
 

6
d
e
 j
a

a
rg

a
n

g
  

2
0

1
6
 

Juni - Juli - Augustus 
 
 
 

Nostalgische Kermis  
 

Op vakantie in Lier (B) 
 

Winkel EN dierenweide 
 

Miniplaybackshow op Acht 
 

Zinderend Acht met Betty Blue 
 

Unieke prestatie jeugdteam Vv Acht 
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Van de redactie 
 
Vakantie en geen gebrom 
 
Er was eens een lid van de redactie die meneer pastoor op visite 
kreeg. Hij had aangekondigd dat hij ‘eens met hen wilde komen 
praten’. Oh jee, dachten ze, dat wordt verplichte gezinsuitbreiding. 
Een serieuze kwestie en zodoende kwam het ter sprake in onze 
vergadering. 
 “Hoeveel kinderen hebben jullie?” vroegen ze voorzichtig.  
Dat bleek te variëren van 1 tot 3. Ai, veel te weinig, tenminste als je 
het bekijkt vanuit de (oude) kerkelijke traditie. Er viel een eindeloze 
stilte.  
 
We vergaderden die avond buiten, want het was mooi weer en we 
hoorden alleen de vogels fluiten. De laatste week was het ons 
opgevallen hoe heerlijk rustig het was nu de landingsbanen van de 
luchthaven gerenoveerd werden. “Geen herrie en niet die constante 
brom in de verte. Het lijkt wel vakantie!”. Enfin, in alle rust bespraken 
we dus de mogelijke komst van meneer pastoor. Hoe gaan we hem 
vertellen dat we allemaal erg tevreden zijn met onze 1 tot 3 kinderen? 
Meer hoeft van ons niet, want daardoor hebben we tijd om dit 
dorpsblad te maken, ons voor te bereiden op de Dorpskwis (we zijn 
pas halverwege met het uit ons hoofd leren van de Achtse historie), te 
genieten van ons groene dorpshart en te dromen van een winkel iets 
verderop. 
 
Ai, de bel ging…... Pff, gelukkig, het was onze ICT-deskundige, met 
de tip om de pc na de vakantie eerst een minuut of 20 aan te zetten 
zonder iets te doen. Dan kan de virusscanner even alles updaten en 
bijwerken. 
  
 
Ai, weer ging de bel. Het was meneer pastoor. Hij lachte hartelijk over 
onze zorgen en stuurde ons een leuk bericht met tips voor …..  
de vakantie!  
 
We wensen u daar veel leesplezier mee, en natuurlijk ook met de rest 
van dit blad.  
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u mailen tot  
6 september, voor 18.00 uur 
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Popkoor Dississit  
zoekt …… 

 
Ben je jong van geest, enthousiast en hou je van muziek?  
Dan zijn we op zoek naar jou! Wij van popkoor Dississit willen onze 
passie voor samen zingen graag met zo veel mogelijk mensen delen.  
We hebben op dit moment ruimte voor nieuwe zangers en 
zangeressen en daarom organiseren we op vrijdag 24 juni  
een open repetitie.  
 
Dississit zingt eigentijdse, ontroerende, vrolijke en romantische 
popliedjes in meerstemmige arrangementen. Denk aan ‘Happy’ van 
Pharrell Williams, ‘I will follow him’ uit Sister Act en ‘Nobody’s wife’ van 
Anouk.  
Dit allemaal onder de muzikale leiding van onze dirigent Frank Van 
Baelen. We worden begeleid door een vijfkoppige band, die elke 
maand een keer mee repeteert.  
 
Naast zang wordt speciale aandacht besteed aan de presentatie en 
uitstraling. We zorgen er door middel van kleding, opstelling en 
bewegingen voor dat onze optredens niet alleen goed klinken, maar 
ook een inspirerende totaalervaring zijn voor ons publiek. 
 
Open repetitie vrijdag 24 juni 
Hierbij een uitnodiging om dan eens geheel vrijblijvend mee te komen 
doen en te ontdekken of popkoor Dississit iets voor jou is! Je bent 
welkom om 20.15 uur in activiteitencentrum ‘de Jagershoef’, 
Lohengrinlaan 1, in Woensel (Eindhoven).  
Je hoeft geen zangervaring te hebben om bij het koor te komen 
zingen. Komt 24 juni je niet uit of lees je deze aankondiging te laat? 
Neem dan even contact op via de mail om op een andere 
vrijdagavond mee te komen repeteren. Je bent van harte welkom! 
 
Meer informatie 
www.dississit.info en 
aanmelden@dississit.info 
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Zinderend Acht 
met jubilerende band ‘BETTY BLUE’ !! 

 

Op zaterdag 25 juni aanstaande gaat in Acht de nieuwste editie van 
Zinderend Acht de lucht in! Het festijn is een avondvullend evenement 
met de knallende coverband & showband 'Betty Blue' die dit jaar ook 
nog eens 30 jaar bestaat, en met diverse DJ's.   

