 
Nu het er naar uitziet dat ‘Corona nog even bij ons is’ heeft ook uw 
redactie besproken hoe we deze periode zo goed en zo gezond 
mogelijk door kunnen komen. De hoogste tijd dus voor een 
‘coronaplan’ en daarvoor vindt u in deze Kijk op Acht - al zeggen wij 
het zelf - veel goede ideeën.  
 
Enfin, aan de redactietafel hebben we er eerst maar eens ‘de 
wetenschap’ bijgehaald. Elk plan begint immers met een goede 
onderbouwing. En wat blijkt: mocht u deze periode ook wat stilletjes 
beginnen te vinden, dan kunnen we u meedelen dat dit normale 
gevoelens zijn. Achtenaren zijn namelijk sociale wezens en het doet 
ons geen goed om maanden ‘thuis te zitten’. Gelukkig kunnen we 
meedelen dat dat volgens diezelfde wetenschap ook niet hoeft. 
Wandelen bijvoorbeeld blijkt erg goed te zijn voor onze gezondheid en 
ook nog eens voor ons humeur.  
 
In deze Kijk op Acht vindt u een aantal leuke wandel opties van het 
IVN. Op 23 september publiceert de Dorpsraad wandelroutes door 
Acht-Zuid en Acht-Noord. Intussen kunt u over het prachtige terrein 
van de Grote Beek / GGzE naar het Koffiehuis van de Caffeine 
Dealers lopen. Koop een heerlijk kopje koffie of een heel pak,  
en u doet tevens een goede daad (volgens de wetenschap ook  
goed voor onze gezondheid).  
 
Hebt u tijdens corona ontdekt dat u graag klust, of bent u er thuis 
helemaal klaar mee? In deze uitgave leest u hoe u zich kunt 
aansluiten bij het Achtse Repair Café. Bent u meer van het ‘bij-
buurten’? Vanaf dinsdag 15 september is er in het Dorpshuis elke 
twee-weken een inloopmiddag. Ter afwisseling kunt u op 31 oktober 
gaan griezelen bij de Halloween-avond. Op de bankjes langs de route 
kunt u gezellig met heksen ‘bij-buurten’. Deze vitamine b-b, op veilige 
afstand natuurlijk, is essentieel voor sociale wezens.  
En wat zijn Achtenaren? Juist, u begrijpt het, die vitamine b-b komt 
dus ook op ons coronaplan!  
 
Dan nog twee correcties: voor de Wandelclub en Fietsclub Acht kunt u 
mailen naar theaverbeek@upcmail.nl (en niet .com) en het Kerkkoor 
heet Cantorij St. Antonius Abt.  
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 14 november; uw kopij is 
welkom tot 27 oktober 18.00 uur op redactie@kijkopacht.nl 
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Ervaren en 
betrouwbare hulp  

voor al uw 
huishoudelijke 

werkzaamheden 
 

06-51 39 86 26  
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Dorpsraad 
Start weer met activiteiten 

 
 

Eerder dit jaar hebben we alle geplande activiteiten vanwege corona 
moeten annuleren, of sterk aan moeten passen. Nu het weer kan, al 
is het met beperkingen, pakken we de draad weer op. 
 
Wijnproeverijen op 7, 14, 21 en 28 september 
Voor september zijn er 4 wijnproefavonden georganiseerd.  
Er is bewust gekozen voor 4 avonden om het aantal deelnemers  
per avond klein te houden (10 personen) en toch veel mensen de 
kans te geven om mee te doen. De doelstelling van de proeverijen is 
gezelligheid en wijnbeleving (geen verkoop). 
 
Aanmelden 
Aanmelding is vereist en kan via de website: www.drank.site. 
Op deze site is ook meer informatie te vinden en er is een online 
wijncursus beschikbaar. De kosten bedragen maximaal €10,-  
(alleen de ‘materiaal kosten’, voornamelijk de wijn). 
De avonden worden gehouden in het dorpshuis, aanvang  
20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). 
 
23 september Openbare Dorpsraadsvergadering 
Tijdens deze vergadering zal de Dorpsraad vertellen waar ze de 
afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en wat er momenteel speelt. 
Ook proberen we een informatief thema op de agenda te zetten. 
De agenda zal tijdig bekend gemaakt worden op de website van  
‘Acht Digitaal’ (acht.nl).  
 
Aanmelden  
In verband met corona is er in het Dorpshuis slechts plaats voor 
ongeveer 30 personen. Daarom is het voor deze avond ook 
noodzakelijk om jezelf aan te melden. Dit kan door: 
een mail te sturen naar ‘dorpsraad@acht.nl’, met als titel ‘aanmelding 
dorpsraadsvergadering’, of door een briefje in de bus te gooien bij 
Peter Goedegebure, De Regge 24.  
Vermeld in het briefje naam, adres en telefoonnummer. 
Je ontvangt van tevoren bericht of je wel of niet tot de gelukkigen 
hoort. Indien er veel meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zullen we 
overwegen om een tweede avond te organiseren. 
 
 

Lees verder op pagina 7 
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Activiteiten Dorpsraad 
(vervolg) 

 
 

Vanaf 15 september Inloopmiddagen in het Dorpshuis 
Eén van de dingen die men mist op Acht, is een plek waar de mensen 
naartoe kunnen voor een praatje, kopje koffie, een spelletje of om 
geholpen te worden met een klein probleempje (Repair café). Oftewel: 
open inloopuren. 
Als Dorpsraad gaan we, opnieuw, proberen om een regelmatige 
inloopmiddag van de grond te krijgen. Opnieuw, omdat de eerste 
middag gepland was voor 22 april, maar die moest toen ook vanwege 
corona geannuleerd worden. 
 
