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Van de redactie
Winters Acht: we verheugen ons er op!
De winter nadert, al voelden we er tot nu toe nog niet zo veel van.
Maar, als u dit nummer doorbladert dan wordt dat snel duidelijk. Het
staat namelijk vol met aankondigingen van (leuke!) winterse evenementen, zoals de Nieuwjaarsrecepties, carnaval, een fototentoonstelling, Sinterklaas, Kerstmarkt en een dart – toernooi. Is dat alles u te
actief, bestel dan het net uitgekomen supplement van het boek ‘Acht
in beeld’, dan bent u 108 pagina’s lang ‘onder de pannen’.
Zie verderop in dit blad!

Tja, en dan is het al weer bijna 2015. Vooral in de zorg gaat er dan
veel veranderen. Sint maakt zich een beetje zorgen over zijn logeerplek in het Antoniushuis. We zijn ervan overtuigd dat alle medewerkers en vrijwilligers er alles aan doen om de zorg op een nieuwe manier ‘overeind te houden’, maar Sint, mocht het met dat logeren niet
lukken, dan doen we graag een oproep in dit blad.
In Acht, excuseer op Acht, staat iedereen voor elkaar klaar.
Eén mailtje Sint, en het is geregeld. Zeker weten.
In 2014 kon dit Dorpsblad verschijnen dankzij onze adverteerders,
een subsidie die ons is toegezegd van de Dorpsraad/Gemeente en
dankzij uw kopij.
Bij deze willen wij u daarvoor heel hartelijk bedanken.
Voor nu gezellige feestdagen en een goed en gezond 2015!

Bij voorpagina: 1e plaats 2014 Fotogroep Klick Wanda Michielsen (Orgineel in kleur)
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Natuurlijk staat er ook weer een interview in dit nummer over een
Achtenaar of Achts initiatief dat we graag in het winter-zonnetje willen
zetten. Dit keer interviewden we één van de drijvende krachten achter
de Kerstmarkt. We leerden dat er heel, heel veel komt kijken bij zo’n
kerstmarkt en kregen alvast een kijkje op de deelnemerslijst. Zo te
zien wordt het een leuke markt, dus we raden u aan om een kijkje te
gaan nemen en er uw kerstcadeautjes, een lekker glaasje glühwein of
warme chocomel te gaan kopen. Daarmee spekt u de clubkas van de
Achtse verenigingen, dus u doet er meteen een goede daad mee.
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Kracht op Acht

Achtse Dorpskwis 2014
Het is alweer even geleden, maar we willen toch nog
heel graag één keer met Acht delen wat voor een
succes de eerste Achtse dorpskwis is geweest!!! Er werd nog dagen,
zelfs weken nagepraat over de kwis en de 2 avonden waren zeer
geslaagd! In totaal hebben 24 teams meegedaan, die op de eerste
avond thuis en op pad door Acht hard aan het werk zijn geweest om
de kwis te maken. De prijsuitreiking in het Dorpshuis, twee weken
later, was voor de teams een spannende en heel gezellige avond.
Jong en oud en ‘nieuw’ en ‘oud’ waren aanwezig!!!
Zij zullen volgend jaar zeker weer meedoen om de beker in bezit te
kunnen houden. Maar ook van andere teams weten we dat zij een
nieuwe tactiek hebben besproken om de eerste plaats volgend jaar
over te nemen! De kwis leeft! en gaat natuurlijk een vervolg krijgen in
2015!
Gelukkig kunnen we al mededelen dat er volgend jaar een veel groter
aantal teams mee kan doen!!
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Dorpskwis 2015
Houd vanaf nu oren en ogen geopend, want er zou zomaar een
antwoord op één van de kwisvragen zo voor het oprapen kunnen
liggen! En… zet de volgende datums vast in de agenda:
Dorpskwis:
zaterdag 26 september 2015
Prijsuitreiking én feestavond in het Dorpshuis:
zaterdag 17 oktober 2015
Het is mogelijk om in te schrijven via het online inschrijfformulier!
vanaf 18 februari
(NB. Mocht er een man zijn die het dorpskwisteam zou willen
versterken, dan horen wij dat graag via krachtopacht@outlook.com)
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Voedselcollectief Eindhoven
Je kunt nog meedoen!

In de 2e uitgave van Kijk op Acht in 2014 is het voedselcollectief al
eens aan je geïntroduceerd. Daarin werd uitgelegd wat het
voedselcollectief inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij je graag
naar de site: http://kleingemaakt.nl/voedselcollectief
Werkwijze
Een voedselcollectief werkt als volgt. Wekelijks kan je online een
bestelling plaatsen, waarbij je kan kiezen uit een aanbod van verse,
pure en regionale seizoenproducten. Je bepaalt zelf wat je wilt
hebben: je hoeft dus geen vast pakket af te nemen. De leden leveren
een actieve bijdrage aan het collectief. Er zijn geen betaalde krachten;
de leden verrichten alle taken.

