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Juni - Juli - Augustus - September 
 
 
 

Wagenspel 
  

Zinderend 8 
 

Vleermuizenpaal 
 

Kermis en feest op 8 
 

Electrische Buurauto 
 

Open Maria - kapel 
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Van de redactie 
 
Het dorp broeit, gonst en groeit 
Hebt u het al gehoord? Ons dorp broeit, gonst en groeit.  
Om te beginnen in het ‘buitengebied’. Ter informatie voor de iets 
nieuwere Achtenaren: dat is alles buiten ‘het dorp’.  
Zeg maar, voorbij de Mispelhoef. Daar, waar onze bezorgster Riekie 
tot voor kort in het stilste groen woonde, groeien de parkeergarages, 
loodsen en bedrijfspanden nu tot in de hemel. Zelfs hoger dus dan de 
zwaluwen- en vleermuizentil die sinds kort midden op de Dierenweide 
staat. Daar broeit en groeit het ook volop. Al een paar dagen nadat de 
vrijwilligers van de Dierenweide ‘de til’ geplaatst hadden vlogen de 
zwaluwen al in en uit.  
 
Op de bankjes bij de weide gonst het nu van de geruchten dat er  
in ‘de til’ gezinsuitbreiding plaats aan het vinden is.  
Intussen maken de vogels en kippen zich grote zorgen door een 
ander gerucht. Een paar hongerige vossen hebben het namelijk 
gewaagd om de kippen van een aantal Achtenaren uit het hok te 
stelen. Een paar veren is alles wat er van de beestjes restte…..  
Alle kippen en vogels maken zich grote zorgen en het leert ons weer 
dat de natuur mooi, maar ook moordzuchtig kan zijn.  
 
Gelukkig gaat het met de andere dieren heel goed. En ja, helaas ook 
met de buxusrups. Langzaam zagen we vele Achtse buxussen 
verkleuren van groen naar geel. Achtenaren die de strijd met het 
prachtige rupsje nooitgenoeg aangingen hebben inmiddels geleerd 
dat die strijd menig koolmeesje het leven kostte.  
Uw redactie is daarom van plan om de volgende invasie met azijn en 
groene zeep te lijf te gaan. Het gerucht gaat dat dat helpt en dat de 
buxussen en koolmezen er bovendien mooi schoon van worden.  
 
Maar natuurlijk gaan we deze zomer ook genieten van Zinderend 
Acht, het Wagenspel, de theaterfabel Loena bij GGzE, de kermis-
festiviteiten, en,  
ons voorbereiden op de Dorpskwis en het volgende Dorpsblad.  
 
Wij wensen u een mooie zomer. 
 
 
De sluitingsdatum voor uw kopij is 28 augustus voor 18.00 uur.  
Kijk op Acht verschijnt weer op 14 september.  
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Dorpshuis Acht 
 
Tienduizend Euro voor het Dorpshuis in Acht 
Het Oranje Fonds heeft aan de Stichting Dorpshuis Acht een bijdrage 
toegekend als ondersteuning voor de uitbreiding van de keuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedrag van maximaal € 10.000,- is bestemd voor zowel de 
verbouwing alsmede de inrichting van de keuken. 
Het Oranje Fonds ondersteunde het afgelopen jaar in Nederland en  
in het Caribische deel van het Koninkrijk zo’n 9300 initiatieven met 
een totaal bedrag van 31 miljoen euro, die er voor zorgen dat mensen 
elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn en zich inzetten voor 
anderen. 
Het Oranje Fonds wordt gesteund door o.a. de Nationale Postcode 
Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting 
het beschermpaar van het Oranje Fonds. 
 
Planning 
Het bestuur van het Dorpshuis Acht streeft ernaar om de 
werkzaamheden medio augustus klaar te hebben bij aanvang van  
het nieuwe seizoen. 
 
Meer informatie 
Over het Fonds: Nerina Vilchez tel. 030 – 233 93 48. 
Over deze bijdrage: bestuur van de Stichting Dorpshuis Acht  
via 06 - 48 60 77 08 en voorzitter Peer van Dijk. 
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Achtse revue 
 
 

 
Nieuwe productie ‘Nu even niet nu even wel’ 
De Achtse revue repeteert iedere woensdagavond voor de komende 
productie; ‘Nu even niet nu even wel’ .Vóór de zomervakantie moet 
het stuk in de grondverf staan. Dit gaat zeker lukken want de spelers 
en regisseur zijn zeer enthousiast. 
 
Kaartverkoop 
Wilt u ook dit jaar weer komen kijken naar onze avondvullende 
voorstelling, hou dan onze website in de gaten of kijk op facebook.  
De kaartverkoop start 1 september bij de u welbekende 
verkooppunten: Bakkerij de Leijer en Bloemenmaatje of digitaal  
via het secretariaat. 
 
