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April - Mei - Juni 
 
 

Bloesemdagen 
 

Maria ter Dommele 
 

Concert op de kiosk 
 

Nieuw lid Dorpsraad 
 

Oranje Jeu-de-Boules  
 

Welkom in de boomhut 
 

Achtse Revue mocht weer 
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Van de redactie  
Hoopvolle lente?  

 
Tussen de laatste vergadering van uw redactie en het drukken van 
deze uitgave van Kijk op Acht ‘ontplofte’ de bloesem van de 
magnoliabomen. Elk voorjaar verandert ons dorp weer in een groene 
oase, de vogels laten zich weer volop horen, de Achtse verenigingen 
plannen hun activiteiten en in uw Dorpsblad maken we daar graag 
veel pagina’s voor vrij.  
 
Ook in deze uitgave paste alles er maar net in!  
In deze Kijk op Acht kunt u ook kennis maken met twee zeer actieve 
vrouwen. Uw redactie was bij beiden ‘op de koffie’. Een van de dames 
is toegetreden tot de Dorpsraad. In dit blad leest u ook wat de 
plannen van de vernieuwde Dorpsraad zijn.  
 
Een hoopvolle start van de lente dus, al viel het ons op dat er nog niet 
veel ‘grote’ activiteiten van start gaan. Nog geen Koningsdag-
activiteiten of Foodtruck-festival dus. Het lijkt er op dat we er nog een 
beetje aan moeten wennen ‘dat alles weer mag’.  
 
Uw redactie herkent dat. We zijn blij dat we elkaar weer ‘in het echt 
kunnen zien’ en dat we weer een ‘normale’ redactievergadering 
kunnen houden. Maar ook houden we - als we er op tijd aan denken! 
–  netjes 1½ meter afstand. Voorkomen is immers beter dan … 
 
Intussen is er niet zo heel erg ver bij ons vandaan zeker geen sprake 
van een hoopvolle lente. Op TV zien we dat daar geen 
magnoliabomen ‘ontploffen’, maar verwoestende bommen.  
 
De verenigingen hebben hun handen vol aan het opvangen van 
dorpsgenoten en stedelingen. Uw redactie kan het niet bevatten,  
hoe kan zo’n hoopvolle lente ‘ineens’ omslaan in zo veel ellende.  
Hopelijk keert het tij snel. We wensen u en hen dan ook een 
hoopvolle en veilige lente toe.  
 
Uw kopij voor het zomernummer van 17 juni kunt u tot dinsdag  
31 mei 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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Sam’s Kledingactie schoolkinderen Oeganda 
 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal 
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen 
halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor 
hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij  
‘na corona’ weer terug naar school kunnen. Oeganda is een van de 
landen met een groot aantal niet-schoolgaande kinderen.  
 
Vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben is de 
armoede groot en missen ze noodzakelijke inkomsten als hun 
kinderen naar school zouden gaan. Cordaid helpt deze ouders door 
ze een steuntje in de rug te geven.  
 
Actiedag in Acht zaterdag 9 april 
Kleding en schoenen die u niet meer draagt, maar waar iemand 
anders misschien nog wel blij van wordt, kunt u op 9 april van  
10.00 - 13.00 uur inleveren bij het Dorpshuis, Lekstraat 4.  
De Sam’s vrijwilligers zijn dan aanwezig. Kapotte en vuile kleding, 
speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen 
zij helaas niet aannemen. 
 
Meer informatie 
Dhr. P. van Dijk, de plaatselijke actiecoördinator, vertelt u op 
9 april graag meer over de actie.  
Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? 
Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl 
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Hoogstamboomgaard 
Bloesemdagen  

 
Beste fruit-vrienden, 
 
Het is weer tijd voor de Bloesemdagen, de bloesemtijd van ons fruit 
komt er weer aan. Wie wil kan de bloesem komen bekijken tijdens de 
open dagen in Hoogstamboomgaard Acht op 
 

zaterdag 9 en 23 april van 11.00 tot 12.30 uur. 
 
De Hoogstamboomgaard Acht is een Gemeentelijk Monument.  
De boomgaard is aangeplant rond 1900, is 1,4 ha groot en telt  
350 fruitbomen en struiken. De hoogstamboogaard is toegankelijk via 
de poort bij de kruising van de Gebroeders Ganslaan en de  
Jo Goudkuillaan, vlakbij de Boschdijk.  
 
Aanmelden 
Laat even horen of je komt. De entree is gratis. 
Stuur een e-mail naar: Boomgaard.Acht@outlook.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Wijnen 
Stichting Hoogstam Boomgaard Acht 
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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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Maria ter Dommele: ‘n bijzonder beeld 
 
Rond 1850 werd door molenaar Johan Notten van de Woenselse 
watermolen of zijn knecht een eikenhouten Mariabeeld opgevist.  
Dit verweerde beeld was vermoedelijk afkomstig van klooster 
Mariënhage en is waarschijnlijk tijdens de beeldenstorm in de 16de 
eeuw in het water terechtgekomen. Daar heeft het bijna 3 eeuwen  
in gelegen. Aanvankelijk wilde men het beeld verbranden, maar de 
molenaarsvrouw herkende de contouren van een Mariabeeld met 
kindje Jezus op de arm en gaf het beeld een plaats in huis.  
Kort daarop werd de molenaar ziek. Er werd door het gezin gebeden 
tot Maria en de molenaar genas.  
 
