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November - December 
 
 

Nieuwe wijkagent 
 

Zonnepanelenpark 
 

Kerstmarkt 17 december 
 

Kerstbomenverkoop Grote Beek 
 

Op zoek naar een nieuwe Dorpsraad 
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Van de redactie 
 
Het wonder van Eindhoven! 
 
Ja, u leest het goed, ‘Het wonder van Eindhoven’.  
Dit is de titel van één van de katernen van onze landelijke 
kwaliteitskrant NRC in de weekendeditie van 4-5 november.  
Nee, het gaat niet over ons mooie dorp zoals uw redactie dacht toen 
de krant op de deurmat viel, maar over de grote stad zelf.  
Vol bewondering beschrijft de krant de wederopstanding van onze 
buurstad na de massaontslagen bij Philips en DAF in de jaren 
negentig. Een bruisende stad ligt er nu weer naast ons dorp, met 
hippe bedrijven op Strijp S en de Nederlandse Silicon Valley op de 
High Tech Campus. Dat laatste weten we, want de tijd dat de helft van 
Acht boer was ligt ver achter ons. Een flink aantal dorpsgenoten 
werkt, of werkte er of zorgt bij andere bedrijven in de stad dat daar 
alles goed gaat.  
 
Gelukkig gaat het ook in ons dorp erg goed zoals u in deze uitgave 
kunt lezen. Maar, zoals u op de kaft kunt zien, gebied de eerlijkheid 
ons ook te zeggen dat er een heuse bestuurlijke crisis boven ons dorp 
hangt. Want wie oh wie gaan de aftredende leden van de dorpsraad 
opvolgen? Na 4 jaar van hard werken en veel druk bezochte 
Dorpsraadvergaderingen willen zij graag het stokje aan een nieuwe 
generatie wijze mannen en vrouwen overdragen. Want ook al heeft de 
raad geen medezeggenschap over de zaken die in de grote stad voor 
ons mooie dorp bedacht worden, de dorpsraad zorgde er wel voor dat 
wij als dorpsgenoten met elkaar en met belangrijke ‘beslissers’ van 
gedachten konden wisselen.  
 
Denk aan onderwerpen zoals de rattenoverlast, de vraag om een 
winkel, het behoud van de Dierenweide, de voors en tegens van het 
uitbreidende vliegveld, de mogelijke komst van een station enzovoort, 
enzovoort. Toch mooi dat de heren en dame op de voorkant van dit 
blad dit voor ons georganiseerd hebben. Meer daarover leest u elders 
in dit blad. Mocht er geen nieuwe Dorpsraad komen dan hopen we  
u te zien bij de kerstmarkt, de Koningsmarkt, de dorpskwis enzovoort, 
enzovoort.  
 
Maar allereerst wensen wij u fijne feestdagen en natuurlijk veel 
leesplezier met deze Kijk op Acht. Kopij voor het volgende nummer 
kunt u tot 23 januari voor 18.00 uur mailen aan  
 
redactie@kijkopacht.nl 
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Kinderopvang Dikkie & Dik 
 
 
 

Beste Achtenaren, 
 
We zijn inmiddels sinds 25 oktober gestart met onze gratis speelinloop 
en dat is een groot succes! Elkaar ontmoeten en spelen staat 
centraal. Mocht u willen aansluiten dan bent u samen met uw kindje 
van 0 - 2,3 maanden van harte welkom op woensdagen van 8.45 uur 
tot 10.15 uur. 
 
Inmiddels is Sinterklaas volop in het land gearriveerd en ook bij  
Dikkie & Dik zijn we vollop bezig met zingen, springen en allerlei 
activiteiten die passen binnen ons thema : FEEST! 
 
Sinterklaas komt ons spilcentrum op 5 december met zijn pieten 
bezoeken. Daar zijn we heel blij mee en vol verwachting klopt ons 
hart. Alle kinderen van onze groep Schoppen en van de 
peuterspeelzaal zijn die ochtend welkom.  
Wij ontvangen de kinderen graag om 8.30 uur op de groep en u mag 
ze om 10.30 uur weer komen ophalen. Samen gaan we er een hele 
leuke ochtend van maken.  
 
U bent van harte uitgenodigd om de intocht op school bij te wonen. 
Sinterklaas zal rond 8.45 uur aankomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne Sinterklaas! 
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Sinterklaasvereniging Acht 
 
 
 
Locaties rondgang uittocht van Sint 
 
Zoals elk jaar op 6 december komt Sint ook dit jaar weer naar Acht om 
afscheid van iedereen te nemen. De kinderen die gedag komen 
zeggen krijgen dan ook wat lekkers; d.w.z. als ze daar een bonnetje 
voor hebben.  
De tijden en standplaatsen waar je Sint gedag kunt zeggen zijn:  

 10.30 uur Kiosk op het Dorpsplein 
 10.45 uur Amerlaan 
 11.00 uur Simon van Hapertlaan 
 11.15 uur Gebroeders Ganslaan (speeltuintje) 
 11.45 uur Niersstraat 

 
Dan heeft Sint even pauze….. 
 

 14.00 uur Roerstraat 
 14.30 uur Spaarnestraat 
 14.45 uur Hoek Scheldestraat/Waalstraat 
 15.00 uur Haringvliet 
 15.15 uur Kiosk op het Dorpsplein 

 
Daarna zwaaien we Sint uit! 
 
Steunt u Sint? 
In de week na de intocht op 19 november komen wij bij u aan de deur 
voor een vrijwillige bijdrage. Hiermee bekostigen wij onze bezoeken 
aan de verenigingen en instanties op Acht. 
U kunt dan tevens bonnen krijgen die ingewisseld kunnen worden 
voor de snoepzakken die worden uitgereikt tijdens de uittocht  
van 6 december. 
 
