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Juli -  Augustus - September 
 
 

Dorpskwis 
 

75 jaar VvAcht 
 

Lente in de dierenweide 
 

100 jaar Sinterklaasvereniging 
 

Festivals Grote Beek 
 

De dinobouwer 
 

De kampioenen 
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Van de redactie 
Feestseizoen geopend en ‘verstoord’  

 
Onze kopij-brievenbus was dit keer wat minder vol.  
Uw redactie keek wat zorgelijk... totdat we de inhoud lazen: allemaal 
feestelijke berichten! Voetbalvereniging Acht wordt 75, de vereniging 
die de Sint elk jaar trouw helpt wordt 100, er zijn maar liefst 6 geitjes 
geboren in de Dierenweide, de Achtse kermis en de bijbehorende 
feestavonden van begin september worden ernstig overwogen en de 
Dorpskwis van half september gaat zeker door. Met daarbij - als alles 
goed gaat - ook de daarbij horende feestavond van half oktober voor 
alle deelnemende teams.  
En: u kunt nog inschrijven! 
 
Al is het nog lente, uw redactie kreeg er de zomer van in het hoofd. 
Temeer omdat er dit voorjaar al veel zomerse dagen waren.  
Als Acht nog heide had gehad, dan hadden we op die superdroge 
dagen wellicht net als elders in Nederland een heidebrand gehad.  
Nu werden we opgeschrikt door een schoolbrand. Midden in de nacht 
hoorden we loeiende sirenes en een NL-alert omdat de boel flink 
rookte. ‘Doe uw ramen en deuren dicht’ zei het alert, want de rook 
was wellicht niet gezond.  
 
Aan de schoongepoetste buitentafel van uw redactie werden we er stil 
van. Net op dat moment vloog er een ronkend vliegtuig over. Daarvan 
horen en zien we er de laatste tijd overigens weer steeds meer. 
Dorpsgenoten vertelden dat hun tuintafels weer grijzig worden en dat 
de poetsdoek van de tuintafel weer donkergrijs wordt. ‘Tja, wat 
moeten we daar nou van denken’, dacht uw redactie toen we weer 
even moesten zwijgen omdat er weer zo’n ‘lawaaibak’ opsteeg achter 
de kerktoren.  
 
Wat waren we twee jaar geleden blij met de rust in de lucht, onze 
bijna schoon blijvende poetsdoekjes en de schone lucht tijdens die 
verder akelige ‘coronatijd’. En wat waren we blij toen we er weer ‘op 
uit’ en weer op reis konden! En wat keken we uit naar al die 
uitgestelde feesten en bruiloften. We lazen de binnengekomen kopij 
en de interviews nog eens na. Warempel, concludeerde uw redactie: 
die lawaaibakken kunnen aan de grond blijven want het feest is hier, 
op Acht!  
We wensen u daarbij veel plezier en ontvangen uw kopij voor de 
volgende Kijk op Acht graag voor 30 augustus 18.00 uur op 
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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Vrienden van de dierenweide 
 
 
 

Inrichting dierenweide 
We hebben al weer best het een en ander te melden sinds de winter 
en het begin van het voorjaar zijn verstreken. Er staat weer druk op 
de beregeningsinstallatie, die elke winter wordt afgesloten en 
leeggeblazen in verband met bevriezingsgevaar. En dat de druk er 
weer op staat is maar goed ook, want tjonge jonge wat hebben we 
een droge periode achter de rug. 
In de dierenweide was nog geen schuilgelegenheid voor de alpaca’s. 
Nou ja… die was er al wel, maar daar maken ze geen gebruik van 
omdat ze niet in een schuur gaan staan waar maar een kleine 
toegang is. Je ziet, ook wij leren door de loop der jaren. 
Dus hebben we een soort van hooimijt/speeltoestel gebouwd, aan  
alle kanten open, dat mooi dienst kan doen als onderkomen voor de 
alpaca’s. Nou alleen nog ff kijken of ze er ook daadwerkelijk onder 
gaan staan? Je weet dat natuurlijk nooit met die twee zwangere 
dames en die ene meneer. Ze zijn, by the way, ook al weer 
geschoren… zul je zien dat ze nou van de kou wel in een van de twee 
schuren gaan staan?!! 
We hebben de hertenbok weer laten ophalen door de VUD.  
De bok begon, zoals dat trouwens gebruikelijk is, behoorlijk met zijn 
gewei te schuren, over de grond, langs de bomen, maar ook langs het 
net en het hekwerk van het pluimvee-ophokgedeelte (leuk 
scrabblewoord op twee of driemaal woordwaarde). We hebben als 
bestuur beslist dat we de hertenbok daarom beter konden vervangen 
voor een jonge hinde, en dat is inmiddels gebeurd. Uiteraard wel 
benieuwd of zijn tijdelijke aanwezigheid nog voor nakomelingen gaat 
zorgen, we zullen zien. 
Waarschijnlijk heb je van een afstandje al wel gezien dat het gedeelte 
van de wei wat nu wordt gebruikt voor het ophokken van het pluimvee 
er niet zo aantrekkelijk uitziet. We hebben daar met de gemeente 
over gesproken. Er wordt dit jaar nog een professioneler 
ophokgedeelte gemaakt. 
 

