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Februari - Maart - April 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
 

Start Repair Café 
 

Klim ook in de pen 
 

Zedenzaken 
 

Inloopmiddag 
 

Interview KBO-Acht 
 

Dorpsraadverkiezingen 
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Van de redactie 
 
Van en voor 
Er viel uw redactie iets op bij de presentatie van het nieuwe kabinet. 
Nog niet zo lang geleden stonden ze samen met de koning op het 
bordes. Keurig 1 ½ meter uit elkaar. Dat blijft bijzonder, maar op zich 
zijn we daar aan gewend, dus dat was niet wat ons opviel.  
Nee, ons viel iets op aan de tekst waarmee Mark Rutte zijn nieuwe 
team aan ons allen en aan zijne majesteit voorstelde. We hebben nu, 
zo hoorden we, ministers van, maar ook ministers voor.  
Soms zijn er per onderwerp twee: de een ‘van’ en de ander ‘voor’.  
Het begon uw redactie een beetje te duizelen. Ongetwijfeld ook 
doordat de corona-periode sommigen van ons wat suffig gemaakt 
heeft. Na wat extra kopjes koffie in onze Skype-vergadering en wat 
zoekwerk drong het langzaam tot ons door. Die meneer of mevrouw 
‘van’ gaat er voor, helemaal. En degene die van ‘voor’ is, doet er een 
stukje van.  
 
We vroegen ons af of dat in onze Dorpsraad ook zo gaat.  
Op de kaft van dit blad ziet u de leden van onze huidige raad.  
Vier jaar al weer zetten zij zich in voor ons mooie dorp. Hulde! 
Overigens ook aan de vele verenigingen, stichtingen, groepjes, 
clubjes en ‘losse’ actievelingen die Acht telt. In dit blad leest u wat de 
besturen en aanjagers weer willen gaan organiseren voor ons. Bijna 
allemaal zoeken ze versterking en roepen ze u op om ‘van de bank te 
komen’ en u ook in te zetten ‘voor’ … ?? 
Mogelijkheden te over, ook als u er alleen maar een stukje ‘van’ wilt 
doen.  
 
Uw redactie viel overigens nog iets op. We keken naar de foto op het 
bordes van de koning en naar de foto van onze Dorpsraad op de kaft. 
Verhip, op dat bordes staan voor het eerst bijna evenveel dames als 
heren. Wat zou het mooi zijn - vindt uw redactie - als we dat ook gaan 
zien op de foto van de nieuwe Dorpsraad op het bordes van het 
Dorpshuis! Wel nog even wat kandidates ’van de bank lokken’ en 
allemaal op hen gaan stemmen als u toch naar het stembureau gaat 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
We kijken uit naar de foto in het volgende dorpsblad. Die komt  
uit op 8 april.  
 
Uw kopij kunt u tot dinsdag 22 maart 18.00 uur mailen aan 
redactie@kijkopacht.nl. 
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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! 

Bijeenkomst van E.G.A Nederland is wekelijks op woensdag van  

18.30-19.30 in het Dorpshuis Acht. 

 

Voor meer informatie of inschrijving bel met: 

Gera Smetsers: 06 33 66 68 55  

Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje. 
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Boerenbruiloft 
 
 
 

ConfettieKanon door de CatharinaKerk, maar… 
Het spreekwoordelijke ConfettieKanon is door de CatharinaKerk…  
Gezien de recente ontwikkelingen heeft de Commissie BoerenBruiloft, 
in goed overleg met alle betrokkenen, doen besluiten om alle officiële 
activiteiten rondom carnaval te verschuiven naar 2023.  
Uiteraard een lastige beslissing, echter gezien de huidige 
maatregelen én de reeds aangekondigde afgelastingen zien wij 
helaas geen andere keuze. Iedereen, maar vooral het aanstaande 
Bruidspaar verdiend immers een skôn fistje mee alles d’rop en d’ran 
en zoals het er nu uitziet is dat helaas niet haalbaar.  
 
En als... 
Ook wij denken in mogelijkheden en als er ook maar 1 kroeg de deur 
op een kier zet, of ergens uit een hoek klinkt een kapelleke, dan zijn 
de boeren erbij. Oftewel, mocht er uiteindelijk toch iets van een 
activiteit plaatsvinden, dan doen we er alles aan om daarbij te zijn.  
 
Een kroeg is zo versierd en een stamppot is zo gemaakt!  
Kortom we kijken naar wat wel kan en hopen met iedereen in goede 
gezondheid te kunnen proosten tijdens de Feestelijke dagen.  
De Lampegatse BoerenBruiloft Nieuwsbrief (LBBN) zal rond Carnaval 
uitkomen.  
 
Meer informatie 
Hou de Socials in de gaten en hopelijk tot snel.  
Namens het boerenbruidspaar Tinus & Sjaan, de Commissie 
BoerenBruiloft en het Lampegats Boeren Volk allemaal heel veel 
sterkte en goede gezondheid. Het wordt beter, echt.  
 