De uitvoeringsdata zijn:  

 Vrijdag 2 november (sponsoravond) 
 Zaterdag 3 november 
 Zondag 4 november (matinee) 
 Woensdag 7 november 
 Vrijdag 9 november 
 Zaterdag 10 november (sponsoravond) 

 
Bent u geen ‘vriend’ van de vereniging of sponsor maar wilt u wel 
graag deze speciale avond met een hapje en drankje bijwonen  
dan kan dat voor € 20,00 per persoon. 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op www.achtserevue.nl 
U kunt ons ook  
volgen via facebook. 
 
Maria de Ruijter 
Secretaris 
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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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Dorpsfeest 2 september 
Oldtimer show 

 
 

Bezoek de oldtimer show op 2 september in het dorpscentrum van 
Acht. Namens de Historische Motoren en Tractoren (HMT) vereniging 
heten wij u dan van harte welkom rondom de kiosk in Acht. Tijdens de 
show gaan we terug in de tijd door u een variëteit van historische 
tractoren, historische stationaire motoren en antieke gereedschappen 
te laten zien.  
De show vindt gelijktijdig plaats met de kermis in Acht. 
 
Meedoen, meer informatie 
Contactpersoon voor informatie en eventuele aanmeldingen is 
Marinus Roestenburg.  
 
Telefoonnummer:  06 - 22 34 64 76 
Of per email:  marinus.roestenburg@gmail.com 
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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 
Wo: Sterkenburg Eindhoven (Gestel) 16:30-19:30 

Do: Sliffertsestraat 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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Kerknieuws 
Pastoor J. Goris 

 
 
 
 
 

Een gastvrije kerk met gesloten deuren... 
Onze bisschop heeft het regelmatig over een gastvrije kerk, waar 
mensen zich welkom moeten voelen. Toch zijn de deuren van de 
meeste kerken gewoonlijk dicht, ook op Acht. Praktisch gezien kan 
het moeilijk anders, spijtig genoeg. Maar toch is dat eigenlijk niet 
goed. 
Enkele jaren geleden is dat in de St. Petruskerk al veranderd.  
Dankzij een particuliere sponsor kon de Mariakapel verbouwd worden 
waardoor die overdag open is. Dagelijks lopen er mensen binnen en 
staan er kaarsjes te branden. 
De afgelopen maanden hebben een architect en een aannemer naar 
de kerk op Acht gekeken, en de conclusie is dat dit op Acht ook 
mogelijk is voor wat betreft de Mariakapel (zie foto voorkant). Door 
een doorgang te maken van het portaal naar de Mariakapel en de 
kerk zelf middels glazen deuren te beveiligen zou ook op Acht zo'n 
"open kerk” kunnen ontstaan. Natuurlijk hangt hier ook een  
prijskaartje aan.  
 
‘Open Mariakapel’? 
De totaalprijs voor een verbouwing bedraagt zo 'n € 15.000,- .  
Dat is, op z'n Brabants gezegd, "heul veul geld". Tot nu toe heeft  
zich nog geen particuliere sponsor gemeld.  
Maar we hebben vanuit de parochie natuurlijk ook nog geen oproep 
gedaan, dus dat is niet zo raar.  
Toch maak ik me daarover niet zo 'n zorgen. Als we het écht willen, 
kan het. En mijn geloof is groot genoeg om te durven denken: als 
Maria wil dat ze dagelijks bezocht kan worden door mensen die troost 
nodig hebben, willen danken of zomaar een moment van stilte 
zoeken, dan zal zij er ook wel voor zorgen dat het benodigde  
geld er komt. Een gastvrije kerk begint immers met open deuren.  
Wordt ongetwijfeld vervolgd.  
 
Meer informatie  
www.petrus-ehv.nl 
 
 

Note van de vrijwilligers Sint Antonius Abtkerk: 
Het kerktrefcentrum is elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 
geopend en u kunt vrij inlopen voor vragen en opgeven van misintenties enz. 
De koffie en thee staat klaar. 
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Praten over beter klimaat  

 
 

Het door het kabinet geïnitieerde klimaatakkoord (46% 
CO2 reductie vóór 2030) heeft er toe geleid dat ook 
Eindhoven klimaatdoelen heeft gesteld.  
Zo wil onze stad voor 2050 aardgasloos zijn.  

Ook Achtenaren krijgen te maken met deze energietransitie. Dat zal 
niet altijd van harte gaan en het brengt onzekerheden met zich mee 
over geschiktheid, kosten en comfort. Anderzijds biedt het ook 
kansen om een woning geschikt te maken voor de toekomt, kosten te 
besparen en het comfort te verhogen (koeling in de zomer). In 
tegenstelling tot de Aardgasloze zondag is het geen grap dat wij zijn 
uitgenodigd om mee te praten over de uitvoering van het 
klimaatakkoord (zie www.klimaatakkoord.nl).  
Graag willen we dat met jullie delen en ontvangen we graag vragen 
en ideeën hoe we dit samen in Acht kunnen aanpakken.  

