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April - Mei - Juni 
 
 

Sam’s kledingactie 
 

Jubilarissen vvAcht 
 

Achtenaar van het jaar 
 

Laat je niet oplichten 
 

Marktmeester in spe 
 

Paaseieren zoeken 
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Van de redactie 
 
1 april! 
Op de laatste pagina van dit dorpsblad treft u normaliter een goed 
gevuld agenda-overzicht aan. Vanaf vorig jaar maart was die in elke 
uitgave zo goed als leeg. U weet wel, vanwege dat virus-ding waar we 
allemaal zo genoeg van hebben... 
 
In deze Kijk op Acht is de agenda op onze laatste pagina niet leeg! 
Door de titel boven dit artikel gelooft u het wellicht niet, maar het is 
geen grap. In april staan er echt waar vier, ja vier, activiteiten op de 
agenda!  
Uw redactie werd er helemaal blij van. Na een jaar van ‘rondjes om de 
kerk’, gaan er weer activiteiten plaatsvinden in Acht. In deze uitgave 
leest u dat de jeugd op 3 april mag aftrappen met paaseieren zoeken!  
Uw redactie heeft vernomen dat de paashaas al een paar dagen 
daarvoor in alle vroegte in Acht arriveert en dat hij de eieren dan 
alvast in een aantal achtertuinen klaarlegt. Wellicht ook in uw tuin!  
 
En dan is het Pasen.  
We wensen u toe dat u met Pasen en alle weken daarna kunt gaan 
genieten van activiteiten die weer mogelijk worden. En mocht dat in 
het belang van onze gezondheid toch nog niet kunnen, geen nood.  
In deze Kijk op Acht leest u hoe u nog meer kunt genieten van  
uw tuin.  
Toch liever een wandelingetje met een activiteit? Dat kan in Acht elke 
dag, want de Achtenaren die het zwerfafval opruimen zoeken 
versterking.  
 
Toch liever een opruimactie in eigen huis en overbodig speelgoed 
gevonden? In deze uitgave kunt u lezen dat uw (buur)kinderen dit 
graag verkopen bij de SJB-‘garagesale’ op Koningsdag.  
Maken we er voorzichtig en zo nodig ‘op afstand’ weer een feestje 
van!  
 
We kijken uit naar uw kopij voor de volgende editie.  
Die moet op 25 mei om 18.00 uur bij ons binnen zijn.  
 
Kijk op Acht verschijnt weer op 11 juni.  
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 Vrijwel onzichtbare beugels voor volwassenen en tieners 
doorzichtig – comfortabel – uitneembaar 

Kijk voor meer informatie op: www.startsmiling.nl of bel: 040-262 09 01 
Onderdeel van ‘Tandartspraktijk Acht’ 

Gezond en verantwoord afslanken met E.G.A 

Nederland (eerste Goudse afslankclub) 

E.G.A Nederland is al 40 jaar actief met het begeleiden van 

dames en heren naar een gezond en verantwoord gewicht. 

Wij bieden u een uitgekiende Eetwijzer waarmee u op een 

verantwoorde manier zult afvallen. Eenvoudig en gezond, u kunt gewoon met de 

pot mee eten. De maaltijden zijn zeer afwisselend en… u lijdt beslist geen honger!  

Omdat we in lockdown zitten geef ik nu online video coaching op dinsdag om 

13.00 uur en op woensdag om 19.00 uur. Succes verzekerd!  

Zodra de locatie weer open is gaan we daar verder.  

 

Normaal gesproken is de bijeenkomst van E.G.A Nederland wekelijks op 

woensdagavond van 19.00-20.00 in het Dorpshuis in Acht.  

Voor meer informatie of inschrijving bel met:  

Gera Smetsers: 06 33 66 68 55 

Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje. 

http://www.startsmiling.nl
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
 
 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bingo speurtocht!  
De prijsjes voor de bingo worden een dezer dagen bij jullie 
thuisbezorgd. We hebben voor de komende tijd weer een aantal 
activiteiten op de planning staan, die binnen de huidige maatregelen 
georganiseerd kunnen worden.  
 
3 april: Vind het gouden paasei! 
Er liggen een aantal gouden eieren verstopt in Acht. 
Wie kan ze vinden? Alle vinders krijgen een leuke paasattentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 april: Pubquiz 
Een online pubquiz voor de groepen 6, 7 en 8. 
Houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor de laatste 
informatie. Inschrijven kan via de website: sjbacht.nl/aanmelden. 
 
Koningsdag 27 april: Garage sale for kids 
Tussen 11.00 u en 15.00 u kun je op diverse plekken in Acht leuke 
(tweedehands) spulletjes kopen. Aanmelden kan via onze site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico. 
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
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Sam’s Kledingactie 
 voor scholen in Congo 

 
 

Zaterdag 17 april 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal 
speciale landelijke actiedagen, om extra veel kleding op te kunnen 
halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor het 
ondersteunen van de leeromstandigheden voor schoolkinderen in de 
democratische republiek Congo.  

 

Actiedag op Acht 
Honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, 
het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel.  
Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. 
Op zaterdag 17 april a.s. kunt u in Eindhoven-Acht uw herdraagbare 
kleding en schoenen inleveren bij het Dorpshuis aan de Lekstraat 4. 
De vrijwilligers van Sam’s zijn dan van 10.00 -13.00 uur aanwezig om 
de goederen - geheel coronaproof - in ontvangst te nemen. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, 
kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 

 

Niet naar school door armoede en conflicten 
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de 
gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. 
Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het 
grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar 
school. Gebrek aan geld om voor de schoolkosten is de belangrijkste 
reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak 
thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor 
het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Als ouders 
ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend 
verantwoordelijk  
voor de rest van het gezin.  
Ook zijn de omstandigheden 
op de scholen (gebrek aan 
bankjes en sanitaire 
voorzieningen) ook een 
belangrijke reden  
om niet naar school te gaan  
of op school te blijven. 
 
