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Van de redactie 
Droog, droger, droogst… 

 
 

De scholen zijn begonnen, de kermis is voorbij, ‘jong en middelbaar’ 
Acht is weer aan het werk en ‘oud Acht’ geniet van het mooie weer… 
En uw redactie? Wij waanden ons in een Zuid-Europees dorp in plaats 
van in Centre Ville Acht. “De droogste zomer ooit” mompelde uw 
redactie toen we opkeken van de redactietafel en een dode, 
uitgedroogde boom zagen staan. Met het grasveld was het niet veel 
beter. Grasveld? Het lijkt hier warempel meer op de pas gemaaide 
lichtgele graanvelden waar een groot deel van Acht ooit uit bestond.  
 
Onlangs hoorden we vuurwerk in de verte. Met de branden in bossen 
en heide in gedachten – want misschien ontstaan door een 
sigarettenpeukje, BBQ of vuurwerk – kijken we nog eens zorgelijk van 
de dode boom naar het vergeelde gras… Gelukkig landde er deze 
zomer geen enkel vonkje in onze gortdroge tuin en staat alles  
in Acht nog ‘overeind’. We zuchtten opgelucht en gingen weer aan de 
slag voor uw dorpsblad.  
 
Een paar weken later, terwijl we de laatste hand leggen aan dit 
dorpsblad, mompelen we dat er “nu duidelijk iets moet gebeuren”.  
Dat horen we meer de laatste maanden, ook elders, ook over op het 
oog ‘on-Achtse zaken’. In onze gortdroge redactie-tuin besluiten we 
om niet langer te mompelen, maar om tot actie over te gaan.  
En niet tot zomaar een actie, nee, uw redactie gaat over tot 
‘oplossingsacties’. “Regentonnen” suggereert de een, “dat spaart 
bovendien volgend jaar het dan wellicht nog schaarsere drinkwater. 
Het water van de regengoot de tuin inleiden. Zo veel mogelijk van die 
heet wordende stenen en tegels de tuin uit en planten en struiken die 
goed tegen droogte kunnen erin.Zaterdag 17 september met de 
deelnemers van de quizavond een regendansje doen op de kiosk”.  
 
Vergeten? Vrijdag herkansing met een dansje voor de nieuwe 
groentekraam op onze markt. Foto’s daarvan en kopij voor de 
volgende Kijk op Acht kunt u tot 25 oktober 18.00 uur mailen aan: 
redactie@kijkopacht.nl.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 11 november. 
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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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Nieuwe bomen? 
 
Acht wordt omringd door een infrastructuur die een steeds grotere 
invloed heeft op het leefklimaat in ons dorp. Denk aan de spoorlijn, 
drukke (snel)wegen en het vliegverkeer, die allemaal gevolgen 
hebben voor het geluid en de luchtkwaliteit.  
De bomen in en rondom Acht absorberen en filteren stoffen en 
gassen uit de lucht, zoals stikstof, fijnstof en CO2, die door het drukke 
weg- en luchtverkeer worden geproduceerd. Zo dragen bomen bij aan 
een schonere lucht en een beter leefklimaat in Acht. Daarom zijn 
bomen erg belangrijk voor de leefbaarheid en onze gezondheid. 
 
Bomenkap voor aanleg busbaan-HOV3 
Voor deze aanleg worden tweehonderd bomen aan de Anthony 
Fokkerweg en de Marathonloop gekapt. Ik vind dat heel zorgelijk, 
maar er zijn veel mogelijkheden om in de buurt meer bomen te 
planten ter compensatie. Daarom heb ik het initiatief genomen om 
samen met de Dorpsraad een voorstel te maken om nieuwe bomen in 
Acht te planten.  
De Dorpsraad heeft het voorstel ingediend bij Trefpunt Groen 
Eindhoven, waarna er samen is gekeken waar  
de bomen geplant zouden kunnen worden. Trefpunt Groen en de 
Gemeente bespreken waar dit het beste kan. Als er locaties worden 
toegewezen voor de nieuwe bomen, kan de Dorpsraad daarover gaan 
overleggen met de omwonenden. Ik ben benieuwd hoeveel nieuwe 
bomen er uiteindelijk geplant zullen worden.  
 
Ook ideeën? 
Helaas zou het kunnen dat er minder nieuwe bomen komen dan de 
tweehonderd die er worden gekapt. Dat zou ik heel jammer vinden, 
want ik zou het liefst nog meer groen zien in Acht. 
 
Marleen Koolen, 
inwoonster van Acht 
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Bridgeclub Acht 
 
Acht heeft al meer dan 30 jaar zijn eigen bridgeclub, toepasselijk de 
Bridgeclub Acht geheten. Begin september zijn we weer gestart. We 
hebben weer plaats voor enkele nieuwe leden uit Acht of de naaste 
omgeving.  
Wij spelen elke donderdagavond vanaf 19.30 uur in de grote zaal van 
het Antonius. 
 