Verdeelpunt Acht
Ook op Acht heeft zich een verdeelpunt aangemeld, namelijk het
Antonius aan de Amstelstraat. Op dit moment zijn er op dat
verdeelpunt nog voldoende plaatsen om deel te nemen.
Dat betekent dat als jij ook geïnteresseerd bent in het
voedselcollectief, je nog kunt aanmelden. Dat kan via:
https://order.foodcoop.nl/kleingemaakt/all/login/signup
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Stand van zaken
Het bestuur en de verschillende werkgroepen hebben inmiddels veel
werk verzet. In augustus 2014 is reeds gestart met een pilot van vier
verdeelpunten. De opzet van deze pilot was en is om zo snel mogelijk
de organisatie klaar te maken voor het opschalen naar alle overige
verdeelpunten.
Een nieuwe stichting met een grootte als het Voedselcollectief
Eindhoven vraagt een enorme inzet van de vrijwilligers. Het is dan ook
niet vreemd dat er in de beginfase een aantal verbeterpunten zijn.
Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt en we streven er
naar om het grootste deel van alle inschrijvers vanaf 1 januari 2015
daadwerkelijk deel te laten nemen.
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HT RAAMDECORATIE
Gordijnen, Binnenzonwering, Insectenwering, Woningstoffering
vrijblijvende offerte met stalen aan huis
wij plaatsen ook bestaande binnenzonwering & gordijnen
www.htraamdecoratie.nl
Tel: 06-49 30 93 55

K UNSTSCHILDERES
S CHILDEREN IN OPDRACHT
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040 2623205

Interview Administratiekantoor “De Toekomst “
20 jaar geleden begon Nicole van Nistelrode (Achtse van geboorte en
moeder van twee kinderen) in Acht haar administratiekantoor “De
Toekomst”. Dit jubileum is op 1 april j.l. uitgebreid gevierd samen met
klanten, familie en vrienden. Dorpsblad Kijk op Acht ging bij haar
langs om te horen hoe het gelopen is.

De start
Nicole: “Na mijn Meao opleiding, heb ik eerst in loondienst gewerkt.
Toen ik in verwachting was van mijn zoon wilde ik vanuit huis gaan
werken. Zo kon ik mijn gezin combineren met mijn werk en dat geeft
meer rust.
80% van de familie Van Nistelrode is ondernemer, dus de stap naar
een eigen bedrijf was zo gezet. Ik ben naar de Kamer van
Koophandel gegaan en heb me ingeschreven.”

De werkzaamheden
Allerlei soorten administratieve werkzaamheden worden gedaan.
Voor sommige bedrijven de hele boekhouding, van facturen inboeken,
omzetbelasting tot en met het jaarwerk. Voor particulieren de
inkomstenbelasting verzorgen, maar ook de administratie ordenen om
het later zelf te kunnen.
Samen met haar medewerkster wordt er op locatie of bij Nicole thuis
gewerkt.
Nicole: ”Daarnaast doe ik ook nog vrijwilligerswerk bij PSV waterpolo
en de kerk. Ik vind het belangrijk om dit naast mijn werk te doen.”
Interesse?
Heeft u hulp nodig bij uw administratie of wilt u informatie van Nicole
dan kunt u contact met haar opnemen. Bij voorkeur per mail:
info@akdt.nl maar telefonisch kan ook 06 14 18 09 46.
Het 1e gesprek is gratis.
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De naam van het bedrijf
Nicole: “Die heeft mijn moeder bedacht. Het gaat om vooruit kijken,
er voor zorgen dat de administratie netjes is, zodat het in de
toekomst vlotter verloopt.”
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Spilcentrum Acht
De bouw vordert gestaag
Zoals u ongetwijfeld al gezien heeft, vordert de bouw
van ons Spilcentrum gestaag. Bij beide gebouwen is de
definitieve hoogte al bereikt en zijn de contouren goed
zichtbaar. Het meest in het oog springend is het gebouw aan de
straatkant, waarin de kinderopvang van Dikkie & Dik gevestigd wordt.
Ook de nieuwe speelzaal begint haar definitieve vorm te krijgen.
Het nieuwe spilcentrum zal bestaan uit een nieuwe speelzaal voor
spilpartner basisschool St Antonius Abt en nieuwe ruimtes voor de
BSO groepen en de peutergroep van Kinderopvang Dikkie & Dik.
Tevens opent Kinderopvang Dikkie & Dik een nieuwe
kinderdagverblijfgroep voor kinderen in de leeftijd 0- 4 jaar.
Om het hele plaatje compleet te maken zal ook het schoolplein
vernieuwd worden.
Maar ……. we praten nog steeds over gebouwen en stenen. Wat gaat
er straks in deze gebouwen gebeuren. Graag willen wij u daar wat
meer over vertellen.

