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Juli - Augustus - September 
 
 

Op bezoek bij Maria  
 

Weekmarkt gestart! 
 

Fietsrondje Grote beek 
 

Volkstuinvereniging De Leeuw 
 

Bijna aanmelden voor de Dorpskwis 
 

Voertuigenzegening 26 en 27 juni 
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Van de redactie 
 
We gaan (weer) beginnen!? 
Ook dit keer was het twijfelachtig of we een mooi en gevuld blad voor 
u konden maken. Gewoontegetrouw herinnerden we alle Achtse 
verenigingen, clubs en onze adverteerders eraan dat ze hun kopij of 
advertentie aan mochten leveren. Alle adverteerders deden dat trouw; 
daarvoor onze grote dank!  
 
Met de kopij van de ‘Achtse clubs’ wilde het echter nog niet echt 
vlotten…. “Nee, we weten het nog niet. We willen wel graag met onze 
activiteiten beginnen, maar alleen als het verantwoord is” mailden zij 
in koor. Uw redactie knikte instemmend aan de digitale redactietafel; 
heel fijn immers dat zij zo goed rekening houden met ons aller 
gezondheid.  
 
Een aantal Achtse clubs stuurde toch kopij. Uw redactie blij, maar 
helaas bleek het meeste ‘oud nieuws’. Uw redactie knikte wederom 
begrijpend en was dankbaar dat zij u van een leuk stukje kopij wilden 
voorzien. Vervolgens namen we een rigoureus besluit. “Nee, dat gaan 
we niet plaatsen” klonk het in koor, “de regel is immers dat we geen 
‘oud nieuws’ in ons Dorpsblad opnemen en in het algemene-
dorpsblad-belang moeten we de regels handhaven.”  
 
Vervolgens bleef het even stil bij uw doorgaans spraakzame redactie. 
“Ehhh, als we nou eens een compromis met onze redactie-beginselen 
sluiten. Dus van al die kopij iets laten staan, zodat onze lezers zien 
dat de Achtse clubs weer graag zouden willen beginnen als …..en dat 
Acht ook ziet dat ze zeker niet stil gezeten hebben”. Enfin, zogezegd, 
zo gedaan en zo ontstond deze derde uitgave van dit jaar. Uw kopij 
voor de vierde uitgave van 10 september kunt u tot 24 augustus 18.00 
uur mailen aan: redactie@kijkopacht.nl. 
 
Dan nog een vraagje: hebt u de ondergrondse containers voor het 
plastic afval op het Dorpsplein al gezien? Veel netter dan de vorige 
afvalbakken! Maar, in de nieuwe klep passen alleen kleine 
afvalzakken. Zet s.v.p. niets naast de container. Binnenkort gaat men 
handhaven en riskeert u een boete. Zonde natuurlijk.  
 
We wensen u een gezonde en mooie zomer! 
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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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Markt op Acht 
 
We gaan beginnen op vrijdag 11 juni! 
Eindelijk is het zover! De gemeente heeft toestemming gegeven voor 
een weekmarkt op Acht. 
Nadat het Burgerinitiatief is opgestart heeft het best nog wel lang 
geduurd voordat we uiteindelijk mochten beginnen. 
Dat heeft te maken met allerlei procedures en besluiten die bij de 
gemeente genomen moesten worden. 

 

Pilot (test-markt) 
De pilot (test) markt gaat starten op vrijdag 11 juni en begint om  
10.00 uur. Rond 15.00 uur is de markt afgelopen. 
Er is door de gemeente voor de vrijdag en niet voor de zaterdag 
gekozen vanwege de concurrentie op de Woenselse markt. 

 

De pilot markt loopt in principe 4 maanden, dus tot 11 oktober.  
Zijn de marktkraamhouders tevreden over de klandizie en de 
gemeente over de markt, dan mogen we doorgaan. Dat zal dan in de 
vorm van een zelfstandige markt, een markt light of met vaste 
standplaatsen zijn. 
Voor de gemeente zijn wij een testmarkt om te zien of wij goed gaan 
functioneren zonder de bemoeienissen van een marktmeester, 
toiletvoorzieningen en opbouw. Ook komt er een nieuw 
reserveringssysteem dat getest moet worden. 

 

Welke kramen komen er? 
We hebben de allerbeste marktkraamhouders gevonden: 

 De Woerdense Kaasboer 
 Hugo Koelewijn vis uit Spakenburg 
 Albert’s Grill Paleis 
 Bakker Art Klaus van ’t Stoepje (sluit waarschijnlijk om  

12.00 uur aan) 
 Groente -en fruitboer Amin Baron 
 Notenkraam Alex de Graaf 
 Stroopwafeltje (nog in te vullen) 

 
Dus kom op vrijdag 11 juni om 10.00 uur naar de markt.  
We gaan de markt feestelijk openen!  
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HOV3 - buslijn op komst  
(info van de redactie) 

 
In 2022 wordt er naast Acht, op de Anthony Fokkerweg, een 
snelbusbaan aangelegd voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.  
Het tracé kreeg de naam HOV3. Hieronder leest u wat dit voor Acht 
gaat betekenen. 
 
Snelbusbaan 
De derde lijn voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is een 
snelbusbaan tussen het busstation Woensel XL en Eindhoven Airport. 
De aanleg van deze baan heeft nogal wat gevolgen voor  Acht. 
Volgend jaar starten de werkzaamheden en gaat eerst de 
Marathonloop en daarna de Anthony Fokkerweg op de schop.   
 
Voorlopig Ontwerp 
De gemeente Eindhoven heeft in september 2020 een voorkeurstracé 
vastgesteld voor de HOV3. Er is onderzoek naar gedaan en de 
voorlopige plannen liggen nu klaar. De gemeenteraad buigt zich hier 
in juni over. Zij beslissen dan of het een definitief voorstel wordt en  
of zij de 30 miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanleg. 
 