 
 

Lees verder op pagina 9 
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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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Sam’s Kledingactie 
(vervolg) 

 
 

Duurzaam veilig naar de basisschool 
Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen 
voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar 
school gaan, wil hulporganisatie Cordaid hulp bieden.  
Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, 
in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal  
25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en 
sanitaire voorzieningen aangelegd.  
 
Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en 
de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen 
duurzaam verbeterd worden. Omdat we nu in tijden van COVID-19 
leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen 
met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van 
een kit met preventiemiddelen.  
 
Meer informatie: kijk op www.samskledingactie.nl 

Geen Oranje Jeu de Boules Festijn Acht  
op Koningsdag dinsdag 27 april 2021 

 
 
Wij als organisatie hadden graag dit festijn weer een oranjegevoel 
willen geven, door gezamenlijk de strijd aan te gaan op een sportieve 
manier, maar helaas…  
Evenals vorig jaar is het onverantwoord om nu het Oranje Jeu de 
Boules Festijn Acht te gaan organiseren. 
 
Maar wij gaan volgend jaar de uitdaging en strijd weer aan om het 
Oranje Jeu de Boules Festijn Acht weer kleur te geven. Want ons 
motto is dan ook: “Meedoen is belangrijker dan winnen, stil zitten is 
ook niets gedaan!” 
 
 
Met een vriendelijke boule groet, 
Organisatie Oranje Jeu de Boules Festijn Acht, 
Nico van der Heijden 
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Stone Art by José 
Sieraden en Macrame 

Creaties 

joseenfred@hotmail.com 
www.stoneartbyjose.com 

Tel. 06 18 52 15 61 
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Stone Art by José 
 

Grote collectie 
Kettingen met natuursteen in micro-macramé, armbanden, 
plantenhangers en hondenhalsbanden gemacrameed van paracord, 
het is een kleine greep uit de (sieraden) collectie van José Koster.  
 
Wat drie jaar geleden als hobby aan de keukentafel is begonnen,  
is uitgegroeid tot een mooi atelier op de Cor Gehrelslaan 7 in Acht. 
Een locatie die veel Achtenaren kennen van ‘ons Achtse 
tuincentrumpje’ waar José en Fred, als hobby, ieder voorjaar 
zomergoed verkopen om Acht op te fleuren. 
 
Verbouwing 
Het houten schuurtje is door Fred vervangen door een grote glazen 
kas met achterin het atelier van José. 
José is haar hobby begonnen met het omlijsten van natuurstenen in 
macramé voor de damescollectie. Op verzoek is zij armbanden van 
paracord gaan maken voor de heren. “Het idee is toen ontstaan om 
iets langer door te knopen om halsbanden voor honden te maken,” 
vertelt José.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshops 
Inmiddels heeft José een uitgebreide collectie en wil, als corona  
het toelaat, workshops gaan geven. “Mensen kunnen aangeven wat 
ze willen maken van paracord. Iedereen kan zelf de kleuren en het 
model samenstellen van bijvoorbeeld een halsband”. 
 
Interesse 
Wie meer wil weten over de workshops of een keer de collectie wil 
bekijken kan contact opnemen met José via: 06 -18 52 15 61 en 
www.stoneartbyjose.com  

Advertorial 
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Achtse revue 

 
 

 
Via deze weg willen we jullie voorzien van een update van de Achtse 
Revue.  
 
Het bestuur 
Tijdens de jaarvergadering op 3 maart jl. zijn 2 van onze trouwe 
bestuursleden afgetreden. Ine Verkooijen onze voorzitter en lid van 
het eerste uur. Ook Jo Sporen is na 35 jaar bestuurslid te zijn geweest 
afgetreden. Beide blijven uiteraard lid van ons mooie clubke. Ook via 
deze weg willen we hen nogmaals danken voor hun jarenlange inzet! 
Het huidige bestuur ziet er nu als volgt uit: 

 Voorzitter: Suzanne Bekkers – van Vroenhoven 
 Penningmeester: Jan de Koning  
 Secretaris: Anne van Kemenade 
 Bestuurslid: Jos van Gennep 
 Bestuurslid: Toon v.d. Schoot 
 Bestuurslid: Mark Spoor 

 
Uitvoeringen 2021 
Op dit moment is samenkomen en repeteren nog niet haalbaar. We 
hopen dat dit snel weer kan. Om de geplande productie voor het 
weekend van 17 september door te kunnen laten gaan is het 
noodzakelijk dat we uiterlijk woensdag 7 april onze repetities kunnen 
hervatten. Wij houden nog even goede hoop! 
 
Naast het theaterfestival in september staan er voor onze sponsoren 
en vrienden ook 2 speciale avonden in november op de planning. Als 
de omstandigheden het toestaan zullen wij ons uiterste best doen om 
deze door te laten gaan!  
Zodra er meer bekend is over de herstart van de repetities brengen 
wij jullie op de hoogte! 
 
Nieuwe leden 
Wij zijn tot de constatering gekomen dat de mannelijke leden tussen 
de 18 en 50 jaar een uitstervend ras is binnen ons mooie Achtse 
clubke. Wie komt onze mannen versterken? 
Om lid te worden heb je alleen een positieve inzet nodig. Ons 
vereniging typeert zich als een club waar iedereen met respect met 
elkaar omgaat. 
 

Lees verder op pagina 15 
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Achtse Revue 

(vervolg) 
 

De leden zijn super divers zowel in leeftijd van 22 tot 88 jaar, als in 
beroep uit alle sectoren zoals de zorg, bedrijfsleven, overheid en het 
onderwijs. Elkaar in de waarde laten staat dan ook hoog in het 
vaandel. 
 
