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Intocht Sint 
 

Inloop WIJeindhoven 
 

Achtse Revue ‘pas’ in 2019 
 

Dorpsraadvergadering 
 

Welkomstborden 
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Van de redactie 
 

Welkom op Acht! 
Op de kaft ziet u de oude en de nieuwe voorzitter van onze Dorpsraad 
voor één van de welkomstborden die sinds 22 oktober bij de drie 
toegangswegen van ons dorp staan.  
Remco van Dooren, de oude voorzitter, droeg deze over aan  
Tiny Oosterbosch, de nieuwe voorzitter van onze nieuwe Dorpsraad.  
 
Maar uw redactie vermoedt dat de borden vooral voor u beste lezer 
bedoeld zijn zodat u zich meteen na het passeren van de 
buitengrenzen van ons dorp al weer thuis begint te voelen.  
En zodat u kunt zien dat ook de nieuwe Dorpsraad openbare 
vergaderingen houdt waarbij u van harte welkom bent.  
 
Natuurlijk zijn de welkomstborden ook bedoeld voor degenen die te 
gast zijn in ons dorp. Denk aan de Sint die op 18 november weer op 
Acht arriveert. En voor zijn Pieten of ze nou zwart, wit, geroetveegd of 
nog anders gekleurd of geaard zijn.  
En ja, ook voor de kerstman als die ons dorp of de kerstmarkt komt 
bezoeken. Wellicht zelfs voor koning Winter, al is uw redactie daar 
nog niet helemaal uit. We gunnen u natuurlijk een mooi winters 
uitzicht en een romantische witte kerst, maar we gunnen u, Sint,  
zijn Pieten en onze bezorgers ook veilige en sneeuwvrije daken, 
stoepen en straten.  
Al met al een mooi gebaar die welkomstborden, te meer omdat alle 
Achtse Verenigingen en goede doelen er hun activiteiten op kunnen 
laten vermelden. Als redactie hopen we dat dit leidt tot nog meer 
deelname en nog meer bezoekers voor de activiteiten op Acht.  
 
Wist u trouwens al dat u op 16 december het beste met een lege 
maag naar de kerstmarkt kunt gaan? Uit welingelichte bronnen 
vernam uw redactie namelijk dat daar weer veel lekkere hapjes  
“voor het goede doel” te koop zullen zijn.  
Wie ons dorp een warm hart toe draagt, kan die natuurlijk niet laten 
staan. De extra onsjes loopt u er zo weer af bij een extra rondje voor 
de buurtpreventie, het opruimen van zwerfafval of een heerlijke 
winterwandeling.  
 
Bij dit alles wensen wij u veel plezier en fijne feestdagen toe.  
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 15 februari 2019.  
Uw kopij daarvoor kunt u tot 29 januari,18.00 uur, mailen aan 
redactie@kijkopacht.nl 



4
 

  

 



5
  

Sinterklaas komt ook dit jaar naar ACHT! 
 
 
Ja beste kinderen, ouders en grootouders op zondag  
18 november is het weer zover. Sint komt dan weer naar Acht 
en zoals altijd zal de Achtse Sinterklaasvereniging de intocht 
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 
voldoende zwarte pieten bij zijn die de kinderen weer volop van 
snoepgoed zullen voorzien. De Sint zal dan de tocht door Acht gaan 
afleggen op zijn trouwe schimmel “Americo”. 
 
Route intocht Sint en Pieten 
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 Antonius gaan om ook daar de nodige 
handjes te schudden en hij zal zich hierna terugtrekken op zijn eigen 
kamer. Hier zal hij tot 6 december verblijven.  
 
Afscheid van Sint op 6 december 
Op donderdag 6 december komt Sint zoals gebruikelijk in Acht weer 
afscheid nemen op de vaste standplaatsen om daar de snoepzakken 
uit te delen. Ook mogen de kinderen die dat dan graag willen bij hem 
op het paard komen zitten. 
 

 10.30 uur Kiosk 
 11.00 uur Amerlaan 
 11.15 uur Simon van Hapertlaan 
 11.30 uur Gebr. Ganslaan 
 11.45 uur Niersstraat  

 
 
 
 
Dan heeft Sint even pauze.  
’s Middags zijn de standplaatsen…. 
 

(Lees verder op pagina 7) 
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Sinterklaas komt ook dit jaar naar ACHT! 
(Vervolg) 

 
Standplaatsen ‘s middags 

 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 

 
Bijdrage voor Sint 
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 96 jaar en daar zijn wij best trots op! Het inhalen van de 
Sint, het bezoeken van alle verenigingen in Acht, de school,  
de bejaarden en natuurlijk weer de uittocht op 6 december blijven  
wij verzorgen zolang u mee blijft denken.  
 
De Sinterklaasvereniging wil er alle ouders en grootouders weer op 
wijzen dat de leden van onze vereniging in de week na de intocht van 
Sint bij alle bewoners in Acht zullen aanbellen met de vraag om onze 
vereniging te steunen met een kleine of grotere financiële bijdrage. 
 
Sint op bezoek 
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om tijdens de sinterklaasperiode de 
Sint op uw bedrijf of bij u thuis te laten komen. Vaak combineren wij 
dan enkele bezoeken op een avond of zaterdag.  
 