Elke twee weken 
We gaan van start op dinsdag 15 september, van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Dorpshuis en daarna om de week (voorlopig voor 29 september 
en 13 en 27 oktober). Ook hier zullen we uiteraard de corona 
richtlijnen volgen. 
 
Rondje Acht 
Eindhoven wil haar inwoners aan het bewegen krijgen en kwam met 
het idee van wandelroutes van zo’n drie à vier kilometer in het dorp.  
Zij deden een oproep aan de inwoners om routes aan te leveren. De 
Dorpsraad heeft dit opgepakt. Dit heeft geresulteerd in twee rondjes 
Acht: in de ene verkent u Acht-Zuid en in de andere Noord.  
Op de dorpsraadvergadering van 23 september worden de routes 
geïntroduceerd. Daarna komt de beschrijving van de rondjes 
beschikbaar op ‘Acht Digitaal’ (acht.nl). 
 
Achtse kalender 
Op de bijeenkomst ‘Acht ontmoet Acht’ is een vraag gesteld of  
er behoefte is aan een Achtse Kalender. Hoewel de meningen 
verdeeld waren, gaat de Dorpsraad het initiatief een kans geven.  
 
Welke foto’s moeten er op? 
Dat is onze vraag aan u! Voor die invulling zal een fotowedstrijd 
worden gehouden met als onderwerp uiteraard Acht. Het reglement 
en procedure is beschikbaar op ‘Acht Digitaal’ (acht.nl). Het e-mail 
adres voor het insturen van foto’s staat in de volgende Kijk op Acht. 
Het streven is de kalender op 1 december beschikbaar te hebben. 
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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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Veulentjes van de alpaca’s 
 
 
 

Lang naar uitgekeken en uiteindelijk zijn ze er dan toch gekomen. 
Op 21 juli was Coco (de witte alpaca) de eerste die vond dat het na 
ruim 11 maanden nu wel mooi was geweest en haar eerste veulen  
ter wereld bracht. Bekijks had ze genoeg, maar het leek ook wel of 
dat ze het er om deed! Ze stond pal naast de omheining, aan de 
Rijnstraat te bevallen. Alle voorbijgangers, te voet of met de fiets, 
stopten natuurlijk meteen om dit te kunnen meemaken. Binnen no 
time stonden er misschien wel 40 mensen te kijken. In een uur tijd 
was het klusje geklaard. De jonge alpaca is een merrie en heeft de 
naam Teddy gekregen, een toepasselijke naam voor zo’n wollige 
“knuffelbeer”. 
Vijftien dagen later, op 5 augustus, bracht Lulu (de beige alpaca)  
háár eerste veulen ter wereld. In amper een kwartier was het veulen 
geboren! Hij, want het is een hengst, is donkerbruin en was bij de 
geboorte wel een stuk kleiner dan Teddy. Hij heeft de naam Bobbie 
gekregen. Nu na een paar weken is het een lust om de twee veulens 
achter elkaar aan te zien rennen! 
Wat dan wel weer jammer is, is dat Coco en Bobbie onze wei gaan 
verlaten, maar ze komen heel goed terecht bij agrarische 
kinderopvang ’t Heikantje in Nuenen.  
 
Overige aanwas 
Nog voor de geboorte van de alpacaveulens kreeg de ganzenfamilie 
twee jongen en kregen de loopeenden drie nieuwe hardlopers er bij. 
Of de reeën nog gaan bevallen wordt steeds twijfelachtiger.  
Gezien hun formaat zou je dat wel verwachten, maar ze zijn nooit 
heel mager geweest, dus het zou zo maar eens kunnen zijn dat ze 
zelfs niet eens drachtig zijn. Net als bij onze ene dikzakgeit, waarvan 
ook iedereen denkt dat ze drachtig is, maar die in feite gewoon een 
obesitas-geit is.  
In het najaar komt er weer een geitenbok in de wei, zodat we in  
het voorjaar van 2021 weer jonge geitjes zullen hebben. 
Verder heeft u vast wel gezien dat we een pony als grasmaaier in  
de wei hebben lopen. De pony is eigendom van Inge en Jeroen die 
ook de bezitters van de alpaca’s zijn. Donder (zo heet de pony)  
blijft in de wei totdat het gras weer helemaal kort is. De pony is echt 
een ontzettend lief en tam paardje die het ook heel leuk vindt om een 
wandelingetje door het dorp te maken met een klein kind op haar rug. 
 

Lees verder op pagina 11 
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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/ 
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Dierenweide Acht 

(vervolg) 
 
 

Reinaert de vos ‘op bezoek’ 
Wat dan weer minder leuk is, is dat we tot op heden al drie keer 
‘s nachts bezoek hebben gehad van ‘de vos’. Dat heeft ons drie 
kippen en vier kingduiven gekost. Het is geen prettig gezicht als  
je ‘s morgens de wei in gaat en er liggen hoopjes veren, kingduiven 
met afgebeten kop, of zelfs aangevreten kippen verspreid over de wei. 
Gelukkig hebben we camera’s hangen waarvan we de beelden 
kunnen terugkijken; daarop is de vos inderdaad te zien. 
Natuurlijk moet een vos ook kunnen jagen voor voedsel voor zijn 
kroost, maar toch liever niet in onze dierenweide... 
 