 

Grote belangstelling voor buurtbijeenkomsten  
BuurkrACHT heeft samen met 040energie een aantal informatie-
avonden in het Dorpshuis georganiseerd die heel druk bezocht zijn. 
De 3e zonnepanelenactie trok 100 belangstellenden, zonnepark 
Welschap 70 en de avond over aardgasloos wonen en warmte-
pompen had al snel meer dan 100 aanmeldingen. Deze onderwerpen 
willen we dus nog zeker in Acht een vervolg geven.  

 
 

Elektrische (deel)auto’s ook in Acht? 
Op 16 juni a.s. kun je in Meerhoven gratis 
proefrijden in een elektrische (deel)auto.  
Er zijn deelauto’s van Buurauto en van 

meerdere dealers met verschillende elektrische auto’s. De mensen 
van Buurauto vertellen over het delen van elektrische deelauto’s en 
het pilotproject in Meerhoven. Ook in Acht is er daarvoor 
belangstelling. Je kan deelnemen met een besloten groep buren en 
regelt alles heel makkelijk via een app op je mobiel. De deelauto’s 
kunnen ook ingezet worden voor hulp aan ouderen door vrijwillige 
chauffeurs te koppelen met hulpvragers. Daarnaast kunnen 
elektrische auto’s in combinatie met slimme oplaadpalen gebruikt 
gaan worden voor energieopslag in de buurt. Wil je ervaren wat 
elektrisch rijden is en hoe we auto’s kunnen delen? Laat het ons 
weten via de actie op onze website of kom op 16 juni 2018 vanaf 
11.00 uur kijken bij De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven.  

 

Meer informatie: www.buurkracht.nl/buurten/acht-eindhoven/
buurtpagina 
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Vrienden van Sint Petrus 
 
 
 
 

Puzzel-fietstocht ‘Trappen en snappen’ 
Zondag 1 juli organiseren de Vrienden van Sint Petrus de eerste editie 
van “trappen en snappen”, een puzzel-fietstocht tussen de Petruskerk 
in Woensel en de St. Antonius Abt kerk te Acht. U fietst op eigen 
gelegenheid, in eigen tempo een route tussen beide kerken en 
ondertussen probeert u de aanwijzingen in het landschap te vinden 
zodat u de puzzel succesvol kunt oplossen. 
 
Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er vrijwilligers bij de kerk aanwezig die 
u de fietspuzzel beschikbaar kunnen stellen en die u zullen voorzien 
van koffie, thee of water.  
 
De tocht zal in totaal zo’n 15 km bedragen. Zodoende hebt u 
ruimschoots de tijd om de aanwijzingen te vinden, de puzzel af te 
ronden en beide kerken onder het genot van een drankje en een 
hapje te bezichtigen. We zorgen ervoor dat jong en oud aan deze 
puzzeltocht kan meedoen. 
 
Kosten en vertrekpunten 
Vertrek bij de Petruskerk en de St. Antonius Abt  
Kosten € 7,50 p.p. of € 20,- voor 2 volwassenen en 2 kinderen. 
Bij aanvang contant betalen. 
 
Daarvoor ontvangt u: 

 De puzzel-fietsroute 
 Een drankje in de Petruskerk 
 Een drankje in de St. Antonius Abt kerk  
 Een flesje water en een appel of wafel voor onderweg 
 Kinderen krijgen ook nog een kleine attentie bij het inleveren 

van de voltooide puzzel. 
 
Aanmelden  
In verband met de organisatie verzoek wij u vooraf in te schrijven.  
Dit kan met het aanmeldformulier op www.vriendensintpetrus.nl  
 
U kunt ook ter plekke bij de kerk het aanmeldformulier invullen.  
Dit kan ook op de vrijdagmiddag wanneer het kerkcentrum open is. 
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100 jaar GGzE, Grote Beek 

Muzikale en humoristische theaterfabel 
 

 
Stel, je kunt het perfect mensenras kweken. Zonder kwalen, zonder 
fouten. Zou je dat doen? Stel dat jij moest bepalen wie ‘normaal’  
en wie ‘abnormaal’ is. Zou je dat kunnen? Is er in een perfecte wereld 
überhaupt nog plek voor imperfectie? En wat maakt een mens 
eigenlijk een mens? Dit zijn de centrale vragen die naar voren komen 
in LOENA. Het is een prikkelende, spannend en humoristische 
voorstelling, die op speelse wijze de kijker laat nadenken over 
kwesties die hier en nu spelen rondom de geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
Voordat de gehele voorstelling plaatsvindt op 7 en 8 december,  
wordt er op 28 juni een preview gehouden.  
Iedereen is harte welkom om hier te komen kijken! 
 

Datum: Donderdag 28 juni 
Tijd:   16.00 uur 
Plaats: Landgoed de Grote Beek 
  Dr. Poletlaan 69 in de Kas.  
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Ariens ’wagenspel’ speelt Flapselfondria 

Een modern sprookje 
 

 
Doe je ogen maar dicht.  

En met de snelheid van het licht. 
Draaien we drie rondjes langs de maan.  