Afstammelingen van Johan Notten, waarvan er nog steeds in de 
parochie wonen, kennen de geschiedenis na anderhalve eeuw nog 
altijd. Het sterk verweerde één meter hoge beeld werd in  
de jaren ’30 door de familie overgedragen aan de parochie van 
Fellenoord. Het beeld werd gerestaureerd en gepolychromeerd 
(in kleur geschilderd) en stond tot 1973 in een kapel van de  
Sint Antoniuskerk als ‘Onze Lieve Vrouw van Fellenoord’.  
 
Toen deze kerk van Fellenoord gesloopt werd is het beeld 
overgebracht naar de Sint Pauluskerk aan de Boschdijk.  
Toen ook deze kerk sloot, werd het beeld overgebracht naar de  
Sint Petruskerk en kreeg het een plaats in de Mariakapel achter in  
de kerk. Dankzij een weldoener is deze Mariakapel in 2015 verbouwd 
zodat ze ook overdag open kan zijn. Uit onderzoek bleek later dat het 
bijzonder beeld al uit de 15de eeuw dateert. 
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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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Stichting Jeugd Belangen 

 
 

Activiteiten Stichting Jeugdbelangen Acht  
Het kan en mag weer! Wij hebben weer een aantal leuke activiteiten 
op de planning staan de komende periode. 
 
Zaterdag 16 april: Paaseieren zoeken! 
Kinderen t/m groep 4 kunnen op 16 april om 9.30 uur naar het  
Hof van Acht (naast het Dorpshuis) komen om paaseieren te zoeken. 
Papa en mama mogen mee komen helpen.  
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
Vanaf 11.00 uur kan er weer gespeurd worden naar gouden eieren 
door kinderen uit groep 5 t/m 8. Om 11.00 uur wordt de locatie van de 
verstopte eieren bekend gemaakt op de deur van het Dorpshuis.  
 
NB: Deelname is altijd op eigen risico. 

Oproep! 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die graag iets voor de 
kinderen op Acht willen betekenen. Wij zoeken mensen die ons 
bestuur willen helpen versterken. Wil je graag meedenken en mee 
organiseren met onze activiteiten, dan horen we dat graag!  
Spreek ons aan of stuur een mail maar achtsjb@gmail.com 
 
Meer info: zie www.sjbacht.nl  
of volg SJB op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht 
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Oranje Jeu-de-Boules festijn Acht 

 Koningsdag woensdag 27 april  
  
 

Na twee jaar stil te hebben gezeten pakken wij de draad weer op om 
het Oranje Jeu-de-Boules festijn te organiseren om de deelnemers 
een leuke en sportieve dag te geven.  
Wij zijn er klaar voor, u ook! 
 
Menigeen onder ons gaat deze datum noteren en gaat de ballen 
alvast poetsen om aan dit festijn deel te nemen. En geef ze eens 
ongelijk, want het is een leuke happening om samen met elkaar een 
leuke, en op een sportieve manier invulling te kunnen geven aan deze 
dag.  
 
Mocht je deze uitdaging ook aan willen gaan, dan nodigen wij je van 
harte uit om aan dit recreanten doubletten toernooi deel te nemen. Dit 
festijn op Acht is al jaren een groot succes bij boulers uit alle 
windstreken. Zelfs spelers van over de grens nemen met veel plezier 
deel aan dit toernooi.  
 
Op verschillende ondergronden wordt er gespeeld. Hierdoor maakt 
iedereen evenveel kans op een prijs. Ons motto is dan ook: 
 

 
“Meedoen is belangrijker dan winnen,  

stilzitten is ook niets gedaan!” 
 
 
Aanmelden c.q. inschrijven kan op de dag zelf: 
Dorpshuis Acht van 9.30 tot 10.20 uur 
Lekstraat 4 Tel.nr. (040) 262 14 06 
Aanvang van het toernooi: 10.30 uur 
 
De te winnen prijzen zijn in waardebonnen. 
De kosten bedragen € 10,00 per doubletten  
(betaling bij inschrijving). 
 