Meer informatie 
Voor nadere info verwijs ik u naar Acht digitaal (www.acht.nl) waarop 
u kunt lezen bij wie u kunt boeken en hoe de spelregels zijn. Het 
nieuws van de Sinterklaasvereniging Acht staat op de voorpagina. 
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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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Nieuws van de Buurtpreventie 
 
 
 

 
Tips naar aanleiding van Actie Tijdschakelaar op 16 oktober 
In deze donkere maanden slaan inbrekers graag hun slag in de 
vroege avonduren. Inbrekers letten op de afwezigheid van de 
bewoners. Bij het invallen van de duisternis kunnen ze dat goed zien. 
Als de inbreker zijn keuze eenmaal heeft gemaakt, is binnendringen 
vaak een fluitje van een cent. In veel gevallen maakt de bewoner het 
de inbreker ook erg makkelijk. 
 
Daarom zijn diverse buurtpreventen op 16 oktober 2018 samen met 
de wijkagent en een stadstoezichter het dorp ingetrokken om, kijkend 
als een inbreker, te oordelen of er onveilige situaties waren. Helaas 
bleek dit zeker het geval! We hebben gemerkt dat veel huizen niet 
verlicht waren. Ook bleken diverse auto’s niet afgesloten te zijn en er 
waren ook vaak spullen zichtbaar in de voertuigen. Verder stonden er 
meerdere poorten en ramen open. 
 
‘Witte voetjes’ 
Op de plekken waar bewoners het inbrekers makkelijk maken, hebben 
we een zogenaamd ‘wit voetje’ neergelegd. Deze zijn er voor bedoeld 
om de bewoner of de auto-eigenaar zich te laten realiseren dat het 
voetje dit keer nog niet de afdruk was van een inbrekersvoet, maar 
dat dat een volgende keer echter wel het geval kan zijn… 
 
Help met opletten! 
Als buurtpreventie kunnen we het niet alleen. U als bewoner en auto-
eigenaar heeft daar een cruciale rol in. Wees er dus alert op dat u 
meerdere lampen laat branden als u niet thuis bent. Doe dit vooral op 
afwisselende plaatsen en tijdstippen met behulp van een 
tijdschakelaar. 
Loop ook eens kritisch om en door uw huis en kijk eens hoe het met 
het hang- en sluitwerk is gesteld. Het aanbrengen van een extra of 
ander slot kan de inbraakkans zeker verkleinen. 
 
Meer info?  
Neem gerust contact met ons op  
via 06 - 11 92 78 05 
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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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Dikkie & Dik 
 
 
 

Gratis speelinloop 
Weet u al van onze (gratis) Speelinloop bij kinderopvang  
Dikkie & Dik?  
 
Tijdens schoolweken op woensdag van 8.45 tot 10.15 uur organiseren 
wij die voor alle kinderen van 0 tot 2 jaar en 3 maanden. Kinderen 
kunnen spelen met uitdagend spelmateriaal en met andere kinderen. 
Tevens geldt het als ontmoetingsplek in uw wijk om in contact te 
komen met andere ouders. 
U bent van harte welkom! Loop gezellig binnen.  
U kunt de hoofdingang van school gebruiken en vragen naar de 
Speelinloop. 
 
Vooraf aanmelden is niet nodig!  
Het adres is: Dikkie & Dik kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang, Waalstraat 2a (hoofdingang school).  

Dorpsraad 
 

De eerstvolgende openbare Dorpsraadvergadering is op:  
maandag 26 november, aanvang 20.00 uur (Dorpshuis) 
De Dorpsraad Acht zet zich actief in om de dorpse kenmerken van ons 
dorp te behouden en waar nodig de leefbaarheid te verbeteren. Ook al 
horen we bij de stad Eindhoven, alle Achtenaren zijn er trots op dat ze 
in ons mooie dorp wonen en leven. Dat willen we zo houden. 
 
Welkomstborden onthuld 
Eindelijk heeft Acht ook zijn welkomstborden geplaatst op de  
3 toegangswegen. In het bijzijn van heel wat Achtenaren zijn deze 
borden op 22 oktober onthuld, door zowel de oude als de nieuwe 
Dorpsraad.  
Alle verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen hun activiteiten 
laten vermelden op de welkomstborden tegen kostprijs te bestellen bij 
de Dorpsraad. Wij hopen dat deze borden gebruikt gaan worden, 
zodat iedereen kan zien waar ons dorp sterk in is: verbinding krijgen 
met elkaar. 
 
Meer informatie: Dorpsraad Acht, dorpsraad@acht.nl  
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Activiteiten  
Stichting Jeugdbelangen Acht 

 
 
We zijn dit schooljaar gezellig gestart met een leuke bingo en  
een vrolijke minidisco. Ook de casinoavond was een groot succes! 
 
Foto’s - nieuwe privacywet  
I.v.m. de nieuwe privacywet vragen wij u toestemming voor het 
vertonen van foto’s van uw kind op bijv. onze website of 
Facebookpagina. Mocht u nog geen briefje hebben ingevuld, 
verzoeken wij u dit nog te doen. Briefjes liggen klaar tijdens onze 
activiteiten. 
 
