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Van de redactie 
 
 
De zomer is nu echt voorbij, zelfs op Acht. We hopen dat u in de 
prachtige nazomer hebt genoten van het mooie weer en dat u nu in 
een laat nazomerzonnetje ons Dorpsblad aan het lezen bent.  
Een vol blad, want u hebt weer veel kopij aangeleverd; zelfs een 
bericht voor het nieuwe jaar. We verklappen het natuurlijk niet, maar 
het gaat over een leuke activiteit waarvoor u nu al aan de slag kunt 
gaan. Bijvoorbeeld door een team te maken met uw buren of met 
vrienden die verstand hebben van het mysterie waar het over gaat. 
Wat dat is? Dat leest u verderop in dit blad! 
 
Dit weekend gaan de inschreven teams het mysterie van de  
Dorpskwis proberen op te lossen. De derde editie is het al weer op 
zaterdagavond 24 september. Vast en zeker weer veel moeilijke 
vragen voor binnen én buiten. Dus als u radeloze of blije 
dorpsgenoten in huis ziet zitten of door het dorp ziet fietsen, dan weet 
u hoe het er voor staat. Natuurlijk hebben we als redactie ook een 
team samengesteld en gaan we met veel plezier de quiz maken.  
Leuk en spannend!  
 
Een andere spannende kwestie is wat er met het vliegveld gaat 
gebeuren. Op de avond dat we dit blad aan het voorbereiden waren 
viel het ons op dat het vliegtuiglawaai flink is toegenomen.  
Maar, wellicht komt er een station en kunnen we vanuit ons mooie 
dorp per trein naar een andere mooie bestemming reizen.  
Dat bespaart de mensen in de Kempen én ons dorp een hoop 
vliegtuiglawaai.  
 
Trouwens, wist u dat er in ons dorp ook veel prachtigs te zien in?  
Het is groen en u vindt het o.a. in de Merwedestraat. Vlak bij huis dus. 
Heel gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken.  
 
En als u onderweg een goed idee krijgt voor dit Dorpsblad: uw kopij 
voor het volgende nummer kunt u mailen tot 8 november, 18.00 uur 
aan: redactie@kijkopacht.nl 
 
 
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 25 november. 

mailto:redactie@kijkopacht.nl
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Kracht op Acht 
Nieuws van het Dorpskwisteam! 

 
 
 

Dorpskwis Acht 24 september 2016 
 
Jaaaaaaah!!!! Nu is het echt bijna zo ver! De spanning zal voor velen 
van jullie te snijden te zijn, de nieuwsgierigheid bijna niet meer in de 
hand te houden en de competitiegeest is in veel huizen niet meer te 
verdrijven. We hebben het natuurlijk over de Achtse Dorpskwis 2016.  
 
Het is ons als team weer gelukt om alles goed geheim te houden, de 
lat hoog te leggen en de boeken net op tijd gedrukt te hebben!  
Ook wij zijn een beetje zenuwachtig: zijn de vragen niet te moeilijk, 
maar wel uitdagend genoeg? Zou het ons lukken om het record 
boeken meegeven te verbreken?  
 
Lukt het ons om zaterdagavond alle teams te bezoeken en ook nog  
op tijd in het dorpshuis terug te zijn om de boeken weer in ontvangst 
te nemen? Wat doen we als er iets onverhoopt fout gaat? 
Gelukkig is het gezonde spanning en maakt het dat wij er weer 
ontzettend veel zin in hebben.  
 
We hopen dat jullie ook allemaal staan te popelen om te beginnen en 
goed voorbereid zijn! We wensen alle teams super super veel succes 
en een hele gezellige avond!  
 
Tips voor de deelnemers: 

 Tip 1: Houd vanaf nu de mail goed in de gaten; 
 Tip 2: Zorg dat er weer lichtgevende jasjes in huis zijn  

voor de veiligheid tijdens de buitenopdracht!  
 
 
Tot ziens in het dorpshuis, stipt op tijd! 
 
NB: De inschrijving voor dit jaar is gesloten! 
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Nieuws van de Dorpsraad 
Info-avond en vergadering 

 
 

Het is alweer september en dat betekent dat de huidige Dorpsraad al 
weer 2,5 jaar aan het werk is. Wij hebben ons tot nu toe sterk ingezet 
om de leefbaarheid en het welzijn in ons dorp te verbeteren.  
Dat zullen we de aankomende 1,5 jaar met veel energie blijven doen.  
Op maandag 26 september bent u van harte welkom bij de 
informatieavond over het vliegveld en de plannen voor een station  
en op 10 oktober bij onze openbare vergadering.  
 
Stand van zaken rattenprobleem 
De zwarte ratten in ons dorp zijn een terugkerend probleem.  
Veel inwoners ondervinden er last van. Daarom is vorig jaar een plan 
opgesteld waarbij bij een aantal rattenmeldingen in een bepaalde 
omgeving, een gekwalificeerd persoon van het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen (KAD) op locatie komt kijken en een 
bestrijdingsplan opstelt. Dat liep in het begin erg goed.  
 
Plots hoorden wij dat de gemeente was gestopt met het plan,  
zonder overleg. Met succes hebben wij de wethouder opgeroepen om 
deze maatregel terug te draaien. Tot oktober blijft het huidige plan op 
tafel; daarna wordt er geëvalueerd.  
 

Dus: ziet u een rat? Bel dan altijd 14040.  
Zijn er meerdere ratten in de omgeving?  
Dan zal het KAD bij u langskomen en een 

bestrijdingsplan opstellen.  
 