Introductiemiddag nieuwe kleuters
Op 9 december komen de nieuwe kleuters naar onze school. Ze
brengen een bezoekje aan de groep, waar ze daarna in zullen
stromen. De ouders krijgen tegelijkertijd nog praktische informatie van
meneer Coen, de directeur van school.
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Op woensdag 10 december a.s. willen we een
voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor de buurt en voor de ouders
van onze school. Dat doen we in de aula van de school.
We gaan dan wat meer vertellen over wat er in die mooie nieuwe
gebouwen gaat gebeuren.
Noteert u de datum alvast in uw agenda? U bent van harte
uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond door
een mail te sturen naar info@dikkie-en-dik.nl.
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Stichting Jeugdbelangen

Zaterdag 13 december Disco
Voor alle kinderen uit groep 6,7 en 8, die van dansen, swingen en
gezellig kletsen houden is er een disco.
In het Dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur met muziek van drive-in
disco van Jordy en Koen. Consumpties zijn voor eigen rekening en
alcohol wordt niet geschonken. Entree € 2,50.
De volgende disco is op 17 januari.

Zaterdag 10 januari 2015 Winterwandeling voor jong en oud
Op deze wandeling door Acht, die door kaarsjes aangegeven wordt,
kom je onderweg allerlei verrassingen tegen.
We vertrekken vanaf de kiosk tussen 18.30 en 19.00 uur.
De vertrektijd krijg je bij inschrijving door.
Heb je zin om mee te lopen geef je dan op via
marliesvanderheijden@chello.nl tot 8 januari 2015.
De kosten zijn € 2,00 per persoon of € 5,00 per gezin.
Zaterdag 17 januari Disco
Zaterdag 7 februari bingo voor groot en klein!!
Heb je zin in een spannende bingo avond?
Meld je aan via het emailadres: marliesvanderheijden@chello.nl
Vermeld je naam en groep. Aanmelden voor 6 februari.
De betaling van € 2,50 kan in het Dorpshuis.
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Zondag 14 december Kerstmarkt rondom de kiosk
Bij onze kraam kun je een keer grabbelen in de grabbelton voor
20 cent. Ook zijn hier lekkere wafels met warme kersen en slagroom
te koop.
Wij hebben ook een leuke wedstrijd voor jullie bedacht;
Maak een mooie wintertekening zet hier op je naam, adres
en de groep waar je in zit op en wie weet win je wel een leuke prijs.
De tekening kun je inleveren op de kerstmarkt bij SJB.
Dus kom ook naar de gezellige Kerstmarkt!!
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Reflexologie.

December is de gezelligste maand van
het jaar. Ervaar je het juist als stress en
heb je het extra druk? Neem dan een
uurtje tijd voor jezelf en maak een
afspraak voor een ontspannen
voetmassage.
Alleen in december voor een
surprise-prijsje van € 27,50.
Ine van Zundert praktijk voor
reflexzonetherapie www.reflexologine.nl

Kijk op ACHT redactie:
Rectificatie
Het vorige nummer bevatte een
fout. In ‘Van de redactie’ stond
dat de bevrijding van Eindhoven
plaatsvond in 1945. Gelukkig was
Eindhoven al ’n jaar eerder
bevrijd. Onze excuses voor die
vergissing.

Stichting Jeugdbelangen
(vervolg)

Zaterdag 7 februari bingo voor groot en klein!!
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 dan ben je welkom om 18.30 uur voor een
uurtje bingo spelen tot 19.30 uur.
Deze speciale bingo is niet met cijfers maar met plaatjes.
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 dan staat het bingospel voor je klaar om
19.45 uur, we spelen dan tot 21.00 uur.
Carnaval
Het is bijna carnaval, het Dorpshuis is al versierd, dus als je zin hebt
mag je ook verkleed naar deze bingo komen!!
Geef je op voor een gezellige avond in het Dorpshuis op zaterdag 7
februari.
Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende prijzen te winnen.

"Het sprookje van de 1001 slapeloze nachten"
Een groep van 18 kinderen is elke week druk bezig met het repeteren
van dit nieuwe kindertoneel stuk.
Een verhaal over een sultan die al heel lang niet geslapen heeft en
een land dat ten onder gaat aan zijn nukken. Alles is al geprobeerd
om hem de slaap te laten vatten, maar niets helpt. Maar dan...
Noteer deze data alvast in je agenda. Jullie horen hier nog meer over.
Deelname aan onze
activiteiten is altijd op eigen
risico.
Voor meer info zie ook onze
website: www.sjbacht.nl
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Kindertoneel
Op 27, 28 en 29 maart 2015 zullen zij in het Dorpshuis opvoeren:
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Standplaatsen
Sinterklaas op Acht

Met vriendelijke groet,

10.30
10.45
11.00
11.15
14.00
14.30
14.45
15.00
15.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kiosk
Amerlaan
Simon van Hapertlaan
Hof van Brabant
Roerstraat
Spaarnestraat
Schelde/Waalstraat
Haringvliet
Kiosk