Naar een tijd hier ver vandaan.  
De toekomst komt steeds dichterbij.  

Honderd jaren verder reizen wij.  
Naar het jaar 2118. 

Doe je ogen maar open dan zul je het zien! 
 
Over honderd jaar is er geen Facebook meer, geen Twitter,  
geen Instagram, geen Snapchat. Honderd jaar na nu zijn er geen 
straten meer. Er zijn districten. In district 1 wonen de populairste 
jongens, meiden, meneren en mevrouwen. Dat komt omdat zij de 
meeste punten op Flapselflondria krijgen.  
Flapselflondria? Snap jij het? 
 
Wil je antwoord op die vraag? Reis dan mee! Deze zomer bij u  
in de buurt! De spelers van het Wagenspel kunnen niet wachten  
u dit verhaal van de toekomst te vertellen! Zien we u daar? 
   
Dinsdag 3 juli om 21.30 bij de Kiosk, Lekstraat. 
Script:  Michelle van Daalhof  
Regie:  Janneke Houwaard 
Spelers:  Jacco van Asten, Riet Augustinus, Eugenie Cremers,  
  Marjo Dankers, Monique Hendriks, Wilma Hartman,   
  Marleen van den Heuvel, Erwin Kok,  
  Elly Nietvelt, Karin van der Waerden,  
  Saskia Welten, Nassima. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Foto:  
Eyereen Fotografie 
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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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Vrienden van de Dierenweide 

 
 
 
Zwaluw- en vleermuizenpaal 
Op maandag 28 mei is de huiszwaluw-vleermuizentil geplaatst in de 
dierenweide. Daarvoor heeft het bestuur van de dierenweide Arjan 
Ooms van ‘Met U Stadsnatuur’ benaderd (MU-S). Op zes meter 
hoogte staat de til en de zwaluwen worden gelokt door middel van het 
nabootsen van een zwaluwroep.  
De vijver wordt aangepast door de firma Ploegmakers zodat daar ook 
wat modder komt te liggen. Met de modder kunnen de zwaluwen de 
nesten bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groter insectenhuis 
De zwaluwen eten graag insecten. We hebben aan de zijkant van het 
stalletje al een paar kleine insectenhuisjes hangen maar dat zou een 
grotere mogen worden als het werkgebouw klaar is. 
Heeft u creatieve handen en wilt u dit voor ons maken, neem dan per 
mail contact met ons op: dierenweideacht@gmail.com 
 
Vergunning werkgebouw 
De vergunning van het werkgebouw is rond. De gemeente gaat nu 
met de aannemer overleggen wanneer de bouw kan beginnen. 
 
Collectes 
De afgelopen weken zijn een aantal vrijwilligers en het bestuur van de 
stichting aan uw deur geweest voor een bijdrage. In de Achtse Barrier 
hebben wij voor het Oranje Fonds € 670,- opgehaald en in Acht voor 
het Anjer Fonds € 1.195,37.  
De helft van deze bedragen gaat naar de dierenweide.  
 
Wij danken iedereen voor hun gulle gift. 
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Stop toename vliegoverlast! 

 
 
Handig, een vliegveld. Maar tegen elke prijs?  
 
De komende 1 tot 1,5 jaar wordt overlegd over de toekomst van 
Eindhoven Airport. Het vliegveld wil groeien. Wij vinden verdere groei 
van het vliegveld in een dicht bevolkt gebied onverantwoord. 
 
Gezondheid 
7 dagen per week toenemende overlast van geluid en (ultra-) fijnstof.  
Uw gezondheid staat op het spel: slaapstoornissen, luchtweg-
aandoeningen, concentratieproblemen, slechtere leerprestaties bij 
kinderen, etc. kunnen het gevolg zijn.  
 
Is het u dat allemaal écht waard? 
 
De groei kan en mag zo niet doorgaan. En ook niet dat er steeds 
meer vliegtuigen over Eindhoven Noord (en Best en Son & Breugel) 
vliegen. Meer dan 13.000 mensen ondervinden nu al (ernstige) 
hinder! Zonder actie worden dat er snel veel meer. 
 
MELDEN HELPT ECHT 
Meld uw vlieg-overlast op www.samenopdehoogte.nl  
Blijf dat ook doen! 1 keer is niet genoeg.  
Help mee de overlast te verminderen; een hele kleine moeite voor een 
gezondere toekomst. Wij doen ons best, dat samen met u te bereiken 
 
Hartelijk dank! 
 
Bewonersplatform Woensel Noord, 
Commissie Eindhoven Airport 
Contact: info@CEA.nl 
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Interview Riekie Castelijns  
Buitengebeid Acht 
 
Bezorgster van Kijk Op Acht Riekie Castelijns krijgt steeds de vraag 
wat er allemaal gebeurd bij haar in de buurt bij de Landsard. Zij vraagt 
zich af of de Achtenaren wel weten wat er allemaal verandert in het 
buitengebied richting Eindhoven Airport, en, dat er nog steeds 
mensen wonen... 
 