Steeds meer deelnemers! 
Wij merken dat we steeds meer enthousiaste deelnemers mogen 
ontvangen tijdens onze activiteiten. Daar zijn wij heel blij mee! Steeds 
vaker worden we verrast door een groot aantal kinderen dat niet 
aangemeld is voor een activiteit. Wij willen vragen uw kind altijd aan te 
melden, zodat wij daar in de voorbereiding rekening mee kunnen 
houden. Het is voor ons altijd erg prettig om te weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen. Aanmelden kan tegenwoordig heel 
makkelijk via onze website. Alvast bedankt! 
 
Onze komende activiteiten: 
 Zaterdag 17 november: Dorpskwis junior 
 Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kwis. Wie gaat er deze 
 keer met de prijs vandoor? Deze activiteit is voor kinderen 
 van groep  6 t/m 8. Start van de avond is om 19.00 uur en 
 het zal tot 21.15  uur duren. Kosten voor deze avond zijn  
 € 2,50 per persoon. 
 Zaterdag 24 november: Sint knutselen 

Zit je in groep 3, 4, 5 of 6? Dan ben je van harte welkom om bij 
ons te komen knutselen. Deze keer maken we iets met het 
thema sinterklaas. De middag start om 14.30 uur en is om 16.00 
uur weer afgelopen. Inschrijven kan via onze website 
www.sjbacht.nl. We hebben plaats voor maximaal 20 kinderen. 
Aanmelden is verplicht! Deelname kost € 2,00. 

 Zondag 16 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.  

 
(Lees verder op pagina 15) 
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Activiteiten 
Stichting Jeugdbelangen Acht 

(Vervolg) 
 

 
In het nieuwe jaar staan de volgende activiteiten gepland: 

 26 januari: Bingo, 18.30 uur 
 16 februari: Knutselen voor carnaval, 14.30 uur 

 
Al onze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender van de 
school. 
 
Meedoen? 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Meld je dan aan via 
onze website www.sjbacht.nl.  
Deelname is altijd op eigen risico. 
 
Meer informatie 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht of kijk op 
onze website www.sjbacht.nl 

KWF-kankerbestrijding 
 
 

Opbrengst Collecte 2018 
De jaarlijkse collecte van KWF-kankerbestrijding in Acht heeft  
€ 1865,88 opgebracht (was in 2017 € 2025,27).  
Fraai resultaat en heel hartelijk bedankt namens  
KWF-kankerbestrijding afdeling Eindhoven voor uw gulle gift.  
 
Hierbij willen wij alle 22 collectanten en onze 2 wijkhoofden ook 
bedanken voor hun inzet in 2018 en hopen weer op hen te kunnen 
rekenen in 2019.  
 
Collectanten 2019 gezocht 
R. de Bouter, districtscoördinator Acht, is nog op zoek naar enkele 
collectanten voor dit goede doel.  
Interesse?? Vraag informatie via 06 - 21 80 46 21.  
Het is maar 2 tot 3 uurtjes per jaar.  
 
“Samen komen we steeds dichterbij” 
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Vrienden van de Dierenweide 
 
 
 
Werkgebouw en gebruiksovereenkomst  
U heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat er nu toch echt gebouwd wordt 
in de Dierenweide. Nadat er een aantal weken alleen de fundering 
lag, is daarna met rasse schreden de skeletbouw op de fundering 
gerealiseerd. Op 8 december wordt het werkgebouw officieel 
opgeleverd door de aannemer aan de gemeente. 
 
Gelijktijdig wordt de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en 
onze Stichting ondertekend. In deze overeenkomst worden alle 
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de gemeente en de 
stichting omtrent het gebruik van de dierenweide vastgelegd. 
Om het geheel een officieel tintje te geven zal Yasin Torunoglu  
hierbij aanwezig zijn in zijn functie van wethouder van wonen, wijken, 
werk en ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. 
 
Feestelijke opening voorjaar 2019 
De oplevering en ondertekening zullen in een redelijk besloten kring 
plaatsvinden. De feestelijke opening en openstelling willen we in het 
voorjaar 2019 laten plaatsvinden omdat we dan weer de lente 
tegemoet gaan waarbij alles er weer wat vriendelijker en vooral 
groener en zonniger uitziet dan in begin december.  
De dierenweide heeft dan ook de gelegenheid gehad om zich te 
herstellen van alle bouw en grondwerkzaamheden. 
Houdt u vooral de publicaties van “Kijk op Acht” en onze 
facebookpagina hiervoor in de gaten. 
 
Grondwerk en vijver 
Drie firma’s zorgen belangeloos voor de renovatie van de vijver, voor 
de klinkers, het benodigde grondwerk hiervoor naar het werkgebouw, 
en de extra bomen voor de te creëren “rustplek”. 
Op onze site leest u hier meer over: www.dierenweideacht.nl  
 
Keienbijters gezocht! 
Nu niet meteen aan een carnavalsvereniging denken…We zoeken 
nog 10 tot 15 keienbijters die op 1 december a.s. met ons klinkers op 
een aanwezig zandbed willen “tassen” voor een fatsoenlijke toegang 
vanuit de Cor Gehrelslaan naar het werkgebouw.  
Graag aanmelden op ons emailadres: dierenweideacht@gmail.com of 
via de facebookpagina. 
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Kerstactiviteiten  
GGzE Grote Beek 

 
 

De decembermaand is een speciale maand en natuurlijk wordt dat 
ook op Landgoed De Grote Beek van GGzE goed gevierd!  
 