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij: 
Nico van der Heijden 
Tel.nr. (040) 262 37 18 / 06 – 22 73 56 94 
E-mail : n.vanderheijden53@chello.nl 
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IVN-wandelingen  

in Eindhoven Noord 
 
 

Met enige regelmaat krijgen wij van omwonenden de vraag of het IVN 
dit jaar in Eindhoven weer publiekswandelingen met een gids in de 
natuur organiseert. Het antwoord is vanzelfsprekend: JA!  
We zijn blij dat dat nu weer zonder beperkingen kan dus we trekken er 
weer op uit met eenieder die hiervoor belangstelling heeft. Voor wat 
betreft Eindhoven Noord staan voor dit voorjaar de volgende 
wandelingen gepland: 

 Landgoed de Grote Beek:  
zondag 1 mei van 10.00 tot 12.00 uur.  
Start op het landgoed bij De Tuin, parkeerplaats 12a; 

 Aanschotse Beemden:  
zondag 3 juli van 10.00 tot 12.00 uur.  
Start aan het einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan 

 
Genneper-parken. 
Mocht u het leuk vinden om ook eens ergens anders en wat verder 
weg met ons mee te lopen:  

  zaterdag 21 mei wandelen we met publiek door Genneper-
 parken.  
 Start: om 10.00 uur bij de Genneper-watermolen 

 
Meer informatie 
Voor het volledige programma is het handig om nu en dan te kijken op 
onze website (gewoon IVN Eindhoven googelen).  
 
Wij hopen u weer te zien bij de wandelingen. 
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Bridgeclub Prinsejagt 

 
Bridgeclub Prinsejagt heeft plaats voor nieuwe leden.  
Na corona is het ledental fors teruggelopen.  
Wij spelen op donderdagavond, aanvang 19.45 uur, tot 23.00 uur in 
buurthuis de Hoeksteen, Woensel, Gerretsonlaan 1a.  
 
Belangstellenden kunnen een aantal avonden op proef komen spelen, 
liefst met partner. 
 
Meer info gewenst? 
Neem contact op met Gregor Janssen,  
E-mail:   g.janssen108@upcmail.nl 
Tel:        06 – 29 15 57 61 

Collectant Longfonds? 
 
 

Van 16 t/m 21 mei 2022 organiseren we weer de collecte voor het 
Longfonds in ons mooie dorp Acht. Daar hebben we jullie hulp als 
collectant voor nodig! We zijn daarom op zoek naar enthousiaste 
collectanten die een uurtje van hun vrije tijd mee willen collecteren.  
Je kunt zelf bepalen wanneer je in de collecteweek de route loopt. 
Ook kinderen kunnen onder begeleiding van een volwassene mee 
gaan collecteren. 
 
Doe je mee?  
Stuur dan een mail naar: 
Jacquelinewithaar@gmail.com 
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Ontdek jouw talent en  
kom tot bloei in Acht! 

 
Buurt in Bloei is een initiatief van WIJeindhoven om mensen te 
stimuleren zich in te zetten voor zichzelf, de ander, het dorp of de 
stad. Dat doen we omdat we willen dat iedere inwoner van Eindhoven 
mee kan doen in zijn of haar buurt. Om dit te bereiken is er een team 
‘verbinders’ actief in alle wijken van Eindhoven. 
 
‘Verbinders’ in Acht 
In Acht zijn dat Linda van de Griendt en Suzan Pennings. Zij stellen 
talenten centraal en helpen je daarmee graag op weg naar een 
passende plek waar je talent tot bloei komt. Zij hebben contact met 
actieve vrijwilligers en organisaties in Acht en daarbuiten zodat zij jou 
direct in contact kunnen brengen met de juiste mensen. Weet je nog 
niet goed wat jouw talenten zijn of wat je zou willen doen? Hiervoor 
organiseren Linda en Suzan gratis talentensessies en trainingen 
waarin je meer leert over jezelf, je talent en je wijk. 
 
Ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Wil je graag meer inwoners uit de wijk aan jouw organisatie 
verbinden? Kun je hulp gebruiken van vrijwilligers? Of heb je advies 
nodig over de inzet van vrijwilligers in jouw organisatie?  
Neem contact op met ‘verbinders’ Linda (links) of Suzan (rechts); hun 
telefoonnummer vind je op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Zij kunnen met je meedenken en je in contact brengen 
met passende organisaties of (potentiële) vrijwilligers uit de directe 
omgeving.  
 
 

Lees verder op pagina 21 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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Ontdek jouw talent en  
kom tot bloei in Acht! 

vervolg 
 
Interesse of meer weten? 
Neem contact met Linda van de Griendt en Suzan Pennings op.  
E-mail: woenselachtaanschotinbloei@wijeindhoven.nl  
Tel:      (040) 238 89 98. 
 
Liever iemand persoonlijk spreken? Check dan de contactpagina  
Acht & Aanschot op www.wijeindhoven.nl voor alle inloopuren van 
WIJeindhoven in Woensel Noord.  

Houdt u van zingen, zing dan mee! 
 
Wist u dat er in Acht 2 koren zijn?  
De Cantorij St. Antonius Abt en het Gospelkoor Nova Canta. 
Beide koren staan onder de professionele leiding van mevrouw 
Jansen-Suha en zouden graag nieuwe leden willen verwelkomen. 
Zowel dames als heren zijn welkom. 

 

Koor de Cantorij zingt zondags tijdens de viering in de kerk van 
St. Antonius Abt. Zij zingen eenstemmige en meerstemmige missen 
en ook vaak meerstemmige liederen die passen bij de viering. De 
dirigente gaat steeds de uitdaging aan om nieuwe muziek in te 
studeren, zodat het koor up-to-date blijft. Ook zingen zij bij de 
kerkelijke feestdagen. Dit jaar zingen zij op 14 april de Witte 
Donderdagviering in de St. Petruskerk en met Pasen in de kerk van 
St. Antonius Abt in Acht.  