Meer informatie:  
Mochten wij in de week na 19 november niet bij  
u aan de deur zijn geweest, neem dan vooral 
contact op met de secretaris van de 
Sinterklaasvereniging Acht  
door een mail te sturen naar fjjvanke@planet.nl  
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Dorpsraad Acht 
 
 
 
Wie worden onze opvolgers? 
Wil jij er voor zorgen dat het leven op Acht goed blijft?  
Wil jij meehelpen om het dorpse karakter te bewaren?  
Heb jij ideeën om het dorp nog leuker, mooier, groener, gezelliger of 
veiliger te maken?  
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
De huidige leden van de Dorpsraad stoppen in maart 2018, dan zit 
hun termijn er op. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste 
Achtenaren die de handen uit de mouwen willen steken en het 
volgend jaar van ons willen overnemen. Ben jij dat, of ken jij iemand? 
Laat het dan weten via ons mailadres. Twijfel je nog of het wel iets 
voor jou is? Geen probleem, sluit dan onder het genot van een lekker 
kopje koffie of thee een keer aan bij onze besloten vergadering.  
 
Vooraankondiging thema-avond ‘veilig bankieren’ 
In januari 2018 komt tijdens een speciale Dorpsraadvergadering de 
veiligheid bij het regelen van geldzaken aan de orde. Er is op 
financieel gebied de laatste decennia namelijk heel veel veranderd. 
De zo vertrouwde papieren chequeboekjes, overschrijvingsformulieren 
en afschriften hebben plaats gemaakt voor internetbankieren. Dat 
heeft voordelen, maar het is niet voor iedereen zo gemakkelijk. 
Daarom organiseert de Dorpsraad in januari een informatieavond 
‘veilig bankieren’.  
Dit doen we om de kennis over het ‘wat en hoe’ van internetbankieren 
bij jong en oud te vergroten. Een deskundige uit de bankwereld komt 
ons bijpraten over wat we tegenwoordig via de bank kunnen regelen, 
hoe we dat veilig kunnen doen en waar we op moeten letten.  
Een gewaarschuwd en goed geïnformeerd mens telt immers voor 
twee. 
 
Volgende vergadering Dorpsraad 
Binnenkort is er weer een nieuwe openbare bijeenkomst van de 
Dorpsraad. Zodra de datum bekend is, ontvangt u een uitnodiging in 
de brievenbus. Mocht u in de tussentijd vragen, opmerkingen of 
suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Meer informatie: 
Mail dan naar Dorpsraad Acht, e-mail: info@dorpsraadacht.nl 
of kijk op de website: www.dorpsraadacht.nl  
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Pizza bus da Nando 
Iedere vrijdag van 16.30u - 19.30u op de Rijnstraat in Acht  

 
48 verschillende soorten verse Italiaanse pizza’s uit de 

steenoven 
Wij hebben ook verse lasagne (op bestelling), brood en 

kruidenboter 
Ook voor al uw feesten en partijen! 

 
 

Bel: 0622768284 Mail: info@pizzabusdanando.nl 
www.pizzabusdanando.nl / www.facebook.com/pizzabusdanando 

 
 

Ma: Willem de Rijkelaan Eindhoven (Strijp) 16:30-19:30 
Di: Bosrand Zandkasteel Meerhoven 16:30-19:30 

Tekenles: beginners en gevorderden. 
 
Goede begeleiding, kleine groepjes. 
 
10 lessen voor 120 Euro, inclusief materiaal/koffie. 
Gratis proefles. 
 
Neem Contact op! 
Telefoon: 040 - 242 05 97 / 06 45 31 06 23 
E-mail: mthkos@gmail.com 
 
www.puko.nl/marieke/ 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Hersenstichting 
 
 
 

Help mee als collectant van de Hersenstichting! 
 
Van 29 januari tot en met 3 februari 2018 vraagt de Hersenstichting 
weer uw steun. Ook zijn zij nog op zoek naar mensen die het team 
van collectanten willen komen versterken. 
 
Collecte in Acht 
Zo’n 16 enthousiaste collectanten gaan in Acht op pad om geld in te 
zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel 
iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening.  
Hieronder vallen onder meer een beroerte, dementie, autisme, 
hersentumoren, de ziekte van Parkinson en ADHD.  
Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.  
 
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden 
en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we 
onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende 
projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg.  
 
Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant.  
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. 
 
Meer informatie kunt u vinden op website 
www.hersenstichting.nl  
 
U kunt u aanmelden als collectant bij: 

Peter van Oosterhout 
Lingestraat 17  
5626 DX Acht. 
Tel: (040) 26 24 253 
E-mail: p.oosterhout@kpnmail.nl  

 
 
Hartelijk dank voor uw steun.  
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Accordeon- en mandoline vereniging  
“Echo van het Zuiden” 

 
Op zoek naar nieuwe leden!  

 

Misschien zijn er mensen in de regio Eindhoven die ook een 
muziekinstrument bespelen en die het leuk vinden om mee te doen. 
Wij zijn vooral op zoek naar een drummer, gevorderde gitaristen en 
accordeonisten die noten kunnen lezen.  

Het orkest bestaat uit ongeveer 25 leden en staat onder leiding van 
Danny Notermans. Bijzonder aan het orkest is de samenstelling van 
de instrumenten: accordeons, mandolines, banjo’s, gitaren, bassist, 
elektrische piano en slagwerk. Deze combinatie zorgt uiteraard voor 
een prachtige klankkleur.  