Antoon Verbeek, Voorzitter Commissie BoerenBruiloft 
E-mail Commissie BoerenBruiloft: info@dannymartens.nl 
 
Tiny Oosterbosch, Voorzitter Lampegats Boeren Volk 
Email Lampegats Boeren Volk: Lampegatsboerenvolk@gmail.com  
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Repair Café en 
Dorpshuis 

 
 

Hebt u iets wat gerepareerd moet worden? Stofzuiger kapot? 
Koffiezetapparaat doet niks meer? Bij het Repair Café repareren  
we indien mogelijk alles wat in huis maar kapot kan gaan. 
Het Repair Café is elke 1e en 3de woensdag van de maand geopend 
van 14.00 – 17.00 uur in het Dorpshuis. 
U hoeft niet te reserveren; loop gewoon binnen en we gaan kijken  
of uw probleem kan worden verholpen . 
 
We houden ons nog steeds aanbevolen voor deelname van mensen 
die of heel handig zijn of een bepaalde specialiteit hebben die kan 
bijdragen aan de oplossing van vragen van reparatie zoekenden.  
Het Repair Café is een initiatief van de Dorpsraad en Stichting 
Dorpshuis Acht en is aangesloten bij de organisatie Repair Café 
International. Activiteiten en mededelingen kunt u ook terugvinden  
op de gezamenlijke site www.repaircafeeindhoven.nl  
 
Andere activiteiten  
Er kunnen weer volop activiteiten plaatsvinden in het Dorpshuis na  
de nieuwe versoepelingen. 
Verschillende verenigingen hebben hun bezigheden al weer opgepakt 
en anderen staan op het punt om weer te beginnen. 
Op het moment dat we dit artikel schrijven gelden nog wel de 
mondkapjesplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van uw zitplaats 
en het tonen van de QR-code bij gebruik van de bar, maar als u dit 
leest kan dat al wel weer verder versoepeld zijn. 
 
Inloopmiddag 
Vanaf dinsdagmiddag 15 februari is er weer wekelijks een 
inloopmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de kleine zaal. 
 
Ook een activiteit starten? 
Kortom, alle lichten staan op groen om er weer een actief en goed 
bezocht Dorpshuis van te maken! 
Wilt u ook een activiteit starten, neem dan contact op voor de 
mogelijkheden en voorwaarden via: 
E-mail: info@dorpshuisacht.nl  
Tel: 06 - 48 60 77 08 
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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 … 
Het was bijna zover… En op het moment van schrijven hebben  
we een nieuwe streefdatum! Op 18 & 19 maart presenteren wij  
“The best of 35 jaar Achtse Revue”! Twee feestelijke avonden vol 
sketches en livemuziek in samenwerking met de Bekkersband.  
Check op www.achtserevue.nl of er nog kaarten beschikbaar zijn! 
 
Muzikanten gezocht! 
In november 2022 vieren we samen met de Sinterklaasvereniging  
hun 100 jarige bestaan middels Sinterklaasvoorstellingen voor het 
hele gezin. Deze voorstellingen willen we graag laten begeleiden  
door livemuziek. Repetities met muzikanten starten pas in het najaar.  
Wil jij hier een vrijwillige rol in spelen?  
Wij horen het graag! Mail naar: achtserevue@gmail.com 
 
Nieuwe leden! 
Hoe fijn is het dat wij in januari en februari van start konden gaan  
met theaterworkshops voor onze leden. Wat het nog leuker maakte,  
is dat wij op deze avonden 7 nieuwe (potentiële) leden hebben  
mogen verwelkomen om kennis te maken met onze vereniging.  
Het merendeel is vrouw en oh… wat zouden we graag mannelijke 
tegenspelers voor hen zien. Dus mocht je nog twijfelen of onze 
vereniging iets voor jou is, neem dan contact op voor een 
kennismaking of kom kijken op 18 of 19 maart! 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op www.achtserevue.nl  
Wij kijken er naar uit om u in maart feestelijk te verwelkomen! 
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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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Dorpsraad Acht 

 
 
 

Inloopmiddag 
Na een pauze in onze agenda door de coronamaatregelen, starten we 
weer met volle energie de activiteiten in het Dorpshuis. 
Onze eerste inloopmiddag is geweest op 15 februari van 14.00 tot 
17.00 uur in het Dorpshuis (dezelfde tijd elke dinsdagmiddag). 
 
Samenkomen, ‘n praatje maken, even eruit/iemand anders zien  
(wie, dat zie je dan wel). Koffie/thee is er altijd. Dus kom gerust 
binnenlopen, 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. 
 

Openbare Dorpsraadsvergadering 
Alle Achtenaren zijn welkom op onze volgende openbare 
Dorpsraadsvergadering op 8 maart in het Dorpshuis.  
De voorlopig agendapunten zijn:  

 WIJeindhoven 
 ‘groen’ in Acht 
 digitale veiligheid 
 Informatie m.b.t. de Dorpsraadsverkiezingen 

 
We zien jullie graag voor een informatief en gezellige avond  
op 8 maart. 
 
Dorpsraadverkiezingen 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 we er naar de leefbaarheid van Acht te verbeteren met 
activiteiten en initiatieven. Op deze manier laten we de stem van onze 
gemeenschap duidelijk horen. 
 