Frans van Kemenade
Secretaris Sint Nicolaasvereniging Acht
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Beste
Achtenaren,
In september j.l. hebben wij de
collecte van KWF– kankerbestrijding
gehouden en voor dit jaar een
opbrengst van € 1911,92 opgehaald
voor dit goede doel.
Wij willen alle inwoners van Acht
bedanken voor hun gulle gift,
in welke vorm dan ook en hopen
volgend jaar weer op uw steun.
Mocht u zich betrokken voelen,
wij zoeken nog vrijwilligers voor
de collecte.
Deze zal plaatsvinden van
7 t/m 12 september 2015.
Meer informatie – aanmelden
R. de Bouter, (040) 844 30 93
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TAXI EINDHOVEN NOORD
Voor:
Personenvervoer
Zakelijk vervoer
Schoolvervoer
Airportservice
Bel: 06 200 500 38
email: info@taxieindhoven-noord.nl
Taxi Eindhoven-Noord
Alblasstraat 39
5626 BJ Eindhoven

Mispelhoefloop zondag 7 december
Uitnodiging:
De Mispelhoefloop, ofwel “de acht van Acht” is
een gezellig, recreatief hardloopevenement voor
jong en oud. In deze 2e editie gaan alle onderdelen voor het grootste
gedeelte door de dorpskern van Acht. Er is muziek aanwezig en het
zal een sfeervol ontspannen evenement worden. Het recreatieve
staat voorop en meedoen is belangrijker dan winnen!
Na afloop sluiten we af met een gezellig samenzijn en/of brunch bij de
Mispelhoef aan de Oirschotsedijk 9.
Kidsrun
We beginnen om 10.30 uur met de Kidsrun bij de lagere school en
lopen vervolgens een kilometer door het dorp. De ouders kunnen
meelopen met de kinderen en vervolgens zelf deelnemen aan de
langere afstanden.

De kosten
Bij voorinschrijving:
4 en 8 kilometer: 6 euro,
kidsrun 1,50 euro.
Op de dag zelf:
4 en 8 km: 7,50 euro.
kidsrun 2,50 euro.
De kosten van de brunch
bedragen 12,50 euro.
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‘Halve’ en ‘acht van Acht’
Om 10.45 uur start de 4 km,
de “halve acht van Acht.
Om 11.15 uur begint de 8 km,
ofwel de “acht van Acht”.
Iedere deelnemer ontvangt een
herinneringsmedaille.
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Supplement ‘Acht in beeld’ is klaar!
Afgelopen zomer verscheen het boek ‘Acht in beeld’ van Peter
Vermeulen. Nu is ook het supplement gereed. Dit bestaat uit 3 delen
met aanvullingen, nieuw fotomateriaal, artikelen en verhalen en telt
108 pagina`s. Het boek zelf heeft 439 pagina’s; het staat vol met
foto’s en wetenswaardigheden over Acht en de mensen die er vanaf
1920 woonden.

In 7 jaar heeft Peter Vermeulen de foto’s en verhalen met hulp van
veel vrienden en bekenden bij elkaar gesprokkeld. Bijna alle straten in
Acht komen aan bod, met foto’s van vroeger en nu. Ook staan er
oude dorpsplattegronden in vanaf 1913, toen Acht nog omringd was
door bos en hei en ons dorp nog onderdeel was van Woensel.
Bijzonder zijn ook de vele klassenfoto’s van de meisjesschool, de
jongensschool en de kleuterschool.

Bestellen:
U kunt het boek tegen
kostprijs bestellen bij:
jwcbrands@hetnet.nl
Boek en supplement zijn
in kleur en zwart - wit en is
gebonden in een stevige
kaft. De kosten van het
boek zijn ± € 85,- Het
supplement ± € 45,-.

Noot van de redactie:
Helaas is Peter Vermeulen op
7 oktober 2014 overleden

21

Het supplement is een verlengstuk van het boek. Dankzij het goede
geheugen van enkele oude Achtenaren kon Peter Vermeulen alsnog
bijna alle namen vermelden bij de foto’s! Het boek en supplement
eindigt met foto’s en verhalen van de verenigingen in Acht. Voor wie
Acht kent,of het beter wil leren kennen, is dit een unieke kans.
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Interview: Kerstmarkt organiseren?
Erg leuk en er komt heel veel bij kijken!
Uw redactie interviewt voor elk nummer een bijzondere Achtenaar of
een bijzonder Achts initiatief. Dit keer waren we te gast bij Betsie
Swinkels, één van de organisatoren van de Kerstmarkt.

Terug naar ’n dorp
Betsie komt uit Someren (“ook een echt
dorp”) en woonde 15 jaar in de Achtste
Barrier. Ze woonde er met veel plezier,
maar miste het dorp en het dorpse leven.
“Toen hadden we het geluk dat we hier in
Acht Zuid een huis konden kopen. Het
bevalt ons hier heel goed. Acht is een fijn
dorp.” Vanaf de allereerste dag deed
Betsie haar best om te integreren in het
dorp. Ze was verkeersbrigadier voor de
kinderen van de lagere school, vrijwilligster
bij de peuterspeelzaal en is al jarenlang
secretaris van de Achtse Vrouwen Vereniging. “Ik werd lid op
m’n 53e en was toen de jongste, maar het klikte meteen dus ik blijf
gewoon lid”.
Ideeënavond
Een jaar of 4 geleden waren er in Acht enkele ‘ideeënavonden’ om
nieuwe activiteiten in Acht te starten.
“Gerry van Nistelrode en ik kozen voor het idee van de Kerstmarkt.
We wilden een leuke activiteit organiseren in het dorp, voor jong en
oud. Dat idee sprak meer mensen aan, en zo ontstond onze
kerstmarkt-groep. We organiseren het nu al weer voor het 4 e jaar.
Het is erg leuk, maar er komt ontzettend veel bij kijken…….”.