Hebt u belangstelling?  
Informeer dan naar de mogelijkheden bij de wedstrijdleider  
Helene van Vucht 040 - 236 40 41 of bij de voorzitter Harry van de 
Ven 040 - 262 27 97. 

Dorpsraad 
 
 
 

 
Maandag 19 september openbare Dorpsraadsvergadering 
 
Nu de vakanties weer voorbij zijn is er op maandag 19 september 
weer een openbare Dorpsraadsvergadering in het Dorpshuis. 
In deze vergadering zal de Dorpsraad jullie weer bijpraten over wat er 
speelt op Acht.  
 
Op de agenda staan in ieder geval 'de huldiging van de Achtenaar 
van het Jaar' en 'Samen aan tafel'. Ook hopen we dan enige 
informatie te hebben over de nieuwbouwplannen voor de school. 
Na afloop kan je nog gezellig napraten onder het genot van een 
drankje. 
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.  
 
De Dorpsraad 
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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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Kerknieuws 
Gouden hart en gouden handen 

 
 

 
Bijna iedere vereniging heeft ze wel: van die mensen die zien wat 
nodig is, en vervolgens spontaan de handen uit de mouwen steken. 
Ook als parochie hebben we (gelukkig!) zulke mensen, en twee 
daarvan wil ik deze keer graag in het zonnetje zetten. 
 
De sacristie van de kerk is een ruimte die niet zo in het oog springt: 
zoveel mensen komen er niet. Nu, die sacristie was heel dringend toe 
aan een nieuwe laag verf. Het was, zo schat ik in, al enkele decennia 
geleden dat ze geschilderd was en dat was, mede door de gaskachel, 
goed te zien.  
 
Afgelopen zomervakantie hebben 
Gerard Lathouwers en Bart 
Wouters de mouwen opgestroopt 
en zijn aan de slag gegaan. Eerst 
alles afgewassen, toen alle 
scheuren gedicht en uiteindelijk 
alles geschilderd.  
En dan niet zomaar met een laagje 
witkalk, maar in dezelfde kleuren 
en dezelfde details als in de kerk.  
Als kers op de taart kwam er ook 
een nieuwe vloer in de sacristie. 
Het resultaat is prachtig en onze 
dank aan deze harde werkers heel 
groot! 
 
Mocht u nu benieuwd zijn hoe het 
precies geworden is, loop dan op 
vrijdagmiddag eens binnen als het 
Kerktrefcentrum (KTC) geopend is: 
u bent meer dan welkom. 
 
Pastoor J. Goris 
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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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Nieuws van de Dierenweide 

 
 
 

Aanpassingen inrichting 
In de vorige uitgave heeft u kunnen lezen dat er plannen waren voor 
een degelijk ophok-gedeelte in de wei. Dit is inmiddels in opdracht 
van de Gemeente gerealiseerd. Het ophok-gedeelte is gemaakt met 
hekwerk conform het bestaande en voor ongeveer een derde deel 
overkapt met golfplaten. Het overige gedeelte is afgeschermd door 
middel van fijnmazige netten. Alles was gereed toen de ophokplicht 
(i.v.m. vogelgriepvirus) kwam te vervallen.  
Het pluimvee met uitzondering van ganzen, eenden en kalkoenen 
blijft gedurende de nacht door ons opgehokt als bescherming tegen 
de vos, die nog steeds door Acht zijn rondjes loopt. 
 
Nadat de zwaluwen eind september weer vertrokken zijn, wordt de 
zwaluwpaal verplaatst naar de weide. Nu moeten we nog even 
omhoog kijken om te zien waar we ‘veilig’ kunnen zitten i.v.m. de 
uitwerpselen van de zwaluwen. Verder hebben we bij de Gemeente 
de wens neergelegd om de poort aan de Rijnstraat te vervangen door 
een groene poort die past bij de omheining. En als dat dan klaar is, 
dan zijn onze wensen wat betreft de dierenweide vervuld. Met onze 
eigen mensen hebben we de tegels onder de ruif, bij de voederbak 
aan de Rijnstraat en vanaf het werkgebouw de wei in, uitgebreid en 
verlegd. 
 
Donateursactie  
Ook dit jaar komen we weer bij u aan de deur voor onze 
donateursactie. We vragen een bijdrage voor de kosten van het 
voeder, hooi en stro voor de dieren en voor de onderhoudskosten van 
de weide. We collecteren de laatste week van augustus en de eerste 
van september en bij uitzondering ook nog in de laatste week van 
september i.v.m. vakanties van de collectanten. 
Op het moment dat u dit leest zijn we misschien al bij u aan de deur 
geweest, en bij deze dan alvast bedankt voor uw gift. 
 