Kerstmarkt 
Tussen 10 en 21 december (doordeweeks van 9.00 tot 16.00 uur) is 
iedereen van harte welkom bij de winkel en inloop van De Plaza op 
Dr. Poletlaan 35 om de kerstsfeer te proeven of leuke, zelfgemaakte, 
kerstdecoratie te kopen.  
 
Fakkeltocht 
Op vrijdag 21 december vanaf 18.30 uur is iedereen, jong en oud,  
van harte welkom bij De Tuin op Dr. Poletlaan 69 voor de jaarlijkse 
fakkeltocht. Tijdens de langste nacht van het jaar lopen we samen 
over het landgoed om symbolisch het licht te halen. Het wordt een 
sfeervolle happening met warme chocomelk, fakkels, vuurkorven, een 
koor en een gezellige groep mensen.  
 
Kerstbomen te koop! 
Bij De Tuin zijn mooie kerstbomen te koop voor € 15,- per boom.  
De Tuin, Dr. Poletlaan 69, is geopend van maandag t/m vrijdag  
van 9.00 tot 16.00 uur. 
Wanneer er niemand aanwezig is op de tuin dan graag bij het 
gebouwtje achteromlopen. 
 
Kijk op Facebook voor het laatste nieuws van De Tuin: 
www.facebook.com/ggzedetuin 
 
Locaties, meer informatie: 
De Plaza (winkel, activiteiten)  
Dr. Poletlaan 35 
Landgoed De Grote Beek 
Tel 06 - 54 91 73 07   
 
De Tuin (kas, tuinen) 
Dr. Poletlaan 69 
Landgoed De Grote Beek 
Tel 040 - 296 77 44 
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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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Dorpshuis in het LED 
 
 
 

Enige maanden geleden waren velen van u getuige van het uitreiken 
van een kluscheque aan de voorzitter van de Stichting Dorpshuis  
door wethouder Yasin Torunoglu. Het Dorpshuis heeft toen 
aangegeven het bedrag te gaan besteden aan vervanging van de 
bestaande verlichting door LED armaturen en lampen. 

 

In de afgelopen periode is gezocht naar de meest voordelige 
aanbiedingen en adequaat advies voor het project. 
Daardoor hebben we, aangevuld met een bijdrage uit eigen middelen, 
alle verlichting kunnen aanpassen en brandt er nu alleen nog maar 
LED verlichting in het Dorpshuis met uitzondering van de keuken 
waarvoor we wel de armaturen en lampen hebben liggen maar deze 
pas na de verbouwing willen aan (laten) brengen. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkeling hierin maar zoals 
eenieder weet, ambtelijke molens malen langzaam! 
 
Namens Stichting Dorpshuis Acht, Peer van Dijk, voorzitter 

Activiteit in het Dorpshuis 
Maak kennis met de djembe en doundoun 

 
Op woensdagavond 21 november wordt in het Dorpshuis de 
gelegenheid geboden om kennis te maken met prachtige en krachtige 
percussiemuziek uit West-Afrika!  
 
Onder leiding van docent Marc Willems gaan deelnemers spelen op 
djembe en doundoun. De djembe is een trommel die met de handen 
bespeeld wordt en de doundoun bespeel je met stokken. 
Marc Willems is muziekdocent met 25 jaar ervaring, in Afrika geweest 
en weet de traditionele muziek duidelijk en speels over te brengen 
aan de deelnemers. 
 
Iedereen is welkom op woensdag 21 november in het Dorpshuis, 
Lekstraat 4, aanvang: 19.00 uur.  
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Meer informatie: www.moriba.nl 
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Mispelhoefloop  
of wel de “acht van Acht” 

 
 

Op zondag 2 december staat de 6e Mispelhoefloop of wel  
de “acht van Acht” weer op de agenda. Het mooie parcours van de 4 
en 8 kilometer gaat voor een deel door het hartje van het kerkdorp 
Acht. De deelnemers kunnen kiezen uit de 4 km (halve acht van Acht) 
of de 8 km (acht van Acht). De start- en finish is vlakbij de Mispelhoef 
aan de Oirschotsedijk. 
 
De starttijden zijn: 

 4 km 10.30 uur 
 8 km 11.15 uur 
 

De kosten bedragen € 6,00.  
Er kan ook worden ingeschreven voor een brunch (€ 13,50) na afloop 
van de loop bij de Mispelhoef.  
 
Inschrijven 
Er is een limiet van 250 lopers per afstand. De voorinschrijving via 
www.inschrijven.nl sluit uiterlijk op vrijdag 30 november of eerder als 
de limiet bereikt is. Na-inschrijving is niet mogelijk.  
Voor meer informatie zie de facebookpagina van de Mispelhoefloop 
 
We stellen het verder zeer op prijs als u de lopers wilt komen 
aanmoedigen. De route is gelijk aan die van vorig jaar.  
Loopt de route langs uw woning en wilt u helpen om ervoor te zorgen 
dat de lopers de juiste route lopen en het verkeer attent maken op de 
lopers?  
Meldt u dan aan via onderstaand contactpersoon. Namens de lopers 
hartelijk dank! 
 