Interview: Kerstmarkt organiseren?

Hoe pakken jullie het aan?
“We beginnen al in september met de organisatie. Vanaf dat moment
vergaderen we regelmatig. Het is elk jaar een heel geregel en ook
een heel gereken om alles rond te krijgen: sponsors zoeken,
kraamhouders benaderen, de Achtse verenigingen er bij betrekken
enz enz.. Ook proberen we elk jaar iets nieuws te verzinnen.
Bijvoorbeeld over de aankomst van de Kerstman. En we zorgen altijd
voor een leuke kinderactiviteit. Dit jaar helpt de groep ‘Kracht op Acht’
mee, dat is heel fijn. We zijn geen stichting of vereniging want dat
geeft verplichtingen. We organiseren het als groep, met hulp van heel
veel mensen. Dat bevalt ons goed. De één weet of kan dit, de ander
kan weer wat anders. Zo helpen we elkaar met de organisatie.

En de commercie?
Daar krijgt de groep elk jaar veel vragen over. “We hebben we ervoor
gekozen om er geen echte commerciële markt van te maken. De
Kerstmarkt is van en voor Acht, de Achtenaren en hun bekenden.
Natuurlijk mogen er kleine dingetjes te koop zijn, het liefst
zelfgemaakt. Daarnaast verkopen de verenigingen glühwein en zo om
hun clubkas aan te vullen. Zo maken we er een mooie en gezellige
kerstmarkt van”.
Dank je wel Betsie en collega’s, we verheugen ons er op!
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Spannend
De vroege ochtend van de kerstmarkt is het spannendst. “Dan sta ik
daar om 7.30 uur in het donker en dan zie ik alle mogelijke
doemscenario’s”. Het indelen van de kramen is het lastigst. “We willen
iedereen een goede plek geven. De plekken waar iedereen graag wil
staan proberen we elk jaar anders te verdelen. Als er een
kraamhouder niet komt opdagen, moeten we op het laatst gaan
‘schuiven’. Ook dat is een hele uitdaging!”
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KERST/WINTERMARKT OP ACHT
Zondagmiddag 14 december
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige “Kijk op Acht” hebben
zich nog enkele Achtenaren of verwanten van Achtenaren opgegeven
om mee te doen aan de kerst/wintermarkt rondom de kiosk op het
dorpsplein. Er is nog plaats, dus schroom niet om u aan te melden en
mee te doen om deze nu al traditionele winterhappening samen met
ons onvergetelijk te maken!
Meedoen?
De markt staat open voor individuele Achtenaren, middenstanders en
verenigingen die iets te showen of te verkopen hebben wat bij voorkeur gerelateerd is aan Kerst of aan de Winter.
De markt duurt van 13.00 tot 17.30 uur.

Meer informatie:
Organisatie Kerst/Wintermarkt op Acht
e-mail: betsieswinkels@hotmail.com
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Nieuw: ijsbaantje
Als organisatie zijn wij er trots op om dit jaar een kleine kunstijsbaan
en een extra attractie voor de kleintjes te kunnen presenteren, dankzij
de verkregen subsidie en sponsoren.
U bent allen van harte welkom, om er met uw hele familie een gezellige middag van te maken. Te kijken, kopen, eten, drinken, maar vooral met veel gezelligheid samen te zijn.
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Hart voor Acht

AED’s goed verwarmd
De wintertijd is weer aangebroken en daarmee ook een lagere
gemiddelde buitentemperatuur. De kasten van de AED’s hebben een
verwarmingselement, zodat de AED’s er warmpjes bij zitten ook al is
het guur en koud.
In orde?
Alle kasten en AED’s worden regelmatig en volgens schema
gecontroleerd. Toch kan het altijd voorkomen dat een kast of AED
opeens niet 100% in orde is.
Mocht u iets opvallen aan een kast of AED, meld dat alsjeblieft met
spoed aan de Stichting Hart voor Acht.
Een ieder moet erop kunnen vertrouwen dat de kasten en AED’s
naar behoren werken op het moment dat het er toe doet.

Verhuisd?
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons op de hoogte te brengen van een
verhuizing uit of binnen Acht? Het blijkt dat daar vaak niet direct aan
wordt gedacht. Ook andere wijzigingen zoals mobiel telefoonnummer
en e-mail adres graag doorgeven, omdat we een correcte
administratie nastreven.

Het bestuur en de werkgroepen van Stichting Hart voor Acht
wenst u alvast fijne kerstdagen en oudejaarsnacht.
Erna Huisman
Secretaris Hart voor Acht
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Even langskomen
Ook dit jaar zal onze stichting op de gezellige kerstmarkt aanwezig
zijn. Kom even langs bij onze kraam voor het kerkplein.
Voor een praatje, opmerking of met die ene prangende vraag.
Wij staan open voor een praatje, kritiek en vragen beantwoorden
doen wij graag.
Hierbij nodigen we ook de jongere inwoners van Acht van harte uit
om eens te praten over een stukje vrijwillige burgerplicht.