Geen ervaring met spelen?  
Geen probleem. Wij werken met dank aan onze vrienden en 
sponsoren met professionele regisseurs die ervoor zorgen dat 
iedereen op gelijk niveau op de planken staat. Het is bij ons  
1 team 1 taak. Ga je nooit naar toneel? Geen probleem.  
De meeste van onze leden kunnen je een hand geven. Het is echt 
niet nodig om een theaterliefhebber te zijn. 
 
Kan ik ook iets anders doen dan spelen?  
Jazeker. Naast spelers hebben we ook een groep onmisbare leden 
die zich inzetten voor decorbouw, techniek, grime, online 
aanwezigheid etc.  
 
Waar en wanneer repeteren jullie?  
We komen iedere woensdagavond om 20.00 uur bij elkaar. In het 
voorjaar in onze eigen repetitieruimte en in het najaar in  
het Dorpshuis. Spelers zorgen uiteraard dat ze er zijn.  
De andere leden komen zo vaak binnenvallen als past. 
Hoe ziet een repetitie eruit? We beginnen natuurlijk met een kop 
koffie/thee en bijkletsen. Dan start om 20.00 uur de repetitie. 
Afhankelijk van de regisseur is er een warming-up voor de spelers. 
Daarna gaan deze aan de slag met het stuk. De andere leden kijken 
toe, kletsen bij in (waar mogelijk) een aparte ruimte of overleggen 
over decorbouw of techniek. Om 22.30 uur is de repetitie voor de 
spelers klaar en is het tijd voor de derde helft.  
 
Wie zoeken jullie dan?  
Iedereen die zich wil aansluiten bij ons mooie clubke is van harte 
welkom voor een kennismaking.  
Wie zijn jullie?  
Voor een sneak preview kun je het beste onze socials op Facebook 
en Instagram in de gaten houden. 
 
Interesse? Stuur een berichtje aan achtserevue@gmail.com en 
we nemen contact met je op om je uit te nodigen voor een repetitie 
zodra het weer kan! Ook als je twijfelt. Hopelijk tot snel! 
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Kerknieuws 

 
 
 
 
Pasen 2021 
Wat heeft Pasen met ons dagelijks leven te maken, 
zelfs in deze coronatijd draait alles toch bijna gewoon door? 
Gebeurt er iets bijzonders, is er een verandering op komst? 
Ja en nee... 
 
Ja, zelfs in deze tijd van afstand zie je mensen 
die in staat zijn anderen moed in te spreken 
laten zien door hun aanwezigheid dat er toch hoop is. 
Dat aan het einde van de tunnel licht schijnt. 
 
Nee, deze mensen zijn van alle tijden, 
zij zijn altijd al in staat geweest om een ommekeer in ons te 
bewerken. 
Net als die vrouwen bij het graf van Jezus. Dood is toch dood? 
Maar iemand sprak hen aan, gaf deze vrouwen hoop dat 
de dood van Jezus niet het einde was, dat de dood 
niet het definitieve einde is. Dat er zelfs over de dood heen  
toekomst is. 
 
Wat heeft Pasen met ons dagelijks leven te maken? 
Opstanding, verdergaan ook al lijkt het uitzichtloos. 
Er zijn altijd mensen om ons heen die in Zijn naam 
een boodschap van hoop hebben. 
 
Rob Kosterman, diaken 
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Dorpsraad Acht 

 
 
 

De laatste 12 maanden waren heel anders dan we als Achtenaren 
gewend zijn. Door corona verminderden de sociale contacten met 
familie en vrienden. Denkend aan dit voorjaar en zomer zijn we als 
Dorpsraad enthousiast om de activiteiten in ons dorp weer langzaam 
op te bouwen, maar wel onder de voorwaarde dat onze plannen 
toegestaan zijn i.v.m. het corona-beleid. 
 
Achtenaar van het jaar 
Ook in deze periode kennen we onze buren en dorpsgenoten die een 
goede bijdrage hebben geleverd door hun activiteiten en een verschil 
hebben gemaakt in Acht. Met deze actie willen we deze ‘buurt-heroes’ 
in het zonnetje zetten.  
Ons voorstel is de "Achtenaar van het jaar” te gaan kiezen. 
 
De Achtenaar van het jaar is iemand die het afgelopen jaar iets 
speciaals aan de Achtse gemeenschap heeft bijgedragen. De 
dorpsraad zal uit de nominaties (indien nodig) een selectie maken, 
waarna de Achtenaren op één van de genomineerden kunnen 
stemmen. Het is de bedoeling om, indien de omstandigheden het 
toelaten, de winnaar bekend te maken tijdens een evenement in de 
zomer. 
 
Hoe kan je iemand nomineren?  
Dit kan per email naar: dorpsraad@acht.nl, of door een briefje in de 
bus bij: Peter Goedegebure, De Regge 24, Acht. 
Nomineren kan tot 1 mei 2021. 
 
Hoe ziet de nominatie eruit?  

1. Vermeld je eigen naam en contactgegevens  
2. Vermeld de naam en contactgegevens van de 

genomineerde 
3. Omschrijving waarom deze persoon de Achtenaar van het 

jaar zou moeten worden. 
 
Voor vragen kan je een email sturen naar dorpsraad@acht.nl 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 21 
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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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Dorpsraad Acht 

(vervolg) 
 
 

4 mei Dodenherdenking 
De 4 mei herdenking is een belangrijk dag in Acht. 
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle 
verzetshelden die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. 
We hopen dit jaar de dodenherdenking te organiseren met publiek, 
vanaf 18.30 uur, bij het Verzetsheldenmonument in Acht. Meer 
informatie zal gedeeld worden via acht.nl en onze facebook pagina.  
In iedere geval zal, net zoals vorige jaar, de herdenking via een 
livestream beschikbaar zijn voor iedereen. 
 