Meer informatie:  
Joop Broeders: 
j.broeders1@chello.nl 
of 06 - 12 42 23 89 
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Meneer pastoor heeft ’n missie 
Interview met pastoor Johan Goris  
 
Voor deze editie van dit Dorpsblad was uw redactie te gast bij ‘meneer 
pastoor’. Hij, pastoor Johan Goris, ontvangt ons in het ‘kerkkantoor’ 
achter de kerk. Daar laten de bureaus, een hoge stapel postbakjes en 
een hardwerkende medewerkster achter de computer zien dat er bij 
het werk voor onze dorpskerk heel wat komt kijken.  
Gelukkig geldt ook op Acht het spreekwoord ‘vele handen maken licht 
werk’. Kortom, meneer pastoor horen we niet klagen.  
 
Toch is er iets wat hem niet zint. “Onze kerk is noodgedwongen bijna 
altijd gesloten. Terwijl we als kerk graag zo veel mogelijk open willen 
zijn, zodat mensen even binnen kunnen lopen, even een kaarsje 
kunnen aansteken, in alle rust ergens over na kunnen denken of even 
kunnen bidden. Een tijdje geleden stond de deur open en viel het me 
op dat er in een kwartier tijd wel 5 mensen binnen waren geweest”.  
 
“Dat sterkte mij in het idee dat een ‘open kerk’ in een behoefte kan 
voorzien. Dus het zou fijn zijn als we iets zouden kunnen verzinnen 
om dat mogelijk te maken.”  
 
Sfeervolle kapel 
Deze gedachten brachten Johan Goris op een idee. “De Mariakapel! 
Dit sfeervolle en besloten hoekje achter in de kerk, met een 
karakteristiek Mariabeeld zou perfect geschikt zijn. Maar zou het 
kunnen? Op de muur waar een deur in moet komen rust de kerktoren; 
stel je voor dat de boel gaat verzakken en we hier een tweede ‘toren 
van Pisa’ krijgen? Bovendien, wat zou het wel niet kosten?”  
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Goris legde het idee voor aan diverse deskundigen en kreeg van 
velen goede raad. Zelfs een tweede optie diende zich toen aan:  
ook bij de rechteringang van de kerk zou een ‘open’ kapel gemaakt 
kunnen worden. “Een wijze groep mensen hakt binnenkort de knoop 
door, en dan beginnen de voorbereidingen.” 
 
Het gaat wel wat kosten…  
“Maar het geld is niet het belangrijkste, ik heb er alle vertrouwen in dat 
dat er wel komt. Belangrijker vind ik dat het plan door het dorp 
‘gedragen’ wordt. Bijvoorbeeld door bedrijven die een deel van een 
klus op zich nemen, vrijwilligers die een handje helpen of een 
sponsoractie voor ‘het goede doel’ organiseren”.  
 
Ook zelf gaat Johan Goris de handen uit de mouwen steken. “Tijdens 
de kerstmarkt op 16 december gaan we pannenkoeken bakken en 
met wat winst verkopen onder het motto ‘Pannenkoeken eten bij 
meneer pastoor!”  

Geschiedenis 
Een oude koster vertelt ons de geschiedenis van de Mariakapel. 
“Vroeger was op die plek de doopkapel. Achter in de kerk dus, want 
als je nog niet gedoopt was, mocht je niet naar binnen. In de loop der 
tijd zijn de mensen en de kerk daar anders over gaan denken, ze 
wilden graag dat de doopdiensten voor in de kerk zouden 
plaatsvinden. En zo verhuisde het doopvont naar voren, en Maria 
naar achteren”.  
Hoe oud het serene houten beeld is heeft uw redactie niet kunnen 
achterhalen. “Het stond al in de kerk voor die uitgebreid werd, dus 
misschien is het al wel 100 jaar oud”.  
 
Meer informatie 
Wie meer wil weten of de kapelverbouwing wil steunen, kan mailen 
naar jgoris@petrus-ehv.nl of bellen naar 040 - 269 75 61. 
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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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Kerstmarkt op Acht 
Zondag 16 december 

 
Wij verwelkomen u weer graag op onze Kerstmarkt op Acht. 
Het belooft ook in 2018 weer een gezellige Kerstmarkt te worden met 
veel bezoekers van zowel binnen en buiten Acht!  
 
Wanneer:  Zondag 16 december  
Tijd:   Van 13.00 uur tot 19.00 uur 
Waar:  Dorpsplein rondom de kiosk 
Sfeer:  Kerst in dorpse en winterse sferen 
  sfeervolle kramen 
  kerstartikelen 
  springkussen 
  sport- en spelattracties 
  warme wafels 
  ballonnenclown 
  optredens 
  glühwein 
  kinderattractie 
  foto met de Kerstman 
 
Kraam huren 
Zou je graag een kraam willen huren? Dat kan! Er zijn nog steeds 
kramen beschikbaar. Geïnteresseerde kraamhouders wordt gevraagd 
een mail te sturen naar: kerstmarktopacht@outlook.com  
 
 
 
Tot ziens op onze Kerstmarkt! 
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De nieuwe buurkracht-app! 
 

