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Van de redactie  
 

  
Met trots geven wij kennis… 
 
…van de inhoud van dit Dorpsblad. Dit keer was er voor bijna elke 
inzending een plekje in dit blad. Dat is fijn, want als dat niet het geval 
is, dan moeten wij de knoop doorhakken welk bericht we plaatsen, en 
welk bericht niet …. En u weet, van dat soort knopen houden wij niet, 
want wij willen gewoon alles plaatsen wat u met uw dorpsgenoten wilt 
delen.  
 
Dit keer zijn we extra trots op dit blad en op Acht omdat we zoveel 
´sociale berichten´ ontvingen. Eén van de eerste berichten die we 
binnenkregen was van een Achtenaar die was gestart met een 
minibibliotheek bij zijn huis. Gewoon om anderen ook in de 
gelegenheid te stellen om een mooi boek of CD-DVD te lezen. Niks 
contributie of abonnement, maar gewoon gratis lenen of ruilen. Als 
redactie waren we meteen enthousiast over dit mooie initiatief. ´Zo 
willen we er wel meer´ zeiden we op de 1e redactievergadering tegen 
elkaar. Alsof u ‘t hoorde….  
 
Want daarna, viel het ene na het andere ´sociale bericht´ in onze 
digitale brievenbus, zelfs tot na de deadline! (klein pijnpuntje). Toen 
we alle artikelen op een rijtje hadden gezet was onze conclusie ´Acht 
wordt socialer. Want kijk, eind 2015 is er een enquête gehouden wie 
er hulp nodig zou hebben. En het resultaat was dat er zeker mensen 
zijn die hulp nodig hebben, maar dat er nog veel meer mensen zijn die 
hun hulp aangeboden hebben! En laatst zag ik een meneer die in alle 
vroegte rommel, papier en zwerfafval opruimt in het dorp. Super!´ 
 
Helaas ontvangen we ook berichten over een klein en soms erg 
stinkend pijnpuntje. Er zijn namelijk Achtenaren die vergeten om hun 
hondenpoep op te ruimen.` Dus bij deze beste hondenbezitters, neem 
de drol van uw geliefde viervoeter mee naar huis. En help uw buren 
met het fris houden van hun oprit ook al vragen ze er niet om. Want 
zo leerden we uit die enquête, iets vragen vinden de meeste mensen 
best moeilijk. 
Idee voor een goedmakertje: nodig hen uit voor de kermis!  
Een sociale activiteit georganiseerd door vele vrijwilligers voor het 
hele dorp; dit jaar op 2, 3 en 4 september.  
 
Kopij voor het volgende blad moet binnen zijn  
op 9 juni voor 18.00 uur.  
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Vrienden van de dierenweide 
 

“Boerderijvriendjes SPAAR ze allemaal” 
 
Hierboven ziet u de openingsbanner van de website van 
supermarktketen Jan Linders.(zie www.janlinders.nl).  
Zij overwegen om zich midden in het dorp te vestigen op de plek waar 
nu de dierenweide is.  
 
Net als Jan Linders hebben meerdere Achtenaren het initiatief 
genomen om alle boerderijvriendjes te sparen.  
Oftewel, de dierenweide in zijn volledige omvang en op de huidige 
locatie te behouden! 
 
Trekpleister voor jong en oud 
We zien dat de dierenweide in de dorpskern een trekpleister is voor 
jong en oud. Veel ouders met kleine kinderen, grootouders met 
kleinkinderen, wandelaars, fietsende voorbijgangers, enzovoorts, 
genieten dagelijks van het kijken naar, en het voederen van de dieren 
in de dierenweide. 
 
Dierenweide behouden 
Wij zouden het ontzettend jammer vinden als dit stukje groen met zijn 
dartelende geitjes, schichtige maar aaibare herten, wakende ganzen, 
eenden en kippen in onze dorpskern verloren zou gaan ten koste 
van... 
 
Vriend worden? 
Bent u deze mening ook toegedaan dan kunt u zich (zonder verdere 
verplichtingen) bij ons aansluiten en net als wij ook een  
“Vriend van de dierenweide” worden.  
 
 
 

(lees verder op de volgende pagina) 
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Vrienden van de dierenweide 
vervolg 

 
Dit kan door een mail voorzien van uw naam en adres te sturen naar 
dierenweideacht@gmail.com of door onderstaande antwoordstrook in 
de brievenbus te stoppen op een van de adressen op het 
antwoordstrookje. 
Namens vrienden van de dierenweide, Cees Bastiaans, Sylvia van der 
Burg, Yvonne Maasbommel, Yvonne van Vroenhoven en Pieter 
Lekkerkerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Antwoordstrookje: 
 
Ja, ik geef mij op als “Vriend van de dierenweide” 
 
Naam:  
 
Adres:  
 
E-mail:  
 
 
U kunt dit strookje inleveren op  
Amerlaan 49, Haringvliet 43, Waverstraat 13, Verzetsheldenlaan 34 of 
Rijnstraat 33. 
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Stichting Jeugd Belangen 
 
 

Zaterdag 26 maart: Paaseieren zoeken met de Paashaas! 
 Dit is voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen uit 

groep 1, 2 en 3. 
We verzamelen aan de achterkant van het woonzorgcentrum 
Antonius bij de diertjes om 11.00 uur. (alleen de kinderen mogen 
de tuin in). 
De gevonden eieren verzamelen we in een grote mand en later 
krijgt ieder kind van de paashaas evenveel eieren in de hand. 
De kinderen die paaseieren willen zoeken betalen € 1,50.  
(Graag gepast betalen). 
Tot Paaszaterdag de 
paashaas wacht op 
jullie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 9 april Kwisavond Dorpshuis Acht 

Zit je in groep 6,7 of 8 en vind je spelletjes spelen leuk?  
 Kom dan naar onze allereerste Kwisavond.  