Dierenpopulatie 
Het was een vruchtbaar voorjaar in 2022. De jonge geitjes rennen 
achter elkaar aan en klimmen op de speeltoestellen en op de berg 
natuurstenen. We hebben afscheid genomen van de vier mannekes, 
maar de 2 dametjes hebben we gehouden. 
 

Lees verder op pagina 13 
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Nieuws van de Dierenweide 

(vervolg) 
 
 

De twee oudere hindes hebben de hertenbok eigenlijk steeds 
ontlopen, dus daar komen geen bambi’s van. En de jonge hinde is er 
pas ingekomen toen de hertenbok eruit ging. We overleggen of we op 
het eind van het jaar weer een hertenbok inzetten.  
 
Dan hebben we kipkuikens, jawel 5 stuks. Zoals het zich nu laat 
aanzien een mooi haantje en 4 schattige hennekes. Ze zijn uitgebroed 
in een broedmachine en daarna nog een week of zes apart gehouden. 
De kuikens vragen best wel wat aandacht: uiteraard elke dag schoon 
drinkwater, voldoende kuikenmeel en daarna kuikenzaad.  
Bij het ontbreken van een kloek staat er een warmhoudplaat (nee, 
geen rechaud) waar de kuikens onder kunnen kruipen. Erg luxe voor 
ze, want de plaat is in hoogte verstelbaar, meegaand met de groei  
van de kuikens. Het is eigenlijk een soort 5 sterren-kuikenhotel; wat 
een verwennerij!!! 
 
O ja, en niet te vergeten: we hebben ook 4 jonge loopeendjes.  
Die hebben we na het uitkomen van de eieren meteen verplaatst naar 
het nieuwe ophok-gedeelte om ze tegen de kraaien te beschermen. 
En ja natuurlijk kun je dan zeggen: ‘laat de natuur zijn gang gaan’, 
maar als u het niet erg vindt hebben we dat nu toch niet gedaan.  
Nou hoop ik alleen dat moeder eend daar een beetje dankbaar voor 
wordt, en niet steeds begint te blazen als je in de buurt komt.  
Een beetje respect voor onze goede zorgen zou op zijn plaats zijn, 
toch?!  
 
Als u dit leest zijn de eendenkuikens groot genoeg om ze los in de wei 
te laten hardlopen (het zijn immers loopeenden). En ook de kipkuikens 
zijn groot genoeg om te scharrelen (het zijn immers… kippen, juist ja) 
in de wei. 
Tenslotte geeft de familie Roekoe nog kennis van de geboorte van 
hun 2 jonkies. Ze zijn allebei spierwit en zullen door u niet gemakkelijk 
herkend kunnen worden tussen alle andere witte duiven. 
 
U ziet, volop jonge aanwas dit jaar en daar zijn we als stichting kei blij 
mee. Kom gerust eens kijken! U vindt onze Dierenweide in het 
centrum van Acht.  
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Dorpsraad Acht 

Samen aan Tafel 
 

 
In navolging op het succes in andere wijken is de Dorpsraad  
een initiatief gestart om periodiek een maaltijd te organiseren voor 
alleenstaande ouderen die op Acht wonen.  
De eerste gezamenlijke maaltijd is op donderdag 27 oktober. 
De middag begint om 16.00 uur met ontvangst met koffie en zal tot  
ca 19.00 uur duren. Zoals het er nu uitziet komen we zeker wel aan 
40 deelnemers. 
 
Aanmelden  
Dat kan via de website: samen.hulp.site of door een mail te sturen 
naar gerard.smelt@gmail.com 
Een briefje in de brievenbus op Bert Kemplaan 13 mag ook.  
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en of je alles kan eten 
(vanwege dieet, allergie). 
Voor deze eerste keer is door de Achtse Belangen/ Dorpsraad een 
bedrag beschikbaar gesteld zodat de eigen bijdrage beperkt is tot 
slechts € 5,00 per persoon. 
Voor een eventueel vervolg gaan we ervan uit dat de eigen bijdrage 
kostendekkend is. 
 
Vrijwilligers voor Samen aan Tafel 
Om dit project tot een succes te maken hebben we ook vrijwilligers 
nodig die zich willen inzetten voor dit hopelijk periodieke gebeuren  
(2 tot 6 keer per jaar afhankelijk van de mogelijkheden van de 
vrijwilligers). Niet alleen op de dag zelf hebben we hulp nodig, maar 
ook voor de voorbereiding.  
 
Voor meer informatie 
en aanmelden zie 
website 
samen.hulp.site  
of een briefje in de 
genoemde 
brievenbus. Een 
gesprek volgt dan 
zeker. 
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Damesgym 8 

 
Damesgym 8 bestaat al meer dan 50 jaar.  
Op dinsdagavond 6 september beginnen wij weer met onze fit-gym 
voor dames van 60+ van 19.30 tot 20.30 uur aan de Vlokhovenseweg 
101 onder leiding van een fysiotherapeut. 
 