De Brabantse fietsenmaker
Voor al uw onderhoud en reparaties van
uw fiets.
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen
het juiste adres.
ma:
Gesloten
di-do: 09:30 – 17:30
vrij:
09:30 – 17:30
zat:
09:30 – 16:30
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Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA
Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen

IJSSALON
is de hele week geopend van 12.00 tot ca.21.00 uur
(Afhankelijk van het weer).

LUNCHROOM
is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur

VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA
in het weekend tussen 12.00 en 17.00 uur
(Graag van tevoren reserveren)

Lekstraat 1 B, Acht

Telefoon: 040-262 16 02

Kerknieuws: een brief van God
Zoals jullie weten zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar
wordt die door jullie gevierd. Gedurende die tijd geven
jullie elkaar veel cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij
en het eten is uitstekend. Het is fijn te weten dat er in
ieder geval mensen zijn die Mijn verjaardag niet
vergeten zijn.

Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest, en waren ze
dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet bijna
niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en hebben
een fijne tijd samen.

Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik toch stilletje binnen te gaan
en in een hoekje naar het feest te kijken. Iedereen was aan het
drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze
hadden het geweldig. Tot overmaat van ramp, kwam er een dik
mannetje in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard, en
riep steeds HO HO HO. Hij leek wel dronken. Hij ging op een stoel
zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest voor hem
was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar. Ik stak Mijn armen wijd
uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen...maar niemand dacht
eraan. Toen gingen ze de cadeautjes uitpakken en Ik keek of er voor
Mij een pakje bij was, maar nee! Hoe zou u zich voelen als u jarig was
en iedereen kreeg een cadeautje behalve gij zelf, de jarige? Toen
begreep Ik dat Ik niet welkom was, en ging stilletjes weg. Wat een
schijnvertoning...
Wat zou Ik het fijn vinden als u Mij de komende kerst mee liet vieren.
Dat Ik mee mocht delen in de vreugde om het feit dat Ik meer dan
2000 jaar geleden geboren werd, om voor u te sterven aan het kruis,
zodat u mag leven. Mijn enige wens voor Kerstmis is : dat u dit gelooft
met heel uw hart.
Jezus Christus
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Ik kan me vorig jaar nog herinneren…Het was groot feest met mooi
gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak
en drankjes. Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar
weet u, Ik was niet uitgenodigd…Ik was wel de eregast maar men was
vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest was ter ere van Mij,
maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn. Om
u de waarheid te zeggen: het verbaasde Me niet, want al de vorige
jaren vond Ik de deur ook gesloten.
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Vrijwilliger in het Dorpshuis ?
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Acht is op zoek naar
aanvulling van het vrijwilligersbestand dat actief bezig wil zijn in ons
Dorpshuis. De werkzaamheden kunnen bestaan uit ondersteuning van
activiteiten, bar en schoonmaakhulp, assistentie bij koffietafels of
vergaderingen, klusjes die gedaan moeten worden etc.
Inzet kan naargelang je voorkeur op uren die in overleg worden
ingeroosterd, zowel ’s-avonds als overdag of in het weekend, op vaste
dagen of op afroep.
Interesse?
Op de site staan nog meer wetenswaardigheden over het Dorpshuis
die mogelijk je interesse kunnen vergoten. Je bent van harte welkom!
Mocht je erover denken ons team te komen versterken stuur dan een
mailtje met wat gegevens of voorkeuren naar: info@dorpshuisacht.nl
of neem telefonisch contact op met een van de bestuursleden die
vermeld staan op de website www.dorpshuisacht.nl/bestuur.
Namens het bestuur,
Peer van Dijk, voorzitter Stichting Dorpshuis Acht
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De Achtse Rimpelrollers
Zondag 14 december willen we net zoals voorafgaande
jaren, heel graag rolstoelgebonden mensen uit Acht
een gezellig rondje over de kerstmarkt in Acht
bezorgen, om daarna, een beetje bij te komen en op te warmen in ons
eigen “Dorpshuis”, onder het genot van een lekker kopje koffie, thee
of iets anders. En natuurlijk een lekker gebakje.
Maar dit alles kan alleen plaatsvinden als er enthousiaste mensen
zijn die een paar uurtjes van hun kostbare tijd willen afstaan om deze
mensen een onvergetelijke dag te bezorgen.
Mocht u een van deze mensen zijn, meld u aan en bel
Hannie Tulkens telefoon 040 - 842 44 05
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Achtse Revue
Café Knol heeft zijn deuren gesloten
Begin november hebben we de theatervoorstelling "Café Knol"
5x met veel plezier gespeeld in ons Dorpshuis. Gezien de reacties
van het publiek kunnen we met trots zeggen dat het een zeer
geslaagde productie was.