‘Acht ontmoet Acht’ 
Het evenement ‘Acht ontmoet Acht’ vond voor de eerste keer plaats in 
januari 2020, met als doel om een platform te creëren voor de 
Achtenaren waar ze kennis kunnen maken met de diverse 
organisaties en activiteiten in Acht. En ook om onze dorpsgenoten 
een gezellige, sociale middag te bezorgen.  
 
Het idee en de middag waren zeker een succes; er kwamen meer 
dan 100 bezoekers. Wij zijn van plan om dit evenement in 2021 
opnieuw te organiseren. Hopelijk in de zomerperiode, met kraampjes 
buiten. Het is nog een onzekere periode, maar zodra een datum 
bekend is, zullen we meer informatie hierover delen. 
 
Meer informatie: mail dan naar dorpsraad@acht.nl 
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Geen spullenbeurs 

Geen wekelijkse opkomsten 
Geen speelbos meer 

 
 

Maar als de Scouting ergens goed in is dan is het wel ‘survivallen’! 
Wist je bijvoorbeeld dat je ook ‘online’ verstoppertje en tikkertje kunt 
spelen?! Of natuurlijk bingoën?! Of, voor de oudere scouts, een eigen 
scout-wereld creëren in het spel Minecraft?! 
 
Weer gestart! 
Ondanks deze inventieve oplossingen zijn we blij dat we sinds  
februari weer elke zaterdag ‘in het echt’ bij elkaar mogen komen.  
Voor zowel kinderen als staf een gevoel van thuiskomen. 
 
Nieuw Speelbos 
Maar buiten de maatregelen vanuit de overheid hebben we nog meer 
te ‘survivallen’ bij de Scouting... Wegens herinrichting van het 
industrieterrein is in november ons speelbos gekapt. Gelukkig hebben 
we in goed overleg met de gemeente kunnen regelen dat er een ander 
stuk bos ‘speelklaar’ is gemaakt. De gemeente heeft hier alle bramen 
en brandnetels weg laten halen. 
Ook onze grote toneelkuil zal het veld moeten ruimen. Op dit moment 
zijn we nog samen met de gemeente naar oplossingen aan het kijken 
voor een nieuwe toneelkuil. Dit wordt een groot project, en de Scouting 
zal zelf ook de handen uit de mouw steken om hem zo mooi mogelijk 
te maken. 
 
Helaas … géén spullenbeurs dit jaar  
We gaan ervan uit dat we tijdens de volgende beurs, in maart 2022, 
eindelijk kunnen gaan knallen! Corona-vrij! In ons nieuwe bos! 

 
Benieuwd naar onze Scouting?  
We hebben groepen van 4 tot 104 jaar! 
Scouting is voor iedereen! 
Nieuwe (jeugd)leden mogen altijd  
3x vrij komen kijken!  
 
Voor meer informatie kunt u mailen met: 
secretaris@scoutingalbertschweitzer.nl 
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Marktmeester in spe! 
 
Uw redactie ging dit keer op de koffie bij Sylvia van der Burg, de 
vrouw ‘achter de toekomstige markt van Acht’.  
 
In december 2018 werd het duidelijk voor Sylvia dat Acht geen 
supermarkt zou krijgen. Eind 2019 gingen de bakker en zijn familie 
met pensioen; daarmee sloot de laatste winkelvoorziening in Acht. 
Voor Sylvia het moment om zich met nog meer energie in te zetten 
voor ‘de markt van Acht’.  
 
Die markt gaat er komen! 
Terwijl Sylvia een heerlijk kop koffie voor uw redactie zet, vertelt haar 
man hoe hard zijn vrouw gewerkt heeft voor ‘de markt van Acht’ 
Supertrots is hij “Want het ziet er nu echt naar uit dat ze het voor 
elkaar gaat krijgen!” Sylvia wuift de complimenten weg; voor haar  
is het namelijk vanzelfsprekend om zich in te zetten voor de 
samenleving. “Bij ons thuis was het normaal om je in te zetten voor 
anderen. Mijn vader was vrijwilliger bij de hobbyclub en mijn moeder 
in de speeltuin, dus het vrijwilligerswerk is ons met de paplepel 
ingegoten. Bij ‘de markt’ gaat het me niet alleen om dat we in Acht 
weer onze dagelijkse boodschappen kunnen doen. Het leuke van  
een markt is dat het ook gezellig is en dat het bijdraagt aan de 
leefbaarheid en saamhorigheid in Acht.“ 
 
Veel steun 
Sylvia groeide op in Meerveldhoven en verhuisde 38 jaar geleden 
‘voor de liefde naar Acht’. Die liefde steunt haar volop in alle acties 
voor ‘de markt’. Ook veel anderen helpen mee. Zo’n 15 Achtenaren  
hielpen bij het bezorgen van Sylvia’s formulier voor het ‘Burgerinitiatief 
- markt in Acht’ bij de 1650 huizen in Acht. Om het Burgerinitiatief bij 
de gemeente behandeld te krijgen moest ze minimaal 250 
handtekeningen verzamelen. Dat lukte ruimschoots, maar liefst  
1215 Achtenaren namen de moeite om het formulier ondertekend en 
wel bij Sylvia in de brievenbus te doen.  
“Aan de aantallen per leeftijdsgroep kun je zien dat ‘heel Acht de 
markt een goed idee vindt.  
De stemmen zijn verdeeld in de volgende leeftijdscatagoriën: 