Riekie en Henk wonen midden in het gebied waar de Brainport 
Industrie Campus (BIC) gebouwd wordt.  
Fase 1, het terrein tussen de A2 en de Landsard, is al gestart.  
Riekie: ,,Ik schrok enorm toen ik zag wat voor een gebouw er naast 
ons komt”. Naast hun huis wordt een enorme parkeergarage gebouwd 
voor de medewerkers van KMWE en andere bedrijven op het terrein. 
 
In 2007 kwam de gemeente met een prachtig plan om het Brainport 
Park te gaan bouwen. “Wij moesten weg, want bewoning was niet 
gewenst”, vervolgt Riekie. “Tot 2015 heeft de bouw stilgelegen door 
de crisis, maar er werd een bedrijf gevonden KMWE, een 
internationale toeleverancier voor de hightech machinebouw, dat zich 
er wilde vestigen. De gemeente gaf ons de keus:  
blijven of vertrekken”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riekie en Henk wilden heel graag blijven. Zij hebben een 
akkerbouwbedrijf in de buurt en weggaan zou betekenen dat ze voor 
de derde keer met hun bedrijf moesten verkassen. Riekie: “Mijn 
schoonvader is met het bedrijf aan de Nieuw Achtse Heide begonnen. 
Daar moesten we weg door het opsplitsen van woonwagenkamp 
Doolplein in Tongelre. Eind 2003 moesten we weg aan de 
Welschapse Dijk voor de aanleg van de N2. En nu dus voor de 
Brainport Industrie Campus...”. 
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Ze blijven, maar hoe het allemaal gaat lopen is nog afwachten. 
Riekie: “Hoe het wegen- en ontsluitingsplan is, weten we nog niet. De 
Oirschotse dijk wordt autoluw en het is nog maar de vraag hoe we bij 
onze pachtgronden kunnen komen. Henk werkt op het GDC, en als 
we naar Acht willen dan zullen we straks nog weleens een heel eind 
om moeten rijden.10 kilometer voor een afstand van 2 kilometer”. 
Rondom het huis verandert er ook veel. Een busbaan, fietspaden en 
nieuwe wegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riekie woont nu naast een enorme parkeergarage! 
 
Bewoners van het ‘buitengebied’ 
Vlakbij Riekie woonde Noud Bos. Hij is uitbater geweest van de 
Mispelhoef. Zijn zoon Piet woont er nu. Richting de luchthaven, aan 
de Lansard, lag aan de rechterkant een camping waar nu vier 
gezinnen wonen. Aan de linkerkant van de Oirschotse dijk wonen 
Broer en Lenie Tops en in het gebied rechts daarvan Piet Tops, die 
binnenkort naar het Antonius gaat. En dan is er nog het 
woonwagenkamp. Als we dan via de Mispelhoefstraat richting Acht 
gaan, zijn er nog twee woningen bij de scouting aan de linkerkant en 
iets verderop links helemaal tegen de snelweg aan, een boerderij.  
Bij het spoor aan de rechterkant, wonen tegen Acht nog eens twee 
families.  
 
Riekie zegt zelf dat ze in een van de mooiste gebieden van Eindhoven 
woont, dus we hopen dat ze vijf keer per jaar het Dorpsblad rond wil 
blijven brengen in dit buitengebied. Je zou het niet zeggen, maar her 
en der wonen nog mensen die ons blad graag lezen.  
 
Dank je wel Riekie! 
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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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Kermis Op Acht 

31 augustus,1 en 2 september 
 
Ook dit jaar wil de Kermis commissie Acht u met extra inspanningen 
weer een paar onvergetelijke dagen bezorgen.  
Het evenemententerrein aan de Merwedestraat - Volkerak zal 
omgetoverd worden tot een groot vermaak centrum voor groot en 
klein. Botsauto’s, draaimolen, rups, pony´s en diverse andere 
attracties en optredens in en om de feesttent dragen er aan bij om er 
weer een echt feestweekend van te maken.  
 

 Vrijdag 31 augustus geopend van 15.30 tot 24.00 uur. 
In de feesttent, vanaf 20.00 uur draaien de DJ´s van 
Soundwaveproductions; 
 

 Zaterdag 1 september geopend van 13.30 tot 24.00 uur. 
In de feesttent vanaf 20.00 uur live muziek m.m.v.  
Coverband Grape Valley 
 

 Zondag 2 september geopend van 13.30 tot 23.00 uur.  
Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor jong 
en oud. 

 
Vanaf 10.00 tot 18.00 uur vind er in het dorpscentrum van Acht (kiosk) 
weer een show van klassieke tractoren, klassieke stationaire motoren 
en oude gereedschappen plaats door de vereniging H.M.T.  
Tevens presenteert de Heinkel club uit Acht zich ook.  
 