2014 is weer een jaar geweest waarin we met zijn allen hard gewerkt
hebben en veel plezier hebben gehad om de personages op een
juiste manier neer te zetten. Onze regisseur was daarbij uiteraard
onmisbaar. Met dank aan al onze bezoekers, vrienden en sponsoren
kunnen we ook komend jaar weer een productie met professionele
regie op de planken gaan zetten. Wij hebben er zin in!

Nagenieten
Eerst gaan we nog nagenieten van ons Café. Dat doen we graag
samen met u tijdens de gezellige Kerstmarkt. Wij zijn dan weer van
de partij met een verwarmde tent waar u zich tegoed kunt doen aan
een hapje en/of drankje. U vindt ons bij de schaatsbaan.
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Jubileum
In 2015 bestaan wij als vereniging alweer 30 jaar. Het belooft een
prachtig jubileumjaar te gaan worden met een spetterende productie
in het najaar. Meer hierover kunt u in het volgende dorpsblad lezen
waar ook zal worden terug gekeken op 30 jaar Achtse Revue.
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Welkom op de nieuwjaarsreceptie!
Dorpshuis, donderdag 1 januari 2015

Al vele jaren is het traditie om op
nieuwjaarsdag in ons Dorpshuis aan de
Lekstraat een nieuwjaarsreceptie te houden
voor alle Achtenaren. Dit is een gezamenlijk initiatief van het
Kerkbestuur, de Dorpsraad Acht en de Stichting Dorpshuis Acht.

De receptie wordt gehouden van 12.00 tot 15.00 uur.
U bent daarbij van harte welkom om onder het genot van een hapje
en een glaasje terug te kijken op het oude jaar of vooruit te kijken
naar het nieuwe jaar 2015, samen met uw mede Achtenaren.
Tevens is het een goede gelegenheid om in een gezellige sfeer
nieuwe contacten te leggen of kennis te maken met anderen die
mogelijk iets voor u of uw vereniging kunnen betekenen.
Namens de organisatie,
Peer van Dijk, voorzitter Stichting Dorpshuis Acht
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Nieuwjaarsreceptie voetbalvereniging Acht
Zondag 4 januari 2015 vindt vanaf 14.00 uur onze
nieuwjaarsreceptie plaats. Voorafgaand aan de
nieuwjaarsreceptie vindt er een wedstrijd plaats tussen de veteranen
van Acht en de veteranen van PSV AV.
Ook dit jaar worden er weer diverse jubilarissen gehuldigd.
Daarnaast zetten we één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje.
Je mag dit dan ook niet missen.
De volgende jubilarissen zullen worden gehuldigd:
Jes Asveld (60 jaar lid), Jan van Erp (50 jaar lid), Toine Asveld,
Harrie van den Berg en John (van Jack) van Kemenade (allen 40 jaar
lid), Ruud en Dennis van Nistelrode (beiden 25 jaar lid).
Welke vrijwilliger(s) dit jaar in het zonnetje wordt/worden gezet
blijft voor een ieder een verrassing!
Dus noteer deze datum in je agenda en zorg dat je er bij bent!
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ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN
Een leven lang topkwaliteit in huis.
Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren
Hefschuifdeuren – tuindeuren
Ook uw adres voor veranda’s
OVERTUIG U ZELF IN ONZE SHOWROOM
Showroom open op:
Maandag – woensdag van 10.00 – 17.00u
Zaterdag
van 10.00 – 14.00u
Andere tijden op afspraak
DE KOFFIE STAAT KLAAR
G.P.Kunststofkozijnen
Steenoven 6c (4753)
5626 DK Eindhoven
Tel: 040-2028803
Fax: 040-2028769
e-mail: g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl
www.gpkunststofkozijnen.nl
VKG KEUR

Voetbal Vereniging Acht
Achtse Embassy 2015

Wie werpt zich op tot de Achtse Michael van Gerwen?
Op zaterdag 17 januari is het weer zover! De vereniging organiseert
op die dag in de kantine van onze vereniging het bekende toernooi
de ‘Achtse Embassy’.
Er wordt gespeeld op een schitterend decor op professionele borden
en volgens de regels van de internationale dartbond.
Dit jaar wordt voor de 1 e keer gespeeld volgens een poulesysteem.
Derhalve starten we deze avond al om 18.45 uur.

Het maximum aantal deelnemers is 30.
Je bent pas ingeschreven als het inschrijfgeld is gestort op
IBAN-nummer NL68RABO0158208838.
Vermeld bij de mededelingen je mailadres en Achtse Embassy dan
krijg je via mail een bevestiging dat je bent ingeschreven.

Heb je nog vragen bel dan naar 06 – 18608739 (Mart de Ruijter).
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Inschrijven voor dit evenement staat open voor personen van 16 jaar
en ouder.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.
Er kan tot 10 januari 2015 worden ingeschreven.
Stuur een mail met je naam, geboortedatum en telefoonnummer
naar info@vvacht.nl.
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Fototentoonstelling
fotogroep Klick

Op 10 en 11 januari 2015 organiseert fotogroep Klick haar jaarlijkse
fototentoonstelling. Leden exposeren elk een aantal van hun beste
foto’s in de grote zaal van het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 Eindhoven.
De tentoonstelling begint zaterdag 10 januari om 13.00 en duurt tot
18.00 uur. Zondag 11 januari is de zaal open van 11.00 tot 17.00 uur.
Toegang is op beide dagen gratis.