Het begint om 19.00 tot 20.30 uur. Voor het winnende team is er 
een leuke prijs! De betaling van € 2,50 kan in het dorpshuis. 
Meld je aan voor 7 april aan via mail bij jeugdbelangen@sjbacht.nl 

 
Woensdag 13 april Knutselmiddag in het Dorpshuis 
 Voor de kinderen uit groep 4 t/m 7. 

We knutselen in het Dorpshuis van 14.00 tot 15.30 uur. 
We gaan een leuk werkstukje maken waar lekker creatief mee 
bezig kunt zijn. 
Heb je zin om mee te doen geef je dan op voor 8 april via 
jeugdbelangen@sjbacht.nl. De entree is € 2,00. 
We hebben een minimum en maximum gesteld aan het aantal 
kinderen dat mee kan doen dus: opgeven is verplicht. 
Mochten er teveel kinderen aanmelden dan kunnen die op een 
later tijdstip komen. 
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 Stichting Jeugd Belangen 
vervolg 

 
 
Woensdag 27 april Koningsdag Oranje optocht! 
 Ook dit jaar is er weer een gezellige optocht door Acht. 

De optocht start om 11.00 uur vanaf de kiosk. 
Kom met je versierde fiets, bolderkar, step etc., dan lopen we door 
het dorp. 
We willen er dit jaar een herrie optocht van maken. 
Breng daarom zelf wat spullen mee voor het lawaai: deksels, 
trommels, toeters enz. wat je maar leuk vindt en als het maar herrie 
maakt. De tocht sluiten we af bij de kiosk. 
Hier staat voor jullie een beker ranja en een snoepje klaar!!! 
Een verzoek van ons: loop allemaal voor je eigen veiligheid op de 
straat achter ons aan, dus niet op de stoep. 
Na de optocht zullen er dit jaar geen andere activiteiten door SJB 
georganiseerd worden, dus geen springkussens en kindermarkt. 
Dit omdat Koningsdag midden in de vakantie valt en de 
verwachting is dat er dan veel ouders met kinderen weg zullen zijn. 

 
Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juni Avond driedaagse 

Heerlijk wandelen in en om Acht. Elke avond loopt u een route 
tussen de 5 en 7 km. Voor deelnemers met kleine kinderen is het 
aan te bevelen een bolderkar of buggy mee te nemen.  
Maandag 6 juni vertrekken we tussen 18.15 en 18.45 uur vanaf de 
kiosk op het dorpsplein in Acht. 
Dinsdag 7 juni vertrekken we vanaf een andere locatie in ons 
dorp tussen 18.15 en 18.45 uur. 
Woensdag 8 juni starten de volwassenen die met kinderen lopen 
om 18.15 uur, de overige volwassenen om 18.45 uur, allen vanaf 
de kiosk. Op deze manier proberen we ongeveer tegelijk te 
eindigen.  

 
Inschrijven 

U kunt inschrijven tot aan de dag/uur van vertrek, maar doe dit, 
i.v.m. de organisatie, liever eerder, vóór vrijdag 3 juni a.s. per mail 
aan jeugdbelangen@sjbacht.nl met vermelding van het aantal 
deelnemers, en contante betaling bij vertrek.  
Inschrijfgeld voor deze avond driedaagse, ongeacht het aantal 
avonden dat u loopt: € 3,50 per persoon en € 7,50 voor een gezin 
(bestaande uit 2 volwassenen + 2 kinderen). Zijn er meer kinderen 
in een gezin dan betaalt elk volgend kind € 1,00 extra. 
Deelname aan al onze activiteiten is altijd op eigen risico. 
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Voor meer informatie kunt u terecht aan de balie 
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DierenDokters Achtse Barrier is een moderne dierenkliniek met 
alles in huis om uw dier de allerbeste zorg te kunnen bieden. 
Zo beschikt de kliniek over digitale röntgen-, uitgebreide 
tandheelkundige en bloed- en urineanalyse apparatuur en een zeer 
moderne operatiekamer. 
 
Dierenarts Sabine Royle en haar team staan voor u klaar om u de 
beste behandelingen en adviezen voor uw huisdier te bieden. 
“Afgelopen november zijn wij als één van de eerste klinieken in 
Nederland gestart met het Huisdieren Zorg Plan”, vertelt eigenaresse 
en dierenarts Sabine Royle. “Een heel mooi initiatief om preventieve 
zorg betaalbaar te maken. 
Je neemt hiermee behandelingen als vaccinaties, ontvlooiing en 
ontworming af met korting. Hiervoor betaal je een vast bedrag per 
maand. Daarnaast zijn er aantrekkelijke kortingen op o.a. 
gebitsbehandelingen, bloedonderzoeken en voeding.” 
Voor informatie hierover kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 
18.30 uur binnenlopen of even bellen met de kliniek. 
 
Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd op het 
gebied van diergezondheid. Zo wordt er op donderdagavond 14 april 
weer een EHBO Cursus voor Dieren georganiseerd  
van 19.30 tot ca. 22.00 uur.  
Kosten zijn € 5,00 inclusief een  
EHBO tasje. 
U kunt zich t/m 11 april telefonisch  
(040-2416194) of aan de balie opgeven. 
 
 
 
DierenDokters Achtse Barrier 
Cahorslaan 28 
5627 BX Eindhoven 
achtsebarrier@dierendokters.com 
www.dierendokters.com  

(Advertorial) 
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Afvallen met een gegarandeerd resultaat,  
op een gezonde wijze en met de juiste voeding. 

Samen aan de slag met je persoonlijk doel! 
 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek 
 

www.weight-less.nl  
Boschdijk 934, Eindhoven 

06-54159592 info@weight-less.nl 

http://www.weight-less.nl
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Club Fit Eindhoven 
 
 
 

Tennis, atletiek en denksporten in Eindhoven Noord hebben de 
handen ineen geslagen om sportbeoefening in de “buurt” te 
bevorderen. Via Clubfit-Eindhoven worden de mogelijkheden om in 
clubverband lichamelijk, geestelijk en sociaal fit te blijven of misschien 
te worden, in kaart gebracht. 
 
