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November - December -  Januari 
 
 

Repair café 
 

Achtse ganzen 
 

Achtse ski party 
 

Lichtjesfeest Divali 
 

Expositie Fotogroep Klick 
 

Kerstmaaltijd voor ouderen 
 

Kerstballen en skyline Acht 
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Van de redactie 
 Vol! 

 
Vol? Welnee, helemaal leeg was de portemonnee van uw redactie.  
En dat op vrijdagmorgen, net toen uw redactie gezellig wilde gaan 
‘shoppen’ op de markt. En nu de markt bijna definitief blijft doorgaan, 
wilde uw redactie al dat heerlijks van de markt graag met ‘echt geld’ 
gaan betalen.  
 
Dus toog uw redactie naar ‘de bank’. Niet dat er in het vroegere  
bankgebouw aan het Dorpsplein nog een bank zit, maar in de 
buitenmuur zit een goede vervanger. Sinds kort knalgeel van kleur.  
Vol verwachting klopte ons hart. Niet alleen omdat de gele geld-
machine in zicht kwam, maar ook omdat Sint in aantocht is en uw 
redactie leuke cadeautjes en interessante advertenties in deze  
Kijk op Acht zag staan. Denkend over ons verlanglijstje voor de Sint 
stond uw redactie ineens oog in oog met de nieuwe knalgele ‘bank’.  
 
Zucht. ‘Buiten gebruik’ lezen we op het beeldscherm. “Is al zeker  
een maand zo” roept d’n Erpelrooier ons vanaf de overkant toe.  
Gelukkig hoorde nog iemand dat. Hij zocht het uit en schreef een 
geruststellend artikel voor Kijk op Acht.  
Het komt goed vermoedt uw redactie nu, maar het kan nog even 
duren. Zucht… 
 
Gelukkig zijn de marktkooplui met hun tijd meegegaan. Uw redactie 
mag alles met een ‘pasje’ betalen. Nu maar hopen dat Sint ook zo 
modern is. Vol verwachting klopt ons hart! 
 
Vol? Jazeker, onze digitale kopij-bus was dit keer zelfs overvol!  
Hierbij bedanken wij u voor alle kopij, onze adverteerders voor hun 
steun en onze bezorgers voor het rondbrengen van dit extra zware 
dorpsblad. We hopen dat al die mooie activiteiten die in deze  
Kijk op Acht aangekondigd worden door kunnen gaan, want …  
vol verwachting klopt ons hart.  
 
Uw redactie wenst u dan ook een gezonde winter toe hoopt op  
1 februari om 18.00 uur weer een volle kopij-bus aan te treffen.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 18 februari 2022.  
redactie@kijkopacht.nl.  
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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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Divali 
Monica Rangan vertelt 

 
4 november was het Hindoefeest Divali, het lichtfeest.  
In Acht wonen inmiddels zo’n 15 gezinnen uit India, die dit feest 
vieren. Voor wie zich dus wel eens afvraagt wat de gekleurde lampjes 
betekenen die op de hagen liggen, geeft expat Monica Rangan een 
korte uitleg van de betekenis van Divali.  
 
“Divali is het meest gevierde festival over de wereld en heeft een 
mythologische en historische achtergrond”, vertelt Monica. 
 
Na 14 jaar ballingschap wordt de terugkeer van lord Rama in zijn stad 
gevierd. Om hem te verwelkomen op deze maanloze dag ontsteken 
de bewoners diya’s. Dat zijn aarden schoteltjes met geklaarde boter 
als brandstof en een katoenen pitje.  
Divali betekent rij van lampjes, diya’s.  
 
“Belangrijker nog is dat Rama staat voor zijn idealen en waardes.  
Bij zijn vertrek laat Rama al zijn rijkdom achter zich en keert terug  
als held. Hij staat symbool voor menslievendheid en vernieuwing.” 
 
In de praktijk betekent dat het huis wordt schoongemaakt en iedereen 
nieuwe kleren draagt. Familie en vrienden komen samen. Er worden 
cadeautjes gegeven en zoetigheden gegeten.  
 
Ook wordt er gebeden voor de 
huistempel met diverse hindoe  
goden. “Wij bidden tot de godin 
Lakshmi (rijkdom), Lord Ganesha  
(verwijdert obstakels) en godin 
Saraswati (onderwijs) om ons  
het goede pad te wijzen en te  
kunnen leren om te kunnen  
werken. En een pad om samen  
elkaar te helpen. De diya’s worden 
ook cadeau gegeven om iemand  
te laten zien dat je er voor  
diegene bent.” 
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Kracht op Acht biedt aan… 
Kerstballen en Skyline van Acht  

 

‘Skyline van Acht’ 
Deze skyline is bedacht door een van onze dorpsgenoten en laat de 
belangrijkste plekken van Acht zien. Van links naar rechts ziet u: 
Herberg De Mispelhoef - Dorpshuis - Kiosk - Sint-Antonius Abtkerk - 
Antoniushuis - Poort v.v.Acht - Voetbalkantine - Alpaca's - 
Nachtverblijf dierenweide - Molen Annemie. 
 
De skyline is te verkrijgen in diverse afmetingen: 60, 90 of 130 cm 
breed. Kleuren/materialen: Zwart MDF, populieren, eiken, noten. 
De ‘skyline’ is vanaf nu te bestellen. De opbrengst van de verkoop 
komt ten goede aan de activiteiten die Kracht op Acht organiseert. 
 
Kerst’ballen’ te koop 
Naast de mooie skyline van Acht biedt Kracht op Acht ook iets moois 
voor in de kerstboom aan, namelijk een setje kerstballen (zie 
afbeelding op de voorpagina). Deze kerstballen, met ook daarop een 
afbeelding van kenmerkende gebouwen van Acht, zijn per set van 3 
verkrijgbaar. De kerstballen worden plat en in houtkleur aangeboden. 
De prijs is € 12,- per set. 
 
Bestellen 
Stuur een mail aan krachtopacht@outlook.com of bestel bij de winkel 
van Bloemenmaatje. Kracht op Acht zorgt er voor dat de bestelling op 
tijd voor Sinterklaas of Kerst binnen is.  
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de activiteiten die 
Kracht op Acht organiseert. 
 
Meer info: mail naar krachtopacht@outlook.com  
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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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Update  
Achtse Revue 

  
‘The best of 35 jaar Achtse Revue’ 
Het is bijna zover! Op 19 & 20 november 2021 presenteren wij  
‘the best of 35 jaar Achtse Revue’! Twee feestelijke avonden vol 
sketches en live muziek in samenwerking met de Bekkersband.  
In deze productie hebben alle leden een rol voor of achter de 
schermen, zo ook onze twee nieuwe leden. We genieten van de 
repetities. Niet alleen van de sketches, ook het samenzijn is weer  
heel fijn, gezellig en als vanouds. 
 
Op het moment van schrijven zijn er nog kaarten beschikbaar voor  
de vrijdagavond! Heb je zin in een avond Achtse gezelligheid?  
Bestel dan nu je kaarten door een mail te sturen aan 
achtserevue@gmail.com of kom op woensdagavond tussen  
20.00 en 21.00 uur naar de grote zaal in het Dorpshuis. 
Houd www.achtserevue.nl in de gaten of volg ons op Facebook of 
Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 
en de kaartverkoop voor november, want op = op. 
Wij kijken er naar uit om u in november feestelijk te verwelkomen! 
 