Route 
De HOV loopt van Winkelcentrum Woensel via de reeds aangelegde 
busbaan op de Huizinglaan naar de Marathonloop, en via de Anthony 
Fokkerweg naar bedrijventerrein De Schakel. Daarna rijdt de bus 
onder het viaduct via het Goederen Distributie Centrum (GDC) en  
de Schakel-West naar de Mispelhoefstraat. Daar gaat hij rechtsaf en 
onder het viaduct A2/N2 door, om vervolgens direct linksaf te slaan  
en via de Landsard en Luchthavenweg naar het busstation van 
Eindhoven Airport. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 9  

@gemeente Eindhoven 
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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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HOV3 - buslijn op komst 
(vervolg) 

 
Anthony Fokkerweg 
Gezien de verkeersdrukte blijven de dubbelbaans rijbanen op de 
Anthony Fokkerweg behouden. Dit in tegenstelling tot de 
Marathonloop waar de noordelijke rijbanen de busbaan worden en het 
overige verkeer over de zuidelijke banen in twee richtingen moet 
rijden. Om een busbaan te creëren, komt het fietspad tegen Acht aan 
te vervallen. Op deze plek komt een tweebaans busbaan. Onder het 
viaduct door wordt de busbaan enkelbaans. Er komt nog een 
onderzoek naar de aanpassingen, omdat het huidige fietspad moeten 
worden verlaagd, zodat de bussen er onderdoor passen. 
 
Fietspad 
Het fietsverkeer gaat in twee richtingen rijden aan de zuidzijde van de 
Anthony Fokkerweg aan de kant van Landgoed De Grote Beek. 
 
Shellstation en gasstation 
Het Shellstation gaat verplaatst worden naar de andere kant van de 
Cor Gehrelslaan op het bloemenveldje aan de kant van het spoor. Het 
gasstation kan blijven staan. 
 
Bushalte 
Er komt een bushalte op de Anthony Fokkerweg voor de lokale lijnen. 
Vooralsnog stopt de snelbus hier niet. Parkerende vakantiegangers 
zijn nog niet aan de orde. 
 
Bomenkap 
Op heel het traject moeten 198 bomen gekapt worden. Hier staat 
tegenover dat er 311 bomen herplant kunnen worden, er extra 
vierkante meters gras en heesters komen. 
 
Planning 
De voorlopige planning is om te starten in 2022. Voor het traject van 
de Marathonloop en Anthony Fokkerweg staat tot 2023 gepland. De 
realisatie van heel het plan gaat duren tot 2025. 
 
Informatie  
Voor wie meer informatie wil over de HOV3 kan terecht op de website 
www.eindhoven.nl/hov3. Ook in het artikel van de Dorpsraad op 
pagina 21 kunt u meer lezen over de HOV3. 
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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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Buurtpreventie Acht 

Mezenhuisjes en preventieve  
bestrijding van de eikenprocessierups 

 
Mezenhuisjes 
Mezen zijn dol op de rupsen van de eikenprocessierups. Daarom 
heeft de buurtpreventie vorig jaar ruim 65 mezenhuisjes opgehangen 
in Acht. De resultaten zijn verrassend. In sommige straten was 80% 
van de huisjes bewoond. Bij het Rein Keizerpad en het Rien van 
Bruggenpad was zo’n 50% bewoond.  
Ook dit jaar houden wij samen met de Gemeente Eindhoven in de 
gaten of het aantal processierupsen in de buurt van de mezenhuisjes 
vermindert. Mocht dat zo zijn, dan overwegen wij om volgend jaar 
weer mezenhuisjes te gaan maken.  
 
Bestrijden eikenprocessierups 
De buurtpreventie sprak daarover met een groenbeheerder van de 
Gemeente Eindhoven. De gemeente gebruikt twee biologische 
bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Het ene middel is 
een speciaal gekweekte bacterie, het andere middel is een soort pier/ 
aaltje. Men heeft ons écht overtuigd dat het geen enkel nadelig 
gevolg heeft op de mezen en de jonge meesjes. Wij hebben de 
gemeente doorgegeven waar de mezenhuisjes hangen. 
 
Preventie door biologische bestrijdingsmethodes  
De eikenprocessierupsen worden dan in een vroeg stadium gedood 
door een natuurlijke vijand. Een speciale spuitwagen ‘vernevelt’ 
daarvan een grote hoeveelheid in de buurt van de nesten.  
Het middel doodt ook andere rupsen, maar door op juiste wijze te 
spuiten, wordt de schade beperkt.  
Er wordt alleen gespoten op plaatsen waar veel overlast verwacht 
wordt zoals in drukbezochte wandelgebieden. In gebieden waar een 
bedreigde vlindersoort voorkomt zoals in het Ecopark, mag niet 
gespoten worden met de biologische bestrijdingsmiddelen.  
 
Biologische bestrijding met Xentari 
Dit houdt in dat de jonge eikenbladeren met het bacteriepreparaat 
Xentari worden bespoten als de rups ongeveer vijf tot zes weken uit 
het ei is. Wanneer de rupsen het bespoten blad eten, dan veroorzaakt 
het bestrijdingsmiddel een spierverlamming.  
 
 
 

Lees verder op pagina 13 
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Buurtpreventie Acht 

(vervolg) 
 
 

De rups stopt daardoor met eten en sterft na twee tot vijf dagen.  
Xentari is licht-gevoelig en kan ook door regen weggespoeld worden. 
Daarom bespuit men de eikenbomen met dit middel op droge, (bijna) 
windstille dagen als het ongeveer 15 graden is. Binnen tien dagen kan 
de behandeling herhaald worden.  
Bij droog weer kan het middel twee weken werkzaam blijven.  
 