Dierenpopulatie 
En jawel, na een jaar (2021) zonder nieuwe aanwas, het was toch 
niet de beste geitenbok bleek achteraf, hebben we tot op het moment 
van schrijven 6 jonge geitjes, waarvan 4 van het mannelijke geslacht 
en 2 van het vrouwelijke. Wat een lust om ze door de wei te zien 
springen. De zwaluwen zijn ook al weer teruggekeerd naar hun 
vertrouwde onderkomen. Dus al met al volop lente!!! 
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Kerknieuws 
Terug naar het oude normaal? 

 
 
 

Het coronavirus lijkt op zijn retour, er wordt wel nog telkens gesproken 
over weer nieuwe varianten maar die maken steeds minder mensen 
ernstig ziek. Alle beschermingsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. 
We hoeven geen afstand meer te houden of mondkapjes te dragen; 
we mogen elkaar weer de hand schudden en winkels, culturele 
instellingen en horeca zijn weer open.  
 
Diensten weer toegankelijk 
Ook de kerken zijn gelukkig weer toegankelijk. Elke zondagmorgen is 
er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de Antoniuskerk en de dienst 
in het Antoniushuis op zaterdag 17.00 uur is ook weer te bezoeken 
door niet-bewoners. Toch blijft het aantal gelovigen dat die vieringen 
bezoekt achter bij de getallen van voor corona.  
 
Is dat het nieuwe normaal? Zijn we door dit virus ons geloof verloren 
of hebben we in de afgelopen periode de tijd die we voor God 
vrijmaakten op een andere manier ingevuld?  
Misschien hebt u er helemaal niet bij stilgestaan en is dit stukje 
genoeg aanleiding om een van de kerkdiensten te bezoeken.  
 
Parochiecentrum  
Misschien wilt u (eerst) eens met iemand van de parochie praten. 
Daarvoor is het parochiecentrum naast de kerk op vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. We zijn dan ook telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 040 – 262 17 41. U kunt te allen tijde 
een mailtje sturen naar ktc.antonius@petrus-ehv.nl  
 
Meer informatie  
Kijk daarvoor op de website van de parochie www.petrus-ehv.nl 
Heel graag tot ziens in een van onze vieringen, 
 
Kapelaan Paul Geelen 
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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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Sint Nicolaasvereniging Acht 
 
 
 

Beste inwoners van Acht, 
Eindelijk is het zover, 2022 is voor de Sint Nicolaasvereniging Acht 
een heel speciaal jaar. Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat onze 
vereniging dit jaar haar 100 jarig bestaan viert.  
 
 
 
 
 
 
 
Zo’n 100 jarig jubileum is echt iets speciaals omdat lang niet elke 
vereniging, bedrijf of mens die 100 jaar ook volmaakt. Er kunnen 
allerlei hobbels op de weg komen en vaak betekent dat een voortijdig 
einde. Zeker als je het over een vereniging hebt dan moet er een 
goede structuur aanwezig zijn en voldoende vrijwilligers zijn die de 
kar mee willen trekken. Daarnaast een bestuur dat de lijnen uitzet, 
maar dat alleen kan als het ook onvoorwaardelijk wordt gesteund 
door haar leden. Maar nog veel belangrijker is, hoe denkt het hele 
dorp over die vereniging? Nou dat hebben wij in die afgelopen  
100 jaar wel ondervonden, want het blijkt dat haar inwoners en mede 
ook vele Achtse bedrijven, onze vereniging een warm hart toedragen.  
 
Elk jaar weer komen wij bij u aan de deur en maar zelden vangen wij 
bot. Heel veel mensen vinden het prachtig wat onze vereniging elk 
jaar weer voor elkaar weet te boksen. Wij weten het elke keer weer 
voor elkaar te krijgen dat de Sint op zijn schimmel (O zo snel) in de 
maand november wordt ingehaald en daar dan ook ruimschoots de 
tijd neemt om alle kinderen even een handje te schudden en met hun 
op de foto te gaan. Daarnaast bezoekt de Sint de Achtse 
verenigingen, de bejaarden, de school en hij bezoekt ook nog de 
mensen thuis, die dat tijdig hebben geboekt. Uiteindelijk verlaat de 
Sint dan op 6 december Acht weer, maar dan pas als hij eerst alle 
kinderen heeft uitgezwaaid en van een snoepzak heeft voorzien en 
dat natuurlijk ook weer vanaf zijn schimmel. Dat is echt uniek en dit 
gebeurt maar op enkele plaatsen in heel Nederland en kan ook alleen 
maar in overleg met de basisschool, want die plant jaarlijks op  
6 december een vrije dag in zodat de kinderen hier ook echt bij 
aanwezig kunnen zijn. 