Bij dit initiatief wordt samengewerkt door de tennisverenigingen  
Bokt, Prinsejagt en Tegenbosch, de atletiek verenigingen Eindhoven 
atletiek, Notenboom Running en Nordic Walking en de 
bridgevereniging Prinsejagt.  
 
Daarnaast wordt samengewerkt met Sportfysiotherapie Eindhoven 
Noord en de gemeente Eindhoven via Sportformule Eindhoven en 
WIJ-Eindhoven.  
 
Meer informatie www.clubfit-eindhoven.nl  

Achtse Revue 
 
 

Inspirerend en nieuw 
Begin februari zijn wij met de repetities gestart o.l.v. de professionele 
regisseur Raoul op ’t Hoog. Een nieuwe regisseur, een nieuwe 
aanpak. Dat deze regisseur inspirerend werkt is terug te zien in het 
enthousiasme van de spelers. Er wordt hard gewerkt maar ook 
gelachen op zijn tijd. Zonder al teveel te verklappen hopen we u 
tijdens de uitvoeringen ook weer te kunnen laten lachen. Hoewel je je 
ook af kunt vragen of er wat anders zit onder die lach. Nieuwsgierig 
geworden, kom dan naar één van onze uitvoeringen. 

 

Sponsoren bedankt! 
Wij willen onze ‘vrienden’ en sponsoren hartelijk danken. Zij zijn van 
groot belang om de weg die wij ingeslagen zijn met professionele 
regie te kunnen voortzetten. Wilt u ook weten hoe u ons kunt steunen 
neem dan contact op met achtserevue@gmail.com of  
bel 040 - 202 74 77. 
Uitvoeringen 2016: Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 
Woensdag 2, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november 

mailto:achtserevue@gmail.com


1
6

 

 



1
7

 
 

 Hart voor Acht 
 
 
 
Geslaagde reanimatie op Acht 
Afgelopen zaterdag 6 februari rond 10.30 uur heeft een bewoner aan 
de Achtse Loop een hartstilstand gekregen. De echtgenote heeft 
onmiddellijk de buurman gewaarschuwd die direct gestart is met 
reanimeren. De echtgenote heeft vervolgens 112 gebeld en daarop is 
de brandweer en de ambulance ter plaatse gekomen.  
Zij hebben de reanimatie overgenomen en de buurman heeft zich 
toen ontfermd over de vrouw van het slachtoffer. 
 
Er is geen oproep uitgegaan naar de vrijwilligers van Hart voor Acht. 
Dit kwam omdat de buurman zo snel aanwezig was en wist hoe hij 
moest reanimeren. Ook was er een snelle aanrijtijd van de 
professionele hulpverleners. 
 
Enkele collega's van Hart voor Acht waren toch op de hoogte van 
deze inzet. Zij zijn ter plaatse gegaan en ze hebben enige 
ondersteuning geboden. Ze hebben de buurman geholpen om de 
woning van het slachtoffer netjes achter te laten en af te sluiten. 
Daarna hebben ze hem nog even begeleid naar zijn eigen woning. 
 
Vanuit Hart voor Acht hebben we nog enkele malen contact met deze 
buurman gezocht om enige nazorg te leveren in de verwerking. Voor 
hem was het een aangrijpende gebeurtenis. 
 
Het slachtoffer stelt het op dit moment naar omstandigheden goed. 
Dankzij het kordate optreden van de buurman kunnen we terug kijken 
op een geslaagde reanimatie. Zo'n geslaagde reanimatie is voor ons 
de drijfveer om Acht hartveilig te houden. 
 
Wij wensen het slachtoffer een spoedig algeheel herstel. 
 
Gerard Dohmen - voorzitter 
 
Meer informatie:  
info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl. 
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Nieuws van de Buurtpreventie 
Buurtpreventieteams Eindhoven  

tegelijk de straat op 
 

Maandagavond 22 februari kleurde het geel in de Eindhovense 
straten! Alle buurtpreventieteams zijn op die avond rond 20.00 uur 
tegelijkertijd de straat op gegaan. Ook het team van Acht deed mee. 
Burgemeester Van Gijzel gaf het startsein voor deze actie vanuit het 
Antoniushuis in Acht en is daarna met een aantal preventen de straat 
op gegaan om te surveilleren door ons dorp. De buurtpreventie-
teams van Eindhoven wilden met deze actie aantonen hoe belangrijk 
ze zijn voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de stad.  
 
Sinds de snelle groei van het aantal buurtpreventieteams en 
vrijwilligers de afgelopen twee jaar, is het aantal woninginbraken  
flink gedaald. De buurtpreventieteams leveren hieraan een belangrijke 
bijdrage, naast andere middelen die gemeente en politie inzetten om 
inbraak te voorkomen en daders aan te pakken. Inmiddels zijn er in 
drie jaar tijd 44 teams opgericht, met meer dan 750 vrijwilligers die 
regelmatig door de wijk lopen. Op deze manier leveren bewoners  
ook een aanzienlijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in  
hun buurt. In buurten met een buurtpreventieteam wordt gemiddeld 
minder ingebroken in vergelijking met de periode voordat het 
buurtpreventieteam actief was. 
 