Geen kerstspel 
Helaas gaat de kerstmarkt en daarmee ook ons kerstspel niet door. 
Wij starten 1 december de repetities voor ‘Een rits te ver’. Dit stuk 
zullen we tijdens het theaterweekend van 3 t/m 6 juni opvoeren in  
De Hof van Acht! 
 
Muzikanten gezocht 
In november 2022 vieren we samen met de Sinterklaasvereniging hun 
100 jarige bestaan met Sinterklaasvoorstellingen voor het hele gezin. 
Deze voorstellingen zouden we graag laten begeleiden door live 
muziek. Wil jij hier een vrijwillige rol in spelen? Mail dan naar 
achtserevue@gmail.com 
 
Nieuwe leden zijn welkom 
Wij verwelkomen graag nog meer nieuwe leden tussen de 18 en 50 
jaar. Mocht je nog twijfelen neem dan contact op voor een 
kennismaking en kom kijken op 19 of 20 november!  
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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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Stress en burn-out, herken de signalen 
In mijn praktijk zie ik cliënten met chronische stressklachten en 
burn-out. Ik zet de verschillende fasen van deze klachten graag 
eens op een rijtje.  
 
1. Gezonde stress. 
Gezonde stress ontstaat doordat je bijvoorbeeld snel een werktaak 
moet afronden of als de visite over een uur komt en je huis nog op 
zijn kop staat. Je herkent zo’n stressreactie o.a. door een verhoogde 
hartslag, versnelde ademhaling, spierspanning. 
 
2. Chronische stress. 
Stress kan chronisch worden als je jezelf teveel druk oplegt. 
Bijvoorbeeld door langdurig doorwerken, prestatiedrang, het altijd 
goed willen doen of geen nee kunnen zeggen.  
 
Je stresssysteem kan dan uit balans raken. Klachten kunnen zijn: 
hoofdpijn, gejaagdheid, vermoeidheid of slaapproblemen. Wat ik 
vaak van cliënten hoor is: “ach, een weekendje rust, even op 
vakantie, een avondje uit eten, dan kan ik er weer tegenaan”.  
Voor je gevoel kun je het op deze manier best prima volhouden… 
 
3. Burn-out 
Waarschijnlijk heb je je best gedaan om de eerder genoemde 
signalen te negeren. Je bemerkt echter dat je opgebrand bent.  
Je kunt je moeilijk concentreren en simpele taken lijken teveel.  
 
Je functioneert niet meer en je bent emotioneel uitgeput. Nu is het 
belangrijk om onderzoek te doen naar je ontstane levenssituatie.  
Stap 1: maak pas op de plaats, erken en accepteer dat het nu zo is 
en handel daarnaar. Maak het bespreekbaar, neem rust en zoek 
hulp. 
 
Wil je meer lezen?  
Ga dan naar: www.paulvangemert.nl 
Praktijk Paul van Gemert | therapie, training en coaching  

Advertorial 
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Kracht op Acht 

Achtse activiteiten 
 
 
Achtse ski party 
In maart 2020 zou de 1e ‘Achtse ski party’ plaatsvinden.  
Deze is destijds georganiseerd door Kracht op Acht in samenwerking 
met De Mispelhoef. Door bekende redenen heeft dit mooie 
evenement nog niet plaats kunnen vinden. Tot nu! De nieuwe datum 
is… 
 Wanneer:  29 januari 2022 
 Wat:   Achtse Ski party 
 Waar:  De Mispelhoef 
 
De kaartjes die in 2020 zijn verkocht zijn nog steeds geldig.  
De mensen die het betreft, krijgen daar vanzelf bericht van.  
Maar er zijn nog kaartjes beschikbaar! Heb jij ook zo'n zin in een leuk 
en gezellig feestje? Stuur voor ticketinformatie een mail aan: 
krachtopacht@outlook.com 
Graag tot zaterdag 29 januari 2022! Wij hebben er zin in! 
 
Mispelhoefloop 
Op 28 november vindt de inmiddels traditionele Mispelhoefloop 
plaats. Een geweldig leuk evenement voor jong en oud, 
georganiseerd door Eindhoven Atletiek en de Mispelhoef. 

 

 De ‘8 van Acht’ is een 8 kilometer lang parcours dwars door ons 
 mooie dorp. Leuk als u langs de route gaat staan om de lopers 
 aan te moedigen! De lopers starten om 11.15 uur dus vanaf die 
 tijd kunnen ze aangemoedigd worden! Deelname kost € 7,-- p.p. 

 

 Trail-parcours: dit is een 6 kilometer trail-parcours voor de meer 
 avontuurlijke loper. Hiervoor zijn (op het moment van schrijven) 
 nog enkele plaatsen beschikbaar. Kosten: € 7,-- 

 

 Kidstrail met heuse hindernisbaan: 
 Ook aan de kleine lopers is gedacht! De MCB-direct kidstrail is  
 1 kilometer lang en is voorzien van een heuse hindernisbaan!  
 Ook voor de kidstrail zijn nog kaartjes beschikbaar!  
 Kosten: € 2,50 

 
Meer informatie en inschrijven 
Zie www.inschrijven.nl  
(landelijke website inschrijvingen voor hardloop-evenementen)  
en kijk vervolgens bij ‘28 november’.  
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Update Markt op Acht 

We gaan door! 
 
Deze wens spraken de marktkraamhouders onlangs uit tijdens een 
bijeenkomst met de gemeente. Zij wachten nu op definitieve 
toestemming. Tot die tijd blijft de markt op vrijdag van 10.00 tot 15.00 
uur. 
 
Helaas zijn de Woerdense kaasboer en Albert’s Grill Paleis gestopt 
omdat de omzet tegenviel en zij gebrek aan personeel hadden.  
De nieuwe kaas- en kippenboer werken voor zichzelf; voor hen mag 
de omzet wat minder zijn. Blijft natuurlijk, dat als ze te weinig 
verdienen, ze niet meer kunnen komen. 
 
Wanneer de markt definitief is, wordt de markt opgenomen in het 
markt reglement, waarbij de standplaatsen aan de huidige 
deelnemende ondernemers worden toegewezen en de reserveringen 
en betalingen gaan lopen via de gemeente. 
Tevens zal de gemeente ervoor zorgen dat er bebording en afzetting 
komt. Ook zullen er 2 elektriciteitskasten komen, zodat we niet meer 
de dure en milieuonvriendelijke aggregaat hoeven te huren. 
 
De voorkeur gaat uit naar een begintijd van 10.00 uur en een eindtijd 
van 15.00 uur en tegelijkertijd beginnen en eindigen.  
Art Klaus van het Stoepje gaat proberen dit per 1-1-2022 rond te 
hebben, zodat ook hij om 10.00 uur aanwezig is. 
 
Er is nog een kleine uitbreiding van kramen mogelijk.  
Wanneer de markt definitief is hopen we dat meer 
marktkraamhouders interesse hebben. 
 