Lees verder op pagina 11 
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Stone Art by José 
Sieraden en Macrame 

Creaties 

joseenfred@hotmail.com 
www.stoneartbyjose.com 

Tel. 06 18 52 15 61 



1
1

  
Sint Nicolaasvereniging Acht 

(vervolg) 
 
 
We hebben het al vaker uitgelegd, maar heel dit gebeuren kost ons 
jaarlijks vele euro’s en juist daarin is Acht zo uniek.  
Jullie blijven ons steunen! Maar vanwege ons jubileum wordt er dit 
jaar extra uitgepakt met een spellendag toegankelijk voor alle kinderen 
van de basisschool, een expositie van 100 jaar film en fotomateriaal in 
het Dorpshuis, een receptie voor alle Achtse inwoners en alle oud 
leden, een receptie speciaal voor alle deelnemers van de  
“Club van 100” en een feestavond voor alle leden. Daarnaast is er een 
combinatieoptreden van De Achtse Revue en de  
Sint Nicolaasvereniging. In mei zijn zij begonnen met de repetities om 
in november met een Sinterklaastoneelstuk op de proppen te komen. 
Hier zal menigeen het nog lang over hebben. Er wordt zelfs gefluisterd 
dat de Sint en een paar van zijn pieten op afstand ook al aan het 
oefenen zijn om strakjes gewoon mee te kunnen doen in dat 
toneelstuk.  
 
Als afsluiter van dit stukje willen wij er toch nog een keer op wijzen dat 
er nog steeds ruimte is op het bord van de “Club van 100”. 
Vriendenclubjes, buren, bedrijven, het maakt niet uit gewoon mensen 
die eenmalig € 100,- schenken en dan met naam op het bord in ons 
Dorpshuis komen hangen.  
U kunt het bedrag overmaken op NL95 RABO 01 13 71 91 08 ten 
name van Sint Nicolaas vereniging 
Acht, o.v.v. "Club van 100". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 13 
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Sint Nicolaasvereniging Acht 

(vervolg) 
 
 

Hieronder treft u een overzicht aan met de belangrijkste data: 
 

 Zaterdag 10 september een spellendag in het Hof van Acht 
voor alle kinderen uit Acht. (Alle Achtse kinderen van de 
basisschool 0-12 jaar) 

 Zondag 13 november intocht Sinterklaas en een foto/
filmtentoonstelling in het Dorpshuis. 

 Zaterdag 19 november toneeluitvoering met Sinterklaas. 
 Zondag 20 november toneeluitvoering met Sinterklaas. 
 Zaterdag 03 december een receptie voor alle Achtenaren van 

14.00 tot 16.00 uur en oud leden. 
 Zaterdag 03 december 16.30 tot 18.00 uur een receptie 

speciaal voor leden van de club van 100. 
 Zaterdag 03 december feestavond vanaf 20.00 uur eigen 

leden. 
 Dinsdag 06 december uittocht Sinterklaas. 

 
Oude films en/of foto’s zijn nog steeds welkom! 
Email: sinterklaasopacht@outlook.com 
 
Sint Nicolaasvereniging Acht 
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Buurtpreventie Acht 

 
 
 

Vakantieservice door de Buurtpreventie Acht 
Gelukkig is de coronaperiode voorbij en misschien wilt u nu weer op 
vakantie. Inbrekers hebben echter nooit vakantie en maken juist van 
die periodes gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. Net 
als voorgaande jaren biedt de buurtpreventie daarom ook dit jaar de 
vakantieservice aan voor een termijn van maximaal 4 weken. 
 
Als Buurtpreventieteam Acht houden wij dan tijdens uw afwezigheid 
een extra oogje in het zeil. Wilt u van deze vakantieservice gebruik 
maken stuur dan een mail met de data dat u afwezig bent, en wie we 
moeten informeren als dat nodig is. Dit kan gericht worden aan 
buurtpreventieacht@icloud.com onder vermelding ‘vakantieservice’.  
 
De service is gratis maar donaties worden uiteraard zéér gewaardeerd 
op bankrekeningnummer NL 75 ABNA 0572685270 t.n.v. 
A. Siepel-Arentzen onder vermelding BP8 Vakantieservice. 
 
Nieuwe vrijwilligers gezocht 
Wij hebben op dit moment een geweldig team van heel enthousiaste 
leden. En dit willen wij graag zo houden dus zijn wij op zoek naar 
bewoners uit Acht die een steentje bij willen dragen om ons dorp veilig 
en leefbaar te houden. 
Ben jij 21 jaar of ouder en heb jij tijd om minimaal 2x per maand een 
wandeling door Acht te maken, geef je dan op via  
Buurtpreventieacht@icloud.com 
  
Gebruik van de Buiten Beter App  
Wil jij ook graag dat kleine ongemakken snel opgelost worden door de 
gemeente Eindhoven? Je kunt dan denken aan scheve of defecte 
lantaarnpalen, omhoog stekende stoeptegels, zwerfafval en 
bomenoverlast  
Maak dan een melding via de Buiten Beter App die je kunt 
downloaden op je telefoon. Het ongemak wordt dan binnen een paar 
dagen opgelost.  
 
Team Buurtpreventie 



1
6

 
 



1
7

  
 

 
Ocean Secrets 

Dance Experience Step by Step 
 
Dit jaar organiseert Dance Experience Step by Step voor de 13e keer 
een grote show! Op 9 en 10 juli toveren we het Parktheater in 
Eindhoven om tot een haven! Stap aan boord en ontdek samen met 
ons onder andere Afrika, India en China op een wervelende cruise. 
 