Ophokken 
De oplossing is dat we het pluimvee ‘s avonds ophokken en dat er  
5 of 6 kippen in een boom slapen zoals ze al gewend waren. Ganzen 
en eenden vluchten bij onraad meteen de vijver in zoals we zagen op 
de camerabeelden.  
 
Infoborden 
Door de VUD (onze toezichthouders voor de gezondheid van de 
dieren) zijn op kosten van de gemeente infoborden geplaatst waarop 
u wetenswaardigheden kunt lezen over de verschillende dieren in de 
dierenweide. U kunt er lezen waar de dieren oorspronkelijk vandaan 
komen, over broed- en draagtijden en het aantal nakomelingen. 
Mooi dat de gemeente investeert in deze educatie-borden, want in 
Acht zijn we met zijn allen “nooit te oud om wat te leren” en “je steekt 
er altijd iets van op”. 
 
Donateursactie 
U zult begrijpen dat wij als stichting ons uiterste best doen om de 
dieren en de dierenweide er zo fraai mogelijk uit te laten zien.  
Maar u zult dan zeker ook begrijpen dat dat allemaal best wat geld 
kost; denk alleen maar eens aan het voer voor alle dieren. 
 
Om dat allemaal te kunnen bekostigen houden we in de week van 
maandag 28 september tot en met vrijdag 3 oktober in Acht een huis-
aan-huis donateursactie.  
 
Voor uw gift zeggen we nu alvast dankjewel. 
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Philips Fruittuin 

 
 
 

De Appelplukdagen gaan door!  
 
Om dit te realiseren binnen de richtlijnen van het RIVM werken wij dit 
jaar met entreetickets, die vooraf via https://eventix.shop/qj83rccd 
gekocht kunnen worden. Zo krijgen wij inzicht in hoeveel mensen er 
aanwezig zullen zijn. 
 
Op deze speciale dagen mag je zelf appels en peren plukken.  
Een appel of peer recht uit de boomgaard is echt het aller- 
allerlekkerst! Bij de prijs van de tickets zit een tas, die vol geplukt  
mag worden. Deze tas ontvang je op locatie.  
Mocht je meer willen plukken, kun je een extra tas kopen tijdens  
de Appelplukdag zelf. Na het plukken kun je lekker smullen van een 
pannenkoek in het restaurant of van de geplukte appels thuis een 
appeltaartje bakken. (H)eerlijk en puur!  
 
De ingang van de Appelplukdag bevindt zich aan de voorzijde  
van de boomgaard, waardoor de winkel en het pannenkoekenhuis 
nog te bezoeken zijn zonder ticket.  
 
De toegang is gratis voor kinderen onder de 4 jaar.  
 
Data & tijdsloten (per tijdslot 250 tickets beschikbaar): 
 

Appelplukdag | Philips Fruittuin | 12-09-2020 
Appelplukdag | Philips Fruittuin | 13-09-2020 
Appelplukdag | Philips Fruittuin | 19-09-2020 
Appelplukdag | Philips Fruittuin | 20-09-2020  
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Even voorstellen:  

De nieuwe wijkagent 
 
De in Eindhoven geboren en getogen Jan Maarten Bijnnen heeft  
per 1 juli het stokje overgenomen van wijkagent Ronald Vinck.  
Ronald heeft slechts een jaar in Acht gewerkt. De bedoeling is dat  
Jan Maarten langer blijft. Hij krijgt ons dorp Acht en Landgoed De 
Grote Beek onder zijn hoede. 
 
“Ik heb gesolliciteerd op deze functie. De bedoeling is dat het een 
vaste baan is”, zegt Jan Maarten. “Acht krijgt hiermee een vast 
aanspreekpunt en een vast gezicht.” 
 
Jan Maarten werkt sinds 2008 bij de politie. Daarvoor was hij 
werkzaam bij de Marechaussee. Hij heeft veel in de noodhulp 
gewerkt. Dat houdt in dat de meldkamer hem er op uit stuurde naar 
112-meldingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Maarten heeft al kennis gemaakt met diverse Achtenaren.  
Hij zal regelmatig in het dorp te zien zijn, veelal op zijn motor.  
 
Een vraag of een tip doorgeven 
Wie een vraag heeft kan hem gerust aanspreken. “Ik wil veel 
aanwezig zijn in het dorp en wil graag weten wat er speelt. Bewoners 
kunnen mij altijd benaderen.”  
Verder is hij te bereiken via het contactformulier op www.politie.nl 
 
Jan Maarten is ook te volgen via Instagram: 
wijkagent_janmaarten_eindhoven 
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Kerknieuws 

‘Nieuwe wegen bewandelen’ 
 
 

 
In maart van dit jaar kwamen alle activiteiten in de parochie abrupt  
tot stilstand. Niet alleen de kerkdiensten werden stilgelegd, maar ook 
alle (catechese)bijeenkomsten, koorrepetities en huisbezoeken. 
Het werd een periode van nadenken over hoe je het samen  
‘kerk-zijn’ vormgeeft in een tijd dat er zo min mogelijk contact tussen 
mensen mocht zijn. 
 
Catechese met kinderen 
Voor de catechese met kinderen hebben we een onlineprogramma 
opgezet zodat de lessen toch door konden gaan. In het nieuwe 
werkjaar willen we de bijeenkomsten toch weer ‘live’ gaan aanbieden, 
mede omdat kinderen geen anderhalve meter afstand hoeven te 
houden. Wel gaan we dat doen in een grotere ruimte  
(de kerk, in plaats van de bijzaal) en met de ouders, die ook 
deelnemen, op gepaste afstand van elkaar. 
 