Wil jij er voor zorgen dat het leven op Acht goed blijft? Heb jij ideeën 
om het dorp nog leuker, mooier, groener, gezelliger of veiliger te 
maken? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Lees verder op pagina 13 
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Dorpsraad Acht 

(vervolg) 
 
 

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 de komende jaren dit werk 
van ons willen overnemen. Ben jij dat, of ken jij zo 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. 
 
Achtse Kalender 2022 
In december is bij ieder woonhuis in Acht de Achtse Kalender 2022  
in de bus gedaan. Bij deze nog dank aan de Achternaren die dat  
voor hun rekening hebben genomen. 
Door de omstandigheden van het afgelopen jaar heeft de gang van 
zaken rondom de kalender niet de aandacht gekregen die het 
mogelijk zou hebben moeten krijgen. Daarom willen we het dit jaar, 
ook geïnspireerd door de leuke reacties, opnieuw oppakken. 
 
Foto’s insturen voor kalender 2023 
De inzending voor foto’s is weer open tot en met 2 oktober 2022.  
De foto’s kunnen worden gestuurd naar fotowedstrijd@acht.nl. Het 
volledige reglement staat op www.acht.nl. Na die datum worden de 
foto’s ‘beoordeeld’ en voorbereid om op de tentoonstelling in het 
Dorpshuis te worden gepresenteerd. Voor de kalender 2022 zijn  
13 foto’s (uit 27 inzendingen) gekozen door de bezoekers van de 
tentoonstelling. We hopen dit jaar meer foto’s te mogen presenteren 
en onder betere omstandigheden meer mensen te mogen ontvangen. 
 
De kosten van de kalender voor 2022 konden worden gedragen door 
de Dorpsraad door het niet doorgaan van andere activiteiten in 2021. 
Nu we verwachten dat er dit jaar weer activiteiten door zullen gaan, 
zal die mogelijkheid er nu niet zijn. Vandaar het idee om een 
vermelding op de kalender aan te bieden aan bedrijven / organisaties 
die een bijdrage willen leveren aan het beschikbaar stellen van de 
kalender 2023 voor alle Achtenaren.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden op het onderstaande 
mailadres. 
 
Meer informatie: mail dan aan: dorpsraad@acht.nl 
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Vrienden van de Dierenweide 

 
 
 

Kleintjes op komst? 
In november is een wit/grijze dekbok in de weide gekomen die 2 of 3 
maanden ‘zijn best mag doen’. We hopen dat we dan in het voorjaar 
jonge geitjes gaan krijgen. Vorig jaar hadden we ook een dekbok, 
maar hij heeft helaas niet voor nakomelingen gezorgd.  
Zo zie je maar: de aanwezigheid van een bok garandeert niet altijd 
jonge geitjes.  
De hertenbok loopt nu ook al een tijdje in de wei en misschien dat hij 
voor een jong damhertje gaat zorgen…afwachten maar. 
De twee alpaca’s zijn eind vorig jaar gedekt en zijn ook allebei 
dragend. Met Inge en Jeroen is afgesproken dat Cody in de wei mag 
blijven op voorwaarde dat hij na een jaar een ‘je weet wel’ alpaca gaat 
worden. En in het voorjaar, als het gras weer welig groeit, zal Donder 
ook weer terug in de wei komen.  
Allemaal prima vooruitzichten, toch. 
  
Nestjes in de zwaluwpaal 
Eind januari is de zwaluwpaal weer schoongemaakt. Dit gebeurde  
met een hoogwerker, een heel stuk veiliger dan met een lange ladder 
tegen de paal zoals dat de vorige keer werd gedaan. Trouwens best 
nog wel een klusje dat schoonmaken. Aan elke zijde van de 
zwaluwpaal zitten 3 plankjes met ieder 2 nesten. Voor de snelle 
rekenaars onder ons: 4x3x2= 24 nestmogelijkheden.  
De plankjes worden van de zwaluwpaal afgenomen, de oude nesten 
worden eruit gehaald, schoongemaakt en gedesinfecteerd en dan 
weer bovenin de paal gemonteerd.  
Van de 24 nestmogelijkheden waren er maar 4 niet gebruikt, kun je 
nagaan wat een succes de zwaluwpaal hier is! 
Benieuwd of het dit jaar ook weer zo’n drukte van belang zal zijn?! 
 
De regels voor het voeren van onze dieren 
Als we ons aan onderstaande regels houden dan blijven onze dieren 
gezond: 

 geen sinaasappels, citroenen of schillen hiervan; 
 geen beschimmelde groente resten of beschimmeld brood; 
 geen aardappelschillen met uitlopers en dus ook geen aard- 
 appels met uitlopers (giftig); 
 geen vlees, vis, schelpdieren of resten hiervan; 
 geen etensresten zoals chinees, pizza, friet of dergelijke; 
 let vooral op dat er geen plastic in de wei terecht komt! 
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Kopij gevraagd 

 
 
 

Beste Achtenaren, 
 
Al ruim tien jaar vult de redactie van Kijk op Acht het dorpsblad vijf 
keer per jaar met allerlei weetjes uit ons mooie dorp.  
Achtse verenigingen en stichtingen weten ons inmiddels goed te 
vinden. Ondanks corona in de laatste twee jaar is het iedere keer weer 
gelukt om een vol Dorpsblad voor u te maken. Maar eerlijk is eerlijk, 
de ene keer ging dat makkelijker dan de andere keer. Veel activiteiten 
en evenementen gingen niet door. 
 