 
Winkel, speelvoorziening, dierenweide 
Verder hopen wij dat de geplande speelvoorziening in de Leistraat 
snel gereed is, zodat veel kinderen er gebruik van kunnen maken. 
Ook de gesprekken met de gemeente en de Vrienden van de 
Dierenweide over de ontwikkeling van een supermarkt lopen nog.  
Wij blijven ons inzetten voor een goede oplossing voor zowel het 
behoud van een dierenweide en het vestigen van een supermarkt  
in het centrum van het dorp. 
 
 
 

(lees verder op pagina 9) 
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Nieuws van de Dorpsraad 
(vervolg) 

 
 

Station, vliegveld 

Wij kijken niet alleen naar de huidige uitdagingen in het dorp, we 

blikken ook vooruit. Al jaren wordt er gesproken over een station in 

Acht, evenals over de uitbreidingen van Eindhoven Airport.  

Wij willen u over deze ontwikkelingen graag informeren.  

 

Data bijeenkomsten: 

 Op maandag 26 september 2016 (nieuwe datum) om 
20.00uur komt de directeur van Eindhoven Airport een 
presentatie geven in het Dorpshuis over het vliegveld en  
de plannen rondom het station;  

 De volgende reguliere openbare vergadering van de 
Dorpsraad vindt plaats op maandag 10 oktober in het 
Dorpshuis.  

Bij beide avonden bent u van harte welkom! 
 

Regenboog-zebrapad 

De Dorpsraad heeft in juni aan de gemeente aangeboden om het 

enige zebrapad in Acht te veranderen in een ‘regenboog-zebrapad’. 

Dit gebeurde na de aanslag in Orlando, waarbij 49 personen in een 

gay-club om het leven kwamen. De gemeenteraad stelde toen voor 

om regenboogzebrapaden aan te leggen en daarmee te laten zien dat 

iedereen erbij hoort in de stad. De regenboogkleuren worden in veel 

landen gebruikt als herkenningsteken voor lesbies, homoseksueel, 

biseksueel en transgender (LHBT).  

 

Het zebrapad aan de Waalstraat is dichtbij Basisschool Sint Antonius 

Abt. "Het gekleurde zebrapad is niet alleen een signaal voor de LHBT- 

gemeenschap; het zorgt tevens voor een fleurige omgeving en laat 

basisschoolkinderen zien dat in een samenleving met zoveel 

verschillen iedereen geaccepteerd moet worden en dat iedereen 

belangrijk is".  
 

Informatie voor de Dorpsraad  

Heeft u opmerkingen, klachten of bijzonderheden, benader ons dan 

via info@dorpsraadacht.nl 

mailto:info@dorpsraadacht.nl
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Eindhoven Airport 
Toenemende overlast  

 
 
 
 
 

Volgens waarnemingen van diverse bewoners van Acht, Achtse 
Barrier, Best en Son is het aantal vluchten dat vanaf de luchthaven 
opstijgt, soms zelfs met wind mee in noordelijke richting, toegenomen 
en daardoor dus ook de geluidsoverlast.  
 
Dat klopt zegt een betrouwbare bron: “Uw constatering dat er sinds 
enige tijd vaker in noordelijke richting wordt opgestegen, klopt. Juist 
om de mensen aan de andere kant van het vliegveld (de Kempen) 
enigszins te ontlasten en de overlast te spreiden, kiest de 
verkeerstoren op de vliegbasis met opzet vaker voor deze 
vertrekrichting”. 
 
Ondanks onze sympathie voor de bewoners van de Kempen is nu dus 
de constatering dat MEER bewoners rond Eindhoven Airport overlast 
gaan ondervinden. Er wordt immers meer over dichtbevolkt gebied 
gevlogen. Dit allemaal omdat uit de Kempen kennelijk heel veel 
klachten komen.  
 
Overlast of klachten melden 
Op de website http://webtrak5.bksv.com/ein kunt u de vliegtuigen 
volgen en kunt u ook de historie zien. Hier kunt u ook een melding 
van overlast doen.  
 
Een gemakkelijkere manier om een klacht in te dienen is via 
www.samenopdehoogte.nl 
Laten we in Acht doen zoals de Kempen en van ons laten horen.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Werkgroep Geluidshinder Achtse Barrier, 
kijk dan op de website van het LTAB www.ltab.nl 
 
 
 
 
Noot: 
Dit artikel is met toestemming van de werkgroep  
overgenomen uit wijkblad ‘t Brierke (Achtse Barrier), juni 2016. 

http://webtrak5.bksv.com/ein
http://www.samenopdehoogte.nl/
http://www.ltab.nl
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Voor meer informatie kunt u terecht aan de balie 
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Achtse VrouwenVereniging 
Najaarsprogramma  

 
 

 
Eén keer in de maand komen wij op dinsdagavond bij elkaar.  
Ons programma is zeer afwisselend. Het is altijd een gezellig samen 
zijn.  
De avonden worden gehouden in het Dorpshuis:  

 18 Oktober :  Op verzoek weer eens een ouderwetse  
   kienavond. Iedereen is welkom, ook niet 
   leden; 

 15 November :  Sinterklaasavond; 
 13 December :  Kerstviering. 
 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. De contributie is € 25,00 per 
jaar. Dus vrouwen op Acht van 50-plus, kom bij onze vereniging! 
 
Meer informatie:  
Namens het bestuur van AVV Onder Ons wensen wij u veel plezier. 
Secretariaat: Betsie Swinkels tel.nr. 06 - 13 11 05 11. 

- 
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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 
Nieuwe voorstelling  

‘Jachtseizoen’ 
 
Na een uitstapje met toneel op locatie in 2015, keren we weer terug 
op ons honk. Het vertrouwde Dorpshuis.  
 