Het laatste kwartiertje spelen wij een potje volleybal; je hoeft hierin 
geen ster te zijn. Kom gerust eens vrijblijvend kijken of speel met ons 
mee.  
 
Meer informatie  
Thea Filippini 040 - 262 13 33 of  
Francien Vereijken 06 - 19 40 32 51 

Gym voor dames-senioren  
 

Op dinsdag 6 september starten ook wij weer met onze wekelijkse 
gymles voor dames senioren onder professionele begeleiding. 
Het is van 18.30 uur tot 19.30 uur in wijkcentrum De Mortel (Achtse 
Barrier). 
Kom gerust eens meedoen om te kijken of het ook iets voor u is. 
 
Meer informatie 
Julia van Spreuwel, tel. 06 -13 74 65 30 
e-mail: jvanspreuwel@on.nl 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 

 
 
 

Kinderactiviteiten SJB 
Het komende schooljaar hebben wij weer leuke activiteiten op de 
planning staan. Ons bestuur is verrijkt met een aantal nieuwe leden. 
We gaan met z’n allen enthousiast aan de slag met het organiseren 
van gezellige kinderactiviteiten. 
 
Wat hebben we de komende periode op de planning staan? 
 
 
 
 
1 oktober: Bingo 
 
 
 
 
 
 
 
11 november: Lampionoptocht 
 
 
 
 
 
 
 
26 november: Casino-avond 
 
Deelname is altijd op eigen risico. 
 
 
Meer info en aanmelden 
Zie de website van SJB: www.sjbacht.nl 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht 
 
Groetjes, 
Erwin, Marleen, Claudia, Elly, Judith, Elle, Lois, Annemarie en 
Cherida 
Stichting Jeugdbelangen Acht 
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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 

 
 
We hebben een bewogen en druk einde van het afgelopen schooljaar 
achter de rug. Alles liep en loopt een beetje anders door de brand van 
4 juni. De afwikkeling daarvan en de grote vraag 'Hoe gaan we 
verder?', blijft nog even een vraag. Gelukkig zijn we in de tussentijd in 
staat om zoveel mogelijk activiteiten die bij onze school horen, op de 
en of andere manier door te laten gaan. 

 
We starten het nieuwe schooljaar op twee locaties.  
Aan de Maasstraat zijn de groepen 1 t/m 4 te vinden en op de 
Normandiëlaan zijn de groepen 5 t/m 8 geplaatst.  
Deze situatie is ontstaan na de brand. Basisschool de Achtbaan heeft 
toen direct 5 klaslokalen leeggemaakt voor onze groepen en ons heel 
hartelijk welkom geheten. Ook is er in het aangrenzende gebouw 
(voorheen Korein), ruimte gemaakt voor de BSO groepen van Dikkie 
& Dik.  
 
En in ons gebouw aan de Maasstraat zijn enkele lokalen en ruimtes 
die weinig schade hadden gereinigd en weer opnieuw ingericht. 
Op die manier konden we ook daar al snel weer ons onderwijs/opvang 
hervatten!  



2
2

 



2
3

  
Spilcentrum Acht 

(vervolg) 
 
De intentie is om al onze groepen binnenkort weer bij elkaar te 
krijgen, samen met de kinderopvang Dikkie & Dik, in een gebouw  
in Acht. De locatie en het moment waarop dit gaat gebeuren, is voor 
ons op dit moment nog niet duidelijk. We hopen dat er binnenkort 
meer duidelijkheid hierover zal komen. Hiervan zijn we afhankelijk  
van o.a. gemeente, schoolbestuur en ook van bedrijven die de 
noodvoorziening in elkaar kunnen zetten.  
In de tussentijd zullen we in ieder geval gewoon doorgaan met waar 
we goed in zijn; een fijne en goede school voor de kinderen in Acht  
en daarbuiten!  
Op 5 september zijn we het nieuwe schooljaar weer begonnen. In de 
eerste weken staat vooral kennismaken met klasgenoten, nieuwe juf 
of meester en ouders centraal. Hier besteden we extra aandacht aan 
in de groepen en op het schoolplein.  

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 040-2621520. 
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 
040-2621520  
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Cecile maakt surprises 
Achtenaar met een bijzondere hobby of beroep 
 
Dit voorjaar zijn we gestart met de serie ‘Achtenaren met een 
bijzonder beroep of met een bijzondere hobby’. Dit keer zijn we te 
gast bij Cecile de Rooij. Zij maakt vrolijke surprises van papier-maché. 
Voor haar een leuke hobby, en wellicht ook voor u. 
Met een mogelijk regenachtig najaar op komst en het surprise-
seizoen in het vooruitzicht een goed moment voor ’n interview dacht 
uw redactie. 
 