Van veel mensen heb ik de opmerking gekregen of de kramen 
gedraaid kunnen worden, maar helaas is dat niet mogelijk omdat de 
hulpdiensten er dan niet goed door kunnen. 
 
Sinds kort zitten we ook op Facebook           (Markt op Acht)  
en daar staan alle marktaanbiedingen en andere nieuwtjes op. 
 
Oliebollenkraam 
Op vrijdag 10 en 17 december staat er een oliebollenkraam! 
 
 
Sylvia van der Burg E-mail: sylviaburg@hotmail.nl 
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 Kinderopvang Dikkie & Dik 

   
 
 

Gratis speelinloop 
Wist u dat u van harte welkom bent op woensdagochtend bij de 
speelinloop? Samen met uw kindje spelen en knutselen met andere 
kindjes onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Andere 
ouders en kinderen in de wijk leren kennen onder het genot van een 
kopje koffie!  
Hoe leuk is dat?  
 

Waar:  Kinderdagverblijf Dikkie & Dik (groep Jokertjes)  
Wanneer: woensdagochtend van 8.45 uur tot 10.15 uur 
Leeftijd:  Gratis voor kinderen van 0 tot 2 jaar en 3 mnd 

 
U kunt binnenkomen lopen of vooraf aanmelden door te bellen/mailen 
met:  
Locatiemanager Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl ;Tel: 040 - 782 01 35 
 
Play walk-in Wednesday morning 
Did you know that you are most welcome on Wednesday morning at 
the play walk-in? Play with your child and with other children under the 
supervision of a pedagogical employee. 
Get to know other parents and children in the neighborhood while 
enjoying a cup of coffee! 
How nice is that? 
 

Where: Daycare Dikkie& Dik (Jokertjes group) 
When: Wednesday morning from 8.45 am to 10.15 am 
Age:  Free for all children from 0 to 2 years and 3 months 

 
You are also very welcome if your child uses childcare on other days.  
You can walk in or sign up in advance by calling/emailing: 
Location manager Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl Tel: 040 - 782 01 35 
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Scouting Dr. Albert Schweitzer - Acht  

(DRAS8) 
 
 

Het seizoen stoomt door! De JOTA (het jaarlijkse radio-amateur-
weekend) was wederom een succes. En binnenkort hebben we 
Sinterklaas, de kerstviering en de nieuwjaarsreceptie  
(zaterdag 8 januari) op de agenda staan. 
 
Nieuwe website 
Ondertussen is onze website vernieuwd! Tevens een kortere/
simpelere naam, namelijk: DRAS8.NL. Frank en Inge hebben hier veel 
tijd en moeite in gestoken.  
Frank in het opzetten/regelen, en Inge regelde de inhoud en zal dit 
bijhouden. Allebei enorm bedankt! 
Neem nu allemaal snel een kijkje op onze nieuwe site! 
 
Het ene project (de vuurkuil) loopt nog en het volgende project staat in 
de startblokken. Het middenstuk van de blokhut wordt aangepakt. De 
eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd. 
 
De blokhut zal een upgrade krijgen. Hiervoor zijn t.z.t. mensen met 
ervaring in slopen/bouwen/verbouwen zeer gewenst! 
Voor ouders/volwassenen een leuke leeromgeving om extra 
ervaringen op te doen en/of te delen. Schroom niet! 
 
Spullenbeurs 
En houdt zondag 27 maart in uw agenda’s vrij! We hebben onze 
spullenbeurs weer ingepland na 2 jaar corona-afwezigheid! 
Vrijdagavond 25 maart komen we in Acht-Noord spullen ophalen 
(alles ten noorden van de Waalstraat/Rijnstraat) en zaterdag 26 maart 
in Acht-Zuid. 
 
Kom lekker met ons buiten spelen! 
Bij onze scouting kan je elke zaterdag vanaf 14.00 uur op avontuur.  
We hebben verschillende speltakken: 

Bevers  (4 tot 7 jaar)  bevers@scoutingalbertschweizer.nl 
Welpen  (7 tot 11 jaar)  welpen@scoutingalbertschweizer.nl 
Scouts  (11 tot 15 jaar)  scouts@scoutingalbertschweizer.nl 
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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 

- 



2
1

  
Kerststal op 8 

Kracht op Acht / Dierenweide 
 
Nadat we vorig jaar in de lockdown op Acht hebben kunnen genieten 
van de nieuwe kerststal bij de Dierenweide, krijgt dit initiatief in 2021 
een vervolg. De kerststal zal in het weekend na de uittocht van 
Sinterklaas weer opgebouwd worden met behulp van de ‘Aagse 
spierballen’.  
We willen de Vrienden van de Dierenweide  
weer bedanken voor een mooie plekje in de dierenweide. 
 
Hopelijk wordt de kerststal weer  
veel bezocht en kunnen er veel 
Achternaren van genieten. 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 2022 
 
Nadat Corona het afgelopen jaar roet in het eten gooide, pakken we 
de draad nu weer vrolijk op.  
 
In samenwerking met het Kerkbestuur St. Petrus Stoel, de Dorpsraad 
Acht en het Dorpshuis Acht vindt op 1 januari 2022 weer de 
traditionele bijeenkomst plaats aan het begin van het nieuwe jaar. 
 
U bent op 1 januari van harte welkom in het Dorpshuis van  
12.00 tot 14.30 uur en kunt dan onder het genot van een hapje en een 
drankje even terugblikken op de afgelopen jaren of vooruitkijken naar 
het nieuwe jaar, samen met uw mede dorpsbewoners. 
 
Uiteraard is de bijeenkomst gratis toegankelijk voor alle Achtenaren 
en zij die ons dorp een warm hart toedragen. 
 
Namens de organisatie, 
Peer van Dijk, voorzitter Stichting Dorpshuis Acht 
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Verdachte zaken? Meld het ons! 

Bericht van de wijkagent 
 
 

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is 
te danken aan tips. Als u iets wilt melden, dat kan 24 uur per dag, 
mondeling, telefonisch, per mail en rechtstreeks bij mij of in het 
politiebureau.  
Een andere optie is een melding bij Meldpunt Anoniem 
(www.meldmisdaadanoniem.nl of 0900-8070).  
Als het maar gebeurt. Dan kunnen wij de daders aanpakken en wordt 
ons gebied voor iedereen weer veiliger. 
 
Bijvoorbeeld… 
Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is 
gebotst en u heeft z’n kenteken genoteerd. Of er lopen mensen die 
opvallend veel belangstelling hebben voor het huis van de buren of de 
geparkeerde auto’s.  
 
Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van meldingen uit de 
dagelijkse praktijk. De politie is er blij mee en niet alléén zij.  
De eigenaar van de geparkeerde auto kan door de melding zijn 
schade verhalen en door de tip over vreemde snoeshanen wordt 
mogelijk een inbraak of autokraak voorkomen.  
Niemand die dan dankjewel zegt. Maar de politie heeft genoeg 
voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt te  
hebben dat zij niet belden. 
 
Twijfelt u?  
Agenten komen liever voor niets, dan te laat, dus bel voor alle 
zekerheid toch het alarmnummer 112 bij acute zaken, of het 
algemene nummer 0900-8844 van de politie als het minder haast 
heeft.  
Probeer ook kenmerken van dader(s) en vervoermiddel(en) te 
noteren, want soms kan de politie niet direct op uw telefoontje 
reageren. Dan is een kladje wel zo handig. 
 