Daar vindt op zaterdag 29 oktober de première plaats van 
‘Jachtseizoen’, een productie van Jorg van den Kieboom onder de 
regie van Raoul op ’t Hoog. Beide voor de eerste keer verbonden  
aan de Achtse Revue. 
 
Jachtseizoen, is een tragikomedie vol verrassingen.  
En herkenning? “Wat een plezierig avondje had moeten worden  
is langzamerhand uitgemond in een werkelijk fiasco”.  
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan kijken naar één van onze 
voorstellingen in het Dorpshuis, Lekstraat 4 in Acht. 
 
Data 

 zaterdag 29 oktober (sponsoravond)  
 zondag 30 oktober 
 woensdag 2 november 
 vrijdag 4 november (sponsoravond) 
 zaterdag 5 november 
 zondag 6 november 
 

Aanvang van de voorstellingen:  20.00 uur 
De zondagen aanvang:  14.00 uur 
Zaal open een half uur voor aanvang. 
 
 
Kaarten zijn te bestellen vanaf 31 augustus via de website  
á € 9,00 per stuk.  
Voor sponsoravonden zijn kaarten te bestellen (mits er nog plaats is)  
à € 20,00 per stuk. 
 
Kaartverkoop in het Dorpshuis: 
12, 19 en 26 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur.  
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Energie besparen  
 
 

Samen besparen we energie in Acht. 
Guido Wilmes, Hans Klein Sprokkelhorst en Erik van der Meeren, zijn 
onlangs begonnen met Buurkracht. Ze willen iets doen in Acht voor 
hun kinderen, het klimaat en de portemonnee door samen energie te 
besparen. Begin maart hielden ze hun eerste bijeenkomst met een 
mooi aanbod voor zonnepanelen van 040energie. Inmiddels hebben 
zo’n twintig huishoudens besloten gebruik te maken van dat aanbod. 
Dat smaakt naar meer! 
 
Ook meedoen? 
U kunt nog steeds meedoen met de zonnepanelenactie of gratis 
energieverbruiksmeters lenen.  
Op de eigen website: www.buurkracht.nl/acht staat meer informatie 
over de acties. Je moet je dan wel even aanmelden. Mocht je 
postcode niet herkend worden, stuur dan een e-mail naar 
buurkracht@acht.nl, dan zorgen we dat je alsnog kunt inloggen. 
Inwoners die meedoen vinden op een persoonlijke pagina welke 
maatregelen interessant zijn voor hun persoonlijke situatie. Ook staan 
er tips en maatregelen die niets kosten en direct resultaat opleveren. 
 
Leen gratis energieverbruiksmeters 
Wat zijn de grootste energieslurpers in je huis? De koelkast?  
De wasdroger? Leen nu gratis de energieverbruiksmeters en ga zelf 
of samen met ons op zoek. Aan te sluiten op alles waar een stekker 
aan zit. Ook heel leuk om met de kinderen te doen, want er worden 
ook speurplaten bijgeleverd. Aanmelden kan via buurkracht.nl/acht. 
 
Samen besparen geeft een goed gevoel 
040energie en Buurkracht zijn niet-commercieel en ondersteunen 
kosteloos het buurtteam.  
Op dit moment zijn al ruim 130 buurten met Buurkracht aan het 
besparen. Acht is de 2de buurt in Eindhoven.  
Buurten beslissen zelf samen welke maatregelen ze aanpakken en 
inwoners bepalen vervolgens of en aan welke maatregel ze meedoen. 
Meedoen is leuk en kosteloos en geheel vrijblijvend. 
 
Meer informatie 
Neem gerust contact op met het buurtteam via buurkracht@acht.nl 
Meer weten over Buurkracht? Neem dan contact op met  
Irmy van Paassen van Buurkracht. 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
Activiteiten 

 
 
Zaterdag 8 oktober: Bingo voor groot en klein!! 

Heb je zin in een spannende bingoavond? 
Meld je aan via het e-mailadres van SJB: 
jeugdbelangen@sjbacht.nl Vermeld je naam en groep.  
Graag aanmelden voor 4 oktober. 
De betaling van € 2,50 kan in het Dorpshuis. 
 
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, met cijfers voor je 
klaar. We beginnen om 19.45 uur en bingoën tot 21.00 uur. 
 
Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende prijzen te 
winnen. Geef je voor deze gezellige zaterdagavond in 
het Dorpshuis op via ons e-mailadres. 

 
 
Woensdag 19 oktober en woensdag 23 november: 
Knutselen in het Dorpshuis van 14.00 tot 15.30 uur. 

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 7. Een middagje gezellig knutselen. 
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 14 oktober via 
jeugdbelangen@sjbacht.nl. 
Entree € 2,50 per middag. 
 
De volgende keer is: woensdag 23 november. 
Je kunt als je, je opgeeft voor 19 oktober, meteen voor al deze  
2 middagen opgeven.  
Je betaalt (op de eerste middag) € 5,00 voor alle twee de 
middagen! 
We hebben een minimum en maximum gesteld aan het aantal 
kinderen dat mee kan doen dus: Opgeven is verplicht.  

 
 
 

 
(Lees verder op pagina 21) 

mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
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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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Stichting Jeugdbelangen Acht 
(vervolg) 

 
 
Zondag 6 November: Kindermarkt, samen met Dikke & Dik. 