Prima band! 
Het is de organisatie dus gelukt om één van de betere bands van 
Nederland naar Acht te halen op dit zomerse feest en tegelijk alle 
bezoekers gratis toegang te verlenen tot het kerkplein van Acht.  
Betty Blue geniet landelijke bekendheid en speelt bovendien op  
zaterdag 25 juni a.s. een heuse ‘thuiswedstrijd’, immers ze komen 
uit Eindhoven. Waar ze ook spelen, de band slaagt er overal en altijd 
in om een band met het publiek op te bouwen die dan resulteert in  
een opzwepende wisselwerking. De band weet op geheel eigen wijze 
allerlei hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 aan elkaar te rijgen  
tot één geheel.  

Altijd gezellig 
De vorige edities hebben al geleerd dat er een ongekende gezellige 
sfeer heerst op deze dag wat naast het muzikale aanbod ook 
ongetwijfeld te danken is aan het karaktervolle plein in het hartje  
van het Achtse dorp en met het jubilerende ‘Betty Blue’ denkt de 
organisatie die sfeer dit jaar zeker te gaan overtreffen. 

Gratis entree 
Ook dit jaar worden weer geen kosten, en door de vele vrijwilligers, 
geen moeite gespaard om het plein en de kiosk op een grandioze 
manier aan te kleden en sfeervol uit te lichten met als resultaat een 
schitterende ambiance voor de optredende artiesten.  
 
Op het muzikale affiche staan verder diverse top DJ's die garant  
staan voor een groot feest. Veel gezelliger kan niet! 
Zinderend Acht 2016 vindt plaats op zaterdag 25 juni a.s. op het 
dorpsplein. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.  

Meer informatie  
www.zinderendacht.nl ; Facebook en Twitter! 
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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 Wagenspel Ariëns Toneel  
Diagnose K.I.N.D.  

 
 

 
Zoals elk jaar zal ook in 2016 het Ariëns Toneel het wagenspel in 
Eindhoven verzorgen. In verschillende wijken in Eindhoven wordt dan 
een kort, maar energiek toneelspektakel gebracht.  
Het wagenspel komt in Acht op: 
 

dinsdag 19 juli om 21.30 uur bij de kiosk. 
 
Het wagenspel heet Diagnose K.I.N.D.  
Regisseur is Jurgen Zweemer 
 
Het wagenspel gaat over Tom, een jongen met heel veel fantasie.  
En dat moet ook wel want hij is heel vaak alleen thuis.  
Zijn vader en moeder werken erg veel en zijn daar bijzonder trots op. 
Als ze aan tafel zitten om te eten dan praten ze alleen maar over hun 
werk. En ze luisteren niet eens naar elkaar. 
 
Tom zit er dan maar zo’n beetje bij terwijl zij babbelkletsen. 
Het huis waar ze wonen staat helemaal aan de andere kant van de 
stad en Tom’s vrienden wonen allemaal juist, aan weer de andere 
kant van de stad. Vervelend, tenminste, als je geen fantasie hebt. 
Nou, en dat heeft Tom dus wel. En dan kan er van alles gebeuren, 
totdat.... 
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Voor meer informatie kunt u terecht aan de balie 
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Buurtpreventie 
Nieuws 

 
 

 
Nieuw: Whatsapp Buurtpreventie 
Ook in Acht zijn we inmiddels begonnen met het opzetten van 
Whatsapp Buurtpreventie. Via dit systeem is het mogelijk om bij 
verdachte situaties heel snel uw buurtbewoners te informeren.  
Hierdoor ontstaat er snel bedrijvigheid op straat. Inbrekers en andere 
lieden met kwade bedoelingen zitten er uiteraard niet op te wachten 
dat ze gezien worden! 
 
In Nederland, en ook bij ons in Acht, blijkt inmiddels dat Whatsapp 
Buurtpreventie nog meer bijdraagt aan de veiligheid. De bewoners 
voelen zich meer betrokken bij wat er in hun straat gebeurt. 
 
Ook meedoen? 
Wilt u ook op deze manier bij kunnen dragen aan de veiligheid in ons 
dorp? Meldt u zich dan aan voor deelname aan de Whatsapp 
Buurtpreventie. Dit kan door een mail te sturen met uw voor- en 
achternaam, uw adres en uw mobiele telefoonnummer naar 
buurtpreventieacht@gmail.com. 
 
 
Het Zonnige Zomer Offensief 
De zomer komt er weer aan en daarmee ook het lekkere weer. Bij de 
hogere temperaturen zetten we onze ramen en deuren open om het 
aangenaam te houden in huis. Maar, daarmee geeft u natuurlijk ook 
extra gelegenheid aan ongewenste genodigden om snel hun slag te 
slaan. Wees daar dus alert op. Tijdens onze looprondes in de zomer 
besteden wij er extra aandacht aan.  
Waar nodig waarschuwen wij u als we denken dat het voor inbrekers 
wel heel aantrekkelijk is om snel binnen te glippen. 
 
Maar uiteraard wensen wij u een heel fijne en veilige zomer toe! 
 
 
Meer informatie:  
buurtpreventie.acht.nl 
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 Vrijwilliger worden bij GGzE?  
 