 

De Cantorij repeteert iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur 
in de St. Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4, waarbij in de pauze ook 
koffie of thee geschonken wordt met vaak iets lekkers erbij. 
 

Lees verder op pagina 23 
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Houdt u van zingen, zing dan mee! 

Vervolg 
 

Gospelkoor Nova Canta  
Een enthousiast koor dat gospelliederen zingt in verschillende talen, 
zowel in het Engels, Spaans, Frans en Afrikaans. Het zijn vaak 
ritmische liederen waarbij je vanzelf gaat mee bewegen.  
Ook zingen zij vaak bekende gospels en het is heel leuk om te doen.  
Nova Canta zingt ongeveer 5 x per jaar een gospelviering in de kerk, 
maar ook bij speciale gelegenheden of op andere locaties. 
Dit jaar zingen zij op 16 april de Paaswake in de kerk van Acht.  
Op zondag 24 april is een gospelviering.  
Op 25 april vertrekt het koor naar Hongarije om daar een 
gospelviering te zingen in de kerk ‘St. Gellert’ in Boedapest, waarbij 
pastor Johan Goris ook zal assisteren in de viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Gospelkoor Nova Canta (zie foto) repeteert iedere 
donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur in de kerk.  
 
Meer informatie, een keer kijken 
Heeft u na de lockdown weer eens zin om iets leuks te gaan doen en 
te gaan zingen, kom dan gerust eerst eens kijken en luisteren op de 
repetities. U bent van harte welkom.  
 
Bel of mail even als u komt! 
E-mail: jennybun@on.nl  
Tel: (040) 26 24 774 of 06 - 22 35 82 11 



2
4

 
Interview met een stoere Achtse 
 
Dit keer is uw redactie ‘op de koffie’ bij Danny van den Hoogen.  
We praten met haar over haar werk bij het Antonius,  
haar vrijwilligerswerk en vooral over haar werk als ambulance-
chauffeur bij de Spoedpost. Ook de ‘corona-tijd’ kwam ter sprake.  
Ook voor Danny, heel wat gewend in de zorg, was het een pittige tijd. 
“Maar, dat was het voor ons allemaal.” 
 
En ineens was daar… 
Danny werkt al ruim 30 jaar in de ouderenzorg, waarvan een groot 
aantal jaren bij het Antonius. Ze haalde er haar diploma’s en is 
intussen een ervaren zorgmedewerker. “En toen was er ineens 
corona, een ziekte waar we toen, begin 2020, nog niets van wisten. 
Die eerste periode was een hele hectische en gevaarlijke tijd. 
Gelukkig is dat nu achter de rug, althans voorlopig. Het virus is niet 
weg, dus de kans dat we er in de herfst en winter weer mee te maken 
krijgen blijft aanwezig”.  

 
Supersnelle, stoere auto 
Danny werkt sinds 5 jaar behalve bij het Antonius ook als 
ambulancechauffeur voor de spoedpost van de huisartsen.  
Haar werk daar begint zodra de huisartsen vrij zijn. Ze rijdt dan in 
deze stoere auto’s van Broeder de Vries-ambulancezorg en brengt 
daarmee de spoed-arts naar een noodsituatie.  
“Broeder de Vries was een pionier voor de ambulancezorg in 
Nederland. Onze auto’s staan bij de ziekenhuizen. Daarin zit alles wat 
de ‘spoedarts’ nodig kan hebben, behalve een bed”. Met deze auto 
rijdt Danny desnoods met gillende sirene, dwars ‘door rood’ en tot 40 
km harder dan alle ‘gewone’ weggebruikers. “Maar natuurlijk alleen 
als het veilig is”.  
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“Helaas treffen we nog steeds heel erg zieke coronapatiënten aan, 
meestal niet gevaccineerd. Laatst nog een patiënt van pas 45 jaar,  
die enorm benauwd was en een gevaarlijk laag zuurstofgehalte in het 
bloed had. Intussen weten we door ervaringen met andere patiënten 
dat het nog maar de vraag is of zo iemand ‘er door komt’.  
Dat is zo triest….” 
 
Behalve bij ‘het rijden’ helpt Danny de arts bij de zorg. “Dan komt mijn 
ervaring in de zorg goed van pas, zeker als elke seconde telt”.  
 
En daarna? 
Uw redactie is onder de indruk en vraagt Danny hoe ze dit zware werk 
volhoudt. Daar hoeft Danny niet lang over na te denken. “Omdat het 
om noodoproepen gaat, kom ik veel heftige situaties tegen. Meestal 
kan ik het goed van me af zetten. Als ik weer thuis ben maak ik op m’n 
gemak bij een kopje thee de roosters nog even en dan ‘is het klaar”.  
 