 12 tot 25 jaar 142  
 25 tot 45 jaar 187 
 45 tot 65 jaar 466    
 65 jaar en ouder 420. 
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Presentatie aan de gemeenteraad 
Op 6 januari gaf Sylvia de handtekeningen af bij de gemeente. 
Vervolgens mocht zij het plan op 26 januari aan de gemeenteraad 
presenteren. “Remco van Dooren, oud-voorzitter van de Dorpsraad en 
nu lid van de gemeenteraad hielp me bij de voorbereiding van mijn 
toespraak.” De Dorpsraad had in een brief aan de gemeente ook haar 
steun betuigd. Toen bleek dat de hele gemeenteraad en de 
wethouder enthousiast zijn voor het plan. Een markt in Acht lijkt hen 
bovendien een mooie manier om een ‘markt-light’, een nieuwe 
marktvorm uit te proberen. Een ‘markt-light’ houdt in dat de 
kraamhouders het meeste zelf regelen, dat zij eerst voor 3 maanden 
een plaats kunnen reserveren en kunnen blijven als ze het goed doen.  
 
 
Kwaliteit 
“Wij willen graag starten met kraamhouders die 
‘goede waar’ leveren. Als de kwaliteit van de spullen 
niet goed is, blijven de mensen na een paar keer 
immers weg” zegt Sylvia. Ze is op diverse markten 
gaan kijken om geschikte kraamhouders te vinden. 
Al toegezegd hebben visboer Koelewijn uit 
Valkenswaard, Alberts grill-paleis, bakkerij ’t 
Stoepje’ en de Woerdense Kaasboer. 
 
“Met ‘de Olienoot’ en ‘Het melkmeisje’ ben ik nog in 
gesprek. Het was nog lastig om een groente- en 
fruitkraam te vinden. De Landwinkel ziet helaas geen mogelijkheden. 
De markt komt bij de kiosk, dus de bloemenwinkel van Jolanda kan 
ook meedoen”.  
 
Vrijdag of zaterdag? 
De wethouder laat het plan voor de markt nu uitwerken. Sylvia hoopt 
dat de markt in april of mei van start kan gaan, op vrijdagmiddag of 
zaterdag. “Het begint met een proef voor 3 maanden en het is de 
bedoeling dat de markt blijft”.  
 
Uw redactie kijkt er naar uit en hoopt dat we dan na ‘de 
boodschappen’ ook weer kunnen aanschuiven op het terras van 
Nando om samen met de ‘markmeester in spe’ te genieten van het 
uitzicht op de markt! 
 



2
6

 



2
7

  
Politie-info 

Internetoplichting! 
 
 

Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen 
via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle 
tevredenheid van alle partijen.  
Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U 
betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt 
overgehaald om vast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit 
een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht.  
 
Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en 
internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van 
internetoplichting. Zij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de 
handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige 
manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen. 
 
Wat kan ik doen om internetoplichting te voorkomen? 
Oplichters laten slachtoffers in veel gevallen vooraf geld betalen, 
terwijl zij vervolgens niets leveren. Door te betalen voordat u geleverd 
krijgt, wordt u makkelijker het slachtoffer van oplichting. Denk bij alles 
wat u doet goed na over mogelijke risico’s. Zo kunt u veel gevallen 
van internetoplichting voorkomen.  
Daarbij hoort ook een check van de (ver)koper via Politie.nl 
 
Wees alert en bewaar altijd uw correspondentie met de (ver)koper. 
Wanneer u belt, houd dan bij wanneer dit is geweest en met wie u 
gesproken heeft. Maak een foto of screenshot van de advertentie 
waarop u gereageerd hebt. Mocht u opgelicht worden, dan is die 
informatie van groot belang. 
 
Wenst u uitgebreidere informatie omtrent dit onderwerp? 
Op de website www.politie.nl kunt u zoeken naar het thema 
“internetoplichting”. 
 
Meer informatie kunt u lezen op:  
https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/ 
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Tuinen voor genieters 

 
 
De natuurtuin 
Nederlanders houden van hun tuin en zijn kampioen in het schoffelen, 
wieden, knippen, zagen en het aanleggen van paadjes. Van die 
tegelpaadjes waar geen sprietje groen tussen de voegen mag staan. 
Veel werk, waardoor we minder tijd hebben om te genieten van al het 
moois, de vogels en bloemen in onze tuin. In dit artikel pleit 
Achtenaar, IVN-gids en natuurliefhebber Rien de Schipper daarom 
voor meer natuur en minder opruimen.  
 
Bloemen en vlinders 
Toegegeven, in een natuurtuin staan niet alle plantjes in het gelid. De 
bloemen staan overal en niet alleen in borders. Zet het grasveld maar 
lekker vol met bloemen, die zich ook mogen uitzaaien. Wat te denken 
van een tuin waar in de zomer tientallen prachtige vlinders 
rondfladderen. Waar kool- en pimpelmezen broeden, waar de merel 
zijn jongen grootbrengt en de winterkoning een nest maakt? Daar is 
niet veel voor nodig. U moet er vooral iets voor laten! Ruim de boel 
maar eens niet zo goed op en wied de onkruiden niet meteen. 
 