 
 

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk dichtbij huis? 
Denk dan eens aan de mogelijkheid om vrijwilliger te worden bij 
GGzE!  
Op Landgoed de Grote Beek zijn diverse mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen bij activiteiten 
op afdelingen en daarbuiten; het verwelkomen van bezoekers in  
een van onze gastteams en het ondernemen van activiteiten met  
een individuele cliënt (maatje).  
 
Meer informatie 
Op www.werkenbijggze.nl vindt u onze actuele vrijwilligersvacatures. 
Neem contact op met Marie-Anne Hendrikx of Frank van Sambeek, 
medewerkers vrijwilligerswerk GGzE. 
 
Tel: 040 - 297 05 55  
E-mail vrijwilligerswerk@ggze.nl 

Hartstichting  
 
 

 
De Hartstichting en het rayonhoofd Acht bedanken vrijwilligers en 
gevers. De collecteweek van de Hartstichting, begin april 2016,  
was dankzij de hulp van vele collectanten in Acht weer een succes.  
De opbrengst van ons dorp Acht is een mooi bedrag van  
€ 1182,31. 
 
Helpen als collectant?  
Zou u volgend jaar ook willen helpen als collectant?  
We hebben uw hulp hard nodig. Het is maar 2 á 3 uur per jaar.  
 
Neem contact op met Claire van Schayk (rayonhoofd Acht),  
06 - 41 44 33 63 of email naar claire.van.schayk@upcmail.nl 
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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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Achtse Revue 
speelt ‘Jachtseizoen’ 

 
 
Verrassende nieuwe productie 
Het lijkt nog maar kort geleden dat we zijn gestart met de repetities 
van ons “nieuwe stuk”. Maar de tijd vliegt en de vakantie staat al weer 
bijna voor de deur. Voor onze vereniging betekent het dat we nog een 
aantal weken stevig repeteren op ‘den hoizulder’, onze eigen 
repetitieruimte. Begin september verhuizen we naar het dorpshuis 
waar het decor dan al vorm begint te krijgen. 
 
 
Uitnodiging 
Wij nodigen u dan ook graag uit voor de uitvoeringen van 
Jachtseizoen, een productie vol verrassingen en humor  
van Jorg van den Kieboom. 
 
 
Uitvoeringsdata 
Zaterdag 29 (sponsoravond) en zondag 30 oktober. 
Woensdag 2, vrijdag 4 (sponsoravond), zaterdag 5 en  
zondag 6 november. 
De zondagen zijn middagvoorstellingen. 
 
 
Sponsoren en vrienden 
Heeft u zin in een gezellig avondje met een hapje en een drankje en 
wilt u onze vereniging steunen dan is er nog gelegenheid om u aan te 
melden als sponsor of vriend van de vereniging via 
achtserevue@gmail.com  
 
 
Kaarten bestellen 
Vanaf 31 augustus zijn kaarten te bestellen via onze site 
www.achtserevue.nl  
 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op www.achtserevue.nl,  
of stuur een mail aan achtserevue@gmail.com  

mailto:achtserevue@gmail.com
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Hart voor Acht 
 
 

Opleider reanimeren gezocht! 

Hart voor Acht is een stichting die Acht hartveilig wil houden met 

Achtse vrijwilligers. Omdat één van onze gecertificeerde opleiders 

(Ian Reinders) inmiddels buiten Acht woont zijn we op zoek naar een 

vervanger om ons opleidingsteam te versterken.  

We stellen niet veel eisen: 

 Woonachtig in Acht; 
 Erkende opleider voor basale reanimatie inclusief de AED; 
 Een paar keer per jaar bereid zijn een cursus of herhaling te 

geven aan onze vrijwilligers. 
 

Meer informatie 

Voor nadere informatie kunt u altijd Willem Sanders benaderen 

Tel: 06 27 26 92 80 

 

 
 
 
 
 
 
Het oproepsysteem werkt!  
Op 2 juni 2016 om 18.34 uur is er een HartslagNu oproep uitgegaan 
voor een mogelijke reanimatie in de Waalstraat. Gelukkig voor de 
bewoner betrof het geen hartstilstand. 
Maar liefst 9 personen waren binnen een mum van tijd ter plaatse.  
 
Een paar vrijwilligers waren al binnen voordat de professionele 
hulpverleners (in dit geval was de brandweer als eerste) ter plaatse 
waren. Er zijn ook 4 AED’s aangesproken en zeker 3 ter plaatse 
gebracht door onze vrijwilligers. 
 
Er is die avond weer duidelijk aangetoond dat het oproepsysteem 
werkt en dat het - voor het geval het wel een reanimatie betreft -  
bij kan dragen aan een (hart)veilig Acht!  
 