Mooie afwisseling voor ‘n ICT-er 
Cecile woont zo’n 26 jaar in Acht. In haar vrije tijd loopt ze als 
Buurtprevent door Acht en ruimt dan meteen het zwerfafval op.  
En wellicht kent u haar ook als bezorger van dit Dorpsblad.  
In het dagelijks leven werkt Cecile bij Atos, een ICT bedrijf.  
Ze denkt er mee over allerlei ingewikkelde ICT-kwesties en “dan wil je 
wel eens wat anders, vooral om je hoofd leeg te maken”.  
Het begon met een Android mannetje van papier-maché voor haar 
echtgenoot. Hij vond het een leuke surprise, maar wilde hem na 
verloop van tijd weggooien. “Dat vond ik zóóó zonde; en dacht 
wellicht kan ik er iemand anders een plezier mee doen”. 
 
Keuken bevechten.  
We spreken Cecile in de keuken. “Sinds corona hebben we mijn 
knutselkamer noodgedwongen omgetoverd tot werkkamer.  
En sindsdien is de keuken onze ‘multifunctionele ruimte’”.  
Dochterlief bakt er (wat door alle huisgenoten en uw redactie erg 
gewaardeerd wordt) en Cecile knutselt er.  
“Woensdag is mijn vrije dag en dan claim ik onze keuken.  
Dat komt de anderen natuurlijk niet altijd goed uit, dus soms moet ik 
de keuken echt bevechten”. 
Rond de keukentafel staan alle spullen die Cecile nodig heeft.  
We zien een grote tas met lege plastic flessen van afwas- 
schoonmaakmiddelen, een emmer witte muurverf en een stapel  
oude kranten. 
“Elke surprise begint met een ballon of plastic fles.  
Die beplak ik eerst met aantal lagen krantenpapier gemengd met 
behangselplak. Heerlijk om dat met je handen te kneden en te 
vormen!  
Daarna moet de boel een weekje drogen en schilder ik ze wit zodat je 
‘de krant niet meer kunt lezen’. Dan begint het echte knutselen, het 
creatieve gedeelte zeg maar.” 
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Kunstig resultaat 
Op de keukentafel en op talloze andere plekken in huis staan de 
resultaten van vele woensdagse ‘knutseldagen’.  
Een kleurige fantasie-vogel, grappige kippen en varkens, een schattig 
hondje en een sneeuwman. “Voor een sneeuwman heb je 2 ballonnen 
nodig, een kleine voor ‘t hoofd en een grote voor zijn lijf. Maar 
natuurlijk komt het wel eens voor dat er een klein gaatje in zo’n ballon 
zit. Dan krimpt de ballon samen met het opgeplakte krantenpapier en 
maak ik er een kleine sneeuwman van. Of iets heel anders”.  
Uw redactie ziet een kunstig klein fantasievogeltje staan.  
“Ja, zoiets ontstaat dan vanzelf”. Zo te zien is Cecile erg creatief en is 
het opgeven van een mogelijke surprise voor haar geen optie.  
 
Alles ‘de deur uit’ 
Begin november staan er zo’n 30 – 35 surprises klaar voor degenen 
die ‘geen tijd hebben om te knutselen of die zelf niet zo creatief zijn’. 
De surprises die Cecile en haar familie niet nodig hebben kunnen Sint 
en de Kerstman voor een zacht prijsje en de verzendkosten via 
Marktplaats opvragen. Begin december is de keukentafel weer vrij.  
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Halloween in Acht 

Zaterdag 5 november 2022                 

Als oranje pompoenen je grijnzend aankijken, als kleine snoep 
plunderende griezels de straten onveilig maken, als huizen veranderd 
zijn in spookhuizen, als je weerwolven, heksen, zombies en ander 
gespuis zomaar op straat tegenkomt, dan weet je het is: 

Halloween in Acht 
Wat gaan we doen? 
Ook dit jaar laten we Acht weer griezelen met een Trick or Treat tocht. 
De tocht gaat langs 3 verschillende routes (groen, oranje-geel of rood) 
met huizen herkenbaar aan de Halloween flyer. Hier kun je aanbellen 
en een lekkere verrassing halen. Routes lopen kan tussen 18.00 uur 
en 19.30 uur en tussen 19.30 uur en 20.30 uur. 
Nieuw!: een extra verrassingsroute op de Maasstraat. 
 
Klinkt goed! Hoe doe ik mee? 
Ben je tussen de 2 en 14 jaar oud, meld je dan aan door een mail met 
je naam en leeftijd te sturen naar partycreeps8@gmail.com. 
Deelname is €1,- per kind. Inschrijven kan tot en met 29 oktober 2022. 
Houd ook onze Facebook en Insta in de gaten!  
 