De show zal worden opgevoerd door allemaal verschillende dansers 
en danseressen; van onze vertederende jonge danseresjes tot onze 
‘oudste’ demogroepen, waarvan er dit jaar weer een groot aantal op 
het NK zullen deelnemen, en waar we inmiddels al 9 keer Nederlands 
kampioen jazzdance gevorderden zijn geworden. 
 
Er zullen veel verschillende dansstijlen te zien zijn en natuurlijk zullen 
de vaders en hun dochters weer schitteren op het podium. 
Het belooft weer een geweldig spektakel te worden met een 
aaneenschakeling van choreografieën waarbij de verschillende 
dansgroepen samen op het podium te zien zullen zijn. Het is een 
show voor jong en oud, dus neem je opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, 
ooms, tantes en iedereen uit de straat mee! Ga mee op cruise met 
Ocean Secrets, kom en geniet met ons mee: 
 

Show 1 zaterdag 9 juli 14.00 – 16.30 uur 
Show 2 zaterdag 9 juli 19.00 – 21.30 uur 
Show 3 zondag 10 juli 11.00 – 13.30 uur 
Show 4 zondag 10 juli 16.00 – 18.30 uur 

 
Zorg als publiek dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van een 
show in het Parktheater aanwezig bent! Ook dit jaar is het kaartje 
weer inclusief de toegang tot uw digital video. Kaarten kosten: €19,- 
voor volwassene en €12,- voor kinderen tot 12 jaar.  
 
Meer informatie 
Naast danslessen worden er bij StepbyStep nog veel meer lessen 
gegeven zoals Pilates, Zumba, Hip’n Tigh en Bootcamp. Neem eens 
een kijkje op onze website www.stepbystepeindhoven.nl voor ons 
complete lesaanbod en het rooster. 

Advertorial 
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Dorpshuis Acht 

 
 
 

Vakantieperiode 
Het Dorpshuis is dit jaar tijdens de zomervakantie gesloten van  
23 juli t/m 14 augustus. 
 
Geen inloopmiddag en Repair Café 
Tijdens de zomersluiting is er geen inloopmiddag op dinsdag. 
Het Repair Café is gesloten tijdens de hele maand augustus. 
Wij wensen iedereen een hele prettige vakantie en zien u graag 
daarna weer terug! 

Nieuws van ZorgSaam op Acht 
 
Koffiemiddag 
Deze is tegelijkertijd met de inloopmiddag in het Dorpshuis op 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Alle inwoners van Acht zijn 
dan van harte welkom om elkaar te ontmoeten en bij te praten 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Let op: Tijdens de zomervakantie van het 
Dorpshuis van 23 juli t/m 14 augustus is er geen 
koffiemiddag. 
 
 
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 wat hulp nodig,  
leg uw vraag gerust aan ons voor, wij denken graag met u mee. 
 
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 
Email: zorgsaamopacht@gmail.com  
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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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Spilcentrum Acht       

 
 
 
Hier op school zitten we inmiddels in de afrondende fase van het 
schooljaar. Groep 8 is op kamp geweest, de voorbereidingen voor de 
musical zijn in volle gang, alle groepen plannen hun juffen-en 
meesterdag, er is volop gezocht naar nieuwe collega’s voor het 
komende schooljaar en er wordt hard nagedacht over de indeling van 
de groepen.  
 
Ook leuk om te vermelden is dat alle kinderen van de groepen  
1-2-3 hun mama voor Moederdag verwend hebben in de  
pop-up-beautysalons in de school. De mama’s kregen massages, 
manicures en gingen met gelakte nagels en genietend van een 
moment met hun zoon of dochter naar huis! 
 
Naast alle leuke dingen aan het einde van het schooljaar, wordt het 
ook tijd om afscheid te nemen van juffrouw Marianne! Zij gaat namelijk 
genieten van haar welverdiende pensioen. En wie kent haar niet…
inmiddels heeft ze de tweede generatie kinderen in de klas! Hieronder 
een persoonlijk berichtje van juffrouw Marianne. 
 
Beste Achtenaren, 
“Na bijna 45 jaar in het onderwijs 
en 42 jaar hier op basisschool  
St Antonius Abt, ga ik op het 
einde van dit schooljaar met 
pensioen. Met veel plezier heb ik 
hier met de kleuters gewerkt. 
Het is leuk om te zien dat de 
kleuters van toen 
nu trotste ouders zijn van hun 
kinderen. 
 
Dank jullie wel voor de grote betrokkenheid en prettige samenwerking 
van de afgelopen jaren.” 
Juffrouw Marianne. 
 
En natuurlijk is er ook voor jullie allen een moment om afscheid te 
nemen van juf Marianne. Op woensdag 20 juli is haar laatste werkdag 
en tussen 11.30 en 12.30 uur kunnen jullie haar bedanken voor haar 
tijd op de basisschool op Acht!  
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Spilcentrum Acht 

(vervolg)  
 
 
Bij kinderopvang Dikkie & Dik hebben we super leuke Moederdag- 
knutsels gemaakt, wij hopen dat alle mama’s een fijne dag hebben 
gehad.  
 