Biologische bestrijding met nematoden (aaltjes) 
Daarmee bespuit men de bomen ongeveer 10 dagen na het uitkomen 
van de eitjes van de eikenprocessierups. De eiken hebben dan weinig 
of nog geen bladeren. In de paar uur dat de aaltjes in de boom 
overleven, dringen ze bij de eikenprocessierups naar binnen en eten 
die als het ware van binnen op.  
Deze bestrijdingsmethode kan na ongeveer twee weken herhaald 
worden om ook de rupsen die later uit het ei gekomen zijn te 
bestrijden. Het spuiten gebeurt ‘s avonds of ’s nachts omdat de aaltjes 
zeer gevoelig zijn voor licht. 

KWF Kankerbestrijding 
 
 

 

Help! 
 
Wie wil ons helpen en wil collecteren voor KWF kankerbestrijding in 
de week van 5 t/m 11 september, in Acht-Zuid? 
Wie heeft er in de collecteweek 2 uurtjes over voor dit goede doel?  
Dan hoor ik graag van je. 
 
 
Geïnteresseerd of vragen? 
Bel of mail gerust naar Els Wanten-Konings 
Tel: 06-82245285 
Mail: elswanten@gmail.com 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
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Dorpskwis  

Had je ged8! 2021 
 
We zijn hoopvol dat we de dorpskwis in 2021 in vol ornaat kunnen 
organiseren, maar helaas ging dat in het voorjaar nog niet lukken.  
Daarom hebben we de dorpskwis verzet naar de nazomer!!!  
 
 Kwisavond:  zaterdag 18 september 
 Feestavond:  zaterdag 9 oktober (óf zaterdag 16 oktober),  

 in het Dorpshuis  
Zet alvast alle data (ook 16 oktober) in de agenda!  
De inschrijfpagina volgt later!  
Wij hopen dat ook dit jaar weer veel teams zullen strijden om de 
felbegeerde titel van slimste team op Acht.  
 
Inschrijven, meer informatie 
De inschrijfpagina voor de teams die mee willen doen volgt nog.  
Mocht het niet lukken om 12 mensen bij elkaar te vinden, stuur dan 
een mail naar krachtopacht@outlook.com  
Wij proberen er dan voor te zorgen dat je toch mee kunt doen!!!  
(dat kan individueel of als je een klein groepje bij elkaar hebt).  

 
Trattoria Da Nando 

Bedienend personeel gevraagd 
 

Nu het restaurant weer opengaat zijn wij dringend op zoek naar 
bedienend personeel voor de donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 

zondagavond. 
Zou je dat leuk vinden stuur dan een mailtje naar: 

info@trattoriadanando.nl  

Advertorial 
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Dorpsraad Acht 

 
 
 
Fotowedstrijd Achtse kalender 
Hoewel de inzending sluit op 1 oktober 2021, toch nog even een 
kleine herinnering. Zoals eerder aangekondigd gaan Achtenaren de 
keuze van de foto’s op de kalender bepalen. Omdat de 
omstandigheden voor bijeenkomsten lijken te verbeteren zijn 6 en 7 
november 2021 vastgelegd bij het Dorpshuis. Op die dagen zal een 
selectie van de ingezonden foto’s worden tentoongesteld en kunt u uw 
voorkeur kenbaar maken. 
 
Verkiezing ‘Achtenaar van het jaar’ 
In de vorige Kijk op Acht hebben we jullie opgeroepen om iemand te 
nomineren voor de titel Achtenaar van het jaar. Dit kon tot 1 mei. We 
bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om hierover na te 
denken en ons een nominatie te sturen.  
Hieronder staan de genomineerden met een samenvatting van de 
genoemde redenen waarom deze persoon de titel verdient. Het is nu 
aan jullie om je stem uit te brengen.  
 
Binnenkort kan je je stem uitbrengen via acht.nl, dus hou die site in de 
gaten. Dit kan het eenvoudigst door je te abonneren op de wekelijkse 
nieuwsbrief. Stemmen kan ook door een briefje in de bus te doen bij: 
Peter Goedegebure, De Regge 24. Je hoeft alleen iets te schrijven 
als: ‘Ik stem op … als Achtenaar van het jaar’. 
Het is de bedoeling om, indien de omstandigheden het toelaten, de 
winnaar bekend te maken tijdens een evenement in de zomer. 
 
De twee genomineerden voor Achtenaar van het jaar zijn: 
 
Guido Wilmes 

 
Door zijn vrijwilligerswerk bij de scouting. Medeoprichter 
van Dorpsblad Kijk op Acht. Medeoprichter en bestuurder 
van Hart voor Acht. Zit in comité van oprichting en initiator 
schoolprojecten van 040energie. Bestuurder van 
Eindhoven HartVeilig. Stuwende kracht achter Acht 
HelemaalGroen. Is op verschillende markten EHBO ‘er. 
Betrokken bij Schoonste straat van Nederland. Initiator van 
de Energiebakfiets. Waarschijnlijk zal het lijstje nog langer 
zijn, maar dit is wat wij weten.  

Lees verder op pagina 19 
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Dorpsraad Acht 

(vervolg) 
 
 

Guido vind je niet zo snel op de voorgrond maar hij is een 
stuwende actieve kracht achter vele projecten. Eigenlijk 
verdient hij wel een lintje. 