Je kunt er je oude speelgoed verkopen of bijv. zelf gebakken 
koekjes, zelf gemaakte sieraden of wat je maar kunt verzinnen.  
De markt duurt van 13.30 tot 15.30 uur. 
Je kunt je spullen vanaf 13.00 uur klaar gaan zetten. 
Ieder kind krijgt een plaatsje aangewezen. Het is wel de bedoeling 
dat je na afloop al je spullen die je over hebt gehouden weer mee 
naar huis neemt. Je kunt je opgeven via 
jeugdbelangen@sjbacht.nl en doe dit voor 3 november zodat wij 
tijdig weten hoeveel plaatsen we klaar moeten zetten. 

 
Vrijdag 11 november: Lampion optocht. 

Om 18.30 uur vertrekken we vanaf de kiosk voor een wandeling 
door Acht. Breng een mooie lampion mee, die je misschien wel zelf 
hebt gemaakt. Na de tocht staat op de kiosk een beker 
chocolademelk en een speculaasje voor je klaar.  
Let wel op de brandveiligheid van de lampion.  
Voor de veiligheid is het belangrijk dat we allemaal op  
de straat lopen en dus niet op de stoep!  
Deelname is op eigen risico.  

 
Zaterdag 12 november: Kwisavond. 

Zit je in groep 6,7 of 8 en vind je spelletjes spelen leuk?  
Kom dan naar onze Kwisavond! 
Het begint om 19.00 tot 20.30 uur in het Dorpshuis Acht. 
Voor het winnende team is er een leuke prijs! 
De betaling van € 2,50 kan in het dorpshuis. 
Heb je zin in een spannende Kwisavond meld je dan voor 
7 november aan via mail bij jeugdbelangen@sjbacht.nl. 
 

Voor meer info  
www.sjbacht.nl of e-mail: jeugdbelangen@sjbacht.nl 
 

Volg ons ook op facebook. 

 
Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Ter info: deelname is altijd op eigen risico. 

mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
http://www.sjbacht.nl
mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
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Spilcentrum 
Basisschool en kinderopvang 

 
 

Maandag 5 september was de grote dag dat onze school weer begon. 
Sommige ouders hingen er zelfs de vlag voor uit! Weer anderen lieten 
hun 4 jarige zoon of dochter met een brok in de keel achter bij de 
goede zorgen van de juf.  
Ballonnen hingen aan het hek om te laten zien dat het team er een 
leuk en leerzaam jaar van willen maken. De kinderen konden niet 
wachten om naar hun nieuwe klassen te gaan, altijd spannend, maar 
vol enthousiasme zat iedereen om 8.45 uur vakantieverhalen te 
vertellen.  
Inmiddels zijn er al verschillende informatieavonden voor de ouders 
geweest om het e.e.a. met elkaar te bespreken, maar vooral ook om 
elkaar te ontmoeten. Veel informatie kunt u ook terug vinden op onze 
website en onze school app.  
 
Kinderboekenweek 
Wat kunt u de komende periode nog van ons verwachten of wat u 
zeker niet mag missen? Op dinsdag 4 oktober starten we spil-breed 
met het gezamenlijke thema van de Kinderboekenweek: ‘Voor altijd 
jong!’ waarmee we gaan werken tot aan de open avond vlak voor de 
herfstvakantie.  
 
Open avond 20 oktober 
Om aan iedereen te laten zien waar de verschillende klassen aan 
hebben gewerkt nodigen we ook iedereen uit voor onze open avond. 
Schrijft u het alvast in uw agenda: donderdag 20 oktober van 17.30-
19.30 uur. De basisschool alsmede "Dikkie en Dik" zijn dan open  
voor u om eens een kijkje te komen nemen. We zien u graag, 
iedereen is welkom!  
 
Marathon Eindhoven 9 oktober  
Natuurlijk mogen we de sportieve prestaties van onze schooljeugd 
niet vergeten met de marathon van Eindhoven. Op 9 oktober zijn  
wij weer als school van de partij en hopen dat er veel kinderen aan 
meedoen, ouders natuurlijk graag ook.  
 
Schoolzone 
Die gaat er eindelijk komen en deze willen dan ook feestelijk openen 
op 2 november. U hoort nog meer hierover via de nieuwsbrief van 
onze school. Rest ons nog iedereen een fijn en leerzaam jaar toe  
te wensen namens het hele team. 
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Interview met Tinus Renders 
Buxus-kunst: veel geduld en veel snoeien 
 
Wel eens door de Merwedestraat gewandeld? En viel u toen iets op? 
Ons wel! Vanaf het laatste huis, op de hoek dus, breidt het aantal 
buxusfiguren in de voortuinen elk jaar namelijk wat verder uit. 
Inmiddels sieren ze de helft van de voortuinen. Allemaal zijn ze 
kunstig geknipt. We herkennen een vogel, Donald Duck, een theepot 
en kopje thee en om de hoek een olifantje. Bijzonder, want zoiets zie 
je bijna nergens. Daarom hebben we maar eens aangebeld bij de 
hobby-kweker van al dit moois, Tinus Renders.  
 
Tinus nodigt ons op z’n Achts uit om achterom te lopen.”De voordeur 
gebruiken we nooit hoor”. Achterom is het ook al zo prachtig. Een 
mooie tuin met een heerlijk zitje, met uitzicht op een prachtige 
verzameling ‘buxus-beelden’.  
 
 
Het begon met … 
 
egen de muur in de achtertuin 
zitten een buxus-man en vrouw 
gezellig samen op een bankje.  
“Dit waren mijn eerste buxus 
‘beelden’”. 
Tinus begon een jaar of twintig 
geleden met zijn ‘uit de hand 
gelopen hobby’. “Ik zag ergens 
een plaatje en dacht, dat ga ik ook 
doen. Niet dat ik er verstand van 
had hoor. Ik ben het gewoon gaan 
proberen. Eerst met het mannetje 
en toen het vrouwtje erbij”.  
 