Alphacursus ‘online’ 
Vorig werkjaar zijn we ook gestart met Alphacursus.  
Beginnen met een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en daarna in 
kleine groepen doorpraten over het onderwerp van die avond. 
Ook dat is met de anderhalve-meter-maatregel bijna een ondoenlijke 
opgave. Daarom gaat de Alphacursus dit werkjaar online 
plaatsvinden.  
 
Van de ene kant is er het gemis van samen eten en elkaar op  
een informele manier beter leren kennen, van de andere kant  
kan de online versie mensen juist ook over de streep trekken.  
’s Avonds vanuit je eigen huis – als je bijvoorbeeld kleine kinderen 
hebt, hoef je geen oppas te regelen – een interessante cursus  
volgen over het christelijk geloof.  
 
Zin om mee te doen?  
Stuur dan een mail naar mverhoeven@petrus-ehv.nl 
 
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
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Stichting Hart voor Acht zoekt… 

een secretaris en een penningmeester  
 
  

 
Hart voor Acht doet een dringend beroep op u! 
De stichting heeft vanaf 1 september nog maar 2 bestuursleden. Het 
zou jammer zijn dat een stichting die uit het niets met heel veel 
enthousiasme, geld en inzet van heel veel Achtenaren is opgezet, nu 
een beetje in de steek gelaten wordt door de Achtenaren. Het kan 
toch niet zo zijn dat er niemand is die een steentje kan bijdragen?  
 
U hoeft geen vrijwilliger/burgerhulpverlener te worden van Stichting 
Hart voor Acht. U hoeft niet te kunnen reanimeren.  
Doe waar u goed in bent. Wij weten zeker dat er mensen op Acht 
wonen die prima gaan functioneren als secretaris en als 
penningmeester. 
 
Wie wil meehelpen de stichting draaiend te houden?  
Neem dan vrijblijvend contact op met de Stichting.  
Dat kan per mail: stichtinghartvooracht@gmail.nl  
of per telefoon: 06 – 30 17 19 78. 
 
 
Bestuur Stichting Hart voor Acht 
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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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Buurtpreventie Acht 

 
 
 
 

Met het warme weer laten we vaak onze ramen openstaan.  
En ook als de zon wat minder schijnt, zetten we de ramen open om 
even te luchten. Zonder dat u het beseft, maakt u het zo voor 
inbrekers erg gemakkelijk om bij u binnen te komen en uw 
kostbaarheden mee te nemen. 
 
Pas op voor insluiping! 
Tijdens onze looprondes komen we deze situatie geregeld tegen. Ook 
zien we vaak dat er een kliko voor het grijpen staat of dat er een 
regenpijp achter struiken verborgen zit. Ideaal voor dieven om snel 
binnen te komen en sieraden of een laptop mee te nemen. 
 
 
In een kort filmpje zijn deze voorbeelden te 
zien. U zult zich verbazen hoe snel het gaat. 
Scan maar eens met uw smartphone of tablet 
de QR-code. 
 
 
 
Verzekerd? 
Let op: een insluiping of een inklimming is NIET hetzelfde als een 
inbraak. Tip: ga bij uw verzekering na of diefstal bij insluiping vergoed 
wordt! 
 
Dank voor donaties vakantieservice. 
In de afgelopen periode heeft het buurtpreventieteam Acht 
verschillende donaties ontvangen voor het uitvoeren van 
woningcontroles bij afwezigheid van de bewoners. We zijn hier erg 
dankbaar voor. Wilt u ook van de vakantieservice gebruik maken, 
neem dan contact met ons op via de mail.  
 
Ook meelopen bij Buurtpreventie Acht? 
Mail dan naar buurtpreventieacht@gmail.com. 
 
Een kleine donatie blijft ook altijd welkom op rekeningnummer 
NL75ABNA0572685270 t.n.v. A. Siepel-Arentzen. 
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GGzE Grote Beek 

Koffie van de Caffeine Dealers 
 
 
Bij het project Caffeine Dealers van GGzE worden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid om koffie te branden, te 
verpakken en om lekkere koffie te zetten. Er zijn twee branderijen én 
een koffiehuis waar deelnemers dagelijks werken aan hun herstel. 
Ook Achtenaren kunnen genieten van de koffie. 
 
Vers gebrande koffie 
Caffeine Dealers brandt dagelijks en garandeert dat alle koffie die 
verkocht wordt vers is. Hierdoor ben je als koffiegenieter 
gegarandeerd van de meest verse koffie van Acht, Eindhoven en 
omstreken! De koffie van Caffeine Dealers is biologisch, duurzaam, 
speciaal geselecteerd en daardoor perfect van smaak.  
De koffie is op z’n best als het net gebrand is.  
De koffiebonen zijn verpakt per 250, 500 en 1000 gram en te bestellen 
via de website: www.caffeinedealers.nl 
 
Koffiehuis 
Het koffiehuis van Caffeine Dealers is gevestigd op  
Landgoed De Grote Beek op Dr. Poletlaan 23. Iedereen is hier van 
harte welkom om een lekkere kop koffie te komen drinken en een 
kijkje te nemen in de koffiebranderij en zo meer te weten te komen 
over dit bijzondere dagbestedingsproject.  
 