Kruip eens in de pen! 
Nu de vooruitzichten beter zijn, verwachten wij weer kopij van u over 
alles wat voor ons dorp belangrijk is en over alles wat er op Acht te 
doen is.  
Wat wij als redactie ook leuk zouden vinden, is kopij van Achtenaren. 
Kruip eens in de pen en stuur ons een leuk verhaal over: een 
bijzondere hobby of beroep, een Achtse gebeurtenis, straat of 
buurtactiviteit, leuke verzameling… 
 
Positieve verhalen zeer welkom 
Stuur ons liever geen kopij over poepoverlast, burenoverlast 
enzovoort. Geen klaagzang dus, maar positieve verhalen, daar kijken 
we op Acht en als redactie enorm naar uit. Wel een voorbehoud: de 
redactie behoudt het recht om teksten aan te passen als dat nodig is 
voor de leesbaarheid enz. 
 
Tips en ideetjes 
Wij staan ook open voor tips en ideetjes. Dat kan zijn voor ons eigen 
Dorpsblad of voor een andere vereniging of stichting. Is het niet voor 
ons bestemd dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw idee op de goede 
plaats beland.  
Met uw hulp proberen wij ons Dorpsblad zo gevarieerd mogelijk te 
houden.   
 
E-mail: Redactie@kijkopacht.nl 
p/a: Emilie Wertheimlaan 15. 
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Scouting Dr. Albert Schweitzer 

 
 
 
Geen spullenbeurs…. 
Helaas kan de spullenbeurs van Scouting Dr. Albert Schweitzer niet 
doorgaan vanwege coronamaatregelen. 
Dit betekent dat wij geen spullen komen ophalen.  
Uiteraard gaan wij er vanuit dat de spullenbeurs volgend jaar op  
26 maart 2023 door kan gaan.  
 

We bedanken iedereen voor alle steun die geboden is en hopen 
volgend jaar een extra mooie spullenbeurs aan te bieden! 
 

Steun de scouting 
Wil je toch nog onze scouting steunen? Dan kan dat zeker! 
Meld jezelf aan als lid, je mag 3 x gratis komen kijken.  
De emailadressen van de diverse speltakken staan op onze website. 
Of kom eens kijken of er een vrijwilligerstaak is die goed bij je past. 
Je bent altijd welkom! 
 

Voor meer informatie  
Kijk op de vernieuwde website: www.dras8.nl  
of mail naar info@scoutingalbertschweitzer.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 

- 
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E.G.A Nederland 

 
 

 
 
 
 
 

Afvallen? Gewoon gezond leren eten! 
 
‘Gezonder, energieker, slanker’ is het motto van E.G.A Nederland of 
te wel de Eerste Goudse afslankclub. 
Al ruim veertig jaar hanteert E.G.A. dezelfde succesvolle methode 
voor mannen en vrouwen om gezond af te vallen. 
 
,,Heel het gezin kan er aan meedoen. Door het eten van gezonde en 
verantwoorde voeding voelen deelnemers zich energieker en fitter en 
gaan daardoor afvallen”, legt Gera Smetsers uit.  
Gera begeleidt de cursisten en is tevens ervaringsdeskundige. 
 

Eetwijzer 
 
E.G.A. werkt met een Eetwijzer. Het is een van de eerste stappen 
waar deelnemers mee beginnen. Hier staan de hoeveelheden in en 
welke voeding gegeten mag worden. ,,Het volgen van de Eetwijzer is 
het belangrijkst. Dat komt iedere week terug. Het eten is afwisselend 
en niemand lijdt honger”, aldus Gera. 
 

Hoe verloopt een bijeenkomst? 
 
Bij binnenkomst is altijd eerst het weegmoment. Het is een soort stok 
achter de deur. Daarna worden de resultaten met elkaar besproken. 
,,Iedere bijeenkomst bespreken we ook een onderwerp. Dat kan gaan 
over een voedingsmiddel of de mindset, wat heb je bijvoorbeeld nodig 
om stevig in je schoenen te staan? Alles gebeurt samen. Cursisten 
horen elkaars ideeën, helpen, stimuleren en motiveren elkaar.” 
 

Cursus 
 
De cursus van E.G.A is iedere woensdagavond in het Dorpshuis van 
18.30 tot 19.30 uur.  
Voor meer informatie of inschrijving bel of mail met Gera Smetsers 
via: 06 - 33 66 68 55 of gerasmetsersega@gmail.com 
Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje.  

Advertorial 
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Nieuws van ZorgSaam op Acht 

 
 
 

Koffieochtend op donderdag vervalt 
De wekelijkse koffieochtend van ZorgSaam op Acht wordt verplaatst. 
De bijeenkomst van ZorgSaam op Acht gaat onderdeel worden van 
de inloopmiddag in het Dorpshuis, georganiseerd door de Dorpsraad. 
Deze is op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Zij gaan weer starten vanaf 15 februari, eerst om de week. Alle 
inwoners van Acht zijn van harte welkom op deze dinsdagmiddag om 
elkaar te ontmoeten! 
  