De speelinloop 
De speelinloop is iedere woensdag op de groep Jokertjes voor alle 
kindjes en ouders van 0 tot 2 jaar en 3 maanden, behalve in de 
vakanties. Wees welkom, loop eens binnen om te kijken of het iets 
voor jullie is, ook al maak je gebruik van de kinderopvang op andere 
dagen, ben je ook van harte welkom, het wordt gratis aangeboden!  
 
Al langere tijd is er veel vraag naar dag- en naschoolse opvang. Dit 
resulteert in lange wachtlijsten en steeds minder plek. Met het huidig 
personeelstekort en de openstaande vacatures is het een hele 
opgave om de groepen draaiende te houden. Uitbreiding is 
momenteel geen optie. Dat maakt dat u wellicht te maken krijgt met 
het feit dat we uw kind niet op kunnen vangen, ondanks dat u hier in 
de wijk woont en/of gebruik maakt van onze school. Dit vinden wij 
ontzettend spijtig maar we zien op korte termijn hier ook geen 
verandering in.  
 
Nieuwe leerlingen 
Voor de school is het fijn om goed zicht te hebben op instroom van 
nieuwe leerlingen. We willen daarom vragen om nieuwe kinderen al 
op 2,5 jarige leeftijd aan te melden. Natuurlijk bent u welkom voor een 
rondleiding! Neem daarvoor contact met ons op via 
www.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.  
 

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

directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 
040-262 15 20 
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Voetbal Vereniging Acht viert 4 x feest! 
Interview met voorzitter John van Kemenade 
 
Voetbal Vereniging Acht heeft dit jaar een bijzonder feestelijk jaar.  
De vereniging bestaat 75 jaar, ‘het zevende’ en ‘de dames’ werden 
kampioen en ‘het eerste’ promoveerde van de 4e naar de 3e klasse. 
De hoogste tijd dus voor uw redactie om op de koffie te gaan bij de 
voorzitter! 
 
Jong op het veld 
Voorzitter John van Kemenade vertelt rustig en onverstoorbaar wat 
onze Achtse voetbalvereniging heeft meegemaakt de laatste jaren.  
En tussen het koffie zetten door ook over zijn eigen voetbalcarrière 
die uiteindelijk tot zijn voorzitterschap leidde. Of hij een goede 
voetballer was heeft uw redactie niet kunnen achterhalen ‘bij de 
koffie’, maar wel dat hij al jong begon. Al op zijn 7e stond hij op het 
veld. “Na een jaar of tien vroegen ‘ze’ of ik mee wilde helpen bij de 
trainingen. Nou ja, dan doe je dat en van het een komt dan het ander. 
Toen ik op mijn 36e stopte met voetballen, ben ik actief geworden 
voor het bestuur”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begint in een commissie 
Dat ‘besturen’ begon bij de ‘technische commissie’. Hij was toen al 
vele jaren trainer, dus kende de vereniging goed. Dat geldt ook voor 
de andere 5 bestuursleden. “We hebben zes commissies met ieder 
een eigen takenpakket. Vanuit elke commissie zit er een ervaren lid in 
het bestuur. Toen ik 16 jaar namens de ‘technische commissie’ lid  
van het bestuur was, zochten ze een nieuwe voorzitter.  
Het voorzitterschap kost best veel tijd, dus niet iedereen wil dat”. 
Gelukkig wilde John dat wel en doet hij het graag. Zodoende is hij 
inmiddels alweer 10 jaar voorzitter.  
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Vele handen… 
John vertelt dat de vele vrijwilligers er samen voor zorgen dat dat alle 
spelers en speelsters elke week weer kunnen trainen, voetballen en 
napraten. “Het mooie van onze vereniging is dat er heel veel mensen 
betrokken zijn bij de club. Iedereen kent elkaar en er zijn op het veld 
en ‘langs de lijn’ veel vriendschappen ontstaan. We horen van nieuwe 
leden dat ze snel worden opgenomen in ‘de club’. Er is veel 
hartelijkheid onder elkaar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is welkom 
“Bij de jeugd selecteren wij niet, iedereen die bij ons wil spelen is 
welkom, al hebben we nu helaas een wachtlijst”. VVAcht bestaat 
inmiddels 75 jaar, heeft 700 leden, 2 altijd bespeelbare kunstgras-
velden, een trainingsveldje, meerdere kleedlokalen en een gezellige 
kantine. “In onze kantine zijn al heel wat kampioenschappen gevierd, 
want ‘Acht’ heeft altijd een aantal goede spelers en trainers. In de 
afgelopen 24 jaar is er 6 keer een team gepromoveerd en dat vieren 
we steeds met z’n allen.”  
 
Gezonde vereniging 
“We zijn een gezonde vereniging, ook financieel. Door de steun van 
de gemeente, leden en sponsors konden we onze voorzieningen 
steeds verbeteren”. John memoreert de vele velden en sportparkjes 
waar de vereniging thuis was tot het huidige Sportpark ‘de 
Leeuwenkuil’ aan de Amstelstraat. “Komende zomer gaan we de 
kleedkamers aanpakken en krijgen ‘de meisjes en dames’ een eigen 
kleedlokaal.” 
 