 

“Echo van het Zuiden” heeft een veelzijdig repertoire: populair 
klassieke werken, moderne muziek, muziek uit musicals en films, 
evenals een ritmische tango of een swingende wals. Het orkest is  
een bloeiende en actieve vereniging. Jaarlijks geeft het diverse 
uitvoeringen, o.a. jaarconcert, kerstuitvoeringen, concerten in 
verzorgingshuizen en optredens op muziekkiosken en bij  
plaatselijke grotere festiviteiten.  

 

Het orkest bestaat 72 jaar. Vele leden hebben hun 25 jarig jubileum 
reeds gevierd, maar de vereniging is nog steeds springlevend.  
Wij repeteren elke dinsdag van 20.00 - 22.00 uur in Wijkgebouw  
’t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven. 
 
Meer informatie: 
Kijk daarvoor op de website: www.echovanhetzuiden.nl, of op 
Facebook.  
U kunt ook mailen aan het secretariaat: echovhzuiden@gmail.com  
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Mispelhoefloop 
Zondag 3 december 

 
Deze leuke recreatieve loop gaat door het hart van ons mooie 
kerkdorp Acht met de afstanden 1 km Kidsrun en 4 (halve acht van 
Acht) en 8 (acht van Acht) km. De 4 en 8 km lopen gedeeltelijk door 
het hart van het Kerkdorp Acht. 
De start en finish is vlakbij Herberg De Mispelhoef aan de 
Oirschotsedijk 9 te Eindhoven. 
 
Inschrijven 
Er kan alleen vooraf worden ingeschreven via www.inschrijven.nl Op 
de dag zelf kan er niet meer worden ingeschreven. 
Er kan tevens worden ingeschreven voor een super smakelijke en 
gezellige brunch bij de Mispelhoef. En er kan een extra donatie 
worden gedaan voor het goede doel ‘Spieren voor spieren’. 
 
Voor meer informatie, zie www.facebook.com/events  
Joop Broeders, Organisatie Mispelhoefloop  
Tel. 06 - 12 42 23 89 

  

EMTE zegels voor Voedselbank 
 
Beste mensen in Acht,  
 
Al jaren zet ik mij in om zegels van de Emte te verzamelen om 
daarvan boodschappenpakketten te halen voor de voedselbank.  
Het record staat op ruim 90 dozen. Dit record is altijd te verbeteren!!! 
Hebt u zegels over, of wilt u een nog niet volle of volle kaart geven, 
alles is welkom. Ook (delen van) kerstpakketten en losse artikelen uit 
de pakketten.  
Wilt u de artikelen overdag afgegeven? Het liefst na een telefoontje, 
dan weet u zeker dat ik thuis ben.  
De zegels, (delen van) spaarkaarten en waardebonnen kunt u in de 
brievenbus doen tot en met 6 januari. De artikelen kunt u nog een 
weekje later afgegeven, omdat ze pas daarna door de voedselbank 
opgehaald worden.  
 
Meer informatie: 
U kunt altijd bellen: Marij Hessels, tel: 040- 84 46 147 
Mijn adres is: Chamonixlaan 27 5627 LX Eindhoven,  
Alvast dank voor dat wat u gaat geven. 
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Zonnepark levert ook  
stroom voor Acht 

 
Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen 
op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Op 10 oktober, 
de Dag van de Duurzaamheid, is daarvoor een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. In 2015 al zijn de contacten 
gelegd met de gemeente Eindhoven, energieverenigingen en 
coöperaties in de regio en de vliegbasis. Ook is toen gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek.  
 
Energiecoöperatie Welschap  
Omwonenden kennen de vliegbasis vooral als bron van 
geluidsoverlast. Het mooie is nu dat juist zij gaan profiteren van de 
opgewekte groene stroom. Dit wordt financieel aantrekkelijk gemaakt 
door de zogenaamde postcoderoosregeling.  
 
Wie kunnen er mee doen? 
Inschrijving staat open voor degenen die in de directe omliggende 
postcodegebieden wonen. Dat zijn de bewoners van de postcodes 
5612, 5616, 5617, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657 en 5658. 
Zij kunnen gedurende 15 jaar groene stroom afnemen met teruggave 
van de energiebelasting. De deelnemers kopen zich in voor een deel 
van de aan te leggen panelen; het aantal zonnepanelen is afhankelijk 
van het elektriciteitsverbruik van het individuele huishouden. Voordeel 
is dat zonnepanelen op deze manier ook beschikbaar zijn voor 
huurders en woningbezitters zonder geschikt eigen dak.  
 
Zonnepark in cijfers 
Het zonnepanelenpark komt op de voormalige zweefvliegstrip voor de 
vliegbasis, wordt ca. 2,5 hectare groot en bestaat uit ca. 12.000 
zonnepanelen, goed voor zo’n 1000 huishoudens. Het streven is dat 
het zonnepark in de loop van 2018 in gebruik genomen wordt.  
 
Meer informatie: 
Mocht je belangstelling hebben, of meer willen weten kijk dan op de 
website, meld je aan of bezoek de gezamenlijke stand met 
BuurkrACHT op de Kerstmarkt. 
 
Guido Wilmes (BuurkrACHT) en Gé de Jong (040energie)  
E-mail: acht@040energie.nl     
Website: www.040energie.nl 
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Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de markt of het huren van een kraam, mail 
dan naar kerstmarktopacht@outlook.com. 

Kerstmarkt op 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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Achtse Revue 
 
 
Voorstellingen 2017 
Terwijl dit stukje geschreven wordt kunnen we al terugkijken op een 
zinderende première van een jurk 

een kooi 
en een feest  

 
De spanning was groot. Dit stuk was anders! Zonder pauze, een 
minimalistisch decor, een stuk van deze tijd. Geschreven en 
geregisseerd door jonge mensen. Maar het werd geweldig ontvangen 
door een uitverkochte zaal met ‘vrienden’ en sponsoren. Mede door 
hen zijn wij in staat een professionele regisseur aan te trekken.  
 