Burgemeester trots op buurtpreventieteams. 
"Ik ben ontzettend trots op alle mensen die dat in hun wijk doen", 
aldus de burgemeester. "Het is super dat die mensen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen wijk nemen. En, het helpt."  
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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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Buurtpreventie Acht 
vervolg 

 
 

Zo'n 750 vrijwilligers zetten zich in voor de buurtpreventie. "Die 
vinden het leuk om te doen! Want je komt mensen tegen die je 
anders nooit tegenkomt in je eigen wijk. Je praat met elkaar, je deelt 
dingen met elkaar... de wijk gaat veel meer leven."  
De ogen en oren van de vrijwilligers kunnen een groot verschil maken 
in de veiligheid in de buurt. 
Onze aanwezigheid heeft niet alleen een preventief effect, maar we 
zien ook wat er niet ‘pluis’ is, signaleren inbraakgevoelige situaties  
bij bewoners en schakelen de politie in als dat nodig is. 
Hiermee leveren wij een zeer waardevolle bijdrage aan de veiligheid 
in de wijk. Wij als bewoners kennen de wijk immers als de beste en 
zijn een belangrijke informatiebron voor de politie en stadstoezicht.  
Naast een positief effect op de veiligheid, zorgt deelname aan ons 
buurtpreventieteam er ook voor dat je buurtbewoners leert kennen  
en elkaar weet te vinden. 
Meer informatie?  
Kijk dan op www.acht.nl 

ZorgSaam op Acht  
Van start gegaan 

 
Zoals u misschien wel hebt vernomen is een werkgroep vanaf 
september 2015 bezig met het opzetten van een zorgzame buurt. 
Een buurtinitiatief om Achtenaren met elkaar in contact te brengen en 
de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen. 
 
Enquête 2015 
Om de behoeften onder de Achtenaren te peilen hebben we eind 
vorig jaar een enquête huis aan huis verspreid. Er zijn 1600 enquêtes 
verspreid. Hierop hebben we 125 reacties gekregen. 
 62 mensen die hun hulp aanbieden, 17 mensen met een vraag maar 
ook aanbod, en 10 mensen met een vraag. Er waren ook een aantal 
positieve reacties die het initiatief heel positief vonden maar om 
verschillende redenen geen deel konden nemen. De vragen lopen 
wat uiteen tussen een klein klusje, boodschapje doen en behoefte 
aan sociale contacten. De respons was voor ons hartverwarmend,  
en een reden om door te gaan met het initiatief.  
 

(lees verder op de volgende pagina) 
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ZorgSaam op Acht 
vervolg 

 
 
Donderdag: koffieochtend 
Inmiddels hebben we een koffieochtend gehad met mensen die hun 
hulp aanboden en andere belangstellenden. Deze ochtend was heel 
geslaagd. Het enthousiasme onder de mensen werkt aanstekelijk! We 
hebben besloten te starten met een wekelijkse koffie inloopochtend! 
 
Op donderdag 3 maart zijn wij hier mee gestart. Deze zullen plaats 
vinden in het Antoniushuis. Wij mogen gebruik maken van de zaal de 
Amstel. Dit is de grote ruimte als je binnenkomt. De koffie inloop- 
ochtend vindt wekelijks plaats op donderdag ochtend van 10.00 tot 
11.30 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden, de koffie wordt 
aangeboden door het Antoniushuis.  
 
Als tegemoetkoming zetten wij een spaarpot op tafel voor een 
vrijwillige bijdrage. 
 
ZorgSaam op Acht hulplijn: 06 57 98 92 26 
Naast deze koffie inloopochtend gaan we starten met de ZorgSaam 
op Acht hulplijn. We hebben een telefoonnummer waarop mensen 
een hulpvraag kunnen indienen. We denken dan aan kleine klusjes, 
doktersbezoek, medicijnen ophalen, hulp bij de tuin enz.  
We hebben een lijst met mensen die iets willen/kunnen betekenen  
bij deze hulpvragen en zij zullen dan benaderd worden. 
 
Beheerders telefonische hulplijn gezocht 
Voor het beheer en verder vormgeven van de hulplijn ZorgSaam op 
Acht zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier mee 
aan de slag te gaan. 
 
Meer informatie:  
Met elkaar hopen we dat dit initiatief uit gaat groeien tot iets moois! 
Wij hebben er alle vertrouwen in! 
 
 
Voor vragen kunt u bellen met 06 - 57 98 92 26 
of mailen aan zorgsaamopacht@gmail.com 
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Interview bloemenwinkel ‘Bloemenmaatje’ 
Jolanda Verheggen 

 
 

Veel Achtenaren zullen het al wel 
gezien hebben. Sinds 1 februari is 
er op vrijdag en zaterdagochtend 
een bloemenwinkel in Acht. 

 De bloemenkar van Ger die 35 jaar 
lang in Acht kwam is namelijk 
overgenomen  door Jolanda 
Verheggen. In december vorig jaar 
gaf eigenaar Ger aan dat hij het 
rustiger aan wilde gaan doen.  

Hij vroeg aan Jolanda, die inmiddels al12 jaar bij de bloemenkar 
werkte, of zij interesse had om de kar over te nemen. 
 
De start en nu: erg leuk en druk, druk, druk 
Jolanda had hier wel zin in en is meteen aan de gang gegaan om het 
voor elkaar te krijgen en er een echte winkel van te maken. 
Zij vertelt: “Ik wilde heel graag de bloemenkar overnemen, maar niet 
de kar zelf. Ik ben meteen een ruimte gaan zoeken om te huren.  
Ik wilde niet met de kar rijden, maar op een vaste standplaats een 
zaak beginnen. Gelukkig kon ik de dubbele garage huren aan de 
IJsselstraat. Ik heb me ingeschreven bij de kamer van Koophandel, 
eind januari het contract getekend en 1 februari open gegaan.  
Nu ben ik ZZP’er; het is heel snel gegaan.”  
 
“Het is vanaf het begin af aan heel erg druk geweest. Af en toe had ik 
zelfs bloemen tekort! Dinsdag bel ik naar de veiling wat er te krijgen is. 
Woensdag geef ik de bestelling door en donderdag ga ik samen met 
Ger naar de veiling in Naaldwijk om de bloemen op te halen.  
‘Op donderdagmiddag ga ik alles klaar zetten in de winkel want 
vrijdagochtend ga ik om 07.00 uur open.” 
 