Niet te veel opruimen 
Wat het opruimen van al die uitgebloeide planten in het najaar betreft: 
laat ze gerust staan. Past dit niet bij u, verzamel de dode stengels dan 
op een grote hoop. In de bloemstelen brengen een groot aantal 
insecten de winter door, zoals oorwormen. Ze kruipen graag weg in 
nauwe spleten en holle stengels. De vrouwtjes leggen hun eieren in 
een holletje in de grond.  
Ook een bloempot gevuld met wat stro en droog blad en omgekeerd 
in een struik gehangen, geeft hun een goede nestgelegenheid. Het 
zorgzaam 
oorwormenvrouwtje likt 
haar eieren tegen het 
uitdrogen en als de 
kleine oorwormpjes 
eenmaal zijn geboren, 
worden ze door moeder 
bewaakt. In de zomer 
helpen de oorwormen  
u vervolgens in de tuin, 
ze zijn namelijk dol op 
luizen! 
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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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IVN 

(vervolg) 
 
Egel-huisje 
Soms groeien bomen en struiken al te uitbundig en moet er gesnoeid 
worden. Leg de takken, een beetje uit het zicht, op een hoop. Gooi er 
in het najaar het afgevallen blad bij en u helpt een egel aan een pracht 
van een winterverblijf. Er scharrelen heel wat egels in de schemering 
rond, zelfs in stadstuinen.  
Alle dieren in de tuin helpt u door niet meer op te ruimen dan 
noodzakelijk is om zelf door de tuin te kunnen lopen en er te zitten. 
Ook met een (slordige) stapel houtblokken, stenen of dakpannen geeft 
u een schuil- en nestgelegenheid voor allerlei dieren. Dat kan ook met 
wat bloempotten die u ondersteboven half ingraaft of  
- nog makkelijker - gewoon tussen de planten op de grond hebt gezet.  
 
Nestkastjes 
Van nestkastjes hebben vogels het hele jaar plezier. Ze gebruiken het 
niet alleen om er hun nest in te maken, maar ook als beschutte 
slaapplaats tijdens koude winternachten.  
Een natuurlijke tuin met een bankje om op een zonnige dag te zitten 
en te kijken. Een beetje lui zijn en genieten van de tuin. Het lui zijn kan 
in elk seizoen beginnen en helpt vooral in het najaar. Geen grote 
winterbeurt voor de tuin, laat de resten maar staan. De vogels – en 
ook alle andere dieren – doet u er een groot plezier mee.  
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Graag zouden wij ons kantoor aan u voor stellen.  
 
 

Wij zijn Brabantse Meesters B.V.  
tevens h.o.d.n. Limburgse Meesters  

 
Wij zijn een samenwerkingsverband van enthousiaste advocaten, 
juristen, mediators en EFT-therapeuten/coaches. 
 
Ons kantoor is een vernieuwend advieskantoor, gespecialiseerd in 
advocatuur, bemiddeling en conflicthantering. Onze hoofdvestiging is 
gevestigd te 5928 NL Venlo, aan de Kazernestraat 10.  
We hebben een nevenvestiging aan de Ouverture 91 (5629 PS) te 
Eindhoven. Daarnaast verrichten wij nog werkzaamheden op onze 
nevenlocaties in o.a. Weert, Helmond en Den Bosch.  
In Eindhoven was jarenlang het oorspronkelijke kantoor (Brabantse 
Meesters) gevestigd.  
 
Ondanks het grootschalige bereik van onze diensten, betreft ons 
kantoor een kleinschalig kantoor. Dit betekent dat een cliënt geen 
dossiernummer is, maar dat wij daadwerkelijk oog hebben voor 
(intensief) persoonlijk contact (fysiek, dan wel digitaal) en voor het 
opbouwen van een goede werkrelatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 
 
Onze advocaten en juristen zijn, naast meesters in het recht, tevens 
meesters in mediation en conflicthantering. Mevrouw mr. P.A.T. 
Hoppenbrouwers-Niesten is EFT-therapeut (Relatiebemiddeling hou 
me vast methode).  
Wij zijn oplossingsgericht en zullen daarom – in eerste instantie –  
te allen tijde trachten om een minnelijke regeling te treffen, alvorens 
wij een gerechtelijke procedure zullen starten.  
 
Wij zijn met name gespecialiseerd in de volgende gebieden: 
Arbeidsrecht, Contractenrecht; Familie- en jeugdrecht; Family 
Governance; Bemiddeling, waaronder Emotionally Focused Therapy, 
mediation en Conflicthantering. 
 
Voor meer informatie over ons kantoor en over onze expertisen 
verwijzen wij u naar onze website: www.limburgsemeesters.nl.  

Advertorial 
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Voetbal Vereniging Acht 

Jubilarissen 
 
Ieder jaar huldigt Voetbal Vereniging Acht de jubilarissen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was dit helaas door corona (nog) niet 
mogelijk. Het zou dit jaar gaan over maar liefst 9 personen.  
Als bestuur hadden we deze leden graag al “in het zonnetje” willen 
zetten. Dit gaat daarom zeker ook nog gebeuren wanneer het weer 
mogelijk is. Acht draait op vrijwilligers en het opvallende van deze  

 Guus Geurts (60 jaar lid) 
Als 22-jarige is Guus in Acht komen voetballen.  
Als linkspoot is hij begonnen in het veld.  
Halverwege zijn eerste seizoen is hij gaan 
keepen. Hij staat bekend als de ‘Zwarte Panter’, 
genoemd naar de Nederlandse keeper Frans de 
Munck. 
Guus leek op hem in het zwart gekleed met zijn 
zwarte haren.  
Hij is na een paar jaar jeugdleider geworden. 
Naast het voorzitterschap heeft hij diverse 
bestuursfuncties bekleed. In de 70er jaren was 
Guus de initiatiefnemer van de huidige 
reclamecommissie en heeft meer dan 20 jaar 
werving gedaan van reclameborden voor rondom 
het veld en advertenties voor het clubblad. Wat 
velen niet weten is dat Guus de grondlegger was 
van ons succesvolle clubblad in 1970. Ook was hij 
meer dan 25 jaar clubscheidsrechter en bijna net 
zolang verantwoordelijk, samen met Yvonne van 
Wees, voor de Sinterklaasavonden. Tot het laatst 
toe  
is hij verantwoordelijk gebleven voor de wachtlijst 
van nieuwe spelers. Vorig jaar is hij, na ruim 57 
jaar, gestopt met zijn vrijwilligerswerk. Maar als hij 
kan is hij nog iedere zaterdag op de club 
aanwezig.  
Guus is voor al zijn bewezen diensten al eens 
gehuldigd als “erelid” van de club en ook 
Koninklijk onderscheiden als “Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau”.  
Guus is uitgegroeid tot een Boegbeeld van de 
club!! 