Als u dit leest zijn de uitvoeringen alweer voorbij. Maar we hebben dit 
jaar een extra productie van ‘Scrooge’! 
 
Gratis kerstvoorstellingen 
Zaterdagavond 23 en zondagmiddag 24 december spelen wij in het 
dorpshuis ‘Scrooge’. Een kort familiestuk met medewerking van 4 
zeer jonge Achtse gastspelers. Het geheel wordt omlijst met 
kerstmuziek. Op zaterdag verleent koor Cascade haar medewerking 
en de zondag voorstelling wordt afgesloten met een ameezing met 
kerstliedjes.  
 
Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage slaan wij uiteraard niet af. Wilt 
u verzekerd zijn van een plaats dan raden we u aan te reserveren via 
achtserevue@gmail.com. 
 
Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de Achtse revue kijk dan eens op onze 
website www.achtserevue.nl. 
U kunt er onze nieuwe groepsfoto bekijken en foto’s van eerdere 
uitvoeringen.  
En wilt u ons iets vertellen, schrijf het in ons gastenboek.  
 
Kerstmarkt 
Wij zijn uiteraard zondag 17 december weer aanwezig op de 
kerstmarkt. Fijne feestdagen en tot volgend jaar! 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
Activiteiten 

 
 

Het jaar zit er alweer bijna op. We hebben dit jaar nog een paar leuke 
activiteiten staan. 
 
Zondag 26 november: Speelgoedmarkt  

Zondag 26 november houden wij een speelgoedmarkt in het 
Dorpshuis. Zin om je speelgoed te verkopen? Geef je dan op en 
kom vanaf 13.00 uur je spulletjes uitstallen. Vergeet je kleedje 
niet mee te nemen! Toegang is gratis.  
De markt begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.  

 
En voor alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, familie en 
vrienden… Jullie komen toch wel iets kopen? 

 
Zondag 17 december: Kerstmarkt 

Ook dit jaar zijn we weer op de kerstmarkt te vinden. Je kunt bij 
ons lekkere warme chocomel kopen en gezellig komen 
knutselen.  
Donderdag 28 december: Winterwandeling 
Kom met het hele gezin een knusse wandeling door Acht 
maken. 
Vanaf 18.30 uur vertrekken we in groepjes vanaf de kiosk. We 
zullen ongeveer een uurtje wandelen, waarbij diverse keren 
gestopt wordt voor een spelletje of een versnapering. Kosten 
voor deze activiteit zijn € 2,00 per persoon of € 5,00 voor het 
hele gezin. 
 

Activiteiten in het nieuwe jaar  
Dan staan de volgende activiteiten gepland: 
 11 februari: kindercarnaval in het Dorpshuis  
 24 februari: bingo voor groep 1 t/m 8 

 
Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van school.  
 
Meedoen? 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Geef je dan op door 
een mail te sturen naar achtsjb@gmail.nl  
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl  
Deelname is altijd op eigen risico. 
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Acht nog veiliger maken 
Interview met de nieuwe wijkagent en buurtpreventie 
 
De vrijwilligers van de buurtpreventie lopen dagelijks meerdere rondes 
in Acht. Hun belangrijkste doel is het verhogen van de veiligheid op 
Acht. “Dat is heel fijn” zegt onze nieuwe wijkagent Stephanie Coenen 
“want zij signaleren heel veel. Dat varieert van openstaande ramen en 
deuren, huizen waarvan de bewoners duidelijk niet aanwezig zijn en 
kostbare spullen die in voertuigen liggen.”  
“En”, vullen Annelies Siepel en Paul van Dooren, de twee 
coördinatoren van de Achtste Buurtpreventie aan, “ook kleinere zaken 
zoals losliggende stoeptegels en defecte lantaarnpalen. Die meldt de 
buurtprevent via de BuitenBeterApp bij de gemeente. Onze ervaring 
is, dat het binnen een paar dagen gerepareerd wordt.”  
 
Wijkagent Stephanie Coenen heeft in de paar maanden dat ze  
in Acht werkt al gemerkt dat de samenwerking tussen politie en 
buurtpreventie heel effectief is. “Ik merk dat we Acht op deze manier 
samen veiliger kunnen maken. Dat is voor iedereen prettig”.  
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Wat doet een wijkagent niet? 
“Het is goed te weten dat de wijkagent niet bedoeld is voor 
meningsverschillen tussen buren. Daar is de stichting 
Buurtbemiddeling voor. Zij helpen buren om hun meningsverschillen 
op te lossen, en meestal naar tevredenheid van beide ‘partijen”. 
 
Veilig dorp? 
In Acht is relatief weinig criminaliteit, leren we van onze nieuwe 
wijkagent. Zo is er dit jaar slechts één echte woninginbraak geweest, 
en maar enkele pogingen. “En daarom is het ook belangrijk dat de 
buurtpreventie zo actief is, dat draagt daar absoluut aan bij” zegt 
Stephanie.  
 
Meelopen met de buurtpreventen? 
De wijkagent en de coördinatoren zijn trots op de buurtpreventen die 
dagelijks door Acht lopen. “En, wie mee wil doen, is van harte 
welkom”. Iedereen die zich betrokken voelt bij de veiligheid van Acht 
en een uur per week of 2 weken kan meelopen, kan zich aanmelden.  
 “In een cursus van 2 avonden leer je hoe je onveilige situaties kunt 
herkennen. We ‘treden nooit op’, dat is een taak van de politie, wij 
signaleren alleen. Samen houden we Acht veilig”.  
 