Meer informatie of contact met de wijkagent  
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.  
Automatisch verschijnen dan de naam en foto van de wijkagent.  
Als u het formulier invult, neemt de wijkagent contact met u op.  
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Sinterklaas op Acht 
 
Op zondag 14 november 2021 is het al weer zover,  
de Sint komt weer naar Acht. De leden van de  
Sinterklaasvereniging zijn erg blij dat dit jaar alles weer  
een beetje op de normale manier kan, dat de Sint  
weer door de straten van Acht kan rijden en bij de kiosk kan stoppen.  
Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle kinderen die dat willen daar 
weer met de Sint op de foto of hem een handje schudden. Hij zal daar 
ruimschoots de tijd voor nemen zodat ook werkelijk iedereen de kans 
krijgt om dit te doen.  
 
Naar het Antonius 
Verder zal hij op deze zondag ook nog naar het Antonius gaan om de 
bewoners daar een handje te schudden en even toe te spreken.  
Net als in alle andere jaren zal Sint de 3 weken daarna weer blijven 
slapen in het Antonius. Vandaar uit zal hij zijn huis- en 
bedrijfsbezoekjes weer gaan doen, de Achtse verenigingen bezoeken 
en natuurlijk naar de basisschool en kinderopvang Dikkie & Dik gaan. 
Ook zal hij nog een middag in het Antonius zijn waar hij muzikaal 
wordt bijgestaan door een klasje van de basisschool. 
 
Uittocht 6 december  
Natuurlijk is dan de jaarlijkse uittocht waarbij Sint op vaste plaatsen 
de kinderen komt uitzwaaien en ‘n snoepzak uitdeelt om: 

10.30 uur Kiosk, Dorpsplein  
10.45 uur Amerlaan 
11.00 uur Simon v. Hapertlaan 
11.15 uur Gebr. Ganslaan (speeltuintje) 
11.45 uur Niersstraat 
14.00 uur Roerstraat 
14.30 uur Spaarnestraat 
14.45 uur Scheldestraat / Waalstraat 
15.00 uur Haringvliet 
15.15 uur Kiosk, Dorpsplein 

 
Collecte 
Iedereen zal begrijpen dat dit alles niet voor niks kan, dat al het 
strooigoed en snoepzakken en het wassen, onderhouden en 
vervangen van de kleding ook bekostigd moet worden. Vandaar dat 
we ook dit jaar weer vanaf maandagavond 15 november starten met 
onze donateursactie, de avond na de aankomst van de Sint dus. 
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Vorig jaar hebben we i.v.m. alle coronabeslommeringen bewust niet 
gecollecteerd, maar nu zullen we weer bij elke deur in Acht aanbellen. 
Voor degene die geen geld in huis heeft, hebben onze collectanten 
ook een QR-code bij zodat u ook per telefoon kunt overmaken. 
 
100-jarig bestaan Sinterklaasvereniging Acht 
De Sinterklaasvereniging gaat verder sparen om het aanstaande  
100-jarig bestaan in 2022 op gepaste wijze te kunnen gaan vieren.  
Er wordt al gefluisterd dat de Sint (samen met de toneelvereniging) 
dan in een toneelstuk zijn kunsten gaat vertonen en natuurlijk zal 
daarnaast ook nog een speciale middag voor de Achtse kinderen 
worden georganiseerd. Mede hiervoor hebben we een  
‘Club van 100’ in het leven geroepen die inmiddels uit een kleine  
30 personen/bedrijven bestaat en waarvan wij denken dat die in  
het komende jaar zal uitgroeien naar ons streefgetal 100! 
Wat zou dat mooi maar vooral ook wenselijk zijn als we 100 keer  
€ 100,- zouden ophalen.  
 
Sponsor worden 
Wilt u zich als gezin, familie, vriendenclubje, bedrijf aansluiten bij de 
Club van 100, sponsor dan op NL95 RABO 01 13 71 91 08,  
t.n.v. Sint Nicolaasvereniging Acht, onder vermelding van  
‘Club van 100’.  
Alle namen van de sponsoren worden vermeld en als tegenprestatie 
krijgt u bovendien een uitnodiging voor de feestavond op zaterdag 3 
december 2022. 
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Na Acht nu héél Eindhoven 
Hartveilig 
 
Een burgerinitiatief dat in Acht is gestart heeft er voor gezorgd dat nu 
in heel Eindhoven binnen 6 minuten hulp en een AED beschikbaar is 
bij een hartstilstand.  
Guido Wilmes, onlangs door de Dorpsraad Acht genomineerd als 
‘Achtenaar van het jaar’, heeft in 2011 het idee ingebracht om van 
Acht een hartveilige 6-minutenzone te maken. In een 6-minuten-zone 
bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. 
Ze bellen 112 , starten met reanimeren en zetten een AED in.  
 
Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn nodig: een actief 
oproepsysteem, veel burgerhulpverleners en voldoende AED's. 
Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer 
aanzienlijk. Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood! 
Samen met een groep betrokken Achtenaren en vele vrijwilligers is  
dit ook een aantal jaar geleden in ons kerkdorp gelukt. Door de inzet 
van de Stichting Hart voor Acht zijn er nu meer dan 135 opgeleide 
burgerhulpverleners en negen 24/7 beschikbare AED’s aangemeld  
bij het oproepsysteem van HartslagNu. 
 
Stichting Eindhoven Hartveilig 
Omdat de meeste van ons ook buiten Acht werken, recreëren of 
geliefden hebben wonen en het systeem geen rekening houdt met 
buurtgrenzen, leek het logisch de opgedane kennis ook te delen met 
andere wijken in Eindhoven. In 2015 besloot Guido daarom ook 
naastgelegen wijken te helpen om hiermee zelf aan de slag te gaan 
met de opgedane kennis in Acht. Dit werkte als een ‘olievlek’ waarna 
wijken die reeds Hartveilig waren zijn gaan samenwerken om ook 
andere wijken weer te helpen dit te worden. Dit heeft er toe geleid  
dat in 2017 de basis werd gelegd voor de werkgroep Eindhoven 
Hartveilig. Deze samenwerking heeft op 4 april 2019 een officieel 
karakter gekregen met de oprichting van de Stichting Eindhoven 
Hartveilig. 
 
Stichting Eindhoven Hartveilig is partner van de Hartstichting, 
HartslagNu en werkt nauw samen met de gemeente Eindhoven en 
alle betrokken partijen en wijkinitiatieven. Door die samenwerking 
wordt veel kennis gedeeld en zijn ook middelen beschikbaar die 
wijken anders zelf moeten aanschaffen of ontwikkelen.  
Als voorbeeld heeft de stichting een groot aantal reanimatie poppen 
beschikbaar waardoor reanimatietrainingen ook tijdens Corona op een 
veilige manier gegeven konden worden. 
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Eerste grote hartveilige stad van Nederland  
Dat Eindhoven zich nu de eerste grote hartveilige stad  
(>200.000 inwoners) van Nederland mag noemen, dankt de stad 
onder andere aan Henny Pietersma, voorzitter van de Stichting 
Eindhoven Hartveilig. Henny en haar collega-vrijwilligers 
coördineerden de komst van 44 nieuwe Philips AED’s in de wijken 
waar nog geen AED hing binnen een zone van zes minuten.  
 