Eerst ons jubileum 
Voor er verbouwd gaat worden viert de vereniging het 75 jarig 
jubileum. De voorzitter nodigt “heel Acht en iedereen die het leuk 
vindt” uit voor de receptie. Dat doet hij, persoonlijk op de volgende 
pagina. 
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Voetbal Vereniging Acht 

Viert feest! 
 
 

Na 2 moeilijke coronajaren is Voetbalvereniging Acht weer eens toe 
aan een feestje. Inmiddels blijkt 2022 sportief een zeer succesvol jaar 
te worden. Dames 1 en het 7e elftal vierden namelijk al een 
kampioenschap, maar ook ons vaandelteam behaalde na  
24 jaar weer eens een kampioenschap en promoveren hierdoor 
volgend seizoen naar de 3e klasse! Een geweldige prestatie en een 
bekroning op een heel goed verlopen seizoen. 
 
Ook gaan we dit jaar nóg een grote mijlpaal bereiken namelijk, 
Voetbalvereniging Acht viert haar 75 jarig bestaan!  
Reden te meer om deze geweldige mijlpaal uitgebreid te vieren van  
1 t/m 3 Juli. 
 
Het feestprogramma ziet er als volgt uit: 
Jubileumreceptie  

Vrijdag 1 Juli: Aanvang 19.00 uur  
Tevens kampioensreceptie 1e elftal, t.b.v. kampioenschap en 
promotie naar de 3e Klasse! 
De receptie loopt vanaf 20.30 uur over in een reünie van oud-
leden. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk uit te nodigen 
maar alle oud leden, vrijwilligers en andere personen, die Acht 
een warm hart toedragen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 
Zaterdag 2 Juli: 

Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur een feestelijke dag voor de jeugd 
met diverse spelactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen. 
Vanaf 20.00 uur tot 1.00 uur: Ledenfeest met DJ’s en live-
muziek. Deze avond is voor leden + aanhang. 

 
Zondag 3 Juli: 

12.00 uur Wedstrijd Acht – Legendary PSV 
Toegang is gratis 
15.00 uur Dienstenveiling t.b.v. de jeugd  

 
Namens de jubileumcommissie hopen wij u heel graag te ontmoeten 
tijdens een of meerdere activiteiten in ons feestweekend! 
  
John van Kemenade, voorzitter VVAcht 
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Achtenaren met een bijzondere  

hobby of beroep 
 

Begin 2022 deden we een oproep om Achtenaren met een bijzonder 
beroep of bijzondere hobby ‘op te geven voor een interview’ zodat 
iedereen in Acht daarover zou kunnen lezen.  
Dit is het tweede interview van deze serie. Het eerste in de vorige  
Kijk op Acht, was ambulancechauffeur Danny van den Hoogen.  
 
Kent u iemand met een interessante hobby of beroep?  
Geef hem of haar dan op via het e-mail adres van de redactie.  
We nodigen hem of haar dan uit voor deze serie, al zal het niet 
meevallen om de eerstelingen te overtreffen in bijzonderheid.  
In deze editie stellen we u voor aan iemand die bijzonder 
vrijwilligerswerk doet: 
 
Nr 2, Peter van Oosterhout zet dino’s in elkaar 
En het mooie is: we kunnen dat gaan bekijken op fietsafstand van 
Acht. Peter is namelijk vrijwilliger in het Oertijdmuseum in Boxtel. 
Vanaf de dorpspomp 17 km als u de kortste weg neemt. Hij is daar op 
dinsdag en woensdag samen met een flink aantal mede-vrijwilligers 
aan de slag. Ook op de andere dagen is er veel ‘werk aan de winkel’. 
Het terrein is namelijk 6 
hectare groot en heeft 
behalve 100 kunstig in elkaar 
gezette dino’s, een museum, 
een speeltuin, een dinohal, 
een mooie tuin en een 
bezoekerscentrum.  
 
Het lab 
In ‘het lab’ maken ze alle 
botjes en andere dino-
onderdelen zorgvuldig 
schoon.  
“Met zo’n piepklein kwastje en een haakje zoals je ook wel eens op 
TV of bij opgravingen ziet”. Is dat niet saai?  
“Nee, integendeel! Het is altijd weer spannend om te zien 
‘wat er tevoorschijn komt’. Vervolgens worden alle stukjes op de vloer 
‘uitgelegd’ en maken Peter of zijn collega’s allerlei tussenstukjes als 
‘de boel’ niet compleet is.  
 

Lees verder op pagina 33 
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Achtenaar met een bijzondere hobby  

(vervolg) 
 
“Dan komt mijn technische achtergrond goed van pas. In mijn 
werkzame leven bij de TU heb ik 16 jaar van alles in elkaar gelast en 
van alles in elkaar gezet en dat doe ik nu hier. De bezoekers 
(kinderen!) kunnen ondertussen alles aan ons vragen, we leggen met 
veel plezier uit wat we aan het doen zijn.” 
 