Hart voor Acht is er best trots op dat zoveel vrijwilligers gehoor gaven 
aan de oproep.  
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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 

 

Reanimatie kent geen grenzen –  

Een dekkend reanimatie-netwerk voor Eindhoven 

5 jaar geleden was Guido Wilmes één van de initiatiefnemers voor het 

realiseren van een hartveilig Acht. Hij werpt zich op als ambassadeur 

voor een hartveilig Eindhoven en is betrokken bij hartveilige 

initiatieven in andere wijken van Eindhoven, zoals: 

 Achtse Barrier, dat is met 150 opgeleide vrijwilligers en 5 
AED’s hartveilig; 

 Prinsejagt, dat is vanaf mei 2016 hartveilig met 50 opgeleide 
vrijwilligers en 4 AED’s; 

 Putten en Riel is opgestart met 50 vrijwilligers waarvan de 
helft al opgeleid is. Nog geen AED; 

 In Blixembosch zijn er initiatiefnemers.  
 

Hij spreekt op vrijwilligersavonden. Geeft eerste voorlichting, technisch 

advies en adviseert over aan te schaffen AED’s. Het bestuur van Hart 

voor Acht ondersteunt deze initiatieven door het delen van opgedane 

kennis en ervaring.  

Hartveiligheid houdt niet op aan de rand van een dorp of wijk. Het 

moet zich als een olievlek over Eindhoven uitbreiden. Mogelijke 

initiatieven in andere wijken of stadsdelen mogen gerust contact op 

nemen met Guido (06-41 01 08 86). 

 

Elke dag worden er in Nederland 300 mensen slachtoffer van een 

hartstilstand. De kans op overleven van een hartstilstand in een 

hartveilige wijk zoals Acht is groter. Een dekkend reanimatie-netwerk 

van burgerhulpverleners en aangemelde AED’s kan het verschil 

maken. Samen kunnen we levens redden.  

 

Meer informatie en/of wilt u ook vrijwilliger worden?  

Neem gerust eens contact met ons op via info@hartvooracht.nl of  

kijk op www.hartvooracht.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Gerard Dohmen (Stichting Hart voor 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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Toeterij eNVee 
 
 

 

Toeterij eNVee is een blaaskapel uit Eindhoven. Het is een gezellige 
club mensen die veel plezier hebben in het maken van muziek. We 
kunnen op dit moment nog wat aanvulling gebruiken om onze 
nummers nóg mooier te laten klinken. 

Bespeel je: trompet of trombone of altsaxofoon en spreekt een 
blaaskapel je aan?  
 

Neem dan contact op met: 
Toeterij eNVee  
Ed van den Munckhof - Eindhoven 
email: inzettoeterij@hotmail.nl 
 
Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend een keer meespelen tijdens een 
van onze repetities. 
Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in Wijkcentrum De Mortel - Achtste Barrier, in Eindhoven. 
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Vrijwillige Hulpdienst  
Eindhoven 

 
Maak jij het verschil?  
‘Een uitdaging die aansluit op jouw talenten, interesses en 
ervaringen!’ De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHD) werkt met 
vrijwillige Maatjes. Vrijwilligers doen klusjes in en rond huis, trekken  
er samen met de hulpvrager op uit, doen leuke en moeilijke dingen 
samen, gaan mee naar de specialist in het ziekenhuis, brengen 
iemand sociaal of fysiek weer in beweging, gaan mee boodschappen 
doen, helpen een sociaal netwerk op te bouwen en nog veel meer.  
Onze vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning, coaching, 
training en aandacht die nodig is om als vrijwilliger plezierig te  
kunnen werken. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat  
zowel hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen.  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Ons adres is: Raiffeisenstraat 1a, 5611 CH Eindhoven  
Telefoon 040 - 244 76 69  
www.vhd-eindhoven.nl; info@vhd-eindhoven.nl  

Stemvormingscursus 
voor koorzangers en individuele zanglessen  
 
in Dorpshuis Acht.  
Start in september. 
 
 

Gratis proefles? 
Maandag 4 juli: 
 13.30 uur -14.30 uur stemvormingsles 
 Vanaf 14.30 uur: zanglessen (30 min.)  
 op afspraak 
 
 
Meer informatie en aanmelden tot uiterlijk 2 juli via: 
  
www.destemsleutel.nl  
of bel: Lydwien Donkers 
06 – 54 60 69 27 
 

http://www.vhd-eindhoven.nl/
mailto:info@vhd-eindhoven.nl
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Interview Vrienden van de dierenweide 
Winkel én dierenwei! 
 
(Yvonne Maasbommel & Cees Bastiaans) 
 
Hoe is het burgerinitiatief tot stand gekomen? 
“Toen wij hoorden dat er weer plannen ontstonden om een winkel te 
gaan bouwen op de plaats van de dierenweide hebben we met een 
aantal vrienden de koppen bij elkaar gestoken. Nadat we een oproep 
in Kijk op Acht hadden geplaatst en een Facebookpagina zijn gestart, 
kreeg ons initiatief gestalte. Doordat we veel reacties kregen merkten 
we dat wij daar niet alleen in stonden. Daarom zijn we doorgegaan.” 
De Vrienden van de dierenweide bestaan uit zeven personen en uw 
redactie sprak met twee van hen.  

 
 Super Jan Linders midden in 
 het dorp? 
 