 
 
 
 
 
 
Burenhulp 
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 enzovoort. 
Bent u inwoner van Acht en heeft u een vraag of heeft u wat hulp 
nodig, aarzel niet en bel ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u ook vrijwilliger worden? 
Stuur ons dan een mail. U bent van harte welkom. 
 
Meer informatie 
ZorgSaam op Acht 
Tel: 06 - 57 98 92 26 
E-mail: zorgsaamopacht@gmail.com  



2
4

 
Interview met Seniorenvereniging  
KBO-Acht 
 
 
 
Acht telt steeds meer 55+ ers en ‘echte’ ouderen. Sommigen zijn nog 
volop aan het werk; anderen hebben wat meer vrije tijd.  
Op die laatste groep richt KBO-Acht zich. Aan tafel bij uw redactie zit 
Lies Castelijns, de enthousiaste en actieve secretaris van KBO-Acht. 
Lies merkt dat de leden weer graag ‘de hort op willen’ en mensen 
willen ontmoeten nu de coronamaatregelen versoepelen.  
 
“Natuurlijk zijn we voorzichtig” zegt Lies “maar iedereen is welkom bij 
onze activiteiten, ook niet-leden”. In hoog tempo somt ze op wat KBO-
Acht zoal voor de leden en 55+’ers uit Acht organiseert.  
Te veel om op te noemen in uw Dorpsblad en variërend van belasting-
formulieren-hulp tot lezingen, luxe etentjes, kienen, dagtochten en 
diverse beweegactiviteiten. Alles staat op de website, maar een paar 
voorbeelden wil Lies graag in het zonnetje zetten.  
 
Wandel- en fietsgroep 
Onder de bezielende leiding van Ans van de Wijdeven en  
Thea Verbeek kunt u elke woensdag en donderdag om 10.00 uur  
mee gaan wandelen of fietsen vanaf het Dorpsplein. “In de winter 
gaan ze meestal wandelen en in de zomer fietsen, met natuurlijk met 
een gezellige koffiepauze”. Zes keer per jaar fietsen ze een dagtocht 
van ± 40 km. Tijdens die fietstocht gaan ze lunchen.  
“Die bestellen Ans en Thea al tijdens de koffie. Dus als de fietsers 
aankomen dan staat de lunch meestal al klaar”. 
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Jeu-de-boules 
Zodra het goed weer is, rond half maart – begin april, regelt Willemien 
Vervoort elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur de Jeu-de-boules 
– activiteit op de banen aan de achterzijde van het Antonius.  
Er zijn genoeg ballen voor iedereen die wil doen. Willemien nodigt u 
hierbij van harte uit om te komen kijken of een keer mee te doen.  
U bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De K van KBO 
KBO is de afkorting van Katholieke Bond van Ouderen, maar de k is 
niet zo belangrijk meer vertelt Lies. Zo heet onze kerstbijeenkomst nu 
gezelligheidsbijeenkomst. “De KBO staat voor gezelligheid, informatie 
en belangenbehartiging en iedereen is welkom”. 
 
 
Belangenbehartiging 
KBO komt samen met andere (ouderen)organisaties ook op voor de 
belangen van ouderen.  
 
 
Activiteiten en meer informatie 
Kijk daarvoor op de website van Acht, www.acht.nl 
(klik in de menubalk op ‘organisaties’ en vervolgens op KBO-afdeling 
Acht) of op www.kbo-brabant.  
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Politie 

 
 
 

Dit keer een artikel over een helaas erg actueel onderwerp, namelijk 
‘zedenzaken’, geschreven door een collega van onze wijkagent Jan 
Maarten Bijnnen.  
 
Even voorstellen 

 
De strafbare feiten waarvoor de Teams Zeden en Kinderporno ingezet 
kunnen worden zijn o.a.; verkrachting, aanranding, ontucht met 
minderjarigen, sexting, grooming (digitaal kinderlokken) openbare 
schennis (je geslachtsdeel laten zien), kinderporno, 
kindersekstoerisme, dierenseks/dierenporno. Zaken die veel impact 
hebben op een slachtoffer en zijn of haar omgeving.  
Zedenrechercheurs zijn dan ook extra opgeleid om dergelijke zaken  
te mogen behandelen.  
 
Zorgvuldig werken 
Elke zaak wordt door ons zorgvuldig in behandeling genomen.  
Per geval bepalen we of er sprake is van een acute situatie.  
Denk hierbij aan een gevaarlijke situatie of het veilig stellen van 
sporen. Soms is er sprake van een bijzondere situatie zoals 
bijvoorbeeld een grootschalige zedenzaak of als de verdachte een 
maatschappelijke of publieke functie bekleedt. Vooral als er 
maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan werken we veel samen 
met onze wijkagenten. Zij zijn de ogen en de oren van de straat en 
kennen de bewoners en hun werkgebied.  
Door samen na te denken proberen we altijd tot het beste resultaat  
te komen voor het slachtoffer en escalatie in de wijk te voorkomen. 
Beeld je eens in wat het met je doet als je zelf misbruikt wordt of je 
kind bijvoorbeeld wordt misbruikt op school,  

 
Lees verder op pagina 29 

 Mijn naam is Ineke Beuving en ik ben als 
leidinggevende werkzaam bij Team Zeden. 
Wij werken nauw samen met het Team 
Kinderporno en Kindersekstoerisme.  
We werken ook regelmatig samen met onze 
wijkagenten. Waarom? Omdat we elkaar 
kei hard nodig hebben! 
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Politie 
(vervolg) 

 
of door de sportinstructeur, de rijschoolleraar en ga zo maar door. 
Niets is ons vreemd en alles komen we tegen! Samen met onze 
collega’s op straat en Team Zeden pakken we deze zaken op. Ik ben 
maximaal trots op mijn collega’s!  
 