 
Sylvia van der Burg 

 
Sylvia heeft een groot hart voor de Achtse gemeenschap! 
Zij heeft zich ingezet als vrijwilligster in het Antonius. 
Daarnaast is ze heel actief geweest voor het behoud van 
de Dierenweide, die door een succesvol burgerinitiatief op 
5 mei 2019 feestelijk is geopend. 
Nu heeft ze, geheel uit eigen beweging, een nieuw 
burgerinitiatief opgestart, namelijk: 'Markt op Acht'. 
Hiervoor zijn inmiddels ruim voldoende handtekeningen 
opgehaald. De hele Eindhovense gemeenteraad is 
enthousiast over haar plan. Sylvia heeft inmiddels al de 
nodige kraamhouders weten te 'strikken' voor een plekje 
op deze markt. Mogelijk dat deze al in mei van start kan 
gaan! Meer dan voldoende redenen voor haar nominatie 
lijkt me! 
Altijd betrokken bij de Achtse gemeenschap, bijv. voor het 
Dorpsblad, Buurtpreventie, de Kerststalbeelden, de 
Dierenweide en nu de mogelijkheid onderzoeken naar een 
weekmarkt!  
Sylvia is een echte ‘verbinder’.  

 
 
4 Mei Dodenherdenking 
De dorpsraad had graag op sobere wijze de doden herdacht. Helaas 
was het voorgestelde plan, met oog op de verspreiding van Covid-19 
niet mogelijk. We hebben de ceremonie toch, wat vroeger op de dag, 
uitgevoerd en opgenomen. Deze opname hebben we via acht.nl, 
facebook en YouTube beschikbaar gemaakt, zodat iedereen hem  
’s avonds kon bekijken. Uit het feit dat de video inmiddels 125 keer is 
bekeken, kunnen we concluderen dat dit gewaardeerd is. 
Zo hebben we als Achtenaren toch op een respectvolle manier 
kunnen herdenken.  
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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) 
 
 

HOV3 
B&W heeft op 11 mei 2021 positief besloten inzake het Voorlopig 
ontwerp HOV3. De raadsbehandeling is voorzien voor 22 juni. 
Argumentatie:  
Een betere busverbinding op een deel van het traject naar de 
luchthaven. 
Een aparte busbaan aan de noordkant van de Marathonloop en de 
Anthony Fokkerweg (tot het kruispunt met de afslag naar het GDC: de 
Schakel) en wat wijzigingen aan de Schakel, Mispelhoefstraat en de 
snelwegonderdoorgang aan de Oirschotse dijk. 
 
Wat betekent dat voor Acht :  

 de afslagen van de Anthony Fokkerweg naar de Boschdijk, 
Verzetsheldenlaan en de Cor Gehrelslaan gaan er door de 
extra busbaan complexer uitzien. 

 het benzinestation aan de Anthony Fokkerweg wordt 
verplaatst naar de andere kant van de Cor Gehrelslaan. 

 de bushalte bij het benzinestation komt aan de Anthony 
Fokkerweg.  
Voor wat het waard is: toegezegd is dat de bus naar de 
Luchthaven er niet zal stoppen voor in- en uitstappen. 

 het fietspad aan de noordzijde van de Anthony Fokkerweg 
tussen de Cor Gehrelslaan en de Oirschotse dijk vervalt. 

 de snelwegonderdoorgang aan de Oirschotse dijk wordt 
autoluw (en alleen voor bus en fiets).  
Er komt (dit is een ander project) een paar honderd meter 
verderop een nieuwe snelwegonderdoorgang voor auto's 
en vrachtverkeer. 

 toenemend fietsverkeer door Acht naar het BIC via de 
fietserstunnel bij de Mispelhoefstraat.  

 per saldo zal er groen verdwijnen. 
 goed te weten: in een volgend project wordt de kruising 

van de Oirschotse dijk met de Anthony Fokkerweg een 
ongelijkvloerse kruising. Verderop aan de Anthony 
Fokkerweg komt dan een nieuw kruispunt voor het 
crematorium en de wijk Tegenbosch. 

Meer informatie 
Het complete dossier is terug te vinden op de website van de 
gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/projecten/eindhoven-
noordwest/hov3 
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Advertorial 
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Volkstuinvereniging ‘De Leeuw’               Interview 
 
Op de website van Acht lazen we ‘Wat is er mooier dan na noeste 
arbeid achterover zakken op een tuinstoel en kijken hoe je plantjes 
groeien en bloeien? Samen met anderen tuinieren en genieten van  
de toch-net-altijd-iets-groenere tuin van de buurman natuurlijk!  
Kom gerust eens kijken’. Welnu dat deed uw redactie. 
Wat verscholen achter de vijver aan de Vliststraat en de altijd 
oplettende ganzen vonden we de moestuinen van de leden van 
Volkstuinvereniging ‘De Leeuw’. Uw redactie ging er op tuintoer en 
sprak met voorzitter Hans Wijnen en medetuinder Jan. 
 
Ook gezamenlijke activiteiten 
Het perceel van de vereniging is 2500 m2 groot en is verdeeld in  
18 tuinen vertelt Hans Wijnen. Maar, er wordt niet alleen ‘getuind’.  
Samen met medebestuursleden Wil van der Pasch en Jacqueline 
Goedegebure organiseert het bestuur ook activiteiten voor de leden. 
Zo organiseren zij 1 x per maand een gezamenlijke onderhoudsdag, 
een plantenruil, een BBQ en een Glühwein middag.  
En natuurlijk een ledenvergadering. Door de coronamaatregelen 
konden de activiteiten niet altijd doorgaan, maar “tuinieren kunnen  
we gelukkig altijd “.  
 
Bloemen en groenten 
Bij de rondleiding valt op dat de 18 tuinen heel verschillend zijn en dat 
geldt ook voor ‘de tuinders’. Zo te zien zijn er leden die ervan houden 
om ‘elke dag te schoffelen’ en leden die ‘graag alles laten groeien’.  
De een houdt van bloemen, de ander teelt vooral kruiden of groenten 
en de meesten genieten van hun tuin. “Het komt natuurlijk ook voor 
dat iemand heel enthousiast begint, maar dat ‘het tuinieren’ toch niet 
bij de persoon past. Dat is jammer, maar aan de andere kant kunnen 
we dan vaak in overleg iemand op de wachtlijst een tuintje 
toebedelen.” 
 