Sinds 15 oktober is onze buurtpagina www.buurkracht.nl/acht 
vervangen door de buurkracht-app! Graag delen we hem met jullie. 
Met deze app hebben jullie een handig middel om ook zelf buren  
te enthousiasmeren voor activiteiten. Help jij mee om Acht te 
verduurzamen en nog leefbaarder te maken?  
Ondertussen heeft ook de landelijke website www.buurkracht.nl een 
nieuw jasje gekregen. Op zoek naar informatie over zonnepanelen, 
warmtepompen of elektrisch rijden? Die vind je nu in de app.  
Als je op de hoogte wilt blijven van activiteiten om energie te 
besparen in Acht, is het dus belangrijk dat je de app downloadt.  
Je kunt ook via de website inloggen op de app. 
 
Download de app en doe mee! 
Je kunt de app downloaden voor Android en iOS. Hij is nog niet af, 
maar je kunt al heel goed zien hoe de app gaat werken! Je zult zien: 
met de nieuwe app kunnen we nog makkelijker activiteiten vinden, 
eraan meedoen of er zelf een starten. Alle buurkrachtdeelnemers 
kunnen inloggen op de app en op buurkracht.nl met dezelfde 
gegevens als voorheen. Na het invoeren van je postcode zie je  
de acties in onze buurt. Dit kan zowel via de smartphone als de 
laptop/pc. Nog niet alle acties zijn overgezet en nieuwe acties zijn  
in de maak. Als je zelf een activiteit aanmaakt kan je nu ook met het 
buurtteam en de deelnemers communiceren via de chatfunctie. 
 
Inzicht in je energieverbruik 
Ook de energiegrafieken vind je vanaf 15 oktober niet meer op 
buurkracht.nl, maar op MIJNenergieinzicht.nl. Maak je hier gebruik 
van, dan ben je hierover via de mail geïnformeerd. 
 
Meepraten over energie besparen? 
Er volgt nog een grote uitdaging: de transitie naar volledig duurzame 
energie en het afscheid van aardgas. Wil je ook informatie met ons 
delen of heb je goede ideeën, dan ben je van harte welkom om het 
buurteam van Acht te versterken. Stuur ons een mail of kom op  
26 november luisteren bij de Dorpsraad en meld je bij ons aan.  
 
Meer informatie: 
Guido Wilmes, e-mail: buurkracht@acht.nl 
Of kijk op website: www.buurkracht.nl 
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De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: Gesloten 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 
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Fotogroep Klick 
Expositie 19 en 20 januari 2019 

 
 

Fotogroep Klick exposeert in het weekend van 19 en 20 januari 2019 
in de grote zaal van Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 Eindhoven. De 
tentoonstelling is zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en 
zondag van 11.00 tot 16.30 uur. Toegang is op beide dagen gratis. 
 
Fotogroep Klick heeft 16 leden. Jaarlijks wordt er een programma 
samengesteld met thema’s die uitgewerkt worden. Denk daarbij aan 
verbinding, vogelperspectief, beweging of detail.  
 
Eenmaal per maand komen we bij elkaar. Iedereen laat dan zijn 
uitwerking van het maandthema zien. De foto’s worden 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. Aandacht voor de 
techniek is er ook door deskundige sprekers uit te nodigen.  
De fotogroep gaat er ook op uit, bijvoorbeeld naar  
Strijp S, Rotterdam, de Abdij van Postel, de Moerputten en het 
Paleiskwartier in Den Bosch. 
 
Op de tentoonstelling heeft elke fotograaf de ruimte om drie 
zelfgekozen foto’s te presenteren. Het feit dat er geen centraal thema 
is, maakt het afwisselend en leuk om te naar te kijken. Tijdens de 
tentoonstelling zijn de fotografen aanwezig. Bezoekers krijgen 
achtergrondinformatie en kunnen hun ‘Top 3’ samenstellen.  
De foto met de meeste stemmen komt op de uitnodiging van  
volgend jaar. Ook kinderen mogen hun eigen top 3 maken.  
 
Openingstijden: 
Zaterdag 19 januari 13.00 tot 17.00 uur.  
Zondag 20 januari 11.00 tot 16.30 uur.  
 
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. 
Adres: De grote zaal van Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 
 
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) 
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Achtse Revue 
Nu even nog NIET!!! 

 
Eigenlijk zouden wij, leden van de Achtse revue, in dit artikel 
terugkijken op een reeks geslaagde uitvoeringen van de voorstelling 
‘Nu even NIET, nu even WEL’. Helaas is dit deze keer niet het geval. 
Door omstandigheden waren wij genoodzaakt de uitvoeringen te 
verplaatsen naar 2019. 
 
Gelukkig kunnen wij wel vertellen dat het goed gaat met onze zieke 
speler. En we vinden het fijn dat hij heeft aangegeven om volgend jaar 
alsnog te spelen. Na een korte periode van rust gaan we de draad 
weer oppakken en we zullen alles in het werk stellen om de 
uitvoeringen tot een succes te brengen. We hebben veel begrip voor 
de situatie en medeleven voor onze speler ondervonden. Daarvoor 
willen wij ons trouwe bezoekers hartelijk bedanken. 
 