Ik woon langs één van de routes, hoe doe ik mee met mijn huis? 
Je ontvangt begin oktober een brief en een flyer in je brievenbus. Als 
je graag mee wilt doen als (griezel) huis, dan hang je simpelweg de 
flyer voor je raam. Zo weten de deelnemende kinderen dat ze kunnen 
aanbellen voor een lekkere traktatie.  
Hoe eerder de flyer hangt, hoe groter de voorpret! 

 
Lees verder op pagina 29 
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Halloween  

(vervolg) 
 
Ik woon niet langs de routes maar griezel wel graag mee! 
Ja, leuk! Zoek een plekje langs de routes en wacht daar de kinderen 
op. Helemaal top als je verkleed bent of als je je plekje griezelig 
aankleedt met een vuurkorfje o.i.d.  
 
Hoe lopen de routes? 

 Lekstraat-langs Hof van Acht-Leistraat-Roerstraat (doodlopend 
stukje)-Swalmstraat-Waverstraat-Vliststraat-Nierstraat, 
Rijnstraat 

 Waalstraat (even nrs)-Spaarnestraat-Zaanstraat-Alblasstraat 
(heen en terug)-Zaanstraat-Maasstraat (tegenover school) 

 Waalstraat (oneven nrs)-Merwedestraat-Volkerak-Griftlaan 
Raamstraat-doodlopend stukje Scheldestraat en Scheldestraat 

Extra voor iedereen: Maasstraat beginnend naast de boerderij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enthousiast geworden en wil je helpen? Graag!  
Stuur een mailtje naar partycreeps8@gmail.com 
 
Tot ziens op 5 november! 
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Scouting dr. Albert 

Schweitzer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom maar een keertje kijken, ze leggen het je graag uit! 
Het nieuwe scouting-seizoen is bij het uitkomen van dit magazine 
alweer begonnen. Vol enthousiasme organiseren de stafleden iedere 
zaterdag van 14:00 tot 16:30 uur een nieuwe obijeenkomst.  
De oudere leden (16-21 jaar) komen op vrijdagavonden bij elkaar en 
organiseren hun eigen activiteiten.  
Zelf meedoen? Of uw ondersteuning bieden? Kijk op www.dras8.nl 
 
Scouting dr. Albert Schweitzer, Eindhoven – Acht 
Mispelhoefstraat 126 

 
Scoutingplanning seizoen 2022/2023: 
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GGzE nieuws 

Jezelf omarmen met ‘WRAP’  
 
 

De cursus WRAP helpt je om de regie over je leven (weer) op te 
pakken. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan.  
Iedereen in regio Eindhoven kan hier gebruik van maken.  
Inge van den Anker, ervaringsdeskundig begeleider,  
WRAP- coördinator en WRAP Advanced Level Facilitator:  
“Het is geen therapie en geen training. We praten niet over diagnoses. 
We hebben het over jou. Over jouw uitdagingen en hoe je hiermee 
kunt omgaan. Door de WRAP krijg je inzicht in je eigen welbevinden. 
We gaan van klacht naar kracht”. Niet: “Dit overkomt mij”.  
Wel: “Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?” 
 
Aan je eigen plan werken 
Je werkt zelf aan jouw plan en het zijn jouw valkuilen. Jij geeft aan wat 
jou helpt. Bij de een is dat diamond painting, bij de ander is dat een 
wandeling in de natuur. Weer een ander belt met familie of vrienden. 
Dit deel je met de andere deelnemers in de groep. En ook dat helpt. 
 
Voor iedereen 
WRAP is er echt voor iedereen. Voor welke uitdaging dan ook. 
Bijvoorbeeld als je een nieuwe levensfase in gaat. Als je een kind 
krijgt, of als je wilt stoppen met roken. Het kan lastig zijn om met deze 
veranderingen om te gaan. Dan is zo’n plan heel helpend. Het is heel 
persoonlijk, er is geen one size fits all.  
Met WRAP behoud jij de regie. “Omdat we het niet over diagnoses 
hebben. En omdat je met je eigen uitdagingen en oplossingen aan de 
slag gaat. Je hebt misschien een diagnose, maar je bent niet je 
diagnose. Met WRAP omarm je jezelf. En dat maakt het zo bijzonder”.  
 
Interesse?  
Er zijn gedurende het jaar meerdere startdata.  
Het betreft 9 bijeenkomsten van 2,5 uur.  
Voor inwoners van Eindhoven is de cursus gratis.  
Als je interesse hebt, neem dan contact op met: 
 
Inge van den Anker 06 - 81 82 45 80  
Marlies Nederkoorn 06 - 58 81 79 74 
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100 Jaar Sint Nicolaas op Acht 

Sint Nicolaasvereniging Acht 
 
 

Zoals al eerder door ons is gemeld, is 2022 het feestjaar voor onze 
vereniging. Maar niet alleen voor onze vereniging, nee, voor heel Acht 
en dan met name voor alle kinderen.  
 