Roosters? “Ja, dat hoort er bij 
want ik ben ook leidinggevende. 
Samen met mijn collega Tijs zijn 
wij verantwoordelijk voor  
4 posten, Geldrop, Helmond, 
Eindhoven en Veldhoven.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lees verder op pagina 27 
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Interview met een stoere Achtse 

vervolg 
 
En tussendoor… 
Wie denkt dat Danny genoeg om handen heeft met 2 banen, een 
gezin met twee (bijna) volwassen kinderen en een hond heeft het mis. 
“Van huis uit kreeg ik mee dat het vanzelfsprekend is om 
vrijwilligerswerk te doen”. Vader en moeder Van den Hoogen waren 
tot voor kort actief voor Jeugdbelangen Acht (SJB).  
Jarenlang organiseerden zij met vele anderen clubs en activiteiten 
voor kinderen in het Dorpshuis. Ook organiseerden ze de 
carnavalsmiddag en de activiteiten op Koninginnedag. Danny is 
buiten Acht actief als medisch bestuurslid bij de ‘Rabobank 80 van de 
Langstraat’, een Kennedymars rondom Waalwijk.  
Samen met Tijs verzorgt zij alle medische hulp tijdens dit 
wandelevenement. 
 
Veel ‘Kracht op 8’ 
Het is uw redactie nog duidelijker geworden dat de familie Van den 
Hoogen veel voor Acht doet. Danny en een aantal andere actieve 
Achtse ‘40-ers’ besloten een aantal jaren geleden om Kracht op 8,  
op te richten. “We zijn een ‘faciliterend platform”.  
Uw redactie is verbaasd. Bij een platform denken we aan iets 
‘digitaals’ en voor ons zit iemand die duidelijk van aanpakken houdt. 
“Daar houdt ‘heel Kracht op 8 van’. We helpen bij de organisatie van 
de ‘nieuwere’ activiteiten zoals de Kerstmarkt, het Oktoberfest, de 
Dorps-quiz en het Foodtruck-festival op het Dorpsplein. We hopen dat 
dit allemaal weer kan gaan plaatsvinden”. 
 
Uw redactie wenst Danny en heel Kracht op 8 veel succes!  
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Achtse Revue 

Wat was het een feestje!  
  
In de vorige editie van het Dorpsblad lazen wij dat de redactie van  
Kijk op Acht het fantastisch zou vinden, wanneer de nieuwe 
Dorpsraad uit 3 mannen en 3 vrouwen zou bestaan.  
Dat is niet gebeurd, maar bij de Achtse Revue lukte het wel!  
In februari vond onze jaarvergadering plaats. Jos en Toon traden 
reglementair af. Karin en Rob werden gekozen. En zo bestaat ons 
bestuur dit jaar uit 3 mannen en 3 vrouwen! Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee. We gaan ons samen inzetten om er weer een mooi jaar 
van te maken!  
 
Dit jaar zijn we feestelijk begonnen op 18 &19 maart, tijdens de 
uitvoeringen van ‘The best of 35 jaar Achtse Revue’! Het was een 
groot feest op het podium, in de zaal en achter de schermen.  
Wat hebben we samen met alle bezoekers genoten!  
De avond bestond uit een bingo. Terwijl de bezoekers genoten van 
een drankje tijdens een informele sfeer werden er diverse sketches 
gespeeld en was er livemuziek van de Bekkersband. 
Tijdens de afterparty met de Budshaker-show werden we op beide 
avonden aangenaam verrast door optredens vanuit het publiek. 
 
Dank voor alle steun 
Het was voor ons allemaal geweldig om als vereniging weer samen 
een productie op de planken te brengen. De enthousiaste reacties op 
deze speciale editie vanuit het publiek waren de kers op de taart.  
Ook via deze weg willen we alle vrienden en sponsoren nogmaals 
hartelijk danken voor hun steun! 
 
Wij hebben er zin in! 
Wij gaan weer door naar de volgende productie. Dat wordt een 
samenwerking met de Sint Nicolaas vereniging om hun 100 jarige 
bestaan te vieren. Wij hangen dan graag samen met hen de slingers 
weer op om er een feest van te maken.  
 
En … wij verwelkomen nog steeds graag mannen tussen de  
16 en 50 jaar jong! 
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Vernieuwde Dorpsraad 

Interview met Janny van der Heijden 
 
 
Geen verkiezingen en toch een nieuw raadslid 
Wellicht las u het in het ED: na de melding dat de kandidaten voor de 
nieuwe Dorpsraad zich konden melden, bleef het nogal stil. 
Behalve…, in ‘huize Van der Heijden’! Janny dacht er bij de vorige 
verkiezingen van 4 jaar geleden al over om zich kandidaat te stellen. 
“Toen paste het ‘nog niet in de agenda’, maar nu onze kinderen 
(bijna) de deur uit zijn, heb ik er tijd voor en ik wil me graag inzetten 
voor Acht. Omdat Rubeena Sharif terugtrad, kon ik toetreden.  
De andere leden van de ‘vorige’ Dorpsraad’ hadden al aangegeven 
dat zij door wilden gaan. Daarom waren er geen verkiezingen”.  