 In 2011 was er sprake van dat 
 supermarktketen Jan Linders 
 een supermarkt wilde gaan 
 bouwen op de plek van de 
 huidige dierenweide. Er werd 
 een enquête gehouden, en wat 
 bleek: de meeste Achtenaren 
 wilden de dierenweide niet 
 kwijt.  
 
 “Zo is het nog steeds”, zegt 
 Yvonne, “maar dat het zo sterk 
 leefde, daar hadden we geen 
 idee van.  
 
 
 
 

V.l.n.r. Yvonne, Pieter, Yvonne, Cees,  
Jan v. E. en Sylvia. Op de foto ontbreekt Jan S. 

 
1635 handtekeningen vielen er in mei in onze brievenbussen waarvan 
1446 uit Acht vanuit 773 huizen, meer dan de helft van Acht.  
We waren er confuus van en willen alle mensen die ons gesteund 
hebben dan ook hartelijk bedanken”. 
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Vanaf de ochtend na het verspreiden van hun enquête stroomden de 
brievenbussen van degenen bij wie ze ingeleverd konden worden, 
over. “’s Morgens om 8 uur deed ik het gordijn open en zag een hele 
berg ingevulde enquêtes liggen. Ik wist niet wat ik zag!” zegt Yvonne 
Maasbommel, één van de vrienden.  
Cees Bastiaans vult aan “We hadden geen idee hoeveel reacties we 
zouden krijgen. We hoopten op 250, want dan zouden we een 
burgerinitiatief kunnen indienen bij de Gemeente. We wisten namelijk 
dat de inwoners van Acht graag een winkel in het dorp willen, maar 
ook de dierenweide willen behouden. Die twee dingen willen de 
vrienden ook. We hebben zo’n mooi groen dorpscentrum, heel zonde 
als dat zou verdwijnen. Bij het huis aan huis bezorgen van de enquête 
kregen we al veel positieve reacties, maar het was natuurlijk toch heel 
spannend. Je ziet hier dagelijks mensen bij de dierenweide zitten. 
Even een praatje maken met elkaar, of met de kinderen of 
kleinkinderen een wandelingetje naar de dieren maken. Het is een 
mooie rustige plek midden in het dorp en tegelijk ontmoetingsplek”. 

Het vervolg 
“We hebben het burgerinitiatief op 10 mei aan burgermeester van 
Gijzel en de gemeenteraad aangeboden. Op 24 mei hield de 
gemeenteraad een meningsvormende vergadering. De raad nam nog 
geen besluit. Op 6 juni hadden we een gesprek met wethouder Yasin 
Toronoglu en de Dorpsraad. Alle vrienden en degenen die zich alsnog 
aanmelden op dierenweideacht@gmail.com krijgen hier een verslag 
van.”  
 
En nu? 
“Wij willen het burgerinitiatief op 19 juli, tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad, in stemming brengen. Iedereen is welkom”. 
 
Meer informatie: dierenweideacht@gmail.com 



2
6

 

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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Dikkie en Dik 
kinderopvang 

 
 

Nieuw: gratis speelinloop! Ontmoetingsplek in uw wijk voor 
kinderen (1,5 tot 2,3 jaar) en hun ouders.  
Voor kinderen: spelen met uitdagend spelmateriaal en andere 
kinderen.  
Voor ouders: informatie over kinderen, spelen en opvoeden. 
Neem contact op met de locatie bij u in de buurt 
Spilcentrum Acht (*woensdag) 
Waalstraat 2a - 040 782 0135 
 
Genieten & Spelen (Kinderdagverblijf) 
Volop kans om te ontwikkelen in een vertrouwde, uitdagende en 
stimulerende speel- en leeromgeving. 
Leren & Ontdekken (Peuterspeelzaal) 
Spelen, leren en ontdekken met vriendjes en vriendinnetjes. 
Uitdaging & Gezelligheid 
 
Buitenschoolse opvang 
Genieten van leuke en gevarieerde activiteiten in een huiselijke en 
gezellige sfeer. Persoonlijke begeleiding door enthousiaste en 
professionele pedagogische medewerkers. 
Ruime, kleurrijke en sfeervolle groepsruimtes. 
Mooie buitenruimtes met diverse speelmogelijkheden 
Halve, hele, incidentele of flexibele dagopvang,tussen- en 
voorschoolse opvang,buitenschoolse opvang en vakantieopvang. 
 
Nieuwsgierig? Iedereen is welkom! 
Tel: 040 - 293 94 04 of www.dikkie-en-dik.nl 
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Scouting Dr. Albert Schweitzer 
 
 
 
 
Terugblik spullenbeurs 
Het is alweer enkele maanden geleden dat onze jaarlijkse 
spullenbeurs werd gehouden. Onze jeugdleden hebben, samen met 
andere vrijwilligers, de spulletjes in Acht opgehaald en 3 dagen hard 
gewerkt om de beurs te realiseren. 
Het is een enorm succes geworden. En dat in ons jubileumjaar! 
 
Jubileum 
Dit jaar bestaat Scouting Dr. Albert Schweitzer 65 jaar en met een 
deel van de opbrengst hebben we leuke dingen georganiseerd voor 
onze jeugdleden. Zo zijn we met zijn allen naar een scoutingkamp in 
België geweest en met alle jeugdleden naar de Efteling. Het was 
geweldig. 
 