Na de vorige uitgave van ‘Kijk op Acht’ hebben zich weer nieuwe 
mensen aangemeld voor onze ‘Club van 100’, waarvoor uiteraard 
onze welgemeende dank! Maar….. we hebben nog steeds enkele 
plaatsen over op ‘het bord’ dus twijfel niet als jouw naam er nog niet 
tussenstaat en geef je op! Ik weet zeker dat mede hierdoor de 
kinderen de grote winnaar zullen zijn.  
 
Programma voor de komende maanden  
Er komen nog diverse activiteiten, voor jong en oud, groot of klein. 

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

 

 Zaterdag 19 november toneeluitvoering met Sinterklaas  
(2 uitvoeringen) in het Dorpshuis 

 

 Zondag 20 november toneeluitvoering met Sinterklaas  
(2 uitvoeringen) in het Dorpshuis 

 

 Zaterdag 3 december receptie voor alle Achtenaren en oud 
leden van 14.00 – 16.00 uur in het Dorpshuis  

 

 Zaterdag 3 december receptie speciaal voor de leden van de 
Club van 100 van 16.30 -18.00 uur in het Dorpshuis 

 

 Zaterdag 3 december feestavond voor alle eigen leden vanaf 
20.00 uur in het Dorpshuis 

 

 Dinsdag 6 december uittocht Sinterklaas 
 

Aanmelden “Club van 100” 
Maak daarvoor eenmalig 100,- euro over naar:  
NL95 RABO 01 13 71 91 08  
t.n.v. Sint Nicolaasvereniging Acht, o.v.v. “Club van 100”. 
 
Oude films/foto’s zijn nog steeds welkom!   
E-mail: sinterklaasopacht@oulook.com 
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Dorpsraad 

Stem op de Achtenaar van het Jaar 2022 
 
 

De genomineerden voor de Achtenaar van het Jaar zijn bekend. 
Hierbij onze dank aan de mensen die de moeite genomen hebben om 
iemand te nomineren. Op basis van wat hieronder te lezen is hebben 
ze de nominatie zeker verdiend. 
 
Annelies Siepel 
 Annelies is al jaren als coördinator actief bij de Buurtpreventie en 
 heeft de Buurtpreventie mede opgericht. 
 
Hans Klein Sprokkelhorst 
 Hans heeft al heel veel jaren heel veel betekend voor Acht: 

  door zijn inzet bij vele festiviteiten (dit jaar is hij ook weer 
betrokken bij de Dorpskwis). 

 als fotograaf bij evenementen in Acht. 
 als redactielid van ‘Kijk op Acht’. 
 door ondersteuning van verenigingen met diverse zaken. 
 als de man die de website van Acht heeft opgestart (na het 

wegvallen van het oude dorpsblad) en al jarenlang onderhoudt 
op eigen kosten, zonder enige subsidie. 

 Omdat Hans in het voorjaar van 2023 Acht gaat verlaten is dit de 
 laatste kans voor alle Achtenaren om Hans te danken voor al zijn 
 inzet voor Acht. 
 
Jan de Koning 
 De lijst waarop hij zich inzet voor Acht is heel lang en divers. 

 Om maar te beginnen met de Achtse Revue. Al tientallen jaren 
zit Jan in het bestuur (penningmeester). Ook zorgt hij voor alle 
decors en is een belangeloze fourage meester. Grotendeels zijn 
de repetities bij Jan op de hooizolder. Daarnaast zit Jan ook in 
het bestuur van de Sinterklaasvereniging (penningmeester). 

 Met de fietstourclub stelt hij zijn bus ter beschikking. 
 Hij is snoeier van veel bomen in het dorp o.a. op het kerkhof en 

in de Hof van Acht. 
 Ook was hij bij de zaalvoetbal vereniging penningmeester. 
 Naast zijn werk in het Antoniushuis doet hij daar ook veel 

vrijwilligerswerk. 
 
 
 

Lees verder op pagina 39 
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Dorpsraad 

Stem op de Achtenaar van het Jaar 2022 
(vervolg) 

 
 Al met al, zonder Jan moeten veel verenigingen zich achter de 
 oren krabben hoe het zonder Jan verder moet. 
 Het zou daarom heel fijn zijn als hij daarom Achtenaar van het 
 jaar kan worden. 
 
Stemmen 
Stemmen kan o.a. via de website acht.nl  
Stemmen kan ook door een briefje in de bus te doen bij Peter 
Goedegebure, De Regge 24.  
Er hoeft alleen iets op te staan als ‘ik stem op … als Achtenaar van 
het Jaar’. Je mag zelfs bellen met 06 – 36 55 60 05. 
Je kunt stemmen tot en met 18 september.  
De uitslag wordt bekend gemaakt op de eerstvolgende openbare 
dorpsraadsvergadering, welke gepland staat voor 19 september. 
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Markt op Acht 

Groenteman 
Inmiddels hebben we één jaar een markt op Acht. 
We zijn gestart met zes kramen. De aanloop was in het begin erg 
goed. Ook het terras bij de pizzeria was geopend en op zonnige 
dagen konden we er een drankje nuttigen.  
Maar een markt opstarten heeft tijd nodig. Er is altijd verloop.  
 