Zelf onveilige situaties melden 
Stephanie, Annelies en Paul leggen uit dat elke bewoner zelf kan 
melden wanneer er bijvoorbeeld stoeptegels los liggen of 
lantaarnpalen defect zijn. Dat kan heel makkelijk via de Buitenbeter 
app. Deze is makkelijk te installeren op de telefoon.  
Mocht dat niet lukken, bel dan gerust even met de coördinatoren van 
de buurtpreventie.  
Het melden van verdachte situaties moet uiteraard bij de politie.  
Als er geen spoed is, kan dat via 0900 - 88 44. 
 
Meer informatie: 
De coördinatoren van het team Buurtpreventie Acht zijn bereikbaar via 
mail: buurtpreventieacht@gmail.com  
of via tel nr 06 - 11 44 84 99 
 
Wijkagent Stephanie Coenen is bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van de politie: 0900 - 88 44 
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 J. de Leijer 

 Brood- en banketbakkerij 
 

  
 De lekkerste worstenbroodjes! 
 Maar ook biologisch speltbrood  
 en koolhydraatarm brood 
 
  

 Op maandag, dinsdag  
 en donderdag: 

 4 broden voor € 7,20 

 

 

Waalstraat 64, 5626 AV  Acht. Tel: 040-262 12 69 
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Buurkracht 
Acht wordt aardgasloos 

 
Voor de meeste van ons klinkt dit nog heel ver weg maar op  
22 november waren vrijwilligers van BuurkrACHT door de gemeente 
Eindhoven uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten.  
Samen met overheid, netwerkbeheerders, corporaties en 
wijkinitiatieven is gekeken naar de mogelijkheden en welke buurten 
geschikt zijn. 
 
Over 3 jaar dienen nieuwe woningen energieneutraal gebouwd te 
worden en vanaf volgend jaar is een aansluiting op het gasnet niet 
meer vanzelfsprekend. De verwachting is dat in 2021 Nederland gas 
moet gaan importeren en voor 2030 de gaskraan in Groningen 
helemaal dicht wordt gedraaid en wat dan? Wellicht toch een 
onderwerp waar we ook in Acht mee bezig moeten zijn en daarom 
gaan we ook met BuurkrACHT hier mee aan de slag. 
 
Belangstelling? 
Heb jij al een aardgasloze woning of heb je belangstelling in all-
electric wonen, warmtepompen of andere mogelijkheden om van het 
aardgasnet losgekoppeld te kunnen worden neem dan contact met 
ons op of bezoek de stand van BuurkrACHT op de Kerstmarkt.  
 
Deelauto’s  
BuurkrACHT heeft contact gezocht met een initiatief in Helvoirt waar 5 
elektrische deelauto's reeds worden gebruikt door zowel mensen die 
afscheid hebben genomen van hun (2e) auto als door ouderen. Met 
de hulp van vrijwillige chauffeurs kunnen zij vervoerd worden naar b.v. 
winkel, familie, dokter etc. Buiten het sociale aspect bouwen de 
vrijwilligers hiermee gratis gebruiksuren op voor de deelauto's. Mooi 
initiatief en misschien ook een idee om dit samen met ZorgSaam Acht 
te gaan doen?  
Voor meer info zie elektrischeautodelen.nl  
 
Bij de kerstmarkt zal ook een elektrische auto aanwezig zijn en bij 
voldoende belangstelling organiseren we ook hier een 
informatieavond voor, meld je hiervoor aan op onze website.  
 
Guido Wilmes (BuurkrACHT)  
E-mail: buurkracht@acht.nl     
Website: www.buurkracht.nl/acht 
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The 8 Star Singers en kinderen 
Swingende Kerstmuziek  

 
Op zaterdag 16 december verzorgt gospelkoor The 8 Star Singers 
een kerstconcert in de Sint-Antonius Abtkerk.  
Er worden swingende kerstnummers ten gehore gebracht.  
Voor deze gelegenheid wordt het koor aangevuld met een groep 
kinderen van de basisschool. Zij zingen enkele bekende kerstliedjes.  
 
 
Wanneer:  zaterdag 16 december 
Waar:  Sint-Antonius Abt kerk 
Tijd:   15.00 tot 16.30 uur  
   (vanaf 14.00 uur is de kerk open) 
Entree:  € 3,00, tot 12 jaar gratis 
 
U wordt getrakteerd op iets te drinken en een versnapering. 
 

Kerknieuws 
 
  Houdt u van zingen??? 
  Kom dan zingen bij ons, of kom eens langs om te   
  luisteren. “Wij” zijn het koor van “Cantorij St. Antonius Abt” 
en willen graag versterking. We zijn een gezellige groep onder leiding 
van mevrouw Wally Jansen-Suha en repeteren iedere donderdag van 
19.45 tot 22.00 uur in de parochiezaal naast de kerk.  
 

Drie keer per maand luisteren we de mis op en na de mis drinken we 
gezellig nog koffie en thee in de parochiezaal samen met veel van de 
kerkgangers, dit geheel vrijblijvend natuurlijk.  

 

We zingen de vaste gezangen en eenstemmige samenzang. Mensen 
schroom niet en kom eens langs. Je krijgt een stemtest om te zien in 
welke partij je thuishoort en misschien word je wel lid van onze 
gezellige groep. 
 