Meer informatie: www.caffeinedealers.nl 
Ons koffiehuis is geopend van maandag t/m vrijdag, 
van 9.00 tot 16.00 uur. 
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De pony’s van Theo Tops 
 
Wist u dat we op Acht 2 dierenweides hebben?  
Eén midden in het dorp en één vlak bij de spoorlijn, net voor u het 
dorp uit gaat. In beide weides wordt met veel inzet voor de dieren 
gezorgd en met veel plezier ‘gehobbyd’. De dierenweide midden in 
het dorp is onze officiële dierenweide. Die aan het einde van de 
Waalstraat is de ponyweide van Theo Tops. Daar werden 
kampioenen ‘gekweekt’ en leerden Achtse meisjes die nu ‘rond de 50’ 
zijn, pony rijden. Uw redactie wilde daar wel eens meer van weten en 
ging ‘op de koffie’ bij Theo en zijn vrouw Riek in de Waalstraat.  
 
800 inwoners… 
Theo kwam in 1957 in Acht wonen. Acht had toen 800 inwoners.  
Aan het einde van de Waalstraat stonden oude huizen.  
Toen die afgebroken werden, kwam de wei onder de hoogspannings-
masten vrij. Daar mag niet gebouwd worden, en mocht er pony’s gaan 
houden. “Thuis hadden we een boerderij. Al van jongs af aan was ik 
altijd met dieren bezig. Theo heeft samen met een aantal 
dorpsgenoten een ponyclub opgericht. Daar hadden veel 
ponyvrienden plezier van. In die tijd ging ik pony’s fokken”.  
 
Kampioenen 
Theo is de trotse eigenaar van enkele Welshpony’s. Daar gaat het 
fokken nog altijd ‘op natuurlijke wijze’. “De hengst komt een tijdje bij 
de dames in de wei en het resultaat is een verrassing….. Kunstmatige 
inseminatie is er niet bij!” Met de mooiste pony’s ging Theo naar vele 
kampioenschappen. In 1973 werd hij, of beter gezegd werd zijn pony, 
Nederlands kampioen. “De pony moet mooi lopen, het ras moet goed 
beschreven zijn. 
Het moet zeg maar 
een mooi beestje 
zijn. Kampioen 
wordt je niet zo 
maar”, vertelt Theo. 
“Eerst moet je 
meedoen aan de 
regionale 
kampioenschappen. 
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Alleen de beste pony’s gaan door naar de volgende ronde. 
Uiteindelijk kom je op de Nederlandse kampioenschappen en dan …. 
hangt het van de jury af".  
 
Geen veulen 
Er komen altijd veel mensen kijken als veulentjes zijn geboren. 
Vreemd genoeg werd er dit jaar voor het eerst in 53 jaar geen 
geboren, terwijl de pony wel zwanger was geworden. Theo en zijn 
vrouw Riek zijn er nog steeds verbaasd over, maar “ook bij de pony’s 
gaat het wel eens fout bij de zwangerschap”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De hobby blijft 
Theo is dagelijks in de weer met zijn pony’s. Zij vrouw Riek wijst op 
een heuse transportfiets waar een broer een slimme houder op heeft 
gemaakt zodat Theo 2 volle emmers voer veilig naar de wei kan 
brengen. “Dat is het handige van veel broers en zussen, iedereen kan 
wel iets! 
 
 
 
 
Mijn pony’s zijn een  
mooie hobby, waar ik  
elke dag met veel  
plezier mee bezig ben”.  
 
 
 

Chips 
Theo is regelmatig 
jurylid geweest bij 
concoursen en was ook 
lid van de Technische 
Commissie. “Vorig jaar 
ben ik daar mee gestopt 
omdat alles voortaan 
‘via de computer’ gaat. 
Dat zag ik niet zitten.  
De pony’s hebben ook 
allemaal een ‘chip’ nu.  
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IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 

 
 
 

Wat sluipt er ’s nachts door de tuin? 
Om te weten te komen in hoeverre zoogdieren zich aan een nieuwe 
stadse leefomgeving hebben aangepast, zijn er cameravallen 
geplaatst in tuinen. Van het gebruik van tuinen door zoogdieren is  
nog zeer weinig bekend. Ze zijn schuw en nachtactief.  
Mede daardoor zien mensen in stadsgebieden zelden wilde 
zoogdieren. Cameravallen, camera’s die (nacht)foto’s maken van 
dieren die langs een bewegingssensor lopen, maken het mogelijk 
zoogdieren te inventariseren ook al zijn ze schuw of komen ze  
alleen in de tuin als het donker is. 
 
Blikje sardines 
IVN-VEV werkt mee in het landelijke project: “WILDCAMERA, 
zoogdieren in de achtertuin”. Afgelopen jaar hebben we in totaal  
tien cameraopstellingen uitgevoerd. De Steenmarter is gezien in  
een tuin in de Cor Mellemalaan. De tuinen die gekozen zijn hebben 
zoveel mogelijk uiteenlopende kenmerken, zoals ligging (centrum of 
buitenwijk) en kenmerken (groot, klein, veel groen, weinig groen,  
met vijver, huisdieren, beschutting, etc.). De dieren worden voor de 
camera gelokt door middel van een blikje sardines.  
De verzamelde gegevens worden gebruikt in een wetenschappelijk 
project van de Wageningen Universiteit 
 
Ecopark Acht 
De camera heeft ook een aantal weken in Ecopark Acht gestaan,  
om te zien wat het verschil is tussen een tuin en een park omgeving. 
Het resultaat was tamelijk spectaculair. In het park blijkt een 
vossenfamilie te wonen. Een jong vosje heeft zich minutenlang 
uitgeleefd op het sardientjes blikje. De oude vos is ook even komen 
kijken, maar die had zó gezien dat er niet veel te halen viel.  
Een tweede diersoort die in het park vaak voor de camera is gekomen 
is de eekhoorn. Zowel vos als eekhoorn zien we overigens ook in de 
tuinen. Een opvallende waarneming in het park is de Ree.  
Dit dier, dat door omwonenden al gespot was, zal toevallig in het park 
verzeild zijn geraakt en naar verwachting niet lang blijven. Verder zijn 
nog konijnen gefotografeerd, een dier dat we in een tuin niet zijn 
tegengekomen.  
 