“De reden om bij ons een volkstuin te huren zijn heel verschillend. 
Mensen die veel thuiswerken huren een stukje tuin om eens van huis 
te zijn of om lekker buiten bezig te zijn. Iemand anders huurt een tuin 
omdat dat haar herinnert aan vroeger en het plezier van het tuinieren. 
Weer een ander houdt van zelf verbouwde groenten en fruit.”  
En de voorzitter zelf? Daarover hoeft Hans Wijnen niet lang na te 
denken “Alles in de natuur boeit me, van de historische 
boomgaard vlakbij de Boschdijk die ik mede beheer, tot de 
verwaarloosde appelbomen in het Ecopark die ik graag weer in orde 
zou willen maken.”  
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Hans Wijnen vertelt dat er ook regels zijn waar de tuinders rekening 
mee moeten houden. Bouwen mag niet, dus de leden kunnen geen 
tuinhuisje of schuur plaatsen, maar wel een opbergkist voor 
gereedschap en een plastic kweekkasje om vroeg te kunnen oogsten. 
 
De opbrengst 
Ook niet onbelangrijk voor ‘de tuinders’ is de opbrengst. Medetuinder 
Jan vertelt dat aardbeien het altijd goed doen. Uw redactie zag ze 
volop bloeien, dus het wordt vast een goede en heerlijke oogst.  
Hans Wijnen teelt op zijn stukje tuin allerlei soorten groenten.  
Hij wijst 4 soorten kool aan, de nog kleine pompoenplanten, asperges, 
boontjes, peultjes. Alles staat er prachtig bij. “Alles groeit nu als kool, 
maar ik heb ook wel eens een jaar gehad dat het niks was, een 
waardeloos jaar.” Een van de tuinders heeft een schelpenpaadje 
aangelegd om de slakken tegen te houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begin … 
Hans Wijnen en zijn medetuinders raden beginnende tuinders aan om 
‘klein en makkelijk te beginnen’. “Aardbeien dus; die bloeien ook nog 
mooi. Wat echte bloemen erbij zoals goudsbloem om de luizen weg te 
lokken van ‘de toekomstige oogst’. Courgette en frambozen ‘doen het 
altijd’. Zonder water groeit er niets en daarom hebben we een pomp 
en waterleiding. Kom gerust (nog) eens kijken”, eindigt hij want de 
‘tuin roept weer’.  
 
Meer informatie 
De ingang van de volkstuin is tegenover Vliststraat 1. U kunt ook 
(eerst) mailen naar vv.de.leeuw.op.acht@gmail.com  
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Vrienden van de dierenweide 

 
 
 

Eindelijk begint de dierenweide weer groener te worden ondanks  
de nog te lage temperaturen. Maar goed er staat weer blad aan de 
bomen en het gras begint nu echt goed door te groeien. Je zou bijna 
zeggen: ja dat kan ook niet anders met al die regenbuien,  
maar bij wat warmer weer zou het nog wel sneller gaan. 
 
Verfraaiing dierenweide 
De vijver is inmiddels ook aangepakt en de kunststof rand van  
75cm hoogte is rondom de vijver ingegraven en daarna aangeheeld 
met leem. Door deze rand gaan we het afkalven tegen en kan het 
water uit de vijver niet naar de wei doorslaan. 
Er zal nog wel een keer extra leem nodig zijn voor een mooiere 
overgang van de weide naar de vijver. Weet u waar we nog aan  
leem kunnen komen, laat dit ons dan per mail weten.  
 
Verder zullen we dit jaar nog een soort van overkapping gaan maken 
waar ook de alpaca’s bij regen onder kunnen schuilen. Zij hebben nu 
wel de mogelijkheid om in een van de twee stallen te gaan,  
maar maken daar geen gebruik van. Dit is denken we tegen hun 
natuurlijke aard. 
 
Dierenpopulatie 
We melden u al dat we in het voorjaar jonge geitjes zouden krijgen. 
We hebben daar ook op ingezet door een geitenbok vanaf eind 
november tot januari in de dierenweide te hebben. En die bok heeft 
goed zijn best gedaan zoals u dat misschien ook gezien heeft. Maar 
ja, net als bij mensen is je best doen geen garantie voor succes. We 
zullen het eind van dit jaar nog eens met een andere bok moeten 
proberen. Wel kijken we of het weer zo’n mooie grijs-schimmel kan 
zijn. Ook voor de damherten ziet het er niet naar uit dat zij jongen 
krijgen. Wel zal er ergens in augustus weer een alpaca geboren 
worden. Wist u trouwens dat een alpaca spuugt als ze drachtig is en 
je haar aanraakt? Ik spreek hier uit meerdere, zelf opgedane 
ervaringen. 
En natuurlijk heeft u al gezien dat de zwaluwen weer volop gebruik 
maken van de til. Lust voor het oog om die vogels weer naar boven  
de til in te zien scheren, ware stuntvliegers. Als je goed oplet kun je 
ook zien dat ze aan de rand van de vijver leem oppikken waarmee  
ze hun nesten bouwen. 

Lees verder op pagina 29 
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 Vrienden van de dierenweide 

(vervolg) 
 
 

En wat iedereen zeker is opgevallen, is dat de alpaca’s en het schaap 
allemaal al naar “Kees de kapper” zijn geweest. U verwacht misschien 
dat de wol in gedeeltes afgeschoren wordt, maar niets is minder waar. 
De vacht gaat er in zijn geheel af, het is net alsof de dieren hun jas 
uitdoen. De wol is naar een kennis van Inge en Jeroen gegaan die er 
vervolgens garen van spint. 
 