 
Ideeën voor Acht 
Janny werkt 4 dagen per week bij ‘de Provincie’ maar wandelde 
tijdens het ‘thuiswerken’ veel door Acht. “Toen viel het me extra op 
hoe groen, mooi en veilig Acht is. Dat wil ik graag helpen behouden. 
Verder wil ik me inzetten voor het betrekken van de Achtenaren bij 
‘alles wat voorbij komt vanuit de Gemeente’ en samen met de andere 
leden van de Dorpsraad luisteren wat onze bewoners belangrijk 
vinden”. Meer over de dorpsraad: zie pagina 41. 
Janny vindt het belangrijk om mensen en ideeën ‘samen te brengen’, 
bijvoorbeeld op de vergaderingen van de Dorpsraad. “Dus Acht 
informeren, reacties en ideeën verzamelen zodat we als Dorpsraad 
goede dingen kunnen doen voor het dorp”. 
 
Uw redactie wenst de nieuwe Dorpsraad en Janny veel succes!  
U kunt haar mailen op Jannyvdh@gmail.com 

 
Warme herinneringen 
Janny komt niet uit Acht, maar haar opa was hier 
stationschef. “Het was een heerlijk uitje om naar  
opa en oma Acht te gaan.” Ze woonde in Vught 
tot ze 9 jaar geleden voor ‘de liefde’ naar Acht 
verhuisde. “Door de warme herinneringen aan 
Acht bij opa en oma voelde het meteen 
vertrouwd; dus ik ga nooit meer weg”. 
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Berichtje van Spilcentrum Acht! 

 
 
 

Eindelijk kunnen we weer de ouders begroeten en ontmoeten in ons 
Spilcentrum. Zo hebben we in de week van 21 maart een ‘kijkweek’ 
gehad. De week erna zijn alle ouders uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Via kinderopvang Dikkie & Dik krijgt u snel te horen 
hoe we omgaan met het opnieuw ontvangen van de ouders.  
Dit gebeurt via de groep zelf.  
 
Speelinloop start we weer op! 
Deze organiseren wij gratis voor alle kinderen van 0 tot 2,3 jaar. 

Waar:   Dikkie & Dik, groep Jokertjes 
Wanneer: elke woensdag 8.45 uur tot 10.15 uur (niet in vak) 
Doel:  Samen spelen en elkaar ontmoeten in de wijk.  

Hebt u interesse dan kunt u aanmelden via  
e-mail: lobke@dikkie-en-dik.nl  
 
Aanmelden 
Voor de school is het fijn om te weten hoeveel nieuwe leerlingen er 
komen. We willen daarom ook vragen om nieuwe kinderen al op 2,5 
jarige leeftijd aan te melden. Natuurlijk bent u ook welkom voor een 
rondleiding! Neem daarvoor contact op via: spilcentrumacht@skpo.nl 
of bel (040) 262 15 20. 
Heeft u aanvullend BSO opvang nodig, meld u dan ook tijdig aan,  
via planning@dikkie-en-dik.nl Dit gaat niet automatisch bij aanmelding 
van de school of na 4 jaar dagopvang. 
 
Vol… 
Als spilcentrum merken we dat het steeds ‘drukker’ wordt.  
Op het kinderdagverblijf zijn de plekken zeer beperkt, zowel voor de 
dagopvang als de BSO. Helaas moeten we hierdoor vaak ouders 
teleurstellen. Het is een probleem waar we geen directe oplossing 
voor hebben. We onderzoeken de mogelijkheid om de BSO uit te 
bereiden (niet met groepen maar in dagen voor bv de groep Azen). 
Personeel speelt hierbij een grote rol en helaas; zoals zoveel 
branches is hier een groot tekort aan. Wij vinden het belangrijk om  
dit te melden, want dit betekent dat we wellicht (voor kinderen van 
hetzelfde gezin) niet aan alle kinderen opvang kunnen bieden.  

Locatiemanager Dikkie en Dik 
Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040-7820135  

Directeur St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 
040-2621520 
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Vlooienmarkt 

Jong Nederland De Fakkel 
 
 

Binnenkort organiseert Jong Nederland De Fakkel  
(een jeugdvereniging voor kinderen van 6 t/m 20 jaar) weer haar 
jaarlijkse vlooienmarkt. 
De opbrengst van de vlooienmarkt is bestemd voor de organisatie van 
de diverse jeugdactiviteiten van Jong Nederland De Fakkel. 
 
Zondagmiddag 8 mei 
De vlooienmarkt wordt gehouden op 8 mei, van 13.00 - 16.00 uur, in 
het Dr. Ir. F.J. Philipshuis, Fakkellaan 1, Eindhoven. 
De entree is gratis. 
De opbrengst is voor het methodisch jeugdwerk. 
 
Spullen brengen 
Wie spullen wil komen brengen voor de vlooienmarkt is welkom op 
vrijdag 6 mei van 9.00-21.00 uur en/of zaterdag 7 mei van  
9.00-12.00 uur. 
 