Lees verder op pagina 29 
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IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 

(vervolg) 
 
 

Afwezige was de rat, die we na de berichtgeving over een rattenplaag 
in Eindhoven Noord wel verwacht hadden. Wellicht heeft de vos, die 
de rat op het menu heeft staan, een positieve invloed op de plaag. 
Behalve de genoemde dieren zijn in de loop van het jaar ook bos- en 
spitsmuizen, egels en zelfs een bunzing gefotografeerd. Daarnaast 
zagen we met grote regelmaat onze gevederde vrienden voor de 
lens: roodborst, mees, vink, duif, ekster, gaai, kauw en kraai.  
 
Wandelingen met een IVN-gids 
Door de corona-problemen hebben we onze natuurwandelingen met 
publiek dit voorjaar en zomer moeten cancelen. We willen weer 
voorzichtig gaan opstarten. Omdat we gehouden zijn aan de 1,5 
meter maatregel gaan we met kleine groepen lopen, maximaal 10 
personen per gids. 
 
We gaan werken met verplichte aanmelding vooraf, dus vooraf 
melden via e-mail op ivn.vev@gmail.com. Wij verzoeken u daarbij om 
uw naam op te geven, welke wandeling u wilt lopen (datum en locatie) 
en met hoeveel personen u wilt komen. Toewijzing gebeurt in 
volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 
Wij verheugen ons erop u te zien en weer samen met u van de natuur 
te genieten! 
 
Wandelingen in de buurt van Acht  
Landgoed De Grote Beek: zondag 13 en 20 september.  
Start: 10.00 uur bij De Tuin op het landgoed van GGzE  
(poort Antony Fokkerlaan + parkeerplaats) 
 
Aanschotse beemden: zondag 4 en 18 oktober  
Start: 10.00 uur aan einde parkeerterrein Toledolaan. 
 
 
Meer informatie  
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem: www.ivn.nl/vev 
Ook het wandelprogramma kunt u vinden op onze website. 
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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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Achtse revue 

 
 

 
Update 
Het lijkt erop dat we dit jaar rekening moeten blijven houden met de 
1,5 meter-samenleving. Dat houdt voor ons in dat repeteren lastig is 
en wij onze bezoekers niet kunnen ontvangen bij uitvoeringen.  
Ook is het op dit moment nog onzeker of er uitvoeringen kunnen en 
mogen plaatsvinden in het najaar.  
 
Repetities 
Wij waren dit jaar volop gestart met repetities voor een productie  
in De Hof van Acht. Zodra dit weer verantwoord is, zullen wij deze 
repetities hervatten.  
Wij hebben de intentie om in het Pinksterweekend 2021 deze 
productie alsnog tot uitvoering te brengen.  
 
In de afgelopen maanden hebben we onze creativiteit gestoken in 
ideeën om dit weekend een nog feestelijker tintje te geven dan 
gepland.  
 
Volgend jaar weer! 
Reserveer 21 t/m 24 mei 2021 dus in uw agenda! 
De geplande uitvoeringen voor november 2020 schuiven we ook  
1 jaar op. Deze data zullen nader bepaald worden. Met dit alles 
hebben we een ander jubileumjaar dan we voor ogen hadden.  
We gaan ons best doen om dit in 2021 dubbel en dwars in te halen. 
 
Meer informatie 
www.achtserevue.nl 
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Halloween in Acht 

Zaterdag 31 oktober 
 
 

 
Als op 31 oktober oranje pompoenen je grijnzend aankijken, als kleine 
snoep plunderende griezels de straten onveilig maken, als huizen 
veranderd zijn in spookhuizen, als je weerwolven, heksen, zombies en 
andere griezels op straat tegenkomt, dan weet je: het is Halloween  
op Acht. 
 
Wat gaan we doen? 
Met een kleine corona slag om de arm gaan we ook dit jaar Acht weer 
laten griezelen met een Trick or Treat tocht. De tocht gaat langs  
3 verschillende routes met huizen herkenbaar aan de Halloween flyer. 
Hier kunnen de kinderen aanbellen en een lekker verrassing halen.  
Zij kunnen de routes lopen tussen 18.00 en 19.30 uur en  
tussen 19.30 uur en 21.00 uur. 
 
Klinkt goed! Hoe doe ik mee? 
Ben je tussen de 2 en 14 jaar oud, meld je dan aan door een mail met 
je naam en leeftijd te sturen naar partycreeps8@gmail.com  
Deelname is €1,- per kind. Inschrijven kan tot en met 10 oktober. 
 
Ik woon niet langs de routes maar griezel wel graag mee,  
kan dat? 
Ja, natuurlijk! Zoek een plekje langs de routes en wacht daar de 
kinderen op. Helemaal leuk als je / u verkleed bent of de plek een 
beetje aankleed met een vuurkorfje of zo.  
 
Kunnen de organisatoren nog wat hulp gebruiken? 
Ja, graag. Decoreren, organiseren, ondersteunen op welk vlak dan 
ook, we zijn blij met je hulp.  
 