Nu even NIET Nu even WEL, 
gaat alsnog plaatsvinden in het Dorpshuis, in maart 2019! 
Kaarten zijn verkrijgbaar à € 9,00 via onze website 
www.achtserevue.nl of vanaf 21 januari bij Bloemenmaatje 
(Dorpsplein) of broodboetiek de Leijer (Waalstraat). 
 
Speeldata in 2019: 

 vrijdag 22 maart  20.00 uur * 
 zaterdag 23 maart  20.00 uur 
 zondag 24 maart  14.00 uur 
 woensdag 27 maart 20.00 uur 
 vrijdag 29 maart  20.00 uur 
 zaterdag 30 maart  20.00 uur * 

 
Zaal open een half uur voor aanvang van de voorstelling 
Wij willen u erop attenderen dat het taalgebruik in het stuk niet 
geschikt is voor jeugdige kijkers.  
 
*NB: vrijdag 22 maart en zaterdag 30 maart zijn speciale avonden. 
Kaarten à € 20,00 alleen via achtserevue.nl 
 
Meer informatie: www.achtserevue.nl 
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Advocatenkantoor Brabantse Meesters 
 
Hebben u en uw partner voornemens om uit elkaar te gaan?  
Bedenk dan dat het erg belangrijk is dat dit op een goede manier 
gebeurt en daar waar mogelijk in onderling overleg. Met name indien 
er kinderen in het spel zijn, is het van belang dat een (echt)scheiding 
goed wordt geregeld. Hierbij maakt het niet uit of u gehuwd, 
geregistreerd partners of samenlevers bent.  
 
Advocatenkantoor Brabantse Meesters heeft professionals op 
echtscheidingsgebied bij elkaar gebracht en gezamenlijk het platform 
www.kindenscheidingsloket.nl opgericht.  
 
Bij het kind- en scheidingsloket staat een multidisciplinair team van 
professionals voor u klaar die uw belangen behartigen tijdens de 
(echt)scheiding. Het uitgangspunt is om de echtscheiding in goede 
harmonie gezamenlijk te regelen. De afspraken die u samen maakt, 
worden vastgelegd in een ouderschapsplan en/of een (echt)
scheidingsconvenant. Indien er kinderen betrokken zijn bij de (echt)
scheiding zijn er tal van mogelijkheden voor de kinderen om hun stem 
te laten doorklinken in onder meer het ouderschapsplan.  
 
Immers, niet alleen staan er advocaten en mediators voor u klaar om 
uw (echt)scheiding in goede banen te leiden. Ook zijn er kind 
behartigers aan ons loket verbonden, die op gepaste wijze met de 
kinderen in gesprek gaan en de wensen van de kinderen naar voren 
brengen. Daarnaast beschikt het loket over professionals op 
financieel vlak (onder andere een fiscalist) die al uw vragen 
daaromtrent kunnen beantwoorden.  
 
Het uiteindelijke doel van het kind- en scheidingsloket is het 
voorkomen van escalatie en het bieden van nazorg.  
Op die manier hoeven u, uw partner en uw kinderen zo min mogelijk 
te lijden onder een (echt)scheiding. 
 
Twijfel vooral niet om contact met ons op te nemen in geval van een 
(dreigende) (echt)scheiding.  
U kunt ons telefonisch bereiken op: 088 -747 45 00, e-mailen naar: 
info@brabantsemeesters.nl of het contactformulier invullen  
op onze website: www.kindenscheidingsloket.nl.  
 
Voor meer informatie, neem gerust een kijkje op onze website.  

  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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Zwerfafval, mijn of uw pakkie-an?  
 Ingezonden artikel 

 
In de laatste uitgave van Kijk Op Acht wordt over zwerfafval 
gesproken, een probleem dat bij velen van ons leeft. In het artikel 
wordt geopperd om meer prullenbakken te plaatsen.  
Naar mijn mening is dat zonde van het geld. Degene die afval 
weggooit, denkt helemaal niet aan een afvalbak. Alleen met Oud en 
Nieuw weet de vuurwerkafsteker de prullenbak (en andere plekken)  
te vinden en wordt nog meer gemeenschapsgeld besteed aan de 
reparaties. Structurele oplossingen voor zwerfafval overstijgen de 
Buurtkracht, maar simpele goedkope maatregelen liggen letterlijk  
voor het grijpen.  
 
Beste Achtenaar, ziet u zwerfafval op uw wandelrondje, wandeling 
met uw partner of hondje, buk en raap het op! In 2-3 seconden  
is er weer een stuk zwerfafval weg en is er ineens geen probleem 
meer. Zo raap ik wekelijks wel een uurtje op als ik door de wijk 
wandel. Dat kunt u toch ook? Als 1% van de Achtenaren dit wekelijks 
(dagelijks?) doet, hebben we 30-40 man/vrouw rondlopen die de 
eigen buurt of wandelroute schoonhouden, kleine moeite en snel 
resultaat toch? En mocht die 1% opruimers er niet zijn, dan is het 
wellicht een idee om dit onderwerp bij de Buurtpreventie  
in te brengen als -vrijwillige- taak.  
 
Zwerfafval, mijn en ook uw pakkie-an toch? 
 
Oh ja, Google eens op  
"Tientje van Stientje",  
een ludieke actie over zwerfafval. 
 