Dit komt voort uit een samenwerking met de Philips Foundation die 
ook een grootschalige opleidingsdag reanimeren mogelijk maakte op 
25 september 2021 in het Philips Stadion.  
Hierbij werden 750 nieuwe burgerhulpverleners opgeleid die zich 
willen inzetten voor hun medemens door zich aan te melden als 
burgerhulpverlener.  
 
Geen sloten 
Opmerkelijk is dat de nieuw geplaatste AED’s niet meer achter een 
(code)slot hangen maar in een eenvoudig te openen kast zodat geen 
kostbare tijd verloren gaat. Hiervoor is bewust gekozen na een aantal 
negatieve ervaringen in verschillende wijken. 
 
Ook andere grote steden hebben nu interesse getoond in dit 
levensreddende Eindhovense burgerinitiatief dat uiteindelijk in ons 
prachtige kerkdorp is begonnen. Iets waar we in Acht best trots op 
mogen zijn! 
 
Bron: Philips 
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Interview 
 
Wie kent ze niet in Acht? De twee witte ganzen, altijd samen struinend 
bij huisnummer 1 en de vijver in de Vliststraat of, hoe toepasselijk,  
bij de Gebroeders Ganslaan in de buurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of het broers zijn weten we niet, maar waarschijnlijk wel twee 
mannetjes volgens Eva en Peter Ouëndag, de bewoners van de 
Vliststraat. De redactie van Kijk op Acht ging een praatje maken met 
Eva en Peter om eens te horen wat zij van de ganzen vinden.  
Want laten we eerlijk zijn, sinds de voortuin het domein is van de 
ganzen, kan die wel een opknapbeurt gebruiken. 
 
“Ik had nooit gedacht dat we standaard een tuinslang en een bezem 
in de voortuin zouden hebben liggen om ganzenpoep op te ruimen” 
zegt Eva lachend. “We hebben wel heel veel last van poep. Als ik het 
heb schoon gemaakt, is het na een half uur weer vies. Als wij op 
vakantie gaan, vragen wij of mensen de stoep schoonhouden in 
plaats van het gras te maaien.” 
 
 “We kijken er een beetje dubbel tegenaan. Het zijn mooie beesten en 
goede wakers, maar de overlast is erg”, zegt Peter. 
 
Eva en Peter hebben de ganzen nooit gevoerd, maar toch blijven ze 
op bezoek komen. Zij vinden regelmatig halve broden in hun voortuin. 
“We vragen daarom aan de mensen om ze aan de overkant bij de 
vijver eten te geven en niet in onze tuin”, zegt Peter. 
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Stopt er een auto, dan zijn ze er als ‘de ganzen’ bij, want ze zijn zo 
getraind dat ze weten dat er misschien wel wat te eten valt te krijgen. 
 
Het is overigens niet alleen maar overlast. Eva, Peter en hun kinderen 
kunnen er ook om lachen. Maar als dochterlief door de voordeur naar 
binnen wil en de ganzen er liggen, roept ze toch haar vader er even 
bij om ze weg te sturen 
 “Ze gaan midden op de weg liggen zonnen, dan ontstaat er een file in 
de straat”, zegt Eva. 
En ze zijn ontzettend nieuwsgiering. Ze staan met hun snavel tegen 
het raam te tikken om te kijken wat we eten of ze komen kijken als ik 
aan het werk ben in mijn werkkamer.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de winter zijn de ganzen meer bij de vijver. Ze hebben dan meer 
leefruimte daar, omdat de Canadeze ganzen weer vertrokken zijn, die 
overigens een stuk agressiever zijn. Zeker als er kleine gansjes zijn. 
 
“We hebben er over nagedacht wat we gaan doen. Het gras eten ze 
op, dus dat komt niet terug. Waarschijnlijk komt er een haagje of laag 
hekje met een poortje bij de voordeur. Als we het daarmee kunnen 
regelen, dan is het prima”, zegt Peter. 
 
“Maar als iemand expert ‘ganzenverdrijver’ is, tips zijn welkom”, vult 
Eva aan.  
 
Zijn er tips? Stuur een mailtje naar: Peter@ouendag.com  
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Dorpshuis Acht en  
Dorpsraad Acht 
 
 
Repair Café is in aantocht 
 
Het initiatief van de Stichting Dorpshuis Acht en de Dorpsraad Acht is 
inmiddels aangemeld bij de landelijke organisatie en gaat starten 
onder de naam Repair Café Eindhoven - Acht in het Dorpshuis. 
 
De opzet is niet een gratis reparatiewerkplaats maar een 
ontmoetingsplaats in de wijk waar het gaat om samen repareren, 
kennisoverdracht en sociaal contact tussen buurtgenoten. 
Het repareren gebeurt tijdens een Repair Café bijeenkomst in 
aanwezigheid van en zo mogelijk met de medewerking van de 
eigenaar van het kapotte voorwerp. 
Kapotte spullen worden dus niet alleen maar afgegeven en later weer 
opgehaald. 
De bedoeling van Repair Café is om duurzaam met materialen en 
grondstoffen om te leren gaan. 
 
Waarom alles meteen weggooien als het kapot gaat? 
We streven er naar om zoveel mogelijk soorten van reparatie aan  
te bieden zoals op het gebied van elektronica, huishoudelijke 
apparatuur, kampeerspullen maar ook bijvoorbeeld kleding of 
fietsreparatie. 
Inmiddels hebben zich een vijftal vrijwilligers aangemeld om het 
reparatieteam vorm te geven maar we kunnen er zeker nog enkele 
gebruiken om de mogelijkheden van reparatie categorieën uit te 
breiden. 
 
Dus als u een paar uurtjes per maand beschikbaar hebt en vanuit uw 
(vroegere) werk een specialisatie hebt of gewoon een handige Harry 
of Ria bent dan verwelkomen we u graag. 
 
Het ligt in de bedoeling om als proefperiode de bijeenkomsten te 
houden op de eerste en derde woensdag van de maand van  
13.30 tot 17.00 uur. 
Dit kan natuurlijk worden uitgebreid naar meerdere woensdagen als 
de belangstelling hierom vraagt. 
 



3
1

  
Alle reparaties worden in principe gratis uitgevoerd, als er onderdelen 
moeten worden aangeschaft komen die uiteraard voor rekening van 
de aanbieder maar altijd in overleg. 
Een vrijwillige donatie na een geslaagde reparatie is natuurlijk altijd 
welkom en wordt gebruikt voor de aanschaf van eventuele benodigde 
gereedschappen. 

 

Repair Café start voor de eerste keer op woensdag 24 november! 