De klanten zullen Ger nog regelmatig zien. Hij is met zijn zaak 
gestopt, maar komt op vrijdag meehelpen. Op vrijdag heb ik ook hulp 
van Miranda, onze vaste vrijdag-hulp.  
 
We werken flink door om iedereen van een mooie bos bloemen te 
voorzien. 
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Aanbod 
In Jolanda’s winkel naast de oude pastorie kunt u terecht voor 
bloemen, planten maar ook kunnen er bloemstukjes, grafwerk en zelfs 
bruidswerk besteld worden. De collectie accessoires breidt Jolanda 
stap voor stap uit, maar een mooie vaas kan altijd besteld worden.  
De prijs/kwaliteit is het zelfde gebleven. 

 

Workshops bloemenwinkel 
“Voor Pasen heb ik 2 weken workshops gegeven. Ze zaten allemaal 
vol. Het kan zo uitgebreid als mensen dat willen. Een bloemstuk 
maken met koffie en een muffin of meerdere stukjes met een hapje en 
een drankje. Iedereen die interesse heeft in een workshop kan met 
een groepje komen. Neem contact met mij op en dan bespreken we 
de mogelijkheden.” 

 

De klanten 
Sowieso zijn de vaste klanten van de bloemenkar gebleven, maar 
zelfs de klanten uit de Achtse Barrier komen hier naar Acht. Ik merk 
dat er veel mond op mond reclame is. Het scheelt heel veel dat ik nu 
een vaste plek en vaste tijden heb. Zelfs de bewoners van het 
Antonius komen met hun rollator naar de winkel! 

 

Het sociale gebeuren 
Jolanda vertelt: “De praatjes met iedereen het sociale gebeuren vind 
ik erg belangrijk. Ik heb jaren in de zorg met dementen gewerkt en het 
is zo fijn om wat voor de mensen te kunnen doen. Ik merk dat veel 
mensen naar de winkel komen voor een praatje en om anderen te 
ontmoeten. Ik wil voor de bewoners van Antonius ook een speciale 
workshop gaan organiseren. Voor het winkeltje in het huis lever ik ook 
kleine boeketjes. Bloemen maken mensen altijd blij, zelfs in moeilijke 
tijden.” 

 

Bedankt Acht! 
Ik heb een vliegende start gemaakt en heel veel leuke reacties 
ontvangen. Het leeft heel erg op Acht. Ik wil dan ook iedereen 
bedanken voor de hartelijke reacties. Alle kaartjes, cadeautjes van 
mensen die het me echt gunnen hebben mij veel goed gedaan.  

 

Openingstijden Bloemenmaatje 
Vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag 09.00 tot 12.00 uur. 
Adres: IJsselstraat 2 (voor de oude pastorie aan het Dorpsplein) 
Tel. 06 - 83 26 32 83 
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Jan en Anneke de Leijer 
o.a. Biologisch speltbrood  
en koolhydratenarm brood 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
4 broden voor €7,20 
Waalstraat 64, telefoon 040 – 262 12 69 
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Oranje Jeu de Boulesfestijn Acht  
Koningsdag woensdag 27 april  

 
 
Ook dit jaar wordt op Koningsdag woensdag 27 april  
het Oranje Jeu de Boules festijn Acht georganiseerd.  
En mocht u nog geen plannen hebben en wilt u een gezellige maar 
ook sportieve dag beleven dan nodigen wij u van harte uit om aan  
dit groot recreanten doubletten toernooi deel te nemen. 
Het Oranje Jeu de Boulesfestijn Acht is al jaren een groot succes bij 
boulers uit alle windstreken. Zelfs spelers van over de grens nemen 
met veel plezier deel aan dit toernooi. Een licentie is niet nodig,  
dus iedereen, jong en oud, kan meedoen.  
 
Er wordt op dit Boulesfestijn op verschillende ondergronden  
gespeeld hierdoor maakt iedereen evenveel kans op een prijs.  
Ons motto is dan ook: “Meedoen is belangrijker dan winnen!”. 
Wij als organisatie zijn er klaar voor, u ook? 
 
Wilt u deze uitdaging aangaan? Dan zien wij u graag terug op het 
Oranje Jeu de Boulesfestijn Op Acht. 
 
Aanmelden en inschrijven 

Aanmelden c.q. inschrijven kan op de dag zelf van  
9.30 tot 10.20 uur in het Dorpshuis Acht 
Lekstraat 4 Tel.nr. 040 – 262 14 06 
Aanvang van het toernooi 10.30 uur  
De te winnen prijzen zijn in natura. 
De kosten bedragen € 10,00 per doubletten  
(betaling bij inschrijving). 

 
Meer informatie 

Voor informatie en inschrijving  
kunt u terecht bij: 
 
Nico van der Heijden 
Tel.nr. 040 - 262 37 18  
of 06 - 22 73 56 94 
 
E-mail : 
n.vanderheijden53@chello.nl 
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Bericht van de Dorpsraad Acht 
 
 
 

In de druk bezochte vergadering (130 mensen) van maandag 29 
februari hebben we de volgende onderwerpen besproken: 
 
Buurtpreventie 
Acht heeft het grootste buurtpreventieteam van Eindhoven.  
De coördinatoren hebben in de vergadering toegelicht wat zij zoal 
doen en wat de buurtpreventen allemaal in Acht tegenkomen.  
Ook hebben zij enkele tips gegeven om de kans op woninginbraak  
te verkleinen. 
 
Winkelvoorziening 
We hebben de aanwezigen verteld dat de Gemeente Eindhoven, na 
grondig onderzoek, voldoende aanleiding ziet om met de ontwikkelaar 
een oriënterend gesprek te voeren over de eventuele realisatie van 
een winkelvoorziening. Als Dorpsraad zullen wij dit proces nauw 
volgen. 
 