Wil je meer weten: 
W.J.M. van Maren 
Hageheldlaan 56 
5641 GP  EINDHOVEN 
Tel: 06 - 41 24 22 42 
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Boomhut op Landgoed  

De Grote Beek 
 

Onlangs is op Landgoed GGzE - De Grote Beek een prachtige 
boomhut geopend. Een bijzondere locatie; je kunt er vergaderen,  
je lunch nuttigen, muziek maken of gewoon een kijkje nemen en  
even kletsen. De boomhut is gebouwd tussen vier grote eikenbomen, 
gemaakt van zeven soorten hout afkomstig van het landgoed.  
De hut ligt verscholen bij De Tuin op Dr. Poletlaan 69. In de boomhut 
staan twee kuipstoeltjes, twee tafels en vier stoelen.  
Het begon twee jaar geleden met het maken van een maquette en het 
zoeken van stoere bouwers die het aandurfden om mee te doen.  
Aan de boomhut hebben in totaal zo’n dertig cliënten en vrijwilligers 
van GGzE meegewerkt.  
 
Iedereen welkom! 
De boomhut is op maandag, 
woensdag en vrijdag te 
bezoeken van 13.00 tot 15.30 
uur.  
U bent van harte welkom om  
met uw (klein) kinderen te  
komen kijken om bijvoorbeeld 
een zelf meegebrachte lunch  
te nuttigen in de hut.  
 
Belangstellenden die  
graag een keer buiten de 
openstelling gebruik willen 
maken van de hut kunnen 
contact opnemen met  
GGzE-De Tuin,  
Tel (040) 296 77 44.  
 
 
De boomhut ligt aan het ‘Breinpad’, een wandelroute op Landgoed  
De Grote Beek. De route is online te vinden op www.ggze.nl.  
Ook is er bij de receptie op Dr. Poletlaan 40 een boekje verkrijgbaar 
met de plattegrond en beschrijvingen.  
Je ziet de boomhut vanaf parkeerplaats P13 (de linker-parkeerplaats 
vlakbij de GGzE-ingang aan de Anthony Fokkerlaan). 

http://www.ggze.nl/breinpad
http://www.ggze.nl
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Optreden Ensemble Classique 

 
 
Het Ensemble Classique Eindhoven speelt op de kiosk van het 
Dorpsplein Acht op vrijdagmiddag 17 juni a.s. vanaf 14.00 uur. 
 
Het ECE speelt licht klassieke muziek en bestaat uit strijkers en 
blazers. Dirigent is Raven Christ. 
Er wordt een licht klassiek repertoire gespeeld van o.a. Schubert, 
Dvorak en Strauss. 
 
Het ECE is ‘thuis’ in het Dorpshuis van Acht. Tot eind jaren negentig 
was het een orkest van CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). 
Daarna werd besloten als zelfstandig ensemble verder te gaan en de 
repetities voortaan in de mooie zaal van het Dorpshuis Acht te 
houden. 
 
Bij slecht weer … 
Dan vindt het optreden plaats in het Dorpshuis en is iedereen daar 
welkom. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.ensembleclassique.nl 
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Dorpsraad Acht 

 
 
 

De gemeentelijke verkiezingen zijn geweest. Niet alleen voor de 
gemeenteraad, maar ook voor de nieuwe Dorpsraad, al zijn die deze 
keer anders verlopen.  
Op de openbare dorpsraadvergadering van 8 maart is aangegeven 
dat er voor de 5 plekken in de Dorpsraad maar 5 kandidaten  
(1 nieuwe aanmelding en 4 leden herkiesbaar) beschikbaar waren. 
Dat maakte een echte verkiezing niet zinvol. Er is toen besloten dat 
de nieuwe Dorpsraad zal gaan bestaan uit onderstaande  
5 kandidaten. 
 
Daarmee ziet de nieuwe dorpsraad er als volgt uit: 

 Ton Dekkers 
 Peter Goedegebure 
 Janny van der Heijden (zie interview pagina 31) 
 Tiny Oosterbosch 
 Gerard Smelt 
 

Extra bomen op Acht 
Naar aanleiding van diverse plannen van de Gemeente zijn/worden 
bomen gekapt. Daar is een compensatieregeling voor getroffen.  
Het Trefpunt Groen Eindhoven heeft hiervoor contact opgenomen.  
Er zijn mogelijkheden voor nieuw groen, voor oud groen en mogelijk 
extra bomen. Met een aantal inwoners van Acht hebben we een lijst 
met 10 mogelijke locaties opgesteld. Deze lijst is overgedragen aan 
Trefpunt Groen. 
 