 

Meer info of aanmelden als vrijwilliger? 
Peer van Dijk 06 – 48 60 77 08 

Bericht voor alle Dorpshuis-gebruikers 

   

Coronamaatregelen  
Bij activiteiten met horecavoorzieningen is sinds  
27 september een geldig coronatoegangsbewijs vereist en 
moet deze ook worden gecontroleerd.  
Alle overige activiteiten kunnen zonder corona-
toegangsbewijs.  
Als mensen na een activiteit in het Dorpshuis, bijv. biljarten, 
nog iets willen drinken, dan is een coronatoegangsbewijs 
verplicht!  
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Dorpsraad / Achtse Belangen 
 
 
 
Wij willen u informeren over een aantal van de zaken die we als 
Dorpsraad / Achtse Belangen weer hebben opgepakt . 
  
De inloopmiddagen 
Vorig jaar is de Dorpsraad gestart met inloopmiddagen in het 
Dorpshuis. Nu het weer kan pakken we de draad weer op;  
elke dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur in het Dorpshuis.  
Dus kom gerust binnen lopen, want de bezoekers maken deze 
middagen tot een succes. 
Non-Dutch speakers are also welcome during these walk-in 
afternoons, there is always someone available who can speak 
English. 
 
De wijnproefavonden 
De Dorpsraad organiseert weer wijnproefavonden.  
Waar: Dorpshuis,19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Kosten: kosten van de wijn (maximaal € 10,- per persoon). 
De eerstkomende avond zal zijn op 29 november (met Italiaanse wijn).  
 
Aanmelding vooraf is vereist, ga hiervoor naar https://wijn.hulp.site. 
Voor (aspirant) wijnliefhebbers is er op deze site ook een online 
wijncursus beschikbaar (kosteloos). 
De doelstelling van de proeverij is gezelligheid en wijnbeleving (geen 
wijn promotie). 
 
Kerstmaaltijd 
Gestimuleerd door vele positieve ervaringen in andere wijken in 
Eindhoven heeft de Dorpsraad het initiatief genomen om een 
kerstmaaltijd te organiseren op woensdagmiddag 15 december, 
aanmelding is vereist. 
 
Deze kerstmaaltijd is uitsluitend bedoeld voor alleenstaanden in de 
AOW gerechtigde leeftijd die geheel zelfstandig wonen. 
Heeft u zelf belangstelling voor deze kerstmaaltijd of kent u iemand 
die mogelijk belangstelling heeft voor deze kerstmaaltijd laat ons dat 
weten op een inloopmiddag of via e-mail naar dorpsraad@acht.nl of 
uiterlijk 25 november op de Dorpsraadvergadering.  
Dat kunt u zelf doen of iemand anders laten doen. 
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Na aanmelding benaderen wij iedereen persoonlijk voor details zoals 
plaats, tijdstip, dieet-restricties etc. De bijdrage in de kosten zijn zeer 
minimaal. Wij houden ons het recht voor bij minimale belangstelling 
de kerstmaaltijd niet door te laten gaan. 
 
Vrijwilliger oproep Fotokalender Acht 
Op de fototentoonstelling in het Dorpshuis zijn door de bezoekers een 
keuze gemaakt uit de 27 inzendingen. Op basis van deze keuze is 
een kalender 2022 samengesteld. 
De Dorpsraad heeft besloten deze eerste editie aan te bieden aan de 
bewoners van Acht. Dit brengt ons bij een oproep voor mensen die 
willen helpen deze kalender aan de postadressen van Acht te 
bezorgen begin december. Zij kunnen zich melden bij de Dorpsraad 
op dorpsraad@acht.nl evt. met vermelding van de straten die ze voor 
hun rekening willen nemen. 
 
Dorpsraad verkiezingen 2022 
Elke vier jaar worden er verkiezingen georganiseerd voor de 
Dorpsraad van Acht, namens de Achtse Belangen. Al meer dan 40 
jaar behartigt de Dorpsraad het algemeen belang van ons dorp 
richting de gemeente, politiek en andere organisaties.  
Ook streven ze ernaar de leefbaarheid van Acht te stimuleren met 
activiteiten en initiatieven. In deze manier laten we de stem van onze 
gemeenschap duidelijk horen.  
 
Wil jij er voor zorgen dat het leven op Acht goed blijft?  
Wil jij meehelpen om het dorpse karakter te bewaren?  
Heb jij ideeën om het dorp nog leuker, mooier, groener, gezelliger of 
veiliger te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
De termijn van de huidige leden van de Dorpsraad stopt in maart 
2022. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste Achtenaren die de 
handen uit de mouwen willen steken en het volgend jaar van ons 
willen overnemen.  
Ben jij dat of ken jij iemand? Laat het dan weten via 
dorpsraad@acht.nl. Twijfel je of het wel iets voor jou is?  
Geen probleem, sluit dan onder het genot van een lekker kopje koffie 
of thee een keer aan bij onze vergadering of inloopmiddagen. 
 
Meer informatie 
Als er vragen zijn, horen we het graag, 
e-mail: dorpsraad@acht.nl of telefonisch: 06 - 11 77 93 97 
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Nieuwe pinautomaat  

 
Zo af en toe ging er in het dorp het gerucht rond dat de pinautomaat in 
de zijmuur bij de dokter weggehaald zou worden.  
In de krant kun je regelmatig lezen dat landelijk steeds meer 
geldautomaten verdwijnen.  
 
Omdat ik benieuwd was hoe het met de situatie in Eindhoven was 
gesteld, heb ik contact opgenomen met Geldmaat.  
Geldmaat is een samenwerkingsverband van de  
3 grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO.  
De persoon die ik sprak coördineert het vestigingsbeleid en de 
transitie naar een ‘gele wereld’ (naar de kleur van de nieuwe 
pinautomaten). 
 
De contactpersoon gaf aan dat het geen beleid is om zoveel mogelijk 
geldautomaten te sluiten, maar uiteraard wel te kijken of een aantal 
pinautomaten in de buurt van verschillende grootbanken kunnen 
worden samengevoegd tot één pinautomaat.  
 
De geldautomaat van Acht wordt goed gebruikt liet hij me weten, 
ondanks dat deze niet bij een winkelgebied staat (waar de 
geldautomaten het beste geplaatst kunnen worden, omdat daar de 
meeste bezoekers komen).  
De geldautomaat staat absoluut niet op de nominatie om verwijderd te 
worden. Sterker nog: de pinautomaat van de Rabobank is een paar 
weken geleden vervangen door een gele pinautomaat van Geldmaat. 
 
Groetjes, Remco van Dooren  
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Kerstmarkt, helaas … 

 
Vorig jaar kon de Kerstmarkt niet georganiseerd worden wegens 
Corona. Ook dit jaar zijn we nog steeds niet verlost van het virus.  
Door de huidige maatregelen die nu van toepassing zijn, is het voor 
ons helaas niet mogelijk om de markt door te laten gaan. Wij 
betreuren dit.  
De Kerstmarkt op Acht is prachtig en we organiseren het ieder jaar 
weer met veel plezier. De beslissing om de Kerstmarkt niet door te 
laten gaan was dan ook een hele moeilijke. 
We hopen echter op jullie begrip en we gaan er alles aan doen om 
van de Kerstmarkt 2022 een éxtra mooie, sfeervolle en gezellige 
markt te maken. Daarvoor kunnen we extra vrijwilligers gebruiken. 
Dus lijkt het je leuk om mee te helpen, mail dan naar: 
kerstmarktopacht@outlook.com 
  
Wij wensen iedereen gezonde, vrolijke 
feestdagen en tot ziens op Acht in 2022!  
  