Daarom is een bedankje aan iedereen die spulletjes heeft afgestaan 
zeker op zijn plaats. Zonder uw vrijgevigheid hadden we dit niet zo 
kunnen realiseren. 
 

DANK U WEL! 
 
Meer informatie: www.scoutingalbertschweitzer.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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Tussenschoolse Opvang  
op Basisschool St. Antonius Abt 

 
 

Waarschijnlijk kent iedereen in Acht de basisschool St. Antonius Abt 
wel. Het gebouw in de Maasstraat staat er al vele jaren en velen van  
u hebben hier zelf op school gezeten.  
St. Antonius Abt is een traditionele school in die zin dat de kinderen er 
tussen de middag naar huis gaan om een boterham te eten.  
Ze hebben een uurtje vrij vanaf 12.15 uur. 
Natuurlijk zijn er ook kinderen waarvan de ouders werken of die  
te ver van school wonen en die daarom op school overblijven. 
 
Een aantal jaren geleden hebben een aantal ouders een stichting 
opgericht om het overblijven op school goed te regelen. Naast een 
coördinator en assistent-coördinator voor het regelen van de 
dagelijkse gang van zaken, is er een team van ongeveer 35 
overblijfkrachten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen 
10 van hun zorgen dat het uur pauze voor de schoolkinderen goed 
verloopt. Deze overblijfkrachten zorgen dat de tafels gedekt zijn en 
alles klaar staat. Ze helpen waar nodig tijdens het eten en houden 
toezicht bij het binnen en buiten spelen.  
 
Meehelpen? 
De overblijfkrachten zijn meestal mensen die aan school verbonden 
zijn. Moeders, vaders, oma’s (nog geen opa’s!). Maar we hebben  
ook een aantal vrijwilligers die in Acht wonen en die komen helpen  
bij het overblijven omdat ze het leuk vinden om met kinderen te 
werken.  
Misschien bent u ook wel zo iemand? Doordat wij het aantal kinderen 
dat gebruik maakt van de tussenschoolse opvang hebben zien 
groeien, zijn wij op zoek naar nieuwe mensen. Naar u. Als het u leuk 
lijkt om vrijwilligerswerk te doen in een schoolomgeving, binnen een 
gezellig team, bent u welkom om een keertje te komen kennismaken.  
 
Meer informatie 
U kunt contact met ons opnemen via mail op tsoacht@gmail.com  
of bellen op 06-25 32 31 75. Dan kunt u een keertje komen kijken en 
uitleg krijgen over onze werkzaamheden en vrijwilligersvergoeding.  
U bent welkom!  
 
Nicole van Nistelrode, Coördinator   
Mariëlle de Rijk, Assistent-Coördinator 
Tussenschoolse Opvang St. Antonius Abt 
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Kermis Acht 
2, 3 en 4 september 

 
 

Ook dit jaar proberen wij met extra inspanningen u weer een paar 
onvergetelijke dagen te bezorgen. Het evenemententerrein aan de 
Merwedestraat - Volkerak, zal omgetoverd worden tot een groot 
vermaak centrum voor groot en klein.  
Botsauto’s, draaimolen, spin, rups, funhouse, pony´s en diverse 
andere attracties en optredens in en om de feesttent dragen bij om  
er weer een echt feestweekend van te maken.  
 

Vrijdag 2 september vanaf 15.30 tot 24.00 uur geopend.  
In de feesttent, vanaf 20.00 uur draaien de DJ´s van Soundwave 
productions. 
 
Zaterdag 3 september vanaf 13.30 tot 24.00 uur geopend. 
In de feesttent is er vanaf 20.00 uur live muziek. 
 
Zondag 4 september, 
is de kermis vanaf 13.30 tot 23.00 uur geopend.  

 
Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor jong en oud.  
Vanaf 15.00 uur in de feesttent de Mini Playbackshow  
(bij voldoende aanmeldingen). 
 
Voor een muzikale opluistering  
hebben wij voor u de Holland Party  
on Tour show met diversen live  
optredens uitgenodigd. 
Het feestgedruis zal door de DJ’s  
van Soundwave productions  
afgesloten worden. 
 
Hopelijk kan en zal iedereen dan  
terugkijken op een geslaagd en  
gezellig weekend “OP ACHT ”. 
 
Meer informatie 
Kermis commissie Acht:  
www.acht.nl 
Facebook : kermis.Acht 
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Stichting Jeugd Belangen 
 
 
 
 
Zaterdag 17 september Disco 
Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, die van dansen, swingen en 
gezellig kletsen houden. 
Je bent welkom in het Dorpshuis van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
De drive-in disco muziek wordt gedraaid door de disk jockeys Jordy 
en Koen. 
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. 
Entree € 3,00 
 
Woensdagmiddag 21 september knutselen 
Een middagje gezellig knutselen in het dorpshuis van 14.00 tot 15.30 
uur. Voor de kinderen uit groep 4 t/m 7. 
We gaan een leuk werkstukje maken waar je lekker creatief mee 
bezig kunt zijn. Heb je zin om mee te doen geef je dan op  
voor 15 september via jeugdbelangen@sjbacht.nl 
Entree € 2,50 per middag. 
 