Iets melden of hulp vragen 
Ben jij slachtoffer van seksueel misbruik? Vermoed je kindermisbruik? 
Ben je als kind misbruikt of wil je kindersekstoerisme melden? Geef 
dit dan door via 0900-8844 of kijk eens op: www.politie.nl/themas/
seksueel-misbruik.nl  
 
Wil je wel hulp maar wil je (nog) niet met de politie praten?  
Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld  
telefoon: 0800-0188. 
 
Meer weten? Check ons Instagram account: 
politie_teamzeden_oostbrabant en stuur een bericht. 

Nieuwtjes Markt op Acht  
Wisseling van kraamhouders 
Helaas hebben de groenteboer en de notenboer doorgegeven dat ze 
niet meer naar Acht komen. De groenteboer heeft een markt dichter 
bij huis gekozen en de notenboer had niet genoeg personeel. We zijn 
nu weer op zoek naar nieuwe ondernemers voor de markt. Mocht je 
toevallig iemand weten, mail dit dan door aan: sylviaburg@hotmail.nl 
dan kan ik hen benaderen. 

 

Besluit Gemeente 
De gemeenteambtenaren zijn ondertussen hard aan het werk om een 
beslisdocument op te stellen voor het college van B&W.  
Daarvoor zijn de gebiedscoördinator, een medewerker van 
verkeersveiligheid, de wijkagent, een afgevaardigde van de 
Dorpsraad en omwonenden op vrijdag 28 januari bij elkaar geweest 
om de verkeerssituatie te bekijken. De uitslag hiervan wordt verwerkt 
in het beslisdocument en aangeboden aan B&W. 
 
 

Lees verder op pagina 31 

karin
Notitie
.nl weghalen na misbruik
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Nieuwtjes Markt op Acht 

(vervolg) 
 
Aggregaat 
Als de markt officieel is, en dat is binnen drie maanden, dan wordt er 
actie ondernomen om twee stroomkasten te plaatsen. Deze 
stroomkasten vervangen het dure, vervuilende en herrie makende 
aggregaat op het plein. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
 
Art de markt-bakker 
Van veel Achtenaren hoor ik dat ze graag willen dat de bakker ook om 
10.00 uur aanwezig is op de markt. De bakker heeft daarvoor een 
(extra) wagen nodig. Hij is op dit moment bezig met de overname van 
een wagen. Dit houdt nogal wat in, en hij doet zijn best dit snel 
geregeld te krijgen. Mocht de wagen niet lukken, dan gaan we op zoek 
naar een andere markt-bakker. Maar we hopen dat dit niet nodig is en 
dat Art blijft. Hij is tenslotte samen met mij initiatiefnemer van de 
markt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en ideetjes 
Natuurlijk sta ik open voor allerlei tips en ideetjes, geef ze aan mij door 
en in de volgende Kijk op Acht kan ik daar antwoord op geven. U kunt 
mailen aan: sylviaburg@hotmail.nl 
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 Kerknieuws St. Antonius Abtkerk 
 
 
 
 
Beste Achtenaren, 
 
Namens de RK parochie St. Petrus Stoel zijn wij voor de  
St. Antonius Abtkerk op zoek naar enkele vrijwilligers: 
 

1. Mannen of vrouwen die 1x per week 1 of 2 uurtjes over 
hebben om samen met de nog enig overgebleven 
vrijwilligster de kerk schoon te houden. Werktijden naar eigen 
tijd in te delen en/of in overleg met de nu nog als enige 
overgebleven vrijwilligster en coördinator cleaning  
St. Antonius Abtkerk. Uw achtergrond in geloof is 
onbelangrijk. 
 

2. Ook zijn we op zoek naar mensen die de eerste 
vrijdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur het 
KTC (Kerk Tref Centrum) kunnen bemannen. 
Hierbij is enige kennis van het Katholieke geloof wel 
wenselijk.  

 
 De werkzaamheden zijn o.a.: 

a) mails lezen en indien mogelijk beantwoorden 
     printen enz. 
b) binnenkomende telefoontjes aannemen 
c) misintenties aannemen en inschrijven in de parochie-

agenda 
d) vragen van parochianen indien mogelijk beantwoorden 

of gegevens vragen en doorgeven om deze zo snel 
mogelijk te beantwoorden enz. 