Sfeervolle groeten,  
Organisatie Kerstmarkt op Acht 

Collecteweek Nierstichting 2021  
 
 

 
In september heeft de jaarlijkse collecte van de Nierstichting  
plaatsgevonden. De collectanten hebben gezamenlijk € 1022,97 
opgehaald. Dat is bijna het dubbele van vorig jaar!  
 
En dan zijn de donaties die via de 'collectant gemist' kaartjes zijn 
gedaan nog niet eens meegenomen...  
 
De opbrengst zal onder andere gebruikt worden voor onderzoek naar 
het genezen van nierziekten.  
 
Hartelijk dank aan alle donateurs namens de Nierstichting!  
 
Mark Weber  
Wijkcoördinator Acht voor de Nierstichting 
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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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Vrienden van de Dierenweide 

 
 
 

Donateursactie 
Net als vorig jaar, zijn we de laatste week van augustus en de eerste 
week van september weer in Acht langs de deur gegaan om een 
bijdrage te vragen in de kosten voor het voeder en instandhouding 
van de dierenweide. 
Naast de collectebusjes, hadden we dit jaar ook een QR-code 
waarmee je een bedrag naar onze stichting kon overmaken. 
Hiervan is vaak gebruik gemaakt. En net als vorig jaar is er weer gul 
gegeven door de inwoners van Acht, waarvoor nogmaals hartelijk 
dank. 
 
Dierenpopulatie 
De zwaluwen zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het was een mooi 
gezicht om te zien dat ze zich in een paar dagen tijd verzamelden, 
waarna ze er dan plotseling op een dag niet meer waren.  
We hadden weer een forse toename van het aantal zwaluwen dit jaar. 
U is het misschien al wel opgevallen; we hebben sinds 8 oktober een 
hert minder. De hinde was al even niet meer zo actief en zonderde 
zich meer en meer af. Uiteindelijk is ze door ouderdom overleden. 
Donder is inmiddels ook weer naar haar winterverblijf en dat is op een 
manege in Limburg waar ze meedraait met de paardrijlessen.  
Op zich is dat een goede ontwikkeling voor haar, daar kan ze namelijk 
wat kilo’s afvallen. Dus eigenlijk gaat ze best lang op “wintersport”. 
Wel weer fijn als ze in het voorjaar bij ons in de wei rondloopt want  
we gaan haar deze winter zeker missen. 
De drie kippetjes, uitgebroed uit eieren van onze eigen kippen, doen 
het prima. Zoals het zich nu aan laat zien zijn het twee hennetjes en 
een haantje. En weet je wat zo leuk is, ze zijn zo tam dat je ze 
gewoon kan oppakken en aaien. Dit komt natuurlijk omdat ze van 
kleins af aan met mensen in aanraking zijn geweest. Immers, na het 
uitbroeden in een broedmachine, zijn ze dagelijks door Monique en 
Matthijs gevoederd en verzorgd. 
Eind november komt er weer tijdelijk een geitenbok in de wei die er 
voor moet zorgen dat we in het voorjaar jonge geitjes zullen hebben.  
` 
Wintersluiting 
De dierenweide is vanaf 1 november tot 1 maart gesloten.  
Maar u kan altijd even binnenlopen op de zaterdagen tussen  
11.00 en ca 13.00 uur als we met de schoonmaakwerkzaamheden 
bezig zijn.  
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Kerknieuws 

Transitie, ook in de parochie 
 
 
 
Na corona is de katholieke parochie met haar drie kerklocaties 
Antonius Abt op Acht, de Sint Thomaskerk aan de Oude Gracht en  
de Sint Petruskerk bij de Woenselse Markt weer opgestart.  
Tegelijk vindt er een stille innovatie plaats: het 'familiepastoraat'  
gaat de geloofsvorming en gemeenschapsvorming van jong én oud 
uitbreiden. 
In het verleden werden de doopouders individueel voorbereid op de 
doop van hun kindje. Maar na de doop viel het contact met de 
parochie weg. Zo was ook de voorbereiding van de Eerste 
Communicanten en de Vormelingen beperkt tot de dag van de heilige 
Communie en het Vormsel. Ook de huwelijksparen verloren na hun 
huwelijksviering het contact met de parochie. 
 
Het nieuwe is nu dat de parochie het gezin en de bredere familiekring 
uitdrukkelijk centraal stelt. De ouders en kinderen worden samen 
meegenomen om in het christelijk geloof en in de 
geloofsgemeenschap te groeien. Zo kan er een blijvende band met 
parochie ontstaan. Dat is het innovatieve familiepastoraat.  
Een voorbeeld: om de Eerste Communie te kunnen doen, worden de 
kinderen samen met hun ouders voorbereid op dat grote feest.  
Dat gebeurt in een traject van twee tot drie jaar waarin de kinderen 
hun ouders meenemen naar de 'lessen'! Totdat het kind er aan toe is 
om de Eerste Communie te doen in een van de 'gewone' 
zondagsvieringen, omringd door de eigen familie.  
 
Het lopende werkjaar wordt gebruikt om de 'transitie' van 'traditioneel' 
naar 'innovatief' pastoraat voor te bereiden. Daartoe is al een equipe 
voor het familiepastoraat samengesteld. Gelukkig is onze nieuwe 
pastor Ad Verest bereid om dit vernieuwende project te leiden.  
De verwachting is geleidelijk aan het hele parochieleven – ook bij de 
volwassenen en ouderen – een vitale impuls zal ontvangen van dit 
innovatieve familiepastoraat.  
Niet voor niets is dit innovatieve project uitgeroepen tot het nieuw 
speerpunt van de katholieke geloofsgemeenschap rond de Heer 
Jezus Christus.  
Hopelijk zult ook u, wonende in Acht, geleidelijk aan nieuwe 
initiatieven zien ontstaan. De centrale familieviering voor jong én oud 
op Kerstavond om 18.00 uur in de St Petruskerk is daar een eerste 
aanzet toe. 
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Kleurplaat 
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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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Nieuws van ZorgSaam op Acht 

 
 
 

Koffieochtend 
Elke donderdag van 10.30 uur tot 11.30 uur kunt u weer gezellig een 
kopje koffie/thee drinken in het Antonius in de Amstelstraat. 
 
Burenhulp 
Bent u inwoner van Acht en heeft u een vraag of wat hulp nodig, 
aarzel niet en bel ons. Een groep vrijwilligers staat klaar om burenhulp 
te verlenen. Denk daarbij aan een boodschapje, de hond uitlaten  
als u ziek bent, een klusje, vervoer naar een arts. 
 
Vrijwilligers 
Wilt u ook vrijwilliger worden, stuur ons dan 
een mail. U bent van harte welkom. 
ZorgSaam op Acht 
Tel: 06 – 57 98 92 26 
E-mail: zorgsaamopacht@gmail.com 

KWF Kankerbestrijding 
Bedankt Acht, vrijwilligers en bewoners 

 
Ook in 2021 zijn onze collectanten op Acht gaan collecteren voor 
KWF-kankerbestrijding. Er is een bedrag aan contanten € 1696,02, 
via de QR-code een bedrag van € 97,00 en via de Whatsapp een 
bedrag van € 338,00 opgehaald.  
Wat voor Acht betekent een bedrag van € 2131,02.  
 