Bladkorven 
Al geruime tijd is er een discussie met de gemeente over het plaatsen 
van bladkorven. Nu is er een oproep van de gemeente gekomen om 
locaties op te geven voor een pilot met bladkorven.  
Na een oproep op Acht.nl zijn 38 reacties binnengekomen.  
Daarnaast waren er ook directe reacties. Alle reacties zijn gewogen 
en hebben geresulteerd in een voorstel dat binnen de gestelde tijd 
(een week) is ingediend. Nu wachten op de besluitvorming.  
 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 43 
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Dorpsraad Acht 

vervolg 
 
 

Hoogspanningslijnen 
Een beleidswijziging bij de Gemeente Eindhoven biedt mogelijkheden 
voor eerste stappen naar het onder de grond brengen van de 
hoogspanningslijnen op Acht. De presentatie van de afgelopen 
dorpsraadvergadering kunt u vinden op de website  
https://kabelonderdegrond.eindhoven.site/page/archief.php 
 
Inloopmiddagen 
Nu de coronamaatregelen zijn verdwenen, zijn de inloopmiddagen in 
het Dorpshuis weer opgestart.  
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kan zo worden 
binnengelopen voor een praatje en een kopje koffie /thee.  
Ook biljarten en een kaartje leggen is mogelijk.  
Inmiddels worden de middagen redelijk goed bezocht en ook de 
aanwezigheid van ZorgSaam op Acht is een mooie aanvulling. 
 
Repair Café 
Dit stond al langer op de wensenlijst van Dorpsraad en Dorpshuis.  
Nu kun je elke 1ste en 3de woensdag van de maand tussen  
14.00 en 17.00 uur zonder afspraak binnenlopen voor het Repair Café 
in het Dorpshuis. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die zullen bekijken 
of je probleem kan worden opgelost. Dat kan direct, of wanneer 
onderdelen nodig zijn op een ander moment.  
Kosten zijn enkel gerelateerd aan de benodigde onderdelen. 
 
Online Veiligheid 
Op de Dorpsraadvergadering was er aandacht voor digitale veiligheid. 
Zowel voor ongewenste benadering online (mail/links) als direct 
(telefoon/whatsapp/deur).  
Deze informatie is beschikbaar gemaakt op https://fraude.hulp.site/ 
 
4 Mei herdenking 
Na twee jaar met een aangepaste herdenking lijkt het erop dat we dit 
jaar weer een gezamenlijke herdenking kunnen laten plaatsvinden bij 
het monument op de Verzetsheldenlaan. 
Zeker een belangrijk moment met het oog op de huidige 
ontwikkelingen. Aanvang 18.30 uur. 
 



4
4

 



4
5

  
Kerknieuws  

St. Antonius Abtkerk 
 
 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, begin maart, schijnt het zonnetje en 
de vogeltjes fluiten, de eerste krokussen laten zich zien en ook de 
narcissen staan bijna in bloei. Het nieuws wordt ook niet meer 
gedomineerd door corona. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie 
tijd zo lijkt het. En toch is de wereld in duisternis gehuld, want terwijl ik 
dit schrijf vallen de bommen op Oekraïne en zwelt de vluchtelingen-
stroom steeds aan.  
Hoe en wanneer dit zal eindigen… We hebben twee jaar geprobeerd 
levens te redden tijdens corona, om ze nu te zien wegvagen door 
bommen. We begrijpen dat geen enkel virus menselijke slechtheid 
kan evenaren. 
 
Vanuit de hele wereld komen acties op gang om het Oekraïense volk 
te steunen, zowel materieel als moreel. Dat laatste is misschien wel 
minstens zo belangrijk. Als uw pastoor wil ik daar aan toevoegen: 
draag het mee in uw gebed, ook als u dat misschien niet meer 
gewend bent. Iedere eerste vrijdag van de maand zullen we, zolang 
de oorlog duurt, om 19.00 uur in de Sint Petruskerk tijdens de avond 
van barmhartigheid bidden voor vrede. Weet u welkom, ook als u 
maar even tijd hebt. Of gebruik onderstaand gebed, toegeschreven 
aan St. Franciscus van Assisi. 
 

Heer, Maak mij tot een werktuig van Uw Vrede. 
Laat mij, waar haat is, liefde brengen. 

Waar onrecht is, tot vergeving stemmen. 
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten. 
Waar dwaling is, waarheid doen gelden. 

Waar twijfel is, geloof vestigen. 
Waar wanhoop is, hoop wekken. 

Waar duisternis is, licht ontsteken. 
Waar droefheid is, vreugde brengen. 

Laat me er meer op uit zijn om te troosten, 
dan om getroost te worden; 

te begrijpen, dan om begrepen te worden; 
te beminnen, dan om bemind te worden. 

Want als men geeft ontvangt men, 
als men vergeeft, krijgt men vergiffenis; 

en door te sterven, wordt men eeuwig geboren. 
 
Pastoor J. Goris 
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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: 31 mei voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 17 juni. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Ophalen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 

April 
 9 Dorpshuis kledingactie 
 9 Bloesemdag Boomgaard 
  16 Hof van Acht paaseieren  
   zoeken 
  23 Bloesemdag Boomgaard 
  27 Oranje jeu-de-boules  

Mei 
 1 IVN wandeling 
 4 herdenking    
  Verzetsheldenlaan 
 8 Vlooienmarkt Dr. Philipshuis 
16 t/m 21 collecte Longfonds 
 21   IVN wandeling 
 

Juni 
 17  Ensemble Classique kiosk  

 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. 



4
8

 
4

8
 