 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   
  
 VKG KEUR 

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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vvAcht 
(vervolg)  

 

 Stan van Vroenhoven (50 jaar lid) 
Stan is op 9 jarige leeftijd lid geworden. Hij 
speelde vanaf zijn 20e ongeveer 5 jaar in de 
selectie, waarvan 2 jaar in het eerste elftal. In de 
jeugd is hij diverse malen kampioen geweest met 
zijn team. Rond 1998 is hij gestopt met actief 
voetballen. Hij was vele jaren jeugdtrainer en is op 
dit moment leider van het vijfde team waarin zijn 
zoon Bob speelt. 
Stan is een linksbenige speler. Hij speelde in zijn 
actieve voetbaljaren op meerdere posities, maar 
nooit op rechts. Naast het voetballen was hij in het 
verleden betrokken bij het organiseren van de 
Penalty Bokaal en was hij actief voor vvAcht bij de 
donateursactie. Samen met Leo van Kemenade 
zat hij in de elftalcommissie. Na een tussenpauze 
van ettelijke jaren heeft hij de draad weer 
opgepakt, wederom met Leo en Mart de Ruyter. 
Ook maakt Stan deel uit van de biljartclub binnen 
de voetbalvereniging. 
 

 Carlo van Kemenade (40 jaar lid) 
Carlo heeft alle jeugdelftallen doorlopen in de 
jeugd bij Acht. Zou eigenlijk al 50 jaar lid zijn 
geweest maar heeft op zijn 15e een “uitstapje” 
gemaakt naar PSV, maar na 1 jaar alweer 
teruggekeerd naar Acht. 
Vele jaren was hij bij de senioren selectiespeler 
als rechtsback. Ook wel “Heintje Davids” 
genoemd, omdat hij meerdere malen afscheid 
nam, maar daarna toch weer terug keerde in de 
selectie. Ondanks een drukke baan in het 
buitenland is Carlo Acht altijd trouw gebleven.  
Als speler maar zeker ook als vrijwilliger.  
Eerst als bestuurslid en later als jeugdtrainer/
leider en binnenkort weer als kandidaat voor het 
bestuur als voorzitter van de Technische 
Commissie. 

 
Lees verder op pagina 39 
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 René van Kemenade (40 jaar lid) 
Ook René heeft alle jeugdelftallen doorlopen in de 
jeugd bij Acht. Net als broer Carlo een jaartje 
overgeschreven naar PSV, maar toen het gras 
niet groener bleek te zijn, op zijn 16e jaar weer 
teruggekeerd bij Acht. Vanaf de senioren vooral 
als vrijwilliger heel actief. 
Eerst als (jeugd) leider/trainer en later als 
commissielid van diverse commissies. Met name 
in de activiteitencommissie was René de 
“kartrekker” van de organisatie van het zeer 
succesvolle gezellige Penaltybokaal Toernooi met 
deelname van meer dan 50 teams! Ook voor de 
jaarlijkse gezellige Tonpratersavonden is René 
medeverantwoordelijk. Daarnaast heeft René als 
lid van de PR-Commissie al veel sponsors weten 
te binden aan onze vereniging! 
 

 Leo van de Voort (40 jaar lid) 
Leo meldde zich in 1980 bij toenmalig bestuurslid 
Leo van Dorst, dat hij wel wat wilde betekenen 
voor onze club. Hij had al veel club- en 
bestuurservaring maar wilde “op de achtergrond” 
wat betekenen voor de club. 
Hij werd penningmeester en met zijn visie en 
ervaring was hij erg belangrijk en gaf hij een 
enorme impuls aan onze vereniging. Leo had een 
grote bestuurlijke rol bij de totstandkoming van 
onze sportparken “Het Kapellergat” en “De 
Leeuwenkuil” in Acht. Met zijn inzet en 
doorzettingsvermogen heeft hij veel voor elkaar 
gekregen bij de politiek en de gemeente. Hij is 
voor zijn 20 jaar penningmeesterschap en zijn 
enorme verdiensten voor onze club benoemd en 
gehuldigd als erelid! 

 
 
 
 

Lees verder op pagina 41 

vvAcht 
(vervolg)  



4
0

 



4
1

  

 Jan Strijbos (40 jaar lid)  
Jan heeft in de jeugd alle leeftijdscategorieën 
doorlopen. Hij was een betrouwbare keeper. Zijn 
sterke punt was vooral dat hij zich altijd goed op 
kon stellen waardoor hij moeilijk was te passeren. 
Ook de “coaching” van achteruit ging hem goed 
af. In zijn laatste jaren in de jeugd is er een hecht 
vriendenteam ontstaan, nl. het befaamde  
“A-Team”. Zij gaan nog steeds nauw met elkaar 
om en gaan ook nog regelmatig een weekendje 
weg. Vanaf de senioren was Jan vooral actief als 
vrijwilliger. Op zondag was hij graag disjockey in 
de kantine tijdens de “3e helft” en van het 4e elftal 
was hij nog jarenlang leider/coach. Ook als er 
“handjes” gevraagd werden was Jan present.  
Zo heeft hij ook vele uurtjes geholpen bij de 
totstandkoming van ons sportpark “De 
Leeuwenkuil”.  
 