 
3. Iemand die op zondag de Mariakapel wil sluiten.  

 
 
Meer informatie 
Daarvoor kunt u mailen naar: ktc.antonius@petrus-ehv.nl 
 
Alvast bedankt namens pastoor Goris en medewerkers 
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Buurtpreventie Acht 

Terugblik op 7 jaar buurtpreventie op Acht  
 
 
 

Het is al weer sinds maart 2015 dat we in ons mooie dorp actief zijn 
met buurtpreventie. Een fantastisch team van meer dan 60 
enthousiaste vrijwilligers zorgt dagelijks voor de veiligheid en 
leefbaarheid op Acht. Wandelen of fietsen, bij mooi weer maar ook 
met regen en harde wind of als het juist erg heet is. Het is heel 
bijzonder om zo met elkaar te kunnen werken en iets moois op te 
bouwen voor de gemeenschap van Acht. Nu we inmiddels 7 jaar 
draaien, is buurtpreventie niet meer weg te denken in Acht. 
 
Wat hebben wij bereikt in de afgelopen jaren? 
Het grootste compliment wat wij steeds horen is dat men graag in 
Acht wil wonen. Het gevoel van veiligheid en leefbaarheid zorgt voor 
een fantastische binding tussen de bewoners. Het kerkplein is rustig, 
zonder hangjongeren die veel troep achterlaten, dealen en kinderen 
en volwassen intimideren. Natuurlijk hebben de ouders zelf hier ook 
voor gezorgd. 
 
Gelukkig zijn er heel weinig woninginbraken. Elke inbraak is er één 
teveel, maar we zijn er in geslaagd om weinig last te hebben van het 
inbrekersgilde. Ook hier geldt dat u als bewoner daar veel zelf aan bij 
kunt dragen. Goede verlichting en hang- en sluitwerk helpen enorm. 
Huisnummers die goed zichtbaar zijn, helpen ook om snel hulp te 
krijgen, niet alleen bij een inbraak maar ook bij brand of wanneer de 
ambulance moet komen. 
 
Hoe doen we dat? 
Allereerst werken we erg goed samen met onze wijkagent,  
de wijkboa, de gemeentelijke gebiedscoördinator en de Dorpsraad. 
We overleggen regelmatig over alle zaken die te maken hebben met 
veiligheid en leefbaarheid. Verder geven onze buurtpreventen veel 
meldingen door via de BuitenBeter app van defecte lantaarnpalen, 
losliggende stoeptegels, boomwortels die uitsteken, zwerfafval en 
onkruid. 
 

 
 
 
 

Lees verder op pagina 37 
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Buurtpreventie Acht 

(vervolg) 

 
 
 

De Whatsappgroepen werken heel erg goed om snel door te kunnen 
geven dat er een verdachte situatie is. Het heeft de politie al meerdere 
keren geholpen om personen aan te houden en na te gaan of er iets 
niet klopte. 
Wanneer bewoners een paar dagen of langer van huis zijn, bieden we 
de vakantieservice aan. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt, 
omdat we tijdens de afwezigheid de woning in de gaten houden. 
 
We doen ook nog allerlei andere activiteiten 
zoals:  

 Bij evenementen treden we op als 
verkeersregelaar; 

 voor de bewoners van het 
Antoniushuis bakken we gezellig 
appelflappen als dank dat wij daar 
welkom zijn met vergaderingen; 

 we hebben mezenhuisjes gebouwd en 
opgehangen tegen overlast van de 
processierups;  

 er zijn extra prullenbakken opgehangen;  
 we werken mee aan fietsverlichting acties. 

 
Al met al hebben we met onze vrijwilligers bij de buurtpreventie veel 
bereikt. Daar zijn we enorm trots op! Graag willen we u als inwoner 
erg bedanken voor het vertrouwen, en zijn we erg blij met de donaties 
die wij de afgelopen jaren hebben ontvangen. 
 
 
Annelies Siepel en  
Paul van Dooren,  
coördinatoren 
 
E-mail:  
buurtpreventieacht@icloud.com 
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Meedoen in de wijken 

Help jij mee eenzaamheid aan te pakken? 
 
 

In de huidige coronatijd zijn veel mensen eenzaam, o.a. Eindhovense 
inwoners van buitenlandse afkomst die de Nederlandse taal niet goed 
beheersen. 
Onze vrijwillige taalcoaches geven deze groep gratis (online) 
taallessen en helpen daarmee deze eenzaamheid te verminderen. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwillige coördinatoren, die het contact tussen 
taalcoach en deelnemer tot stand brengen en dit taaltraject 
begeleiden.  
 
Hoe kun je dit doen? 
Door het organiseren van het gehele proces rondom de taalgroepen: 
samenstellen en opstarten van groepen, contacten onderhouden met 
en begeleiden van de taalcoaches groepen, bewaken van de 
voortgang, het afsluiten en evalueren van de taaltrajecten, het 
informeren en regelen van de eventuele doorstroom naar een 
vervolgtraject. 
 
Je werkt zowel op kantoor als in de wijk. Je bent flexibel qua inzet.  
In principe vragen we je 8 uren per week beschikbaar te zijn.  
Je hebt een groot inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de 
doelgroep. Je vindt samenwerken leuk, maar kunt ook zelfstandig  
aan de slag gaan. Je staat er nooit alleen voor, want om de week is  
er op kantoor een overleg met alle coördinatoren en je wordt 
ondersteund door een professionele kracht.  
 