Wij als collecteteam Eindhoven en natuurlijk de landelijke organisatie 
van KWF willen u hiervoor hartelijk danken en hopen weer op uw 
gulle gift in 2022. 
 
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor Acht, er zijn de laatste jaren 
collectanten gestopt door lichamelijke klachten en/of verhuizingen. 
Voor info bel 06-21804621 of mail naar info@kwfeindhoven.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
R. de Bouter, Districtscoördinator KWF Acht 
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GGzE wordt groener 
Ruimte voor de Grote Beek 

 
 

De Grote Beek gaat binnenkort weer stromen over het landgoed.  
Nu stroomt het water van de beek via buizen langs Vredeoord en de 
Boschdijk. Begin oktober startten de werkzaamheden, waardoor het 
water weer zichtbaar wordt. Daardoor wordt de groene kwaliteit van 
Landgoed De Grote Beek flink verbeterd. 
 
Vanaf oktober kun je mogelijk wat hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. Deze starten in de omgeving van de boerderij  
op het terrein en bij het beekdal, vlakbij de ingang van GGzE aan de 
Boschdijk. Over een flink deel van het terrein wordt een bedding 
gegraven en er zullen enkele bomen worden gekapt.  
Dit waterbeheerproject zal tot het einde van het jaar duren. 
 
Diversiteit 
De hinder en kap worden overigens ruimschoots gecompenseerd.  
Er zullen veel bomen worden ‘herplant’ elders op het terrein. Door de 
Grote Beek weer te laten stromen, zal de biodiversiteit toenemen. 
Deze is de afgelopen maanden grondig geanalyseerd.  
 
Na de werkzaamheden zal worden onderzocht wat exact de effecten 
zijn. Verbetering van de biodiversiteit is een belangrijk doel van dit 
project. 
 
En er zijn nog meer positieve effecten. Door de Grote Beek weer 
ruimte te geven zal de wateroverlast bij stortbuien in de directe 
omgeving verminderen en gaat het landgoed minder verdrogen.  
En daarbij speelt Landgoed De Grote Beek een belangrijke rol in  
het klimaat van de stad. Onderzoek toont aan dat het landgoed een 
dempende werking heeft op hoge zomerse temperaturen. 
 
Planetree 
Al met al dragen de werkzaamheden bij aan een beter leefmilieu  
voor iedereen die op of rond het landgoed verblijft.  
Een boost voor de kwaliteit van deze helende omgeving, in lijn met  
de Planetree-visie van GGzE en de groene ambities. 
 
Meer info 
Neem een kijkje op het terrein of kijk op www.ggze.nl  
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Fotogroep Klick exposeert  

15 en 16 januari 2022 in het Dorpshuis Acht 
 
 

Als de coronaregels het toestaan, organiseert Fotogroep Klick op  
15 en 16 januari 2022 weer haar jaarlijkse expositie in het Dorpshuis 
Acht. U bent van harte welkom op zaterdag van  
13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.30 uur. Toegang is 
op beide dagen gratis.  
 
Begin september is Fotogroep Klick na een lange pauze door Corona 
met veel enthousiasme weer gestart. Maandelijks komen we bij elkaar 
in het Dorpshuis Acht waar we o.a. elkaars foto’s bespreken.  
Er staat meestal een onderwerp centraal. Hierdoor is het extra leuk 
om te zien hoe ieder dat heeft uitgewerkt, zowel creatief als technisch. 
De feedback wordt op een positieve manier gegeven, zodat de 
fotograaf er iets van kan leren. Regelmatig nodigen we een 
deskundige uit om ons op een bepaald onderwerp creatief en 
technisch uit te dagen. Dit jaar staat fotograferen met de flitser op  
het programma. Uiteraard gaan we er daarna zelf mee aan de gang 
en komt het als opdracht terug. We gaan er ook samen op uit, om  
het geleerde in de praktijk te brengen en om op een gezellige manier 
van elkaar te leren.  
 
Op de expositie laat elke fotograaf 3 zelf gekozen foto’s zien.  
We hebben geen centraal thema.  
Dat maakt het voor bezoekers 
afwisselend, leuk en interessant om  
naar te kijken.  
Tijdens de expositie zijn de fotografen 
aanwezig. Iedereen krijgt 
achtergrondinformatie over de foto’s  
en worden uitgenodigd een top 3 samen 
te stellen. Kinderen mogen hun eigen  
top 3 maken.  
De door het publiek als best beoordeelde 
foto wordt op Facebook en op de website 
bekend gemaakt. 
 
Wil je meer informatie? Kijk eens op 
www.fotogroepklick.nl of stuur een 
mailtje naar fotogroepklick@live.nl 

Dans Adrie Rotte 
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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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Tonpratersavond Blixembosch 

 
We gaan weer tonpraten en tonpratersavond wordt zwetsmiddag 
 
Helaas is onze zwetsmiddag van 2021, zoals zoveel evenementen, 
niet kunnen doorgaan in verband met Covid-19. 
Maar…we zijn met goede moed weer gestart met de voorbereidingen 
voor de zwetsmiddag 2022. Deze staat gepland voor zondagmiddag 
13 februari 2022 in onze vaste locatie wijkcentrum Blixems,  
Ouverture 2, Eindhoven. 
 
We hebben weer een geweldig programma! 
 
Want op deze middag zullen optreden:  
 Joep de Wildt,  
 Freddy van de Elzen,  
 Rob Bouwman,  
 Hans Verbaarschot,  
 Rien van Genugten en  
 Berry Knapen. 
 
Natuurlijk zal ook Jan Strik weer aanwezig zijn om alles aan  
elkaar te praten. 
 
De “Heidefelder musikanten” zullen zoals gewoonlijk  
de middag muzikaal omlijsten. 
 
De entreeprijs bedraagt € 12,50.  
Kaartverkoop start op woensdagavond  
1 december 2021 om 19:00 uur in het 
wijkcentrum Blixems, of via onze website 
www.deverguldelampekap.nl. 
 
 
Een voorbehoud: vanzelfsprekend zijn 
we afhankelijk van het verloop van  
Covid-19 en dienen ons te houden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. 



5
4

 



5
5

  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: 1 februari voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 18 februari 2022. 
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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November 
 12 Kijk op Acht uitgave 
 14  Intocht Sinterklaas 
 19/20 8se Revue Feestavond 
 24 Start Repair Café 
 25 Dorpsraad vergadering 
 28 Mispelhoefloop 
 29 Wijnproefavond Dorpshuis  
 

December 
 6 Uittocht Sinterklaas 
 15 Kerstmaaltijd Dorpshuis 
  

Januari 
 1  Nieuwjaarsreceptie Dorpshuis 
15/16  Fototentoonstelling Klick  
 29 Achtse Ski party 
 

Februari 
13  Tonpraoten Blixems 
18  Kijk op Acht uitgave 

 Antonius;   Alle donderdagen ’s ochtends koffie en thee  

 Dorpshuis: Alle dinsdagen inloopmiddag  

 Dorpshuis: 1
e
 en 3

de
 woensdagmiddag Repair Café 
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