Hoe komen jullie aan al die botten en botjes? 
“Veel komt uit Amerika, zowel Noord als Zuid, maar ook in Frankrijk 
en Spanje vinden ze nog botten uit de Oertijd. Zo zag een 
Amerikaanse boer in Wyoming nog niet zo lang geleden ineens iets 
‘heel groots’ uit de grond steken. Dat bleek een bot uit de oertijd. Via 
de directeur van een Zwitserse museum die opgravingen in de buurt 
deed kwam dat ding bij ons in Boxtel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto diplodocucus 
 
Deze diplodocus van 21,7 meter lang leefde hier 150 miljoen jaar 
geleden. Aan zo’n ‘beest’ poetsen en sleutelen we in totaal wel 
40.000 uur. Onbetaalbaar natuurlijk als je dat door betaalde krachten 
moet laten doen. Dat zou overigens ook niet kunnen want het 
museum heeft alleen inkomsten uit de entree, ‘het café’, ‘het 
winkeltje’, donaties en kleine subsidies. “Gelukkig helpt de gemeente 
Boxtel ook” aldus Peter.  
 
Beroemd 
“Een stagiaire van ons ontdekte dat de diplodocus waarschijnlijk een 
nog onbekende dinosoort is, een ‘ondersoort’ van een diplodocus. 
Daar zijn we zelfs mee op TV geweest!” Peter nodigt u van harte uit 
om eens te komen kijken. Dat is niet gratis, maar het is een leuk en 
leerzaam uitje voor jong en oud verzekert Peter ons.  
 
Meer informatie: www.oertijdmuseum.nl 
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Dorpskwis Acht 

 
 
Beste Achtenaren, 
De Dorpskwis Acht komt er weer aan. De organisatoren zijn al druk in 
de weer met nieuwe vragen en opdrachten. Spannend wat we weer 
voorgeschoteld krijgen! 
 
Inschrijfformulieren 
De inschrijfpagina gaat binnenkort open. Dit wordt gecommuniceerd 
via Facebook, Instagram en mail. Houd ook de website acht.nl in de 
gaten. Teams die al eens mee hebben gedaan krijgen automatisch 
een formulier toegestuurd. 
 
Kwis 
De kwis wordt gehouden op zaterdag 17 september.  
De vragen en opdrachten kunnen om 18.30 uur opgehaald worden en 
moeten om 23.00 weer ingeleverd zijn.  
Nadere informatie volgt na de inschrijving. 
 
Feestavond 
De feestavond is op zaterdag 15 oktober en begint om 20.00 uur. 
Ook hier krijgen de teams bericht over. Ook zo benieuwd welk team 
zich op 15 oktober het slimste team van Acht mag noemen? 
 
Inschrijven kan nog 
Dus beste mensen, stel een team samen en meld je aan.  
 
Meer informatie 
Kijk op: website acht.nl, Facebook of Instagram 
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Festivals op Landgoed  

De Grote Beek 
 
 
Iedere zomer vinden er twee erg gezellige festivals plaats op 
Landgoed De Grote Beek. Het muziekfestival Grote Beek Pop en het 
festival gericht op kinderen het Vanstreek Festival. 
 
Grote Beek Pop: zondag 7 augustus vanaf 11.30 uur.  
Dit festival is het gezelligste gratis en alcoholvrije festival van het 
zuiden! Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom om te komen 
swingen. Dit jaar is het alweer de 10e editie van Grote Beek Pop. 
Cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGzE gaan zorgen voor 
weer een bijzondere dag. 
 
Vanstreek Festival  
Dit jaar wordt alweer de 5e editie van het Vanstreek Festival 
georganiseerd. Het festival vindt plaats op zondag 4 september van 
11.00 – 16.00 uur. Het Vanstreek Festival is gratis, alcoholvrij en 
gericht op kinderen t/m 14 jaar. De kinderen kunnen paardrijden, 
klimmen op de klimtoren, geschminkt worden, mee met de landgoed 
tour, hoefijzer werpen en nog veel meer! Op het terrein bij Boerderij 
de Haen, De Paardenhoeve en Caffeine Dealers hopen we onder het 
thema ‘wat een 
beestenbende’ weer veel 
bezoekers te mogen 
ontvangen!  
 
Kom je ook naar deze twee 
gezellige festivals op 
Landgoed De Grote Beek? 
Volg Grote Beek Pop & 
Vanstreek Festival ook op 
Instagram en Facebook om 
op de hoogte blijven.  
 
 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op: www.ggze.nl/vanstreek of www.grotebeekpop.nl  
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BC Netwerk Badminton  

 
 
 

Altijd al gewild, maar het kwam er nooit van?  
Badmintonnen bij een club, bij jou in de buurt?  
BC Netwerk is een badmintonclub, die al 40 jaar bestaat en speelt op 
dinsdagavond in de sporthal van GGzE.  
Kun je een ‘balletje’ slaan? Gezond en sportief? Je bent welkom.  
 
Bekijk de website: www.badmintonclubnetwerk.nl  
 
Kom kijken, speel een keer mee en bezie of dit 
iets voor je is.  
Wij zorgen voor badmintonrackets.  
Meld je aan via: info@badmintonclubnetwerk.nl  
We zien je graag bij onze club. 
 

Voetbalverenging Acht:  
kampioenen 7de klasse 
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Dorpsraad Acht 

 
 
 

Inmiddels is de nieuwe Dorpsraad actief. Met nieuwe energie zijn 
lopende, nieuwe en “standaard” activiteiten opgepakt.  
 