VUD 
Eerder hebben we die naam al eens laten vallen, maar nog niet verder 
toegelicht. De naam VUD staat voor: verzorging uitheemse 
diersoorten en is een bedrijf dat in opdracht van de gemeente controle 
houdt over het ‘dierenwelzijn en hun leefomgeving’. Een mond vol, 
maar wat doet VUD eigenlijk? 
 
Een van hun werknemers komt 1 maal per maand bij onze 
dierenweide kijken, inspecteert dan onze dieren en stallen en kijkt hoe 
de weide zelf er bij ligt. Verder geven ze advies aan ons en stellen 
eventuele verbeteringen voor.  
De geiten, schaap, herten en alpaca’s worden 2x per jaar ontwormd 
en hun hoeven worden nagekeken en geknipt/bekapt. De hoeven van 
de damherten worden niet bekapt. Verder worden er mestmonsters 
genomen die gecontroleerd worden op parasieten. De geiten worden 
1x per jaar tegen Q-koorts geënt. Er vindt visuele inspectie van het 
pluimvee plaats, waarbij onder meer wordt gecontroleerd op bloedluis. 
Al met al verrichten deze mensen prima werk en zijn wij als stichting 
blij dat we van hun kennis gebruik kunnen maken.  
  
Weer open of vaker open? 
Helaas is de dierenweide vanwege corona al langere tijd zaterdags 
niet toegankelijk voor publiek. Het ziet er nu naar uit dat we op korte 
termijn weer open kunnen gaan en plannen kunnen maken voor de 
adoptiedag en voor de open dag. 
 
Vrijwilligers… 
Het opengaan op meerdere tijdstippen zoals zaterdagmiddag is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dus als u nog een 
paar verloren uurtjes hebt om mede toezicht te houden, meldt u dan 
aan als vrijwilliger door een email te sturen naar: 
dierenweideacht@gmail.com 
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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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Mariatentoonstelling in de St. Petruskerk  

1 mei t/m 15 augustus 
 
‘Bedevaart aan huis’ 
Traditiegetrouw vinden er in het voorjaar en in de zomer tal van 
processies en bedevaarten plaats. Het is dan druk in Kevelaer,  
‘s-Hertogenbosch, Handel en in tal van andere plaatsen.  
Dit jaar kunnen drukke bedevaarten helaas nog niet doorgaan. 
Daarom organiseert de pastoor van de Sint Petruskerk aan de 
Kloosterdreef in de kerk de tentoonstelling ‘Bedevaart aan huis’.  
 
Op bezoek bij Maria 
In de kerk is van meer dan 20 Maria-bedevaartplaatsen in binnen- en 
buitenland een replica van het genadebeeld te bewonderen.  
Ook zijn er devotiebeeldjes van Maria te zien. Er is een catalogus met 
een korte geschiedenis over het ontstaan van de bedevaartplaatsen 
te koop.  
 
Data en entree 

 Op de zaterdagmiddagen t/m 14 augustus  
van 13.30 tot 16.00 uur.  

 Op zondag 15 augustus (Maria Hemelvaart) is de kerk  
 ook geopend van 13.30 tot 16.00 uur.  

De entree is gratis. 
 
Adres: Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven 
Voor meer informatie zie: www.vriendenvansintpetrus.nl 
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Buurtpreventie Acht 

Vakantieservice 
 

 
Na ruim een jaar van thuis zitten door de coronapandemie komen 
langzaam de versoepelingen in zicht. U heeft misschien zelfs al 
plannen om dit jaar weer op vakantie te gaan in eigen land of 
daarbuiten. Inbrekers hebben echter nooit vakantie en maken juist 
van die periodes gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. 
Net als voorgaande jaren biedt de buurtpreventie daarom ook dit jaar 
de vakantieservice aan. 
 
Goede sloten, lampje aan 
Natuurlijk zorgt u zelf voor maatregelen om inbraak te voorkomen, 
zoals goed hang- en sluitwerk, ramen en deuren op slot,  
en de verlichting door middel van tijdschakelaars aan.  
Maar daarnaast kan het Buurtpreventieteam Acht tijdens uw 
afwezigheid een extra oogje in het zeil houden (woning, garage, en 
auto’s). 
 
Veel bewoners zijn al bekend met deze service, mocht het u geheel 
zijn ontgaan dat wij deze dienst aanbieden: u kunt zich hiervoor  
ook aanmelden omdat het toch een vertrouwder gevoel geeft als  
er regelmatig extra aandacht is voor de verlaten woning. 
Zodra uw woning is gecontroleerd laten wij een berichtje achter. 
Wanneer we vreemde zaken ontdekken, geven we dit meteen door 
aan het waarschuwingsadres. 
 
Aanmelden 
De buurtpreventie 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 aan: 
buurtpreventieacht@icloud.com, onder vermelding van 
‘vakantieservice’. De coördinatoren nemen dan contact met u op.  
 
Donaties 
De vakantieservice is gratis, maar donaties worden uiteraard zéér 
gewaardeerd via bankrekeningnummer:  
NL 75 ABNA 0572685270  
t.n.v. A. Siepel-Arentzen onder vermelding BP8 Vakantieservice. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Buurtpreventie Acht 
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Kerknieuws 

 
 
 
 
Sinds mijn wijding 21 jaar geleden kom ik een keer of 7 - 8 per jaar 
met een aantal collega’s samen voor supervisie, intervisie of hoe  
u het ook wilt noemen. Onder leiding van een psychologe wordt een 
bepaald thema besproken. Deze psychologe, Francis Keyers, heeft 
onlangs een boekje uitgegeven: ‘Geloof in de praktijk’.  