Meer informatie:  
Jenny Bun 040-2624774 Gerard Vervoort 06 – 33 02 28 64 
Of mail naar jennybun@on.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 



3
1
  

ZorgSaam op Acht 
 
 
 

 
Regelmatig komt er een verzoek binnen bij de ZorgSaam -Op- 
Acht-telefoon. Bijvoorbeeld met een vraag voor vervoer naar de 
pedicure, een klusje in huis, een verzoek om wat gezelschap.  
Het is mooi om te ervaren dat bewoners uit Acht andere bewoners 
daarbij willen ondersteunen. Er zijn contacten uit ontstaan die 
wekelijks plaatsvinden! 
 
De koffie-ochtend in Antonius wordt ook goed bezocht. Er zijn mensen 
die na hun wandeling een kopje koffie komen drinken en er wordt lief 
en leed gedeeld. Twee vrijwilligers van ZorgSaam op Acht zijn trouw 
iedere donderdag aanwezig en zorgen voor de koffie en een koekje.  
 
Koffieochtend 
Iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur verzorgt ZorgSaam op Acht 
een koffie-inloopochtend in de Amstelzaal in het Antonius.  
U bent van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie, 
andere inwoners van Acht te ontmoeten. 
 
Telefonische Hulplijn ZorgSaam op Acht  
Dit zijn inwoners van Acht die op vrijwillige basis bereid zijn een 
andere inwoner van Acht te helpen. 
Mocht u dus iemand nodig hebben voor een klusje in huis, voor het 
doen van de boodschappen, voor het uitlaten van de hond, voor 
gezelschap en gezelligheid, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
Dit geldt voor alle inwoners van Acht! 
 
Meer informatie: 
Neem dan contact op met ZorgSaam op Acht : 06 - 57 98 92 26  
Zorgsaamopacht@gmail.com 
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Kerstactiviteiten GGZE Grote Beek 
 
 
 

De decembermaand is een speciale maand en natuurlijk wordt dat 
ook bij GGzE op Landgoed de Grote Beek goed gevierd. Zo is er een 
kerstmarkt, een levende kerststal en een fakkeltocht.  
Iedereen is van harte welkom bij ons op het landgoed om de 
kerstsfeer te komen proeven!  
 
Kerstmarkt 
Kom tussen 11 en 22 december (ma t/m vr van 09.00 tot 16.00 uur en 
za/zo van 13.00 tot 17.00 uur) naar De Plaza, Poletlaan 35, voor de 
supergezellige kerstmarkt. Hier kun je mooie, zelfgemaakte, 
kerstspullen kopen. Een houten kerstboom gemaakt door GGzE-
deelnemers van Hout, prachtige kerststukjes en andere kerstdecoratie 
gemaakt door deelnemers van De Plaza, speciale kerstkaarten 
gemaakt door Grafisch en nog veel meer.  
 
Of kom gewoon een kijkje nemen met een warme chocomelk erbij!  
 
Fakkeloptocht 
Op donderdag 21 december vanaf 18.30 uur is iedereen, jong en oud, 
van harte welkom bij De Tuin, Poletlaan 69, voor de jaarlijkse 
fakkeltocht. Tijdens de langste nacht van het jaar lopen we over het 
landgoed, langs de levende kerststal, om symbolisch het licht te 
halen. Het wordt een sfeervolle happening met warme chocomelk, 
fakkels, vuurkorven, muziek van de Unity-kapel, een koor en een 
gezellige groep mensen. Bijzijn is meemaken! 
 
Adressen op het terrein:  

De Plaza     De Tuin 
Dr. Poletlaan 35    Dr. Poletlaan 69 
tel: 06 - 54 91 73 07   tel: 040 - 296 77 44 

 
Kerstbomenverkoop 
Bij De Tuin (vlakbij ingang Anthony Fokkerweg)  
zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur voor € 10,- 
mooie kerstbomen te koop! 
 
 
Meer informatie: 
www.ggze.nl/nieuws  
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Een praktijk in Acht voor coaching, 
stresscounseling en 

natuurgeneeskundige- en NES therapie. 
Begeleiding van mensen op weg naar 

bewustwording, gezondheid en welzijn. 
Burnout, stressklachten, leefstijl, 

voeding, nek- en schouderklachten, 
vermoeidheid en levensvragen zijn 

voorbeelden uit de praktijk. 

 
Voor vragen: 

Corné Simons, Jo Soeslaan 7,  
5626 HC Eindhoven, 06-55 98 35 32 

www.transform2health.nl 
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Deugdenyoga Verdiepend & Uniek in Brabant 

Vanaf heden Deugdenyoga lessen voor volwassenen ook in Acht. 

 
In deze drukke haastige tijd moeten we vaak veel, ligt het tempo en de lat 
erg hoog. Terwijl Geluk juist schuilt in bewust stil staan en genieten van de 
kleine dingen en van de mensen om ons heen. Maar hoe we dat doen zijn 
we vaak vergeten. 

 
 
 
 
 
 
Deugdenyoga kan jou hierin ondersteunen, yoga is een 

enorm krachtig middel om rust en balans in je leven terug te krijgen.  
 

Deugdenyoga heeft als doel mensen bewuster, gezonder en 

gelukkiger te laten leven 

 
Wat maakt Deugdenyoga zo bijzonder? In deze vorm van yoga staat ieder 
les een specifieke deugd centraal. Deugden zijn innerlijke krachten 
kernwaarden die we met onze ziel tot uitdrukking brengen. Denk bijvoorbeeld 
aan geduld, zelfvertrouwen, liefde, moed. Doordat we in iedere deugdenyoga 
les uitgebreid stil staan bij een specifieke deugd aan de hand van een 
deugdenkaart en deze koppelen aan de yogahoudingen, meditaties en 
affirmaties ervaar je meer diepgang in de yoga en leer je hoe je deze deugd 
in jezelf naar boven haalt en kunt toepassen in je dagelijks leven.  
 