Bezienswaardigheden genoeg om uw kijkgenot te vertroetelen en u te 
amuseren. 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 Soundwaveproductions 
afgesloten worden. Hopelijk kan en zal iedereen dan terugkijken op 
een geslaagd en gezellig weekend “ Op Acht ” 
 
Meer informatie: www.acht.nl of Facebook: kermis.Acht  
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Nieuws van de nieuwe Dorpsraad 

 
 
 
Beste Achtenaren,  
Op 21 maart kon u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook een 
nieuwe Dorpsraad kiezen. Vijf gekozen kandidaten hebben de  
laatste weken gesprekken gevoerd over de functieverdeling en 
nieuwe onderwerpen voor op de agenda.  
De nieuwe raad stelt zich hierbij aan u voor. Van links naar rechts op 
de foto: Carlo Heezen (secretaris), Tiny Oosterbosch (voorzitter), 
Rubeena Shariff (vicevoorzitter), Gerard Smelt (penningmeester) en 
Ton Dekkers (bestuurslid algemene zaken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste openbare vergadering 
De eerste openbare vergadering is op maandag 25 juni.  
Op de agenda staan punten die al door de vorige raad in behandeling 
zijn genomen zoals; de Welkomstborden, het aanpassen van straat 
en stoep bij de monumentale boom in Dinkelstraat, de 
hoogspanningskabels en vlieghinder. Nieuwe aandachtspunten 
worden: activiteiten organiseren voor de jeugd en senioren in Acht, 
aandacht voor leefbaarheid en een schoner en veiliger Acht. 
De definitieve agenda is te vinden op acht.nl.  
Als u zich registreert op de site van Achtse Belangen www.acht-
eindhoven.nl met e-mailadres en wachtwoord dan krijgt u automatisch 
de agenda toegestuurd. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de eerste vergadering om te luisteren 
en mee te denken over de toekomst van Acht. 
 
Bestuur Dorpsraad 
Meer informatie: mail dan naar dorpsraad@acht.nl  



3
0

 

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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 Collecte longfonds 

 
 
 

 
Opbrengst collecte Longfonds 
De collecte week van het Longfonds heeft dit jaar plaats gevonden 
van 14 t/m 19 mei 2018. 
In Acht hebben de nodige collectanten zich weer hiervoor ingezet. 
Samen is er een bedrag opgehaald van € 576,49. 
Dank je wel namens het Longfonds voor uw gift. 
 
Ook collectant worden? 
Mocht u zich willen aanmelden als collectant voor het Longfonds kunt 
u een mailtje sturen naar Jacquelinewithaar@gmail.com 
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Basisschool St. Antonius Abt 

 
 
 

Beste allemaal, 
Inmiddels zijn we aan de laatste weken begonnen van een mooi 
schooljaar. Groep 8 heeft genoten van een geweldig schoolkamp in 
Zeeland en zijn nu druk aan het oefenen voor de afscheidsmusical, 
we zijn benieuwd! We wensen de kinderen veel succes op het 
voortgezet onderwijs na de grote vakantie.  
Binnenkort worden de rapporten weer meegegeven, om te laten zien 
hoe hard er weer gewerkt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk “werken” er ook veel ouders bij ons op school, bijvoorbeeld 
als: leesouder, klassenouder, luizenpluis, helpen bij de creatieve uren 
en nog veel meer. Deze ouders willen we extra in het zonnetje zetten 
op onze ouder-bedankochtend woensdag 27 juni, de uitnodiging volgt 
nog. 
Op vrijdag 29 juni zijn de kinderen vrij op onze laatste studiedag van 
het jaar en is er voor ons een speciale teamdag georganiseerd. Dan 
knallen we het jaar nog uit met verschillende activiteiten in de laatste 
schoolweek, “acht got talent” mag zeker niet ontbreken. Afgelopen 
jaar hadden we de eerste editie en het was een groot succes, wat een 
talenten in de dop hebben wij op school!!  
 
Wij wensen iedereen alvast een zonnige en fijne zomervakantie en 
zien de kinderen en ouders weer terug op maandag 
20 augustus. We verwelkomen dan ook weer alle nieuwe kinderen in 
onze groepen, misschien heeft u ook nog een kind om aan te melden, 
dat kan altijd bij onze directeur Geert van Stiphout. 
 
Namens het team, b.s. St. Antonius Abt 
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Zit jij in je Eindexamenjaar? Dan heb je wellicht tijd genoeg om te 
lessen!  
 
Wil jij deze zomer nog kunnen genieten van de vrijheid die het rijbewijs je geeft? 
Meld je dan aan bij Ricardo’s Rijopleidingen.  
Wij zorgen er voor dat je zo snel mogelijk op de leukste  
manier het autorijbewijs kan halen. 

 
Meld je je aan, dan krijg  
je direct een gratis  
proef- en rijles cadeau!  
 
Hoe tof is dat! 
 
 
 
 
Je kan je aanmelden via onze website:  
www.ricardosrijopleidingen.nl  
 
of neem telefonisch contact met ons op: 
06 - 25 58 86 19 
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ZorgSaam op Acht 

Nieuws 
 
 

De koffie-ochtend in Antonius wordt goed bezocht. Het is een mooie 
gelegenheid om Achtenaren te ontmoeten en een praatje te maken 
met elkaar. Drie 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. 
 