 
 
 Het is een bundeling van columns die ze schreef 
 voor het bisdomblad van Roermond, en waarin ze 
 op een heel simpele maar treffende manier de 
 link legt tussen haar ervaring als psychologe en 
 het/haar geloof. 
 
 Het afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal 
 aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar onze 
 lichamelijke gezondheid kan zijn. 
 
 

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel slachtoffers van corona. 
Wat vaak veel minder zichtbaar is, zijn de geestelijke pijnen waarmee 
mensen door het leven gaan: rouw, verdriet, boosheid, 
moedeloosheid enz. enz. Toch zijn deze kwalen in opmars, en in onze 
streken en samenleving misschien wel vooral de stress.  
 
Om het met een beeld te zeggen wat Francis Keyers gebruikt: teveel 
mensen hebben de indruk dat ze een varken zijn dat niet alleen vlees, 
maar ook wol en melk moet geven, en ook nog eens eieren moet 
leggen. Dat is niet gezond: daar lijdt een mens niet alleen geestelijk 
onder, maar ook lichamelijk en relationeel. Mocht u voor de komende 
weken nog een zinnige besteding zoeken, dan kan ik u het boekje 
aanbevelen. Niet om op 2 dagen uit te lezen, maar iedere dag één of 
twee columns om ze vervolgens op u in te laten werken. 
 
Tot slot nog iets heel anders. Met de vakantie voor de deur staat ook 
de voertuigenzegening weer gepland en wel in het weekend van  
26 en 27 juni. Na afloop van iedere viering kunt u uw auto, fiets, 
rollator… laten zegenen om goed voorbereid uw weg weer te 
vervolgen. 
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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 
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 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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Update Achtse Revue 

  
 
In de vorige editie schreven we u dat we nog de hoop hadden om in 
april te kunnen starten met repetities. Inmiddels hebben we onze  
hoop bijgesteld naar ‘zomer 2021’.  
  
Zoals u hopelijk niet is ontgaan zijn wij op zoek naar nieuwe leden 
tussen de 18 en 50 jaar. Twintigers, dertigers en veertigers die kennis 
willen maken met de Achtse Revue kunnen mailen aan: 
achtserevue@gmail.com 
  
Ondertussen zijn wij druk met nieuwe plannen maken om iedereen 
eind dit jaar te kunnen verwelkomen bij een voorstelling. Hoe, wat en 
wanneer houden we nog even als verrassing.  
Een datum die u wel met pen in de agenda mag zetten is het 
Theaterweekend 2022! Tijdens het pinksterweekend van  
3 t/m 6 juni 2022 gaan we jullie in een samenwerking met andere 
theatermakers verrassen met een openluchtprogramma.  
Wij hebben er al zin in en wensen alle lezers een zonnige en gezonde 
zomer toe. Hopelijk tot snel! 

Jeugdbelangen Acht                
 
 
Wij kijken terug op een aantal zeer geslaagde activiteiten.  
Heel Acht was op 3 april al vroeg op zoek naar een gouden ei. 
Op 10 april zijn er 14 teams de strijd met elkaar aangegaan tijdens de 
online pubquiz voor groep 6, 7 en 8.  
De winnaars uit iedere groep waren:  

 De Fluffbunnies 
 De slimste 5 
 Snelle Jelle’s 

 

Op Koningsdag waren er in heel Acht mooie spulletjes te koop. Veel 
Achtenaren hebben een wandeling gemaakt die dag en leuke 
spulletjes kunnen scoren. 
Nu staat er nog niets op de planning, maar houd onze 
Facebookpagina en de website in de gaten want wij blijven op zoek 
naar activiteiten die we binnen de huidige maatregelen kunnen 
uitvoeren.  

 

Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Voor meer info zie onze website www.sjbacht.nl 
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Kermis Op Acht  

 
 

3, 4 en 5 september 2021 
 
Vorig jaar kon de kermis niet georganiseerd worden wegens de 
corona. Dit was toen ook voor ons als organisatie niet gezond en 
verantwoord.  
 
Hoe staan wij er nu voor?  
De voorbereidingen zijn reeds getroffen om de kermis dit jaar te 
verwezenlijken. Maar wij zijn afhankelijk van diversen factoren dus 
zekerheid kunnen wij jullie helaas nog niet geven. 
 
Als alles weer gezond verantwoord is en als de overheidsregels 
uitvoerbaar zijn, willen wij er weer voor gaan om jullie weer een 
gezellig en prachtig kermisweekend te kunnen geven. 
 
Maar nogmaals gezegd: wel verantwoord; anders moeten wij nog  
een jaartje wachten op dit prachtig evenement voor jong en oud. 
Hopelijk kunnen wij dan terugkijken op een geslaagd en gezellig 
weekend “Op Acht ”. 
 
 
Informatie over de laatste ontwikkelingen:  
zie www.acht.nl 
Facebook: kermis.Acht 
 
Kermis commissie Acht  
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GGzE Grote Beek 

 
 
 

Tip: fietsrondje Eindhoven Noordwest 
Eindhoven Noordwest beslaat een groot gebied van ruim  
1630 hectare. Het omvat economische ‘wijken’ zoals Eindhoven 
Airport, Flight Forum, Brainport Industries Campus en het Goederen 
Distributie Centrum Acht, maar ook groene landgoederen, 
interessante en uitgebreide parken en andere aantrekkelijke 
bestemmingen zoals Landgoed De Grote Beek.  
Kortom een gebied met ‘high tech’, ‘high green’ en ‘high human’. 
 
Fietsroute 
Het hele rondje is vooral bedoeld voor fietsers en is 17 km lang. 
Enkele startpunten: de Philips Fruittuin (nummer 1 op de routekaart) 
en de Mispelhoef (nummer 7 op de kaart). De route brengt je langs 
allerlei interessante plekken in het gebied.  
Op de bordjes aan de route staan QR-codes. Daarmee is nog meer 
informatie over de plek te vinden. Leerzaam, interessant en soms 
verrassend.  
 