 Will Brands (40 jaar lid) 
Will is vanaf zijn 10e jaar lid geworden van v.v. 
Acht. Ook hij doorliep alle jeugdelftallen en was 
een betrouwbare schakel in de verdediging. 
Will was vooral fysiek sterk en was heel moeilijk te 
passeren.  
Hij ontwikkelde zich als een ware selectiespeler 
en was ruim 10 jaar actief in het 2e elftal. Omdat 
zijn vriendin Angela in ons damesteam uitkwam 
ontmoetten zij elkaar iedere zondag op het 
sportpark en brachten daar samen menige uurtjes 
door. Will draagt Acht nog steeds een warm hart 
toe en is bij festiviteiten nog regelmatig te vinden 
op ons sportpark. Ook hij heeft het 
vrijwilligerswerk “in het bloed”.  
Hij is een van de stuwende krachten van de 
stichting “Kracht op Acht” die veel activiteiten 
organiseren voor de Achtse gemeenschap. 
 

 
Lees verder op pagina 43 
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 Wil Vorstenbosch (25 jaar lid) 
Wil begon meteen als vrijwilliger toen dochter 
Monica op 7-jarige leeftijd lid werd van v.v. Acht. 
Zij begon in de F-Jeugd en zoals het vaker 
gebeurt word je dan als vader gevraagd om trainer 
en/of leider te worden.  
Dit heeft Wil vele jaren gedaan. Eerst als trainer/
leider van de elftallen met een mix van jongens en 
meisjes waarin Monica speelde, maar later toen er 
een dames elftal opgericht werd, was Wil de 
“kartrekker” om genoeg dames bij elkaar te krijgen 
en werd hij weer hun trainer/coach. Bij de jeugd 
heeft Wil ook nog enkele jaren de toernooien 
gecoördineerd. Als er bij de senioren of veteranen 
een tekort was, kon je ook altijd een beroep doen 
op Wil om een wedstrijdje te keepen.  

 Youri Klapdoorn (25 jaar lid) 
Youri kwam op zijn 13e jaar in Acht wonen en 
werd toen meteen lid en startte in de C-jeugd. Zijn 
voorkeur ging uit naar het keepen wat hij ook heel 
goed kon. Toen Youri naar de senioren ging was 
hij een serieuze kandidaat voor de selectie 
waarvoor hij ook kort uitkwam.  
 Doordat hij niet altijd kon trainen is hij in het 6e 
elftal gaan spelen met vrienden. Een echte 
“teamplayer” die er altijd is. De laatste jaren heeft 
hij aangegeven liever te willen voetballen dan te 
keepen. Dit, zoals zijn leiders aangaven, om zijn 
“energie” beter kwijt te kunnen. Dat Youri het 
keepen nog niet verleerd is bewees hij enkele 
jaren geleden nog, toen hij veel penalty’s stopte 
tijdens de “Penaltybokaal” en met zijn vrienden in 
de finale stond! Helaas grepen ze net langs de 
felbegeerde Cup. 

vvAcht 
(vervolg)  

Meer informatie: 
Kijk dan op www.vvacht.nl of mail aan info@vvacht.nl 
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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 
 
Heb jij last van somberheid? Kom naar het LichtCafé! 
Er zijn veel mensen in deze (corona) tijd die last hebben van 
somberheid. Blijf er niet mee rondlopen maar maak kennis met het 
LichtCafé, gewoon bij jou in de buurt! Op Landgoed De Grote Beek is 
het LichtCafé gevestigd. Dit is een aangename, inspirerende plek 
waar je de dag begint met een juiste portie licht. Terwijl je achter de 
lichtlamp zit, drink je een lekkere kop koffie of thee. Je leest een krant, 
kletst wat, of checkt je mail. In het LichtCafé zijn deskundigen 
aanwezig die je begeleiden tijdens de lichttherapie. 
 
Wat houdt lichttherapie in? 
Lichttherapie is een behandeling waarbij je ogen worden blootgesteld 
aan intens wit licht. Dit licht komt van een lamp met een lichtsterkte 
van 10.000 lux, zonder Uvstraling. De behandeling duurt meestal een 
half uur per dag en wordt in de ochtend gegeven. 10.000 lux is te 
vergelijken met een heldere ochtendzon: veel feller dan normaal 
kunstlicht, maar niet zo fel als het licht op een zomerse dag buiten. 
 
Bewezen werkzaam 
Lichttherapie is bewezen werkzaam. Bij de meeste mensen met een 
winterdepressie die lichttherapie hebben ondergaan, zijn 
de klachten verdwenen. Dit is meestal al na 1 à 2 weken lichttherapie 
al het geval. Ook bij een verstoord slaapritme is lichttherapie een 
effectieve behandelvorm. 
 
Wat doet lichttherapie? 
Met lichttherapie beïnvloed je je biologische klok. Deze interne klok 
zorgt ervoor dat je lichaamsfuncties zoals hartslag, bloedsuiker, 
gemoedstoestand en slaapritme goed geregeld worden. De 
biologische klok loopt bij iedereen een beetje anders en duurt nooit 
precies 24 uur. Het is belangrijk dat deze klok elke dag opnieuw goed 
gezet wordt. Het goed zetten gebeurt vooral door het licht in de 
ochtend. Als je biologische klok een vast ritme heeft, voel je je 
prettiger. 
 
Wil je graag gebruikmaken van lichttherapie in het LichtCafé,  
vraag dan aan je huisarts om een verwijzing. 
 
Meer weten? Kijk op ggze.nl/lichtcafe 

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 25 mei voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 11 juni. 
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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April 
 13 SJB Paaseieren zoeken 
 10  SJB Pubquiz 
 17 Dorpshuis: Sam’s  
  kledingactie 
 27 SJB Garage sale for kids 

Mei 
 4 Dodenherdenking  
  (mogelijk alleen via  
  livestream) 

 

K. Rosendaal 
(06-81 79 83 36) 

 
is op zoek naar een oude versie 

van het basisspel  
Kolonisten van Catan.  

Wie kan haar hieraan helpen? 
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