Herdenking op 4 mei 
Onder de ‘standaard’ activiteiten valt de 4 mei herdenking. Na twee 
minder persoonlijke edities kunnen we nu terugkijken op een goed 
bezochte indrukwekkende samenkomst bij het monument op de 
Verzetsheldenlaan. Burgemeester Jorritsma heeft (voor de laatste 
keer) de toespraak op de Achtse herdenking gehouden. Ook Scouting 
Dr. Albert Schweitzer en het ‘4 mei ensemble’ waren weer van de 
partij. En ook waren er nabestaanden van in Acht vernoemde 
verzetshelden en vele Achtenaren.  
 
Achtenaar van het jaar 
Ook activiteiten die in de pandemie zijn ontstaan krijgen een vervolg. 
Zo is er ook dit jaar een verkiezing van de Achtenaar van het jaar. Het 
gaat hetzelfde als vorig jaar. Dus, ken je een Achtenaar waarvan jij 
vindt dat die iets goeds gedaan heeft voor de Achtse gemeenschap, 
dan kan je die nomineren. Nomineren kan via aan mailtje naar 
dorpsraad@acht.nl, of door een briefje in de bus te doen bij Peter 
Goedegebure, De Regge 24. Iemand die vorig jaar genomineerd is, 
mag ook dit jaar weer genomineerd worden. Nomineren kan tot en 
met 30 juni, daarna kan er gestemd worden. Kort na 30 juni worden 
de genomineerden bekend gemaakt op deze site van Acht.nl en kan 
er gestemd worden. Tijdens de Openbare Dorpsraadsvergadering in 
september wordt de winnaar bekend gemaakt en ‘gehuldigd’. 
 
Nieuwe gebiedscoördinator 
De datum voor de Openbare Dorpsraadvergadering in september is 
nog niet vastgesteld maar zal op tijd worden bekend gemaakt. Een 
van de items zal zijn de kennismaking met de nieuwe gebieds-
coördinator Ayoub Aabakrimi. De Dorpsraad heeft al met hem 
gesproken en een behoorlijk aantal in Acht spelende punten met hem 
doorgesproken. De eerste indruk is erg positief en we kijken uit naar 
een goede samenwerking. 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 45  
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Dorpsraad Acht 

(vervolg) 
 
 

Uiteraard zijn bij de kennismaking geen toezeggingen gedaan maar 
zaken als betere en eerdere informatie vanuit de gemeente over 
Achtse zaken, groen beheer, HOV3 en verkeer zijn aangekaart.  
Dit brengt ons bij een verzoek aan de Achtse gemeenschap om aan 
te geven over welke zaken, ook niet eerder genoemde zaken, zij 
graag (meer) informatie willen hebben.  
Dat kan met een berichtje naar dorpsraad@acht.nl. Dan zullen wij 
proberen daar invulling aan te geven. De beschikbaarheid van 
betrokkenen bepaald mede de datum van de Openbare 
Dorpsraadvergadering.  
 
Fotowedstrijd Achtse kalender 
Een kleine reminder voor de fotowedstrijd voor de Achtse kalender 
2023. De laatste dag voor inzending van de foto’s is 2 oktober,  
dus er is nog wel wat tijd.  
 
Rondje Acht 
Ook in de corona periode is een voorzet gedaan voor Rondje door 
Acht. Wandelen is gezond en Acht heeft heel wat mooie, leuke en 
interessante plekjes. Het ‘Rondje door Acht’ is een leuke manier om 
Acht beter te leren kennen terwijl je actief bezig bent. Het begin- en 
eindpunt van de wandeling is het Dorpsplein (tegenover de kerk). De 
wandeling is ongeveer 6,6 km lang. Als je dit te lang vindt, kan je hem 
ook in twee losse delen lopen. De volledige routebeschrijving is te 
vinden op Acht.nl (bij Te doen op Acht). In het voorjaar van 2023 
willen we het Rondje door Acht “officieel” maken met een activiteit. 
Tot die tijd staan we open voor aanpassingen en aanvullingen.  
 
PS Een foto van de nieuwe dorpsraad volgt binnenkort. 
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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: 30 augustus voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 16 september. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

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

Juni 
 17 Uitgave Kijk op Acht 
 17 Ensemble Classique kiosk  
 
Juli 
 1 VVA jubileum receptie 
 2 VVA spelactiviteiten 
 3 VVA wedstrijd Acht  PSV 
   9-10 Step by Step 

Augustus 
 7 Grote Beek Pop 
 30 Uitgave Kijk op Acht 
 

September 
 2-3-4 Kermis (onder voorbehoud) 
 4  Grote Beek VanStreek  
   festival 
 10  Spellendag Hof van Acht 
 17  Achtse Dorpskwis 

 Dorpshuis: Alle dinsdagen inloopmiddag  
  (uitgezonderd de zomersluiting) 

 Dorpshuis: 1
e
 en 3

de
 woensdagmiddag Repair Café 

  14.00-17.00 uur.  
 
Let op: Het Dorpshuis is gesloten van 23 juli t/m 14 augustus  
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