 
 
 
 
“Iedere keer verzon ik er weer wat nieuws Soms met wat gaas om de 
figuur goed te kunnen krijgen, maar eigenlijk is het in elkaar duwen 
van de takken en veel snoeien het belangrijkste. En, geduld, veel 
geduld”. 



2
5

 
 

Snoeitips 
In de loop der jaren heeft Tinus veel geleerd over buxusstruiken.  
“De vleugels van een pinguïnfiguur eindigen in een punt naar 
beneden. Ja, logisch natuurlijk, buxus groeit omhoog en niet naar 
beneden. Het zelfde was er aan de hand met de snavel van een 
vogelfiguur en de voeten van het mannetje. Met die voeten heb ik het 
opgelost door er op de grond een struikje bij te planten en die tot de 
voeten uit te laten groeien. Het voordeel van buxus is dat je ze 
helemaal terug kunt snoeien als het fout gegaan is“. 
  
Tinus leert ons dat je dat bij coniferen niet moet proberen en dat je 
een buxus ook niet in de zomer en als de zon schijnt moet snoeien.  
Weer wat geleerd! 
Dus ook als u niet genoeg geduld hebt voor complete buxus-beelden, 
maar wel een mooi heggetje wilt: elk jaar snoeien als de zon niet 
schijnt, en een beetje geduld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen kunt u af en toe eens door de Merwedestraat wandelen 
om de beelden van Tinus Renders te bewonderen. Overigens wil 
Tinus af en toe ook wel eens een beeld kwijt. Neem gerust uw 
kinderen of kleinkinderen mee, want die vinden het erg leuk om te 
raden wat er zo allemaal in de tuinen staat. 
Veel plezier! 
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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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Hart voor Acht 
Eerste Lustrum  

 
 
 

De stichting Hart voor Acht bestaat op 29 september 2016 vijf jaar. 
Ons eerste lustrum. Met de hulp van vele actieve leden zijn we in vijf 
jaar gegroeid van een burgerinitiatief naar een volwassen, goed 
lopende en succesvolle stichting.Met meer dan 150 opgeleide 
vrijwilligers, 9 AED’s en het team van enthousiaste leden kunnen  
we met trots zeggen dat Acht Hartveilig is.  
 
Nieuwe website  
Na vijf jaar werd het ook tijd voor een nieuwe website. Dezelfde 
informatie in een nieuw jasje. We nodigen u graag uit voor een bezoek 
aan onze site www.hartvooracht.nl 
 
Nieuwe aanmeldingen 
Hart voor Acht probeert nog dit jaar weer een cursus te organiseren. 
Dus mocht u ook vrijwilliger willen worden vul dan het 
aanmeldingsformulier in op onze nieuwe website. Alvast bedankt! 
 
Dit jaar al 4 keer opgeroepen 
Zondag 21 aug was er een oproep om de AED van Boschdijk 1051 op 
te halen voor een reanimatie in de Achtse Barrier. Omdat de 
professionele hulpverlening ter plaatse was hebben vrijwilligers niet 
hoeven reanimeren. Het volgende hebben we geleerd:  

 Het slachtoffer is met hartactiviteit naar het ziekenhuis 
gebracht. Een compliment voor de professionele 
hulpverleners; 

 Ook als onze vrijwilligers niet hoeven te reanimeren is nazorg 
belangrijk. Deze zorg bestaat uit het mogelijk opvangen van 
familieleden, het eventueel afsluiten van de woning en het 
registreren en bedanken van vrijwilligers die gehoor gaven 
aan de oproep. Deze laatste groep wordt vervolgens 
benaderd of ze behoefte hebben aan nazorg want een inzet 
is en blijft een aangrijpende gebeurtenis.  

 
Meer informatie:  
Nieuwsgierig en / of wilt u ook vrijwilliger worden? Neem gerust eens 
contact met ons op via info@hartvooracht.nl of kijk op 
www.hartvooracht.nl 
 
Gerard Dohmen 

http://www.hartvooracht.nl
mailto:info@hartvooracht.nl
http://www.hartvooracht.nl
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Kerknieuws 
Pastoor J. Goris 

 
 
 
 

Kom op nou! 
 
Bovenstaande woorden hoor ik wel eens langskomen bij een 
reclamespotje voor een fitnessclub. De afgelopen decennia zit dat 
heel erg in de lift: allerlei oefeningen om overtollige kilo ’s kwijt te 
geraken en in conditie te blijven. Nadeel is vaak wel dat aan zo ’n 
fitnessclub een abonnement zit met een stevig prijskaartje. 
 
Graag buiten bezig? 
Als parochie willen we daar graag wat aan doen.  
Vertoeft u graag in de gezonde buitenlucht?  
Werkt u graag op een rustige manier aan uw conditie?  
Merkt u ook dat het fijner is dat te doen in het gezelschap van  
een paar gelijke zielen?  
En draagt u graag uw steentje bij aan de Achtse gemeenschap?  
 
Dan hebben wij dé oplossing voor u.  
We bieden u de kans bovenstaande voordelen te combineren en dat 
allemaal volledig gratis! De (tuin)onderhoudsploeg van het kerkhof 
kan namelijk versterking gebruiken bij het schoffelen, gras maaien  
en allerlei kleine klusjes.  
 
Iedere maandag of af en toe 
Iedere maandagochtend verzamelen ze op het kerkhof en natuurlijk 
wordt de arbeid ook onderbroken voor een kop koffie en een gezellige 
babbel. 
Is iedere week voor u niet haalbaar? Niet erg: ook met 2 of 1 keer per 
maand een paar extra helpende handen zijn we al heel blij. 
 