Landgoed De Grote Beek 
Landgoed De Grote Beek, nummer 19 op de routekaart, is een van 
hoogtepunten van het Rondje Noordwest. Iedereen is van harte 
welkom om over het landgoed te fietsen en kennis te maken met dit 
leuke initiatief! Het Rondje Noordwest is tijdelijk uitgezet (in het kader 
van de Landschapstriënnale). Het wordt lekker weer dus alle reden 
om erop uit te trekken en fietsrondje Noordwest te ontdekken! De 
gehele route is te downloaden via  
www.ggze.nl/nieuws/2021-04-tip-fietsrondje-noordwest  
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Tuin voor luie tuinders deel 2: 

een koelere tuin 
 

Toegegeven: een koelere tuin vraagt eerst wat tijd en moeite, maar 
over 1 – 2 jaar kunt u tijdens een hete zomer vanuit uw luie stoel 
genieten van de koelte. U begint met het regenwater in de tuin te 
laten lopen. Daarmee helpt u de natuur en het milieu, zeker als er 
planten en bomen in uw tuin staan. Deze houden het water vast. Als 
het warm is, verdampt het water via de bladeren, waardoor uw tuin 
afkoelt. Hoe meer planten, struiken en bomen er in uw tuin staan,  
hoe groter het verkoelende effect. Zeker bij hoge zomerse 
temperaturen zorgt dit voor een daling van de temperatuur.  
 
Meer planten dus 
Hoe te beginnen als de tuin helemaal vol tegels ligt? Wip met een 
spade een tegel op aan één kant. De eerste tegel vraagt wat 
behendigheid. Onder de tegel ligt meestal geel zand. Hiervan moet 
het meeste worden weggehaald. Er mag best wat geel zand blijven 
liggen als u die goed mengt met potgrond. Plant erin en klaar is  
het eerste ‘project’. In het begin moet de plant wel wat water krijgen, 
vooral als het droog is. Dat helpt om de wortels de grond te laten 
pakken om te kunnen groeien. 
Er zijn planten die het goed doen in de zon, of in de schaduw. 
Sommigen zijn aantrekkelijk voor vlinders en bijen en sommigen 
kunnen goed tegen droogte. Voor een plekje in de zon of  
halfschaduw kunt u kiezen uit vrouwenmantel, herfstaster of 
ooievaarsbek. Zonnekruid (Helenium), vetkruid (Sedum Matrona) en 
zonnehoed houden van veel zon. Als er alleen maar schaduw is,  
kan er maagdenpalm worden geplant.  
 
Nectar cadeau 
Veel mensen vinden het leuk om iemand aan een fijne tuin te helpen; 
leuk om daarom als verjaardagscadeau wat planten te vragen. De 
bijen en de vlinders zullen cadeautjes zoals een vlinderstruik erg 
waarderen. Daarmee krijgen zij heerlijke nectar cadeau.  
Twee ‘vliegen’ in een klap en een genot om vanuit uw luie stoel naar 
die heerlijke etende bijen en insecten te kijken.  
 
 
 
Rien de Schipper, Acht 
(natuurgids IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem) 
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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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Spilcentrum Acht 

 
 
Wat een roerige maanden liggen er achter ons maar gelukkig kunnen 
we ook terugkijken op hele mooie momenten! Pasen, Koningsdag en 
schoolkamp.  

 

Intussen is juffrouw Kim de trotse moeder geworden van een mooie 
dochter en zal zij per 1 juni weer terug op school zijn om samen met 
het team weer nieuwe uitdagingen op te pakken.  

 

Groep 8 bereidt zich nu voor op de eindmusical. De rollen zijn 
verdeeld en er wordt geoefend met teksten, er worden decors 
gemaakt en er wordt samen gezongen. We zijn heel benieuwd naar 
het eindresultaat! Hoe de laatste weken van dit schooljaar zullen 
verlopen, blijft natuurlijk nog even onzeker, maar we hebben het maar 
mooi gedaan met z’n allen! We zijn daarom ook echt heel trots op alle 
kinderen en ouders!  

Locatiemanager Dikkie en Dik 
Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040-782 01 35 

directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 

Stichting Hart voor Acht 
Vacature Technische Commissie 

 
Vanwege het vertrek van één van onze commissieleden, hebben we 
een vacature in de Technische Commissie (TC).  
 
De TC is verantwoordelijk voor de aanschaf, het beheer en het 
onderhoud van de AED’s en de AED-kasten.  
Na een inzet zorgt de TC dat de AED weer helemaal operationeel is. 
Om te zorgen dat onze AED’s 24/7 functioneren, voert de TC elk 
kwartaal onderhoud uit aan de kasten en de AED’s.  
Zo nodig worden de batterijen en de pads vervangen door nieuwe 
exemplaren. Dit vraagt gemiddeld enkele uurtjes per maand. 
 
Meer informatie 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de TC, Paul van Dooren, 06-53436672. 
   
Ruud van Nistelrode, voorzitter: stichtinghartvooracht@gmail.com 
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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 uitgave: 24 Augustus voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 10 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 
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Juni 
 11  start weekmarkt op vrijdag 
26, 27  voertuig zegenen  
 
September 
3, 4, 5 kermis 
 18  dorpskwis  

Oktober 
 1  sluitingsdatum fotowedstrijd 
9 of 16 feestavond dorpskwis 

 
November 
 6, 7 fototentoonstelling  
  Dorpshuis 

 

Agenda Acht:  
Elke zaterdagmiddag t/m 15 augustus tentoonstelling in de St. Petruskerk. 

Vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat activiteiten  

niet doorgaan. 
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