Rattenplaag 
Door ziekte kon de presentatie door het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen (KAD) over de nieuwe aanpak van de rattenproblematiek 
niet doorgaan. Binnenkort gaan we in een buurtinfo iedereen op de 
hoogte brengen hoe we er voor kunnen zorgen dat er in de toekomst 
minder ratten in Acht zijn. 
 
Zorgzame buurt 
De initiatiefnemers van ZorgSaam Acht hebben een presentatie 
gegeven over dit nieuwe project. Zo is er elke donderdagochtend  
van 10.00 tot 11.30 uur een koffie-inloop in het Antoniushuis voor 
iedereen die daar interesse in heeft. 
 
Andere onderwerpen 
De Dorpsraad zet zich ook in voor kleinere thema’s, zoals de 
realisatie van een speelvoorziening aan de Leistraat. Tevens gaan  
wij in 2016 kijken naar het geplande station op Acht. 
 
Volgende vergadering, meer informatie 
Wij zien u graag bij de volgende vergadering van de Dorpsraad  
op maandag 9 mei 2016 om 20.00 uur in het Dorpshuis. 
Wilt u ons iets laten weten of wilt u meer info? Mail dan naar 
info@dorpsraadacht.nl of kijk op www.dorpsraadacht.nl. 
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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 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 
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Scouting Dr. Albert Schweitzer 
 

 
 
 

Spullenbeurs 
Zondag 3 april van 12.00 tot 15.00 uur bij onze blokhut aan de 
Mispelhoefstraat 126. 
 
Onze spullenbeurs was vorig jaar een enorm succes. Niet in de 
laatste plaats door het grote aantal spulletjes dat door de Achtse 
bewoners ter beschikking werd gesteld. Onze hartelijke dank 
daarvoor. 
 
Spullen ophalen 
Onze enthousiaste vrijwilligers  
gaan ook dit jaar weer spulletjes  
ophalen.  
Op vrijdag 1 april tussen  
18.00 en 21.00 uur in  
Acht-Noord. 
Op zaterdag 2 april tussen  
10.00 en 17.00 uur in  
Acht-Zuid.  
 
Wij vragen u om alléén spullen mee te geven die nog voor anderen 
bruikbaar zijn. Spullen die uzelf niet meer mooi vindt of die in de weg 
staan.  
 
Dus géén koelkasten, bankstellen, rommel die kapot, versleten of 
anderszins niet bruikbaar is. De bedoeling is tenslotte dat er geld mee 
verdiend kan worden voor o.a. de zomerkampen van onze 
jeugdleden. En als we na afloop het afval moeten afvoeren is dat voor 
ons een kostbare zaak.  
 
Dus beste mensen: Doe mee, steun de kinderen van onze 
scoutingvereniging, lever uw spulletjes in en kom op 3 april tussen 
12.00 en 15.00 uur eens kijken of er iets van uw gading bij is op ons 
scoutingterrein aan de Mispelhoefstraat 126. 
 
Contactpersoon 
Dat is Geert Jan van de Vondervoort, e mail: gvonderv@gmail.com 
Een mailtje sturen heeft de voorkeur maar u kunt hem ook bereiken 
op 06 - 46 80 24 10. 

mailto:gvonderv@gmail.com
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Minibieb op Amerlaan 33 
 
 

Sinds 6 februari 2016 hangt er een minibieb aan de gevel van 
Amerlaan 33 (onder de carport) . In deze bieb staan boeken  
(+ soms CD en DVD) die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen 
een ander boek. 
 
De minibieb is er voor iedereen in onze buurt.  
Dus voel je vrij om mee te doen  
en ruil boeken, leen ze of  
voeg een paar boeken uit jouw 
boekenkast toe!  

Zo kan iedereen van elkaars 
boeken genieten. 
 
Veel leesplezier, Frans van Eijk 
 

Kracht op Acht 
Dorpskwis 2016 

 
 

Nog geen twee weken na opening van de inschrijving hebben zich 
alweer meer dan 30 teams aangemeld voor de komende dorpskwis6!  
Wat een enthousiasme en strijdlust!  
 
Plezier en gezelligheid staan natuurlijk voorop, maar wij hebben al 
gemerkt dat ook de competitiedrang niet ontbreekt.  
Als je daar dan nog een feestelijke prijsuitreiking aan toevoegt, zijn 
alle ingrediënten weer compleet.  
De eerste vragen liggen al klaar en eerste puzzels zijn al gemaakt.  
Wij weten alweer een heel eind wat jullie te wachten staat dit jaar! 
D 
 
Bereid je met je team voor: denk vooruit, achteruit, hardop en digitaal. 
Ben alert en aanwezig, want wie weet wat en waar… 
 
Tot 24 september allemaal!! 
Dorpskwisteam 2016 
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Dorpsraad Acht 
Dodenherdenking 

 
 

Op 4 mei staat heel Nederland weer stil bij de gebeurtenissen die 
ondertussen al 61 jaar geleden zijn. Op deze dag herdenken we de 
burgers en militairen die tijdens of na de oorlog of vredesmissies 
gesneuveld zijn.  
Op Bevrijdingsdag staan we stil bij het feit dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is.  
 
Ook in Acht staan wij gezamenlijk stil om de slachtoffers te 
herdenken. Om 18.30 uur start de herdenking bij het monument op 
het veldje aan de Verzetsheldenlaan. Daar herdenken wij speciaal de 
mensen uit het verzet naar wiens namen de straten in Acht-Zuid zijn 
genoemd. 
 
Wij nodigen u allen uit om samen met ons stil te staan bij deze 
gebeurtenissen uit het verleden. Na afloop van de herdenking is het 
mogelijk om even na te praten met koffie of thee.  
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld bij deze waardige  
traditie op Acht.  
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Open brief ‘Achtse maten’ 
Beste Achtenaren, 
 
Ongeveer een jaar geleden, hebben bestuur en leden van ‘de Achtse 
Maten, de voormalige ‘Drumfanfare Acht’, helaas moeten besluiten te 
stoppen met hun muziekvereniging op Acht. 
Dat dit een gemis is in Acht, heeft iedereen het afgelopen jaar kunnen 
ervaren bij de diverse Achtse activiteiten die we de 45 jaar daarvoor 
muzikaal begeleid hebben. 
 