Deugdenyoga zorgt voor een positieve verandering, je gaat bewuster in het 
leven staan. Ineens ontdek je de diepere betekenis van bijvoorbeeld geduld, 
zelfvertrouwen of liefde, zo word het leven makkelijker en liefdevoller en 
hierdoor veranderen relaties onderling en met jezelf. 
Deugdenyoga gaat niet om het perfect uitvoeren van de houdingen maar het 
gaat om Innerlijke groei en binnen jouw grenzen te genieten van de 
aandacht voor jezelf en van het in beweging zijn.  
 
Ook geïnspireerd door Deugdenyoga?  
Op woensdag en donderdag van 10.00-11.30 uur en vrijdag van  
12.00-13.30 uur geef ik yogales in Praktijk Well, Rijnstraat 72, in Acht. 
Je bent van harte welkom voor een gratis proefles, aanmelden kan via 
vivian@virocoaching.nl of kijk voor meer info www.virocoaching.nl  
 
Leuk je een keer te ontmoeten op de mat,  
Namasté, Vivian 

Advertorial 
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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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Fotogroep KLICK 
 
 
 

Expositie Dorpshuis, 20 en 21 januari 
De tentoonstelling in de grote zaal is op zaterdag geopend van 13.00 
en duurt tot 17.00 uur en op zondag is de zaal open van 11.00 tot 
16.30 uur. Toegang is op beide dagen gratis. 
 
Leden van de fotogroep werken elke maand een thema uit zoals 
verbinding, ruimtelijk of straatfotografie. Op een clubavond presenteert 
iedereen zijn uitwerking in vier foto’s. Die worden dan uitgebreid 
besproken waarbij o.a. wordt gelet op originaliteit, creativiteit en de 
gebruikte techniek. De feedback van anderen helpt om de techniek te 
verbeteren en op nieuwe ideeën te komen. Ook door deskundige 
sprekers uit te nodigen wordt aandacht besteed aan verbetering van 
de techniek. Zij lichten een onderwerp toe zoals het maken van HDR 
foto’s, werken met flitser of contemplatieve fotografie.  
 
De fotogroep gaat er ook op uit zoals naar de Abdij van Postel, de 
Moerputten en het Paleiskwartier in Den Bosch, het kasteel Geldrop 
en Museum de Pont Tilburg.  
We zijn weer een jaar verder en het is tijd om de resultaten aan 
anderen te laten zien.  
 
De tentoonstelling heeft geen thema. Elk fotograaf heeft een eigen 
presentatiebord en is vrij om zijn of haar drie favoriete foto’s hierop te 
tonen. Bezoekers kunnen achtergrondinformatie bij de foto’s krijgen 
en worden uitgenodigd een top 3 samen te stellen. De foto met de 
meeste stemmen komt op de uitnodiging van volgend jaar. Kinderen 
kunnen hun eigen top 3 maken. 
 
Meer informatie?  
Website www.fotogroepklick.nl,  
Facebook https://
www.facebook.com/
fotogroepklick 
E-mail fotogroepklick@live.nl  
Telefoon: 06 – 10 01 20 05 
(Hans Gruijters) 
 
 
Foto 1e plaats tentoonstelling 2017, 
door Marian van der Kallen 
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Voetbal Vereniging Acht 
Activiteiten in de kantine 

 
 

“Aachts Tonpraottoppersgala”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rikavond 
Vrijdag 22 december wordt er weer een rikavond georganiseerd in de 
kantine. Inschrijfgeld € 5,- inclusief een kop koffie/thee en enkele 
hapjes. Om uiterlijk 19.45 uur dien je aanwezig te zijn.  
De organisatie stelt de groepen samen. Vergeet niet je vrienden uit te 
nodigen, want iedereen is welkom. Heb je interesse?  
De uiterste datum om in te schrijven is 20 december!  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 7 januari vindt de Nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine. 
Diverse vrijwilligers en jubilarissen worden daarbij in het zonnetje 
gezet. Uiteraard wordt er ook een drankje genomen op het nieuwe 
jaar. Lijkt het je leuk? Vanaf 14.00 uur is de kantine open en ben je 
welkom voor een leuke middag. 
 
Achtse Embassy 
Zaterdag 20 januari wordt de “Achtse Embassy” gehouden, een leuk 
darttoernooi dat al jaren georganiseerd wordt.  
Inschrijfgeld € 5,00. Heb je interesse? Meld je dan snel aan want het 
maximale aantal deelnemers is 30.  
 
Nadere info of kaartjes bestellen: 
Mail naar info@vvacht.nl of bel naar  
Mart de Ruijter 06 – 18 60 87 39 



4
0
 



4
1
  

Spilcentrum 
Nieuws van de basisschool 

 
 
De kr8 van onze pleinw8 
Wij zijn nog zoekende naar het meest optimale rooster voor de onder- 
en bovenbouw om het continurooster goed te laten verlopen. Sinds de 
herfstvakantie bekijken we de mogelijkheid om een kwartier overlap te 
hebben in de lunchpauze, zodat alle kinderen tegelijk samen buiten 
zijn. Met als voordeel dat het team ook een kwartier samen in de 
koffiekamer doorbrengt!  
 
Dit betekent in de praktijk dat we saamhorigheid en 
verantwoordelijkheid op de speelplaats willen bevorderen d.m.v. een 
heuse pleinw8 uit groep 8, te herkennen aan de gele hesjes. Samen 
met de surveillance zijn zij het aanspreekpunt bij “probleempjes” op de 
speelplaats. Zoals wij ook gehoopt hadden, is de pleinw8 een groot 
succes. 
 