Meer informatie 
ZorgSaam op Acht: 06 - 57 98 92 26  
Zorgsaamopacht@gmail.com 
 
Dit geldt voor alle inwoners van 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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Kinderopvang Dikkie & Dik 

 
 
 

Speelinloop 
Wist u dat we elke woensdag bij kinderdagverblijf Dikkie & Dik een 
(gratis) Speelinloop organiseren voor kinderen van 0 tot 2 jaar en 
3 maanden? 
Tijdens schoolweken op woensdag van 8.45 uur tot 10.15 uur. 
Kinderen kunnen spelen met uitdagend spelmateriaal en andere 
kinderen. Ouders krijgen informatie over kinderen, spelen en 
opvoeden. Tevens geldt het als ontmoetingsplek in uw wijk om in 
contact te komen met andere ouders. 
U bent van harte welkom! Kom gerust eens kijken. 
 
De makers van 8! 
Iedere 1ste woensdag van de maand organiseert 
kinderdagopvang Dikkie & Dik “De makers van 8!”. 
Alle kinderen uit Acht kunnen hieraan meedoen! (4-12 jaar) 
De kosten zijn € 5,- per kind. Het aanbod varieert regelmatig.  
Ons doel is kinderen kennis te laten maken met allerlei verschillende 
thema’s, sport en technieken. Zo kunnen kinderen ontdekken waar 
hun interesse en talenten liggen en zit er voor iedereen wel iets leuks 
tussen. Naast de kinderen die al komen spelen bij Dikkie & Dik  
zijn er ook een aantal plekken beschikbaar voor de andere kinderen 
uit de wijk. 
Dus kijk waar je bij wil zijn en schrijf je snel in! 
 
Inschrijven 
Inschrijven kan per mail bij: Ruiten@dikkie-en-dik.nl 
Vermeld naam, leeftijd en in welke maand je wilt deelnemen. 
 
 

ICT-helpdesk 
Tip 

 
 

Thuis uw mail lezen na de vakantie? 
Tip van onze ICT-helpdesk: zet eerst uw virusscanner aan het werk 
als u thuiskomt en open pas na een half uur uw mail.  
Zo geeft u uw virus scanner de tijd om te updaten, voordat u uw  
e-mail binnen haalt (waarin een virus kan zitten). 



3
8

 

Heeft u last van vermoeidheid, stress, pijn of een allergie en wilt u 
weer de controle over uw gezondheid? Dan kan ik u daar bij helpen. 
 
In mijn praktijk kunt u zowel terecht voor een gezondheidsmeting met 
een advies op maat alsook voor een voetreflexbehandeling. 
 
Een Health Check voorkomt dat klachten zich kunnen opbouwen.  
Zo blijft uw lichaam beter in balans. 
 
De behandeling is zinvol bij tal van klachten: 
 
Allergieën & hooikoorts  Astma & bronchitis 
Bijwerkingen van medicijnen Burn-out of stress klachten 
Darmklachten & schimmelinfecties Gewichtsproblemen 
Gewrichtsklachten  Hoofdpijn 
Huidklachten & eczeem  Ontstekingen 
Opvliegers  Vermoeidheid 
Voedselovergevoeligheid 
 
Tot Siems!      Leefstijlcoach Marieke Gijsberts
 www.gezondheidspraktijk-siems.nl 
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Maak kennis met 

tennisvereniging Tegenbosch 
 

 
Tennisvereniging Tegenbosch op Sportpark Eindhoven Noord 
Een tennisvereniging die borg staat voor sportiviteit en gezelligheid en 
waar iedereen zich snel thuis voelt. Het creëren van een thuisgevoel 
staat naast het aanbieden van een goed tennisproduct centraal.  
Dus denk je erover (weer) te gaan sporten in de buurt, kom dan eens 
kennis maken met tennis.  
 
Tennis een sport voor jong en oud. 
Jonge tennissers 5-10 jaar nemen eerst deel aan het 
tenniskidsprogramma met special materiaal en spelregels.  
Tennis is een sport die je eenvoudig naast of na een andere sport op 
kunt pakken. De flexibele trainingsmogelijkheden en bijna altijd banen 
om vrij te tennissen, zorgen ervoor dat ook als je wat minder tijd hebt, 
of onregelmatig kunt sporten tennis uitermate geschikt is.  
 
Onderscheidend van de sportschool is de verenigingscultuur.  
Voor of na het sporten zijn er ruime mogelijkheden om nog wat 
gezellige tijd met vrienden door te brengen. Op alle doordeweekse 
dagen worden trainingen verzorgd tussen 18.00 - 22.00 uur.  
 
Bij Tegenbosch tennissen meer dan 100 leden die 65 jaar of ouder 
zijn. Deze oudere leden tennissen vooral overdag en sluiten een 
ochtend of middag tennis af met een gezamenlijk drankje en 
regelmatig iets lekkers als er iemand jarig is. 
 