We hebben gelukkig nu een aantal ondernemers die graag op Acht 
staan en sinds een paar weken is onze weekmarkt uitgebreid met een 
groentekraam. Kom naar onze markt en maak kennis met de eigenaar 
van familiebedrijf Deckers AGF, dat al 100 jaar bestaat en zijn 
oorsprong heeft in Waalre. Hij heeft al leuke reacties gehad van 
Achtenaren! 
 
Nog meer kramen? 
Uitbreiding van de markt mag er nog komen. Bijvoorbeeld een tapas- 
of notenkraam. De onderneming moet met een eigen kraam of wagen 
komen. 
 
Stroomkasten 
De stroomkasten zijn geplaatst. Op de dag dat deze uitgave werd 
gemaakt moest de aansluiting nog plaatsvinden. Wanneer dat 
gebeurd, is nog niet bekend. 
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Kerstmarkt 

 
 
Dit jaar weer een Kerstmarkt! 
We hebben een warme zomer gehad, een lekker najaar komt eraan 
en dan maken we ons op voor de winter.  
De winter met de Kerst en de Kerstmarkt op Acht op zondag 11 
december. 
 
Wanneer: Zondag 11 december 2022 
Tijd: 13.00 tot 19.00 uur,  
 (kramen zijn open tot 17.00 uur) 
Waar:  Dorpsplein, rondom de kiosk 
Sfeer:   Kerst in dorpse en winterse sferen 
Wat: Kerst gerelateerde producten, activiteiten voor de kleine 
 kinderen en natuurlijk een natje en een droogje 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Graag willen we het weer organiseren maar vanwege veranderde 
omstandigheden hebben wij minder tijd om het goed te regelen en  
om het goed te regelen hebben we hulp nodig. Dus als organiseren 
helemaal je ding is en je Kerst de leukste tijd van het jaar vindt, meld 
je dan aan bij Kerstmarktopacht@outlook.com. 
Dan regelen we samen een gezellige markt in december in ons Acht.  
 
Warme kerstgroeten van de organisatie Kerstmarkt op Acht.  
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Herfstwandelingen met het IVN 

 
 
 

Hoe zou de natuur de droogte van deze zomer doorstaan hebben? 
Wat is eigenlijk de functie van paddestoelen? Is er over Eindhoven 
ook sprake van vogeltrek? 
Deze en andere vragen over de natuur gaan we met u beantwoorden 
tijdens een tweetal publiekswandelingen in Woensel in oktober. De 
wandelingen zijn voor iedereen gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. 
 
Op zondag 16 oktober wandelen natuurgidsen Femke Soontiëns en 
Jos de Bruijn door de Aanschotse beemden. Ze starten om 10.00 uur 
aan het einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan. (doorlopen 
of rijden tot je achteraan bij het groengebied uitkomt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 22 oktober gaan natuurgidsen Claudia Stoldt en Jos de 
Bruijn naar landgoed De Grote Beek. Ook daar starten ze om 10.00 
uur. Vertrek bij ‘De Tuin’ van GGzE aan de Dr. Poletlaan.  
Dit is vlakbij de GGzE-ingang aan de Anthony Fokkerweg.  
De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn P13 en P14. 
 
Beide wandelingen zullen ongeveer twee uur duren. 
 
Wij hopen u daar te zien. 
Femke Soontiëns, Claudia Stoldt en Jos de Bruijn,  
natuurgidsen IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 
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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: 25 oktober voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 11 november. 
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 

September  
 6 Start damesgym8 
 6 Start senioren damesgym  
       de Mortel 
 10  Start scouting 
 16 Uitgave Kijk op Acht 
 17  Achtse Dorpskwis 
 19 Dorpsraadvergadering  
 
Oktober 
 1 SJB bingo 
 12 Kienen, Antonius 19.00 uur 
 16 IVN wandeling Aanschot 
 22 IVN wandeling GGzE-terrein 
 27 Samen aan tafel 

November 
 5 Halloween 
 9  Kienen, Antonius 19.00 uur 
 11 Lampionnenoptocht 

Agenda Acht 
 Let op: vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat iets niet door kan gaan!  

KBO-activiteit voor iedereen uit 
Acht: 
Elke woensdag 10.00 uur: fietsen en 
wandelen vanaf de pomp 
Dorpsplein 

 

Activiteiten Dorpshuis: 
Inloopmiddag:  
 Elke dinsdag 14.00 uur 
Repair Café:  
 1e en 3de wo v.d. mnd 
           van 14.00 – 17.00 uur 
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