Sint en Kerst 
Ondertussen zitten we in herfstsfeer al druk voorbereidingen te maken 
voor Sint en Kerst. Op 6 december kunnen alle kinderen de Sint weer 
uitzwaaien vanwege onze studiedag omtrent ouderbetrokkenheid.  
De maand december sluiten we af met een mooie kerstviering, 
waarna we op vrijdag 22 december de deuren om 12.15 uur sluiten 
voor een fijne kerstvakantie van 2 weken. 
 
Het team van basisschool St. Antonius Abt. wenst iedereen een fijne 
decembermaand. Op maandag 8 januari ontmoeten we elkaar weer 
voor een gezond, gezellig en leerzaam 2018!!!  
 
Afscheid meneer Rob 
Helaas moet ik melden dat voor meneer Rob de deuren van een 
andere school opengaan, want hij heeft een baan aangenomen op het 
Pius X- college in Bladel. Wij wensen hem daar veel succes en waren 
blij met hem de afgelopen 17 jaar. 
 
Welkom, meer informatie 
De schooldeuren staan natuurlijk altijd open als u een kijkje wil komen 
nemen of een vraag heeft aan de directeur,  
Geert van Stiphout. We zien u graag. 
Voor verdere info check onze website of volg ons op facebook.  
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Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis 
 
Al heel veel jaren is het gebruikelijk dat op 1 januari van een nieuw 
jaar in ons Dorpshuis een receptie wordt gehouden voor alle inwoners 
van Acht. 

 

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Kerkbestuur  
St. Petrus Stoel, de Dorpsraad Acht en het stichtingsbestuur van het 
Dorpshuis Acht.  

 

Dus voor maandag 1 januari 2018 nodigen wij u uit en bent u van 
harte welkom in het Dorpshuis aan de Lekstraat 4 en wel van  
12.00 tot c.a. 15.00 uur.  

 

Een mooie gelegenheid het nieuwe jaar feestelijk te beginnen met 
een hapje en drankje, een terugblik op wat is geweest en een 
vooruitblik op wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat.  

 

Zoals gebruikelijk is er steeds een korte nieuwjaarsboodschap, deze 
keer uitgesproken door de voorzitter van de Dorpsraad,  
Remco van Dooren, wat dan tevens ook de laatste keer zal zijn dat hij 
in deze functie op ‘onze’ receptie naar buiten zal treden.  

 

Graag zien wij u terug op nieuwjaarsdag ! 

FYSIO 8 
 
 
 

 
Nieuwe maatschap 
Vanaf 1 januari 2018 vormen Linda Toeback, Rik Bijnen en  
Jos Kaiser samen de maatschap Fysio8 op Rijnstraat 72.  
 
Met het hele team zetten we de praktijk voort, met de visie van  
Astrid en in de geest van Astrid. 
 
Meer informatie: 
Fysiotherapiepraktijk Fysio 8, tel: 040 - 290 40 64 
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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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Reünie Drumfanfare Acht 
HERINNERING voor oud-leden Drumfanfare Acht 

 
Heeft u zich al opgegeven voor de reünie van Drumfanfare Acht? 
Voor alle oud-leden van de Drumfanfare houden wij een reünie op 
zaterdag 28 april 2018 in het dorpshuis op Acht. 
 
Interesse, stuur dan snel een mailtje naar dfa50jaar@gmail.com.  
Wij zorgen dan dat u verdere informatie krijgt. 

Sint Nicolaasvereniging Acht 
(bijna) 100 jaar! 

 
 

In 2022 bestaat de Sint Nicolaasvereniging op Acht maar liefst  
 
 
 
 
 
 
 
Weet u het circus nog dat bij het 75 jarig bestaan van de vereniging 
op Acht heeft gestaan? Ook het 100 jarig bestaan willen wij samen 
met de kinderen op Acht groots vieren! 
 
In de week na de intocht op 19 november komen leden van de Sint 
Nicolaasvereniging traditiegetrouw bij u aan de deur voor een donatie 
aan de vereniging. U kunt dan tevens een snoepzak reserveren voor 
de uittocht op 6 december. 
Met uw bijdrage ondersteunt u onze activiteiten zoals diverse 
bezoeken aan de Achtse verenigingen, het Antonius, de basisschool 
en Dikkie & Dik.  
 
Om de festiviteiten in 2022 vorm te kunnen geven hebben wij extra 
financiële middelen nodig. Door middel van een donatie of sponsoring 
draagt u dus ook bij aan de festiviteiten over 5 jaar!  
 
Club van 100 
Daarnaast wordt de “Club van 100” in het leven geroepen.  
De club van 100 bestaat uit mensen die bereid zijn € 100,- te doneren. 
Wilt u toetreden? Neem vooral contact op met onze secretaris via 
fjjvanke@planet.nl 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

November 
 24 Uitgave Kijk op Acht 
 26 SJB speelgoedmarkt 
 28 Kienen Zonnebloem 
 
December 

 3 Mispelhoefloop 
 6 Afscheid Sint 
 11-22 Kerstmarkt Grote Beek 
 22 VVA Rikavond 
 15-16 VVA Tonpraters 
 16 The 8 Star Singers 
 17 Kerstmarkt 
 21 Fakkeltocht Grote Beek 
 23-24 8se revue Scrooge 
 28 SJB Winterwandeling 
 

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: 23 januari 2018 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 9 februari 2018. 
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. 

 
 
 
 

 Januari 
 1 Dorpshuis  
  Nieuwjaarsreceptie 
 7 VVA Nieuwjaarsreceptie 
 20 VVA Achtse Embassy 
 20-21  Fotogroep Klick 
 
Februari 
 9 Uitgave Kijk op Acht 
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