 
De volgende data zijn:  
Woensdag 19 oktober en woensdag 23 november. 
 
Je kunt je meteen voor al deze 3 middagen opgeven,als je je opgeeft 
voor 15 september. Je betaalt dan € 7,50 voor alle drie de middagen! 
We hebben een minimum en maximum gesteld aan het aantal 
kinderen dat mee kan doen dus: 
Opgeven is verplicht. 
 
Deelname is altijd op eigen risico. 
 
 
Meer informatie 
Onze website www.sjbacht.nl 
E-mail: jeugdbelangen@sjbacht.nl 
 
Volg ons ook op facebook Stichting Jeugdbelangen Acht  
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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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Kerkbericht 
Vakantietip 

 
 
 
 
Onze woordjes “vakantie” en “retraite” komen van oorsprong uit het 
Latijn en betekenen zoveel als “leeg maken” en “(zich) terugtrekken”. 
Dat is ook wat vele mensen de komende weken zullen doen:  
hun koffers pakken en naar verre oorden reizen om te genieten. 
 
Toch hoeft u het niet zo ver van huis te zoeken. Op een uur rijden van 
Acht ligt het schone Belgische stadje Lier (www.lier.be) met een mooie 
Grote Markt met stadhuis en belforttoren, het pittoreske begijnhof, de 
Zimmertoren met bijhorend museum en de majestueuze gotische Sint 
Gummaruskerk met o.a. nog een aantal middeleeuwse glas-in-
loodramen, een koordoksaal en de zgn. Colibrant-triptiek uit 1516. 
Daarnaast kent Lier een overvloed aan winkels, terrasjes en 
restaurants. Vergeet niet te proeven van de Lierse vlaaikes! Lier is 
tevens mijn geboorteplaats. 
 
Op een afstand van zo ‘n 9 km ligt dan weer het landelijke dorpje 
Gestel, deelgemeente van Berlaar. Met haar ± 170 inwoners de 
kleinste parochie van het bisdom Antwerpen. De gotische Sint 
Lambertuskerk meet amper 18 meter lang, maar dankzij de twee 
kastelen die het dorpje rijk is, is het een gotisch schrijn voor een 
barokke schatkamer (Lambertusplaats 3, 2590 Berlaar). 
Het kerkje is normaal gesloten buiten de tijden van de vieringen, maar 
met een beetje geluk doet zuster Hyacinth de deur van de pastorij  
(= een Belgische pastorie) open als u aanbelt. Als u dan ook nog mijn 
naam noemt is de kans groot dat u de kerk toch kunt bewonderen. 
 
Dorstig van al dat moois? Leg dan aan in het enige café dat Gestel rijk 
is: op ongeveer 2 km buiten het dorp vindt u café “De Boekt.”  
Wie zich ondertussen afvraagt waar het naartoe moet met pastoors 
die de toeristische tour opgaan: bedenk dat de grootste eer van God 
het geluk van de mensen is. En de boog kan nu eenmaal niet altijd 
gespannen staan.  
 
Tot slot; mocht u op vakantie gaan, dan is een vakantiekaartje aan de 
kerk altijd welkom. Het adres is: Sint Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4, 
5626 BL Eindhoven 
 
Pastoor J. Goris 
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Spilcentrum Acht  
 
 

Hallo allemaal, hier de laatste berichten vanuit het onderwijs. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde open avond in een 
ontspannen sfeer en een sportieve Koningsspelendag. Inmiddels zal 
het u ook niet ontgaan zijn dat wij voortaan een eigen school app 
hebben, waar goed gebruik van wordt gemaakt. De laatste nieuwtjes 
kunt u daar vinden, foto's en nog veel meer, zelfs ziekmeldingen zijn 
via de app door te geven. Als u deze nog niet heeft kunt u gewoon de 
naam van onze basisschool opzoeken en daarna installeren op uw 
smart Phone.  
 
14 juli Parktheater 
Inmiddels hebben de kinderen en leerkrachten weer kunnen genieten 
van een welverdiende vakantieweek en gaan met volle moed aan de 
laatste 4 schoolweken beginnen. In die laatste weken hebben we nog 
het een en ander in petto voor u om het schooljaar spetterend af te 
sluiten.  
Wat dacht u van een dans show in het Parktheater op donderdag 14 
juli, met als thema: dance, dance, dance....!  
Met de gehele school, van de kleuters tot en met groep 8 wordt er 
professioneel opgetreden, onder leiding van juf Ira. Kaartjes zijn 
inmiddels al in de verkoop hiervoor. De show start om 19.00 uur en 
zal avondvullend zijn met een onverwacht maar vooral bijzonder 
einde! We hopen u dan te ontmoeten natuurlijk.  
 
Vossenjacht en dan…. 
Als dan het definitieve einde van dit schooljaar in zicht komt willen we 
voor de kinderen nog een vossenjacht organiseren op maandag 18 
juli en ook daarbij is uw hulp weer van harte welkom.  
 