Iets voor u?  
Neem dan voor meer informatie contact op met: 

de heer Marinus van Rooij: tel: 06 - 83 61 40 86 of met 
de heer Frans van Hapert:  tel: 06 - 45 71 40 50.  

 
Even langskomen op de kerkhof op maandagochtend kan natuurlijk 
ook. 
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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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Tennisvereniging Tegenbosch  
 
 
 
 

Tegenbosch is een echte “buurtvereniging”. Bijna alle ruim 900 leden 
wonen in de wijken in de directe omgeving van Sportpark Eindhoven 
Noord. Sporten in de buurt met mensen uit de buurt zorgt naast de 
sportieve uitdaging ook voor de nodige aanvullende sociale 
toegevoegde waarde. Natuurlijk zijn het hele jaar door nieuwe leden 
welkom, maar in de komende weken schenken we hier wat extra 
aandacht aan. 
 
Kennismakingsdag op zondag 2 oktober  
Van 10.00 tot 12.00 uur kun je vrijblijvend kennis maken met tennis  
bij Tegenbosch. Jongeren vanaf 5 jaar en volwassenen tot wel 80 jaar 
maken in groepen kennis met de verschillende onderdelen van het 
tennisspel.  
Meld je aan door een e-mail te sturen naar 
kennismaking@tegenbosch.nl 
 
Gratis lessen in oktober en actietarieven voor nieuwe leden. 
Wil je in oktober een keer een gratis tennisles volgen of deelnemen 
aan een gezellige husselavond stuur ook dan een e-mail naar 
kennismaking@tegenbosch.nl, er wordt dan contact met je 
opgenomen.  
 
Extra korting voor 40-plussers 
Door een subsidie van het ministerie van WVS kunnen we nieuwe 
leden van 40 jaar en ouder een eenmalige korting geven van 40 euro 
op de 15 trainingen van de cyclus die start eind oktober. 
 
Voor meer informatie: kijk op www.tegenbosch.nl 

Inloopuurtje bij De Schatkamer 
 
 
Elke woensdag van 10.30 -11.30 uur voor alle Achtenaren 
Gereduceerd tarief voor koffie/thee € 1,75. 
 
Behalve bij het Antoniushuis op donderdagmorgen, is er voortaan op 
woensdagmorgen een inloopuurtje bij lunchroom / ijssalon  
De Schatkamer op het Dorpsplein. U bent van harte welkom! 

mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
http://www.tegenbosch.nl
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CLUBFIT Eindhoven 
 
 
 
 

Zoek je als 40-plusser een nieuwe sportieve uitdaging,  
sla dan nu je slag met CLUBFIT-Eindhoven 
 
Het ministerie van VWS heeft aan een aantal verenigingen in 
Eindhoven een subsidie toegekend om 40-plussers in de eigen wijken 
naar de sportvereniging te trekken. In september en oktober starten 
nieuwe trainingsgroepen.  
 
Onder professionele begeleiding leert u de beginselen van een 
nieuwe sport. Het totale aanbod kunt u vinden op www.clubfit-
eindhoven.nl. Meer informatie over de verenigingen staat op de 
afzonderlijke websites.  
 
Tennis 
De tennisverenigingen Tegenbosch, Bokt en Prinsejagt hebben een 
speciaal pakket met 15-17 lessen en lidmaatschap met een korting 
van minimaal € 40,00.  
Op 2 oktober hebben Bokt en Tegenbosch van 10.00 tot 12.00 uur 
een kennismakingsactiviteit.  
In september en oktober zijn er bij alle verenigingen gratis 
introductielessen. 
 
Nordic walking 
Nordicwalking Eindhoven leert u na 5 introductielessen en in een 
verdere 10-12 vervolglessen alle beginselen van Nordic Walking 
onder de knie krijgen.  
Dit pakket wordt aangeboden voor € 20,00 per persoon. 
 
Bridge 
Onder begeleiding van een bridgedocent leert u in een cyclus van  
20 lessen van 2 uur de basis van het bridgespel. 
Locaties: paviljoen Tegenbosch en Tennisvereniging Bokt.  
Totale kosten inclusief lesmateriaal € 60,00.  
 
 

 
 
 

(Lees verder op pag. 37) 

http://www.clubfit-eindhoven.nl
http://www.clubfit-eindhoven.nl
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 CLUBFIT Eindhoven 
(vervolg) 

 
 

Hardlopen 
Running Team Notenboom zorgt ervoor dat u hardlopen leuk gaat 
vinden en blessures voorkomt. Op maandag of donderdag gezellig in 
groepsverband sporten met mensen uit de buurt.  
U krijgt de eerste 10 lessen van 1 tot 1 ½ uur aangeboden voor  
€ 20,00. Startpunt Oude Bosschebaan 7. 

 

Ben je nog geen 40… 
maar spreken de sporten je aan kijk dan op de websites van de 
verschillende aanbieders. 

 

Meer informatie:  
 aanbiedingen voor 40+ ers:  

http://www.clubfit-eindhoven.nl/actie-45 
 

 Nordicwalking Eindhoven:  
www.clubfit-eindhoven.nl/nordic-walking-2 
 

 Running Team Notenboom:  
www.clubfit-eindhoven.nl/hardlopen 
 

 Tennisvereniging Bokt:  
www.clubfit-eindhoven.nl/toelichting-tv-bokt 
 

 Tennisvereniging Prinsejagt:  
www.clubfit-eindhoven.nl/toelichting-prinsejagt 
 

 Tennisvereniging Tegenbosch:  
www.clubfit-eindhoven.nl/toelichting-tegenbosch 

Badmintongroep zoekt nieuwe leden! 
 