Professionele begeleiding 
De trainingen bij Tegenbosch worden allemaal verzorgd door 
gediplomeerde trainers. Door groepsgroottes van 4 - 8 personen krijgt 
iedereen de aandacht die nodig is om snel de basisvaardigheden te 
leren en door te ontwikkelen.  
De indeling van de trainingsgroepen vindt plaats op basis van leeftijd 
en spelniveau.  
 
Wil je graag meer informatie over het lidmaatschap,  
neem dan contact op met de ledenadministratie via een e-mail naar 
leden@tegenbosch.nl.  
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op de website www.tegenbosch.nl 

mailto:leden@tegenbosch.nl?subject=Lidmaatschap%20voor%201%20april
http://leden.tegenbosch@gmail.com/
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Kerstmarkt op Acht 2018 

 
Kerstmis? Nu al?  
We zijn er inderdaad vroeg bij dit jaar, maar dat heeft een reden.  
We willen dit jaar al vroeg in beeld hebben op hoeveel kraamhouders 
we kunnen rekenen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens gaan 
nadenken over een nieuwe, betere opstelling van de kramen en 
feesttent. 
 
Bovendien kan iedereen de datum nu al in de agenda zetten als “Niet 
te missen: Kerstmarkt op Acht 2018”! 
 
Dus noteer: 

Wanneer:  Zondag 16 december 2018 
Tijd:   Van 13.00 uur tot 19.00 uur,  
  (kraamhouders tot 17.30 uur) 
Waar:  Dorpsplein rondom de kiosk 
Sfeer:  Kerst in dorpse en winterse sferen 
Wat:   Kerstmarkt met aan kerst gerelateerd    
  producten, activiteiten voor de kinderen en   
  natuurlijk een natje en een droogje. 

 
Het belooft ook in 2018 weer een gezellige kerstmarkt te worden met 
veel bezoekers van zowel binnen en buiten Acht! Zou je graag een 
kraam willen huren? Dat kan al vanaf € 25,- per kraam voor de gehele 
dag. 
 
Aanmelden, meer informatie 
Geïnteresseerde kraamhouders wordt gevraagd een mail te sturen 
naar: kerstmarktopacht@outlook.com  
U zult dan een bevestiging ontvangen voorzien van onder andere 
handige tips om uw producten aan de man te brengen.  

KERSTMARKT OP ACHT 2018 
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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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Fiets 3-daagse 

TCWoensel  
 
 

Beste Fietsvrienden 
De Eindhovense fiets 3-daagse van TCWoensel gaat voor de  
29e keer van start van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 augustus. 
Onze vertrek- en aankomstlocatie is bij Paviljoen Op Noord, 
Oude Bosschebaan 11 Eindhoven.  
 
Info kunt u vinden bij info@opnoord.nl of op de site van 
www.tcwoensel.nl  
 
Routes 
Er kan ingeschreven worden voor een van de 3 afstanden 40, 50 en 
75 km. Alle routes gaan door het mooie Brabantse land en over 
verharde wegen zodat ook ligfietsen en scootmobiles kunnen 
meedoen. U krijgt een routebeschrijving mee, tevens worden alle 
routes uitgepijld. Ook is er mogelijkheid de routes te downloaden 
zodat er met een GPS kan worden gereden t.z.t komt dit op de site  
te staan. Elke dag bezoeken we een anderen pauzeplaats zodat we 
gevarieerde routes kunnen aanbieden, bij de pauzeplaatsen zijn 
oplaadpunten voor de E-Bikes aanwezig. 
 
Starttijden, locatie, inschrijfgeld  
Er kan gestart worden tussen 09.00 - 13.00 uur.  
Sluitingstijd bij Op Noord is 17.00 uur.  
 
Ook zijn er leuke prijzen te winnen met onze tombola met als 
hoofdprijs een fiets.  
Deze wordt u aangeboden door de Fa Richard Maas. 
 
 
We heten u van harte welkom bij Paviljoen Op Noord. 
Het inschrijfgeld is € 7,- voor 3 dagen en € 3,- per dag. 
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
 
Meer informatie 
Commissie 3-daagse;  
Herman Deiling 
Telefoonnummer: 06 -19 79 59 25 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

Juni 
 8 Uitgave Kijk op Acht 
 16 ZinderendAcht 
 16 Elektrisch autorijden/
  deelauto’s 
 25 Dorpsraadvergadering 
 28 “Loena” Grote Beek  
 
 
Juli 
 1 Penaltybokaal VVA 
 1 Trappen en snappen 
 3 Ariens Wagenspel  

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: 28 augustus 2018 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 14 september 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. 

 
 
 
 

 Augustus 
 7-9 Fietsdriedaagse 
  TC Woensel 

 31 Kermis en dorpsfeest 
 
  
 
 
 
September 
 1-2 Kermis en dorpsfeest
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