Wil jij ook je steentje bijdragen in het aanpakken van eenzaamheid  
en voel je je aangesproken door één van de genoemde vacatures,  
ga dan naar onze website: www.meedoenindewijken.nl 
 
Secretariaatshulp 
Ook zoeken wij een vrijwillige medewerker secretariaat, die het 
secretariaat en daarmee de rest van de organisatie ondersteunt. 
 
Meer informatie 
Op www.meedoenindewijken.nl vind je meer informatie over het 
project Meedoen in de Wijken en kun je het aanmeldformulier 
invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 
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Sint Nicolaasvereniging Acht 

 
 
 

Beste Achtenaren,  
 
Onze vereniging kijkt terug op een zeer geslaagd Sint Nicolaasfeest  
in 2021. Ondanks alle beperkingen vanwege corona, was er toch nog 
de mogelijkheid om de Sint op de gebruikelijke manier in te halen.  
De Sint, de leden van onze verenging, maar vooral ook alle Achtse 
kinderen waren blij dat vrijwel alles door mocht en kon gaan. 
Met de vele zelftesten wisten we ervoor te zorgen dat de Sint na het 
inhalen ook nog de nodige huisbezoeken kon afwerken en dat hij in 
goed overleg met het schoolbestuur ook de kinderen van de 
basisschool en die van Dikkie & Dik kon bezoeken.  
En waren dus de kinderen de grote winnaar! 
 
Ook de Sint was bijzonder blij dat juist de bezoeken wel mochten 
doorgaan en hij genoot weer zichtbaar van alle blije gezichtjes, mooie 
tekeningen en van alle liedjes en voordrachtjes. Vanwege corona kon 
het bezoek aan het Antonius niet doorgaan, maar was de 
gebruikelijke uittocht op 6 december weer wel mogelijk. 
 
Intussen is het 2022 en zoals we al eerder hebben aangegeven is 
2022 ons jubileumjaar. Honderd jaar Sint Nicolaas op Acht, dat is 
uniek. Daarom wil onze vereniging dat ook gaan vieren met uiteraard 
alle kinderen en alle donateurs die ons in al die jaren zo hebben 
gesteund.  
 
We bellen elk jaar weer bij alle Achtenaren aan, en geloof het of niet, 
maar bijna iedereen vindt dat een prachtig initiatief en we krijgen dan 
ook in bijna alle gevallen een bijdrage. Daarvoor zijn we uiteraard heel 
dankbaar, want zonder die steun zou onze vereniging er allang niet 
meer zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lees verder op pagina 43 
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Sint Nicolaasvereniging Acht 

(vervolg) 
 
 

Omdat we dit jaar groots willen uitpakken wisten we dat we extra 
inkomsten moesten genereren en daarom hebben we enkele jaren 
terug de “Club van 100” opgericht. Iedereen kan en mag zich 
daarvoor aanmelden, gezinnen, vriendengroepen, buren, bedrijven 
het maakt niet uit hoe; je maakt eenmalig € 100,- over en wij zorgen 
dat je op ons grote bord komt te staan.  
Intussen zitten we al op 55 deelnemers en wij vinden dat we toch 
minimaal op 100 deelnemers moeten kunnen uitkomen.  
U kunt ons steunen door een bijdrage aan NL95 RABO 0113 7191 08. 
T.n.v. Sint Nicolaasvereniging Acht. 
 
Om ons feest nog wat extra 
glans te geven vragen wij 
aan de Achtenaren of er 
nog (oude) Sint Nicolaas 
filmopnames of foto’s zijn 
die wij mogen gebruiken 
tijdens een tentoonstelling 
in het Dorpshuis.  
Hoe ouder hoe beter, maar 
we zijn met alles blij.  
 
U kunt mailen aan: 
sinterklaasopacht@outlook.com 
 
Noteer een paar belangrijke data: 

 Zaterdag 10 september: Spelletjesmiddag voor alle Achtse 
kinderen van 0 - 12 jaar (basisschool) 

 

 Zondag 13 november: Inhalen Sinterklaas en tentoonstelling 
van films/foto’s in het Dorpshuis 

 

 Zaterdag 03 december: Receptie toegankelijk voor alle 
Achtenaren (14.00 – 16.00 uur) 

 

 Zaterdag 03 december: Receptie speciaal voor de leden van 
de “Club van 100” (16.30 – 18.00 uur) 

 

 In de Sinterklaasperiode 2022: Sinterklaas (toneel) 
voorstelling in het Dorpshuis  

 
Sint Nicolaasvereniging Acht 
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  COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  

 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

  

Sluitingsdatum kopij volgende uitgave: 22 maart voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 8 april. 
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 

Februari 
 18/19 Kijk op Acht uitgave wordt 
  bezorgd 
18/19 Feestavond Achtse revue 
 
 

Maart 
 8 Dorpsraadvergadering 
  in het Dorpshuis 
18/19 Feestavond Achtse revue 
 

 Dorpshuis: Alle dinsdagen inloopmiddag  

 Dorpshuis: 1
e
 en 3

de
 woensdagmiddag Repair Café 

  14.00-17.00 uur 

LET OP: 
 

Vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat activiteiten  
niet doorgaan 

karin
Ingevoegde tekst
18 19 februari feestavond moet weg

Sylvia
Notitie
Feestavond bij 18/19 februari weghalen
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