Zeggen dat je stopt met een vereniging wil niet zeggen dat er dan 
direct geen vereniging meer is. Er kwam nog een hele berg werk op 
ons af. Nu, een jaar later is de financiële eindbalans opgemaakt. 
Gelukkig eindigen we met een positief saldo. 
In de laatste ledenvergadering van de Achtse Maten hebben bestuur 
en leden kunnen stemmen wat er zou moeten gebeuren met de 
resterende bedrag.  
 
Ondanks dat er niet veel leden uit Acht kwamen, vonden de leden dat 
een gedeelte van het positieve saldo ten goede moest komen aan de 
Achtse gemeenschap. De gemeenschap waar de vereniging veel voor 
heeft betekend, maar ook de gemeenschap waarbij wij als vereniging 
konden aankloppen tijdens onze jarenlange donateursacties, de 
vergoedingen die we kregen bij serenades en niet te vergeten de 
mensen die het ons in slechte tijden mogelijk maakten om de 
vereniging te kunnen laten draaien.  
Daarnaast konden wij de laatste jaren gebruik maken van de subsidie 
van de dorpsraad, omdat we niet meer konden voldoen aan de eisen 
aan de cultuursubsidie van de gemeente Eindhoven.  
Redenen genoeg om iets terug te doen voor Acht! 
 
Het bedrag dat we aan Acht schenken is bedoeld om bij Achtse 
initiatieven muzikale ondersteuning te kunnen ‘inhuren’ en/ of voor de 
aankoop van diensten of materiaal. U kunt het aanvragen voor kleine 
activiteiten, maar een mooi groot initiatief waar vele Achtenaren wat 
aan hebben kan ook.  
Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, is 1500 EURO. 
Initiatieven en aanvragen kunt u indienden bij de dorpsraad.  
Dorpsraad en oud leden bepalen of, en hoeveel uw initiatief ontvangt.  
 
Meer informatie: Rick Segers 06 - 464 97 450 
Rick.segers@hotmail.com 
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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 

mailto:g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
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Kerknieuws 
 
 
 
 
 
Acht en Alpha-cursus 
In de Antoniuskerk op Acht wordt een paar keer per jaar reclame 
gemaakt voor de Alpha-cursus. Mensen uit Acht en Achtse Barrier 
werken er aan mee.  
 
Wat is eigenlijk die cursus?  
Het is een cursus voor mensen die geen idee hebben wat het 
christendom is, en ook voor mensen die hun geloof eens op een rijtje 
willen zetten. Mensen van verschillende kerken werken erin samen 
als cursusleider, kok, of bidder.  
 
Hoe gaat zo’n cursusavond?  
We beginnen met een zeer gevarieerde warme maaltijd. Een 
fantastische gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te 
leren kennen! Daarna wordt een inleiding gehouden door één van  
de teamleden over een wezenlijk onderwerp van het christendom. 
Tussendoor is er gelegenheid voor een praatje en met een kopje 
koffie of thee gaan we in kleine groepen verder praten.  
In de kleine groepjes is ruimte om alle vragen te stellen die je hebt. 
 
Samen eten, samen leren en soms bidden, geven een prachtig inzicht 
in geloof en leven. We proberen niemand over te halen om lid te 
worden van een kerk; we maken geen reclame voor onszelf.  
We laten wel zien hoe het er in onze kerken aan toe gaat.  
Alpha is gratis, gezellig, zonder gedoe, laagdrempelig, leerzaam en 
ook gewoon leuk! Je krijgt inzicht, je houdt er mogelijk vrienden aan 
over. Maar bij alles geldt: vrijheid en blijheid.  
 
Op Acht wonen er koks en andere medewerkers. Achtse mensen 
hebben de cursus gevolgd. Tweemaal per jaar beginnen we met een 
cursus. Op het moment is er een cursus bezig. In september begint  
er weer een nieuwe cursus. 
 
Meer informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij  
pastor Norbert Schallenberg: nschallenberg@petrus-ehv.nl 
Ook is er een website: http://alpha-cursus.nl. 
Maak het gezellig! 
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Spilcentrum Acht 
 

 

 

Na een goede start van de tweede helft van het schooljaar, zijn wij 

alweer met de “grote schoonmaak” bezig geweest. 

 

Open dag 
Na wat jaren achterstallig onderhoud is de school weer helemaal 
opgeruimd en “up to date” ingedeeld! Natuurlijk voor u de moeite 
waard om samen met het gezin een kijkje te komen nemen op onze 
open avond. Het gehele spilcentrum zal op donderdag 7 april van 
18.00 tot 19.30 uur open zijn voor u!!! We zien u graag tegemoet, 
natuurlijk bent u ook van harte welkom als u (nog geen) kinderen op 
ons spilcentrum hebt.  

 

Paashaas 
Misschien beginnen de lente kriebels bij u ook, in ieder geval bij de 
kinderen en in de klassen zijn ze er al wel. Op 23 maart was de 
paashaas op bezoek. Traditie getrouw hebben we de Paashaas 
gevonden en konden de eieren worden gezocht. Voor degene met het 
gouden ei was er natuurlijk een extra beloning. De peuters en  
groep 1 tot en met 4 konden allemaal goed zoeken op die dag!  

 

Cito 
Over enkele weken wordt het spannend voor de kinderen uit groep 8, 
om te laten zien wat ze al die jaren geleerd hebben op onze school. 
De eindcito staat voor de deur en start op dinsdag 19 april.  
Wij hebben alle vertrouwen in hen en wensen hen veel succes. 