Laat het ons weten via partycreeps8@gmail.com 
 
Volg ons op: 

 
Partycreeps Acht 
 
 
@partycreeps 
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Scouting Albert Sweitzer  

Acht 
 
 
 

Lekker samen buiten spelen 
In het kort is dit de kern van dit artikel over Scouting Dr. Albert 
Schweitzer. Uw redactie was onlangs te gast bij hun blokhut in het 
bosje aan het einde van de Mispelhoefstraat. Een uniek stukje natuur, 
waar kinderen heerlijk buiten kunnen spelen en jongeren en leiding 
elkaar ontmoeten. “Je ziet bij ons heel veel verschillende kinderen” 
vertellen teamleider Saskia Romers en bestuurslid Jan Smit “en 
iedereen is welkom”. 
Allebei zijn ze al vanaf hun 6e en 7e lid, en nog steeds komen ze elke 
vrijdag of zaterdag met veel plezier naar ‘de scouting’.  
 
Even geen play station! 
“Alle dingen op internet en al die technische spellen zijn natuurlijk 
leuk, maar veel ouders vinden het jammer dat hun kinderen daardoor 
minder buiten spelen. Hier bij de scouting kan dat! Kinderen die niet 
gewend zijn om buiten te spelen, helpen we om aansluiting te vinden. 
We kijken wat ze leuk vinden en wat ze verwachten” leggen Jan en 
Saskia uit. De kinderen komen overdag, op zaterdag. De oudere 
jeugd, jongeren (oud)leden en (oud) begeleiders komen op 
vrijdagavond of zaterdagavond. 
 
De leiding  
“Als leiding zijn we ‘open minded’, en dat dragen we ook uit. We letten 
er op dat het hier voor iedereen veilig is en dat er niemand gepest 
wordt. Ook het leren samenwerken staat centraal. Daar hebben de 
kinderen hun hele leven plezier van!”  
 
Kom kijken! 
We hopen graag wat 
nieuwe leden bij onze 
groep te krijgen!  
Kom gerust een keer kijken 
en neem contact op met 
jouw leeftijdsgroep. 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 37  
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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 
  
 Website:  www.gpkunststofkozijnen.nl 
 e-mail:  info@gpkunststofkozijnen.nl   
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Scouting Albert Sweitzer  

Acht 
(vervolg) 

 
Altijd lekker buiten 
Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken, neem dan contact op 
met jouw leeftijdsgroep. Elk kind is welkom! 
 

 Bevers: kinderen van 4 t/m 7 jaar 
Elke zaterdag van 14.00 – 16.30 uur 

 bevers@scoutingalbertschweitzer.nl 

 

 Welpen: kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 Elke zaterdag van 14.00 – 16.30 uur 
 welpen@scoutingalbertschweitzer.nl 

 

 Scouts: kinderen van 11 t/m 15 jaar 
 Elke zaterdag van 14.00 – 17.00 uur 
 scouts@scoutingalbertschweitzer.nl 

 

 Explorers: jeugd van 15 t/m 18 jaar 
 Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur 
 explorers@scoutingalbertschweitzer.nl  

 

 Roverscouts: volwassenen van 18 t/m 23 jaar 
 Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur 
 roverscouts@scoutingalbertschweitzer.nl 

 

 Plusscouts: volwassenen vanaf 23 jaar 
 Elke eerste zaterdag avond van de maand 
 plusscouts@scoutingalbertschweitzer.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleider worden?  
Lijkt het je leuk om onze 
leidingteams te versterken?  
Neem dan contact op met  
secretaris@scoutingalbertschweitzer.nl 
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Sinterklaas 

 
 
 
 

Komt Sinterklaas dit jaar ook naar ACHT? 
 
Intocht 
Nou beste kinderen, ouders en grootouders wij kunnen jullie 
geruststellen, de Sint komt ook dit jaar weer naar ons toe.  
We weten nog niet of dat op dezelfde wijze kan en mag verlopen als 
dat we gewend waren maar het kan niet zo zijn dat hij Acht overslaat. 
Ook de Sint krijgt te maken met allerlei corona-regels waaraan hij  
(en wij allemaal) zich zal moeten houden. En dan zullen er best wat 
veranderingen plaats gaan vinden, maar het belangrijkste is dat hij  
ons niet is vergeten! 
 
De Achtse Piet 
Verder is er natuurlijk ook de zwarte piet discussie die de afgelopen 
maanden al weer volop in het nieuws is geweest, maar ook daar zal 
onze vereniging in samenspraak met de Sint naar een voor Achtse 
begrippen gepaste oplossing gaan zoeken zodat onze kindertjes  
toch weer kunnen uitkijken naar de komst van Sint en zijn pieten. 
 
Wanneer 
Zondag 15 november 2020 zal de intocht in Acht plaatsvinden!!!! 
 
Via “Acht-digitaal" zullen wij jullie 
op de hoogte houden. 
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Dorpsraad en  

Dorpshuis Acht 
Oprichting Repair Café 

 
 
 
Het Dorpshuis Acht en de Dorpsraad gaan een poging doen om tot de 
vestiging van een Repair Café te komen in een van de ruimtes van 
het Dorpshuis.  
 
Repareren! 
Tijdens de openingsuren van het Repair Café kunnen Achtenaren  
hun defecte spullen ter reparatie aanbieden waarbij dan wordt 
bekeken of reparatie mogelijk is en zo ja dat dit dan wordt uitgevoerd 
voor de kosten van eventueel aan te schaffen onderdelen.  
Het doel is onder andere om ongewenste verspilling tegen te gaan  
en apparatuur of andere artikelen een tweede kans te geven om te 
voorkomen ze voortijdig en onnodig in de kliko belanden.  
 