Maandelijkse clubavond
Op de clubavond presenteert ieder 4 foto’s. Door dit maximum leer je
selecteren. Dat is niet altijd makkelijk want je hebt zoveel mooie foto’s
gemaakt. Bij de bespreking wordt gelet op originaliteit in de uitwerking
van het thema en de gebruikte techniek. Het commentaar van
anderen is leerzaam en brengt je op ideeën.
Meer informatie?
Website www.fotogroepklick.nl
Facebook https://www.facebook.com/fotogroepklick
E-mail fotogroepklick@live.nl
Tel: 06 10 01 20 05 (Hans Gruijters)
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Fotogroep Klick
Fotogroep Klick is ontstaan na het beëindigen van een cursus fotografie, bestaat nu ruim 4 jaar en heeft 15 actieve leden. Maandelijks
komen ze bij elkaar in het Dorpshuis Acht waarbij een thema
uitgewerkt wordt. Bijvoorbeeld roest, dieren, glas, natuur, urban,
architectuur of streetview.
Regelmatig wordt een deskundige uitgenodigd om de fijne kneepjes
van de techniek uit te leggen of een onderwerp toe te lichten zoals
het maken van avond- en nachtfoto’s, nieuwsfotografie of
macro-opnamen.
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Voor al uw opleidingen zoals:
 Bromfiets
 Motor
 Auto
 E achter B ( € 350,-)
Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100* )
Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u
een afspraak maken.
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch
bereikbaar op nummer:
Tel.:040-2621955
b.g.g. 06-50882529
Let op!
Ons kantoor is alleen open op afspraak
Alblasstraat 8
5626 BJ Eindhoven

Kracht op Acht

CARNAVALSOPTOCHT OP ACHT 2015
Misschien denken jullie; “is het niet een beetje vroeg om al over de
carnavalsoptocht te beginnen?” Carnaval is echter vroeg volgend jaar
en de carnavalsoptocht is gepland op zondag 15 februari 2015!
Je leest het goed, ook komende carnaval zullen wij weer een mooie
carnavalsoptocht organiseren. We willen de mooie resultaten van
afgelopen jaar graag evenaren maar nog liever overtreffen! We
hebben veel geleerd van het afgelopen jaar. Die leerpunten nemen
we natuurlijk mee. Zo zal de prijsuitreiking bijvoorbeeld gaan
plaatsvinden in het dorpshuis (na het optreden van de Clown) en
zal de inschrijving iets eerder sluiten.

De Carnavalsoptocht zal om 13.08 uur starten vanaf de kiosk.
Tot 12.38 uur is het mogelijk om in te schrijven.
Er is dit jaar heel wat te doen geweest op Acht. We willen jullie vragen
om je voor het thema te laten inspireren door de gebeurtenissen in
ons dorp. Daarnaast is het natuurlijk weer een goed moment om
aandacht te vragen voor je club, vereniging, stichting of initiatief.
Heb je nog leuke ideeën of wil je graag een bijdrage leveren aan de
organisatie van de carnavalsoptocht? Neem dan vooral contact met
ons op via krachtopacht@outlook.com. Wij staan open voor jullie
ideeën en feedback.
We willen jullie alvast heel veel plezier, gezelligheid en creativiteit toewensen tijdens het uitwerken van jullie thema voor:
CARNAVALSOPTOCHT OP ACHT 2015
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Belangrijker is natuurlijk wanneer de inschrijving wordt opengesteld.
Dat zal zijn op 14 december, de dag van de Kerstmarkt. Ook de
organisatie van de carnavalsoptocht zal daarbij aanwezig zijn en je
kunt je daar meteen inschrijven. Ook kan er vanaf die dag
ingeschreven worden via de website www.acht.nl.
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November
28

Uitgave Kijk Op Acht

December
1
4
6
6
7
10
11
14
15
18
29

Oud papier
Restafval
Afscheid Sinterklaas
Start verkoop
kerstbomen
Achtse Maten
Mispelhoefloop
Voorlichtingsavond
basisschool
Gft afval
Kerstmarkt
Oud papier
Restafval
Oud papier

Januari 2015
1

Nieuwjaarsreceptie
in het dorpshuis
(12.00 uur)
4
Nieuwjaarsreceptie
Voetbalvereniging Acht
10 Winterwandeling SJB
10-11 Fototentoonstelling
Klick
17 Achtse Embassy
Februari 2015
6

Uitgave Kijk op Acht

Op het moment dat we het dorpsblad samenstelden, was de afvalkalender van de gemeente nog niet
beschikbaar.

Oplage:
circa 1670 stuks
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 5,
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 nummer: 22 januari voor 18.00 uur
Kijk op Acht verschijnt weer op 6 februari 2015.
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties.
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op
ABN/AMRO NL66ABNA0601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift
Kijk op Acht.
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COLOFON

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