 

Koningsspelen, meivakantie 
Verder staat er weer een spectaculaire dag gepland voor de jaarlijks 
terugkerende Koningsspelen op vrijdag 22 april. De kinderen van de 
onderbouw gaan met “oud Hollandse spelen” aan de slag op en 
rondom school en de bovenbouw zal weer actief zijn met sportclinics 
op locatie. 
Tegen die tijd kunnen we ook weer lekker gaan genieten van een 
welverdiende meivakantie. Zodat we de laatste periode van het jaar er 
ook weer fris tegenaan kunnen gaan. 
 
Meer informatie U kunt e.e.a. altijd terugvinden op onze 
schoolsite en volg ons ook op facebook. Voor nieuwe aanmeldingen 
kunt u altijd binnenlopen om een afspraak te maken.  
 
Namens team spilcentrum, Acht 
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Antonius Acht 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
Wil jij een leuke vrijwilligers baan? Wij bieden je fijne werksfeer in ons 
huis! Jij hoort erbij! 
 
Ter versterking van diverse activiteiten in het Antonius, 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor: 
 
Het ontbijt team:  
Op woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur, op oproepbasis. 
 
Het restaurant:  
Koffieschenken in ons het restaurant, op oproepbasis en in het 
weekend vanaf 11.30 tot 13.30 uur. 
 
Tafeltje dek je: 
Maaltijden willen rond brengen in de wijk (oproepbasis). 
 
Was opruimen: 
Samen met onze bewoners de was willen opruimen. 
 
Spelbegeleiding: 
Woensdagmiddagen met sjoelen of kegelen van  14.00-16.15 uur, 
donderdagmiddag bij het indoor jeu de boule van  14.00-16.15 uur,  
vrijdagmiddag tijdens de kaart/spelmiddag van  14.00-16.15 uur. 
 
Zangclub: 
Begeleiding tijdens de zangactiviteit op vrijdagavond van 18.30 tot 
19.30 uur. Koffie schenken en of begeleiden met een instrument. 
 
Tuin onderhoud: 
Helpen met het onderhouden van onze tuin. 
 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met: 
Maria Spijkerboer (vrijwilligers coördinator) 
m.spijkerboer@zorggroepsintmaarten.nl  
Frank Smulders (activiteitenbegeleider) 
f.smulders@zorggroepsintmaarten.nl 
 
Bellen kan natuurlijk ook: tel: 040 - 262 12 65 en vragen naar  
Maria Spijkerboer of Frank Smulders 

mailto:f.smulders@zorggroepsintmaarten.nl
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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 
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Carnavalsoptocht 7 februari 2016 
Het verslag van de jury! 

 
Kinderen 

Individueel: 1ste prijs + aanmoedigingsprijs Patatje oorlog, helemaal 
alleen, moedig zoals hij daar liep.  
Loopgroepen: 
Scouting: Mooie groep, 10 bijen groot, goed verzorgd. 
‘Wij dragen ons steentje bij’: Met hun vijven hadden ze het zeer 
druk met de steentjes. Leuke presentatie, prachtig, ga zo door. 
1ste prijs: ‘Vroentjes’: De interactie met het publiek gaf de doorslag.  

 

Volwassenen 
Individueel:  
‘Ik hoor er niet bij’: Hoe kun je zo iets denken, wij vonden juist van 
wel. ‘De laatste acht’: Acht gaat ze missen. Leuk om jullie samen 
nog op deze wijze te zien. ‘Wat wordt ‘t”: Het maakt voor haar niet 
uit welke, als er maar een winkel komt. ‘Platzak’: Deze twee zaten 
al vroeg op zwart zaad.  
1ste prijs: ‘De laatste 8e maat: Strak in het pak, juiste tempo, goede 
uitvoering, leuk bedacht. 

 

Loopgroepen: 
‘Ook Acht het een goei lopende kroeg, 5 kerels gaan aan de slag 
voor gezelligheid en plezier’. Leuk uitgevoerd, was in goede 
handen. 
‘8 wacht’: Blijf weg uit Acht als je niet wordt verwacht. Wij zijn blij 
met jullie. ‘Oud Hollands’: Wat waren ze in de weer met echt 
Hollandse spelen. 20 jonge mensen, geweldig.’Gin carnaval vur 
ons kinders’: Kinderen moeten aan de slag voor een echte winkel 
in de dierenwei. Als dat maar goed afloopt.  
1ste prijs: ‘Supermarkt: als dat zo zou kunnen’, prima. Goed 
bedacht, mooie presentaties.  

 

Wagens 
‘Bootvluchtelingen’: Was niet zijn ding hebben we begrepen. 
‘Kaarten’: Volgende keer misschien nog beter. ‘Hout: Met hout kun 
je alles, zelfs een snipperdag verdienen’. Goed plan, veel 
mogelijkheden, prima uitgevoerd. 
1ste prijs: ‘Superweekmarkt’ Wat een goed plan, elke week ‘n markt.  

 

 
Het was weer een prima optocht in 2016. 18 inzendingen,  
147 deelnemers. Meelevend publiek. We kijken uit naar nog meer 
deelnemende kinderen. Hartelijk dank dat wij dit weer voor jullie 
mochten doen. Namens de jury, Jo Sporen 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
Maart  
 
 26  SJB Paaseieren zoeken 
 28  Actie samen verder   

  
April  
 
 1  Spullen ophalen Noord 
 2  Spullen ophalen Zuid 
 3 Spullenbeurs Scouting 
 7 Spilcentrum open avond 
 9 Kwisavond SJB 
 13 Knutselmiddag SJB 
 13 SJB Disco 
 14 EHBO cursus Dieren- 
  dokters 
 27  Koningsdag / Jeu de boule  
 27 Fietsen versieren SJB   

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 nummer: 9 juni 2016 voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 24 juni. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 

  
 
 

Mei 
 
  4  Dodenherdenking 
  9 Dorpsraadvergadering 
 
Juni 
  
 6-7-8 Avond wandel-  
   driedaagse SJB 
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