Hiervoor doen we bij deze een oproep aan (gepensioneerde) 
vakmensen of gepassioneerde knutselaars die hiervoor op 
regelmatige basis een paar uurtjes ter beschikking willen stellen. 
Afhankelijk van de reacties en de diversiteit van de toekomstige 
reparateurs zullen we aangeven welke artikelen kunnen worden 
aangeboden voor behandeling. 
 
Ervaring met deze werkplaatsen in andere wijken leert dat hiervoor 
een ruime belangstelling is en dat de makers er een eer in stellen  
een en ander weer aan de praat te krijgen. We hopen dan ook dat 
ACHT hierin geen uitzondering is. 
 
Belangstelling? 
Belangstellenden die samen met ons deze voorziening willen 
opstarten kunnen reageren via ons mailadres info@dorpshuisacht.nl 
of  
tel: 06 - 48 60 77 08. 
 
Namens de initiatiefnemers alvast bedankt voor uw reactie(s)! 
Peer van Dijk, Dorpshuis Acht 
Tiny Oosterbosch, Dorpsraad Acht. 
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Mispelhoefloop 

 
 
 

 
Ga de uitdaging aan en doe mee aan de Mispelhoefloop! 
Op zondag 29 november staat de 8e versie van de Mispelhoefloop  
op de agenda. Het is een zeer laagdrempelig, recreatief evenement 
voor jong en oud. Dit jaar is gekozen voor een heel nieuw concept. 
Alle afstanden starten en finishen bij de Mispelhoef.  
Voor de kinderen is er een uitdagende 1 km Kids-trail over het mooie 
terrein van de Mispelhoef. Er is een 6 km trail, half verhard/half 
onverhard, over een zelfs voor Eindhovenaren verrassend parcours. 
Daarnaast is de ‘acht van Acht’, een mooie grote ronde van 8 km  
door het hartje van Acht. Deze keer wordt van de opbrengst een 
donatie gedaan aan de Dierenweide Acht. 
 
Maatregels rond covid-19 
Alle startnummers worden thuis gestuurd.  
Er is een limiet van 250 deelnemers per afstand.  
Die 250 starten in 3 groepen van 80-85 personen. De snelsten starten 
als eerste zodat er zo weinig mogelijk zal worden ingehaald.  
Om het recreatieve karakter te benadrukken wordt er geen uitslag 
opgemaakt. Er hangt wel een tijdsklok waarop je de gelopen tijd  
af kunt lezen. 
 
Inschrijven 
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl, tot een dag vóór aanvang.  
De kosten bedragen voor de Kids-trail € 2,50 en voor de overige 
afstanden € 7,00 inclusief een herinnering.  
De start van de 1 km is om 10.00 uur, de start van de 6 km vanaf 
10.30 uur en de start van de 8 km vanaf 11.15 uur. 
 
Er kan ook worden ingeschreven voor de brunch na afloop en voor 
een Mispelhoefloop shirt. Bij inschrijving kun je ook een vrijwillige 
donatie doen voor de Dierenweide in Acht. Mocht de Mispelhoefloop 
onverhoopt niet doorgaan dan incasseren we alleen de kosten voor 
een besteld loopshirt en je eventuele vrijwillige donatie. 
 
Meer weten?  
Neem contact op met Joop Broeders of  
via 06 - 12 42 23 89 
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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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Kerstmarkt op Acht 2020? 

 
 
Normaal staat hier de datum van onze gezellige Kerstmarkt op Acht 
en kunnen de kraamhouders zich aanmelden. 
Dat zou normaal zijn, maar dit jaar is niks normaal. Door de corona is 
alles anders. Het heeft er al voor gezorgd dat vele leuke activiteiten 
niet konden doorgaan in ons dorp. Erg jammer! 
 
Geen Kerstmarkt … 
En het treft ook onze Kerstmarkt. Als organisatie kunnen wij gezien de 
beperkende maatregelen en de steeds veranderende maatregelingen 
de Kerstmarkt niet organiseren zoals jullie van ons gewend zijn en 
kunnen wij niet voldoen aan jullie verwachtingen (van bezoekers en 
deelnemers). 
 
Een corona veilig alternatief? 
Wel zijn wij aan het nadenken hoe we een corona veilig alternatief 
evenement kunnen organiseren. Maar ook dat is heel erg afhankelijk 
van de manier waarop het coronavirus zich ontwikkeld.  
Hopelijk kunnen we in het volgende Kijk op Acht een goed alternatief 
melden. 
 
Kerstgroetjes van organisatie Kerstmarkt 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.  

 

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 oktober voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 14 november. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Ophalen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
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September 
 7 Wijnproeverij Dorpshuis 
 12 Appelplukdag Fruittuin 
 13 Appelplukdag Fruittuin 
 13 IVN wandeling 
 14 Wijnproeverij Dorpshuis 
 15 Inloopmiddag Dorpshuis 
 19 Appelplukdag Fruittuin 
 20 Appelplukdag Fruittuin 
 20 IVN wandeling 
 21 Wijnproeverij Dorpshuis 
 23 Dorpsraad openbare  
  vergadering 
 28 Wijnproeverij Dorpshuis 
 29 Inloopmiddag Dorpshuis 
 

Oktober 
 7 Wijnproeverij Dorpshuis 
 4 IVN wandeling 
 13 Inloopmiddag Dorpshuis 
 18 IVN wandeling 
 27 Inloopmiddag Dorpshuis 
 29 Mispelhoefloop  
 31 Halloween 
 
 
November 
 15 Intocht Sinterklaas 



4
8

 
4

8
 