Op vrijdag 22 juli om 12.15 uur sluit de basisschool voor 6 weken haar 
deuren, maar blijft Dikkie en Dik natuurlijk open voor de professionele 
opvang van uw kind(eren). Zoals altijd in vakanties en op 
woensdagmiddagen organiseren zij heel vaak leuke activiteiten voor 
de kinderen van de opvang, als ook voor kinderen uit de wijk.  
 
Kijk daarvoor op de website van Dikkie en Dik, www.dikkie-en-dik.nl of 
loop eens vrijblijvend binnen om te vragen naar de mogelijkheden.  
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Voetbalvereniging Acht 
Kampioen en KNVB beker voor B1  

 
  
 

Jeugdteam B1 kampioen 
Vv Acht B1 kende dit jaar een goed voetbalseizoen. In de tweede 
klasse werd, na een hele competitie, op de laatste wedstrijddag tegen 
de directe concurrent, nr. 2 Dosko B1 uit Duizel, door een verdiende  
2-1 overwinning het kampioenschap binnengesleept.  
Ze hadden lang bovenaan gestaan maar Dosko bleef ook bijna alles 
winnen zodat de beslissing pas op de allerlaatste wedstrijddag ging 
vallen. Na een 0-1 achterstand bij rust wisten we door 2 goals van 
Roel Verhoeven de winst en dus het kampioenschap te pakken.  
De ontlading was natuurlijk heel groot en er werd ’s avonds nog een 
flink feestje gevierd. 
 
KNVB beker 
Maar er was nog een extraatje in de vorm van een bekerfinale om de 
KNVB-beker van de tweede/derde-klasse in de B-jeugd. Zouden ze 
die weten te winnen dan was een unieke prestatie een feit: kampioen 
en de beker, de dubbel!  
 
Op zaterdag 4 juni vertrokken we met de bus naar St. Michielsgestel 
voor de bekerfinale, georganiseerd door de KNVB. Een aantal 
supporters was met de bus mee maar er stonden er nog veel meer 
langs de lijn om ons te steunen. Wilhelmina Boys gooide als verwacht 
veel energie en felheid in de strijd.  
In de 12e minuut scoorde Daan van de Nieuwenhof met een 
geweldige trap over de keeper in de lange hoek, een mooi einde van 
een voorzet ..? Maakt niet uit, 1-0 voor. Het werd steeds warmer en 
dus ook zwaarder. Het bleef spannend. In de laatste 10 minuten werd 
het krachtsverschil eindelijk in doelpunten van Nick Boshoven (2x) en 
Luca van Selm uitgedrukt. De 4-0 winst was dik verdiend. 
 
Het einde van een heel mooi en vooral ook gezellig seizoen waarin de 
jongens als team gegroeid zijn en een voor vv Acht unieke prestatie, 
de dubbel, hebben binnengesleept onder leiding van Rudy Fransman 
en Eric van Liebergen. Ook de stagiaire van Summa Sport en 
Bewegen Kun Pessers heeft een flink aandeel in de begeleiding 
gehad.  
 
Meer informatie 
Voetbalvereniging Acht, E. info@vvacht.nl; Tel: 040-262 17 87 
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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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Philips Fruittuin 

Appelplukdagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen is van harte welkom op de Appelplukdagen:  
Zaterdag 10, 17 en 24 september 2016 van 10.00 tot 16.00 uur! 

 
De boomgaard hangt boordevol rijpe vruchten, de takken buigen 
door, een lust voor het oog. Mooi om tussen te wandelen, maar je 
mag ook zelf je eigen appels en peren plukken! Een appel of peer 

recht van de boom is echt het allerlekkerst. 
 

Op zaterdag 10, 17 en 24 september 2016 vinden in de  
Philips Fruittuin de Appelplukdagen plaats. Na een deskundige uitleg 
over hoe het oogsten in zijn werk gaat, kan iedereen zelf aan de slag. 

De toegang is gratis, je rekent alleen het geplukte fruit af. 
 

Tijdens de Appelplukdagen is het Pannenkoekenhuis tot 18.00 uur 
geopend, je kunt er terecht voor koffie of thee met appeltaart en 

heerlijke pannenkoeken. Op het erf staan kraampjes met 
streekproducten om lekker te proeven en van te leren.  

 
 
 

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

 Juni  
 23  Uitgave Kijk op Acht 
 24  Popkoor Dississit 
 25  Zinderend Acht 
 
Juli  
 

 3 Penalty bokaal 
 4 dorpsraadvergadering 
 19 Ariëns toneel  

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: 6 sept. 2016 voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 23 september. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 

  
 
 

 September 
 
 2-3-4 Dorpsfeest/Kermis 
 10 Appelplukdag Fruittuin 
 17 Appelplukdag Fruittuin 
 18 Lichtjesroute 
 19 SJB disco 
 21 SJB kuntselen 
 23 Uitgave Kijk op Acht 
 24 Dorpskwis 
 24 Appelplukdag Fruittuin 
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