Een recreatieve, enthousiaste badmintongroep heeft plaats 
voor nieuwe leden. 

Wij spelen elke woensdagochtend, behalve in de schoolvakanties, in 
de sporthal de Mortel (Achtse Barrier) van  
08.30 – 09.30 uur. 
 
Voor meer info: Bel Peter de Zeeuw, tel. 040 – 241 72 91 
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Buurtpreventie helpt!  
Doet u mee? 

 
 
 
Sinds de buurtpreventie in Acht actief is, is er een daling van het 
aantal inbraken en is de leefbaarheid en veiligheid toegenomen.  
Om dagelijks te kunnen surveilleren zijn wij nog op zoek naar 
buurtbewoners die een steentje willen bijdragen voor hun veiliger 
Acht, en ons team willen versterken. Samen zijn wij scherp voor een 
veilig Acht. 
 
Heeft u nog een paar uurtjes vrij, meld u dan aan en stuur een mailtje 
naar: buurtpreventieacht@gmail.com, vermeld daarbij uw naam, adres 
en telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u 
op.  
 
Voor deelname dient u 18 jaar of ouder te zijn.  
 
De GroepsWhatsApp Acht 
Wij gaan binnenkort weer verder met het werven van leden voor de 
WhatsApp-groep Acht. Wij komen bij u aan de deur en zijn 
herkenbaar aan onze gele hesjes van de buurtpreventie. U krijgt van 
ons persoonlijk informatie wat de bedoeling is van de WhatsApp- 
groep.  
 
Wilt u niet wachten totdat wij bij u aan de deur zijn geweest en heeft u 
interesse om ook deelnemer of deelneemster van de WhatsApp-groep 
te worden dan kunt u zich ook via buurtpreventieacht@gmail.com 
aanmelden. Wij kunnen u dan direct toevoegen. Vermeld hierbij u 
naam, adres, huisnummer en uw mobiele nummer.  
 
Alleen bij calamiteiten! 
Is er spoed, bel dan eerst 112, en geef daarna het bericht door via de 
WhatsApp-groep. Zo bereiken wij in een korte tijd heel veel 
buurtbewoners. NB: De WhatsApp-groep mag alleen gebruikt worden 
voor calamiteiten. 
 
 
Meer informatie 
Buurtpreventie team Acht, buurtpreventieacht@gmail.com 

mailto:buurtpreventieacht@gmail.com
mailto:buurtpreventieacht@gmail.com
mailto:buurtpreventieacht@gmail.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/


3
9

 
 
Nieuws  

 
 
Koffieochtend donderdag van 10.00 – 11.30 uur 
Dan verzorgt ZorgSaam op Acht een koffie-inloopochtend in de 
Amstelzaal in het Antoniushuis. U bent van harte welkom om, onder 
het genot van een kopje koffie wat te praten, buurtgenoten te leren 
kennen, of, als u wilt, initiatieven te ontwikkelen. Onlangs zijn een  
paar bezoekers bijvoorbeeld gezellig met elkaar gaan eten bij ‘Inge’s 
eettafel’. Dus als u behoefte heeft aan zomaar een praatje, als u 
plannen heeft om bijvoorbeeld een conversatie cursus Frans op te 
zetten of om een literatuurgroep te beginnen: kom gerust langs en 
neem iemand mee als u dat fijn vind! 
 
Burenhulp 
“Een goede buur is beter dan een verre vriend” 
Vanzelfsprekend probeert u zelf eerst een oplossing te vinden voor  
uw probleem, maar als dat niet lukt kunt u ZorgSaam op Acht bellen  
of mailen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw hulpvraag en blijft 
uw privacy gewaarborgd. Het kan moeilijk zijn om hulp te vragen, 
maar veel mensen vinden het fijn als ze iets voor anderen kunnen 
betekenen. Mocht u dus iemand nodig hebben voor een klusje, 
boodschappen, het uitlaten van de hond, voor gezelschap en 
gezelligheid, bel dan gerust. Dit geldt voor alle inwoners van Acht! 
 
Tuinonderhoud Antoniushuis 
Zorgsaam Acht belde een aantal vrijwilligers om te 
helpen.  
Na 3,5 uur hard werken op 30 juli waren de stoepen 
weer begaanbaar, was er flink gesnoeid en was er heel 
wat onkruid verwijderd. Rond een uur of één werden 
we getrakteerd op een fantastische lunch.  
 
 
Dit is een prachtig voorbeeld, inwoners van Acht  
helpen op vrijwillige basis andere inwoners van Acht.  
Er zijn echt enthousiaste Achtenaren bereid om een 
ander te helpen! 
 
Meer informatie 
Tel 06 - 57 98 92 26 of mailen naar 
zorgsaamopacht@gmail.com 

Na de klus 

Voor de klus 

mailto:zorgsaamopacht@gmail.com
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Sinterklaasvereniging Acht 
Sinterklaas komt 

 
 
 

Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar ACHT! 
Ja beste kinderen, ouders en grootouders op zondag 13 november is 
het weer zover. De Sint komt weer naar Acht, zoals altijd zal de 
Achtse Sinterklaasvereniging de intocht weer begeleiden. Net als in 
alle voorgaande jaren wordt de Sint rond 14.00 uur verwacht bij het 
Shell benzinestation aan de Anthony Fokkerweg. Daar zal hij worden 
opgewacht door de vele Achtse kinderen met ouders en grootouders. 
Natuurlijk zullen er ook weer voldoende Pieten bij zijn die de kinderen 
weer volop van snoepgoed zullen voorzien. 
 
De route van Sint 
De Sint zal dan de tocht door Acht weer gaan afleggen op zijn trouwe 
schimmel “Americo”. De route die de stoet gaat afleggen loopt van de 
Anthony Fokkerweg, via de Verzetsheldenlaan, Rijnstraat richting de 
Kiosk. Onderweg zal de Sint al menig handje schudden, maar op de 
Kiosk krijgen alle kinderen de kans om de Sint de hand te schudden 
en eventueel een foto te maken. 
Hierna zal de Sint naar het Antoniushuis gaan om daar in de grote 
zaal alle aanwezigen een handje te geven en een praatje te maken, 
om zich daarna terug te kunnen trekken op zijn eigen kamer die hij  
elk jaar weer in het Antoniushuis heeft. 
Hier zal hij tot 6 december verblijven.  
 
Afscheid 6 december 
Dan neemt Sint zoals gebruikelijk in Acht afscheid op de vaste 
standplaatsen om daar de snoepzakken uit te delen. Ook mogen de 
kinderen die dat graag willen bij Hem op het paard komen zitten.  
De standplaatsen met de tijden staan op de “snoepzakbonnen” en 
komen op www.Acht.nl 
 
Sint financieel steunen 
De Sinterklaasvereniging wil er alle ouders en grootouders weer op 
wijzen dat in de week na het inhalen, de leden van onze vereniging  
bij alle bewoners in Acht zullen aanbellen met de vraag om onze 
vereniging te steunen met een kleine of grotere financiële bijdrage.  
Alleen dankzij uw bijdrage elk jaar kunnen wij blijven bestaan en  
ons werk blijven doen voor al die Achtse kinderen. 
Intussen doen we dat nu al 94 jaar en daar zijn wij best trots op!  

(lees verder op pagina 43) 
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Sinterklaas komt!  
 (vervolg) 

 
 

 
Het inhalen van de Sint, bezoeken van alle verenigingen in Acht,  
de school, de bejaarden en natuurlijk weer de uittocht op 6 december 
kunnen wij alleen maar blijven doen dankzij uw financiële steun!
Reeds op voorhand weer onze dank voor deze steun! 
Ook horen wij tijdens het huis aan huis collecteren heel vaak dat Acht 
trots mag zijn op zo’n vereniging en de mensen geven daarbij aan dat 
ze hopen dat wij hier nog heel lang mee doorgaan. Ook dat doet ons 
goed en wij verzekeren u dat wij dit werk nog heel lang willen en 
zullen voortzetten. 
 
Sint op bezoek bij uw vereniging of bedrijf 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid die onze verenging u aanbiedt om in 
de sinterklaasperiode de Sint op uw bedrijf of bij u thuis te laten 
komen. Wij denken dan aan Achtse bedrijven, families, vrienden of 
straten waar meerdere gezinnen zijn samengekomen.  
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op www.acht.nl  
Daar kunt u vanaf medio oktober lezen waar u kunt boeken en hoe de 
spelregels zijn. 
 
 

http://www.acht.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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 Acht pop Yeah!!!  
Muziek-quiz in 2017 

 
 
 

Op zaterdag 4 februari 2017 zal voor de eerste keer in de Achtse 
geschiedenis een heuse muziek-quiz plaatsvinden in het Dorpshuis.  
 
Het Dorpshuis wordt op die avond omgetoverd in een waar 
Swingpaleis waar muziek de hoofdrol zal spelen. Veel verschillende 
muziekgenres en verschillende muziekjaren zullen ervoor zorgen dat 
zowel jong (vanaf 18 jaar) als oud, aan de quiz mee kan doen.  
Bij de quiz mogen geen hulpmiddelen als telefoon, tablet of boeken 
gebruikt worden. Alles gaat uit het blote hoofd!  
 
Meer informatie: 
De informatie hoe je je in kunt schrijven volgt nog!  
Als je denkt dat je alles weet over muziek en wel oren hebt naar een 
gezellige avond in het Dorpshuis, stel dan een team samen en schrijf 
de datum alvast in je agenda! 

Stemvormingscursus 
voor koorzangers en individuele zanglessen  
in Dorpshuis Acht.  
 
 
Start in oktober; eerst kennismaken tijdens een 
gratis proefles? 
 
Maandag 3 oktober 11.30 uur -12.15 uur 
Stemvormingsles 
 
Inplannen zanglessen (30 min.) volgens afspraak  
 
Verdere informatie en opgave  
(uiterlijk 1 oktober) via: 
  
www.destemsleutel.nl of bel: 
Lydwien Donkers 
06 - 54 60 69 27  

http://www.destemsleutel.nl
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
September 
 23 Uitgave Kijk op Acht 
 24 Dorpskwis 
 24 Appelplukdag Wielewaal 
 26 Dorpshuis: luchthaven en 
  station 
 

 Oktober 
 1 Appels plukken en persen 
  in de Philips fruittuin 
 2 Kennismaking Tegenbosch  
  tennis 
 8 SJB Bingo 
 10 Openbare Dorpsraad verga
  dering 
 18 AVV Kienavond ook voor 
  niet leden 
 19 SJB Knutselmiddag 
 20 Openavond Spilcentrum  
  Dikkie & Dik en basisschool 
 28-29 Achtse Revue  

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: 8 nov. 2016 voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 25 november. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 
 
 
 

 November 
 2 Spilcentrum opening  
  schoolzone 
 4-5-6 Achtse Revue 
 6 SJB Kindermarkt 
 11 SJB Lampion optocht 
 12 SJB Kwisavond 
 13 Intocht Sinterklaas 
 15 AVV Sinterklaasavond 
 23 SJB Knutselmiddag 
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