Frans van Eijk 
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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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Nieuwjaarsreceptie 2019 
Dorpshuis Acht 

 
 

Op dinsdag 1 januari 2019 bent u weer van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis aan de Lekstraat. 
Deze jaarlijkse traditie is een samenwerking tussen het kerkbestuur, 
de Dorpsraad en de stichting Dorpshuis Acht. 
Tijdens de receptie is er gebruikelijk tijd voor het uitspreken van een 
nieuwjaarsboodschap en dit jaar zal deze worden gehouden door de 
nieuwe kersverse voorzitter van de Dorpsraad, Tiny Oosterbosch. 
 
Onder het genot van een hapje / drankje kunnen 
de aanwezigen bijpraten over het afgelopen jaar 
of vooruitkijken naar het nieuwe, elke keer weer 
is dit een gezellig begin van het jaar. 
Iedereen is welkom van 12.00 - 15.00 uur. 
 
Namens de organisatie, Peer van Dijk 
Stichting Dorpshuis Acht, voorzitter. 

Dierenbescherming 
Opbrengst Collecte Dierenbescherming 

 
 

De collecte voor de Dierenbescherming heeft in Acht het mooie 
bedrag opgeleverd van € 964,64.  
 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
Waar gaat het geld van de collecte naar toe:  

 dierenambulances die rijden voor zwerfdieren en dieren in 
nood; 

 verwaarloosde dieren worden opgevangen en verzorgd in het 
asiel; 

 voor onze asieldieren worden nieuwe baasjes gevonden;  
 er worden inspecties en controles op dierenwelzijn 

uitgevoerd; 
 om dierenleed te voorkomen wordt voorlichting gegeven. 

 
Volgend jaar meehelpen? 
Wil je volgend jaar ook meehelpen met de collecte?  
Meld je dan aan bij het wijkhoofd: 06 - 13 24 96 00 
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Spilcentrum 
Berichten uit het onderwijs! 

 
 

Een mooie periode ligt weer achter ons, we zijn een eindje op weg in 
het nieuwe schooljaar. Veel leuke en bijzondere dingen gedaan.  
Maar vooral genoten van de open avond vlak voor de herfstvakantie, 
waar we veel ouders, opa's, oma's met broertjes en zusjes mochten 
begroeten.  
 
De boekenmarkt wordt een vast item op onze school, het was een 
groot succes en er kon naar hartenlust verkocht en gekocht worden. 
Echte ondernemers in wording! Geweldig om te zien.  
 
Onze ‘Zoen en Zoef-zone’ is natuurlijk ook geweldig, maar nog 
geweldiger zou het zijn als er meer ouders gebruik van zouden 
maken. Of gewoon lopend/fietsend naar school zouden komen,  
om de veiligheid rondom school te vergroten.  
 
Op ons Spilcentrum verwelkomen we graag nieuwe kinderen, ook de 
kleintjes die nog niet naar de peuterzaal gaan zijn welkom op onze 
Speelinloop. Ieder woensdag van 8.45 tot 10.15 uur staan de deuren 
open voor ouders met kinderen van 0 tot 2,3 jaar oud. Voor een kopje 
koffie/thee wordt gezorgd en tijdens het ontmoeten van andere ouders 
is er professionele begeleiding om een activiteit te doen.  
Aanmelden kan op school aan de balie bij Ellen of bij Dikkie en Dik.  
 
Op 5 december verwelkomen we de Sint op onze school en de 
kinderen zijn 6 december vrij om nog afscheid te nemen van de Sint 
en zijn Pieten. Wij vieren donderdagavond 20 december samen kerst 
in de klassen, met een diner bij kaarslicht zorgen we voor een fijne 
sfeer. Vrijdag 21 december sluiten wij om 12.15 uur de schooldeuren 
en wensen dan iedereen natuurlijk een fijne kerstvakantie, een goed 
uiteinde en een goed begin.  
We zien elkaar weer op maandag 7 januari van 2019!  
 
Die dag gaan de ouders van het “luizenpluis-team” de hele school 
weer controleren op ongewenste bezoekers. Ze kunnen nog wat 
handen gebruiken, want vele handen maken licht werk! Iedere 
maandagochtend meteen na een vakantie is de klus met een uurtje 
geklaard, mits er genoeg “handen” zijn.  
Als u zich wil aanmelden om het team te versterken, kan dat bij Ellen 
aan de balie. 
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Kracht op Acht 
Vacature 

 
 
De carnavalsoptocht valt in 2019 op zondag 3 maart en start om 13.08 
(noteren!). Kracht op Acht zoekt daarvoor een:  
Organisatorisch talent voor de carnavalsoptocht op Acht!  
 
Functieomschrijving organisatorisch talent: 
Je werkt samen met Kracht op Acht en enthousiaste andere 
vrijwilligers aan Carnaval op Acht! De optocht op Acht is een 
jarenlange traditie en is voor veel inwoners van Acht van nostalgische 
waarde. Achternaren kunnen hun creativiteit de vrije loop laten, 
aandacht vragen voor hun vereniging of een “statement” maken.  
 
De functie en onderstaande taken hoeven niet opgepakt te worden 
door één persoon en zijn in overleg vrij in te delen. Wat moet er zoal 
georganiseerd worden (onderstaande lijst is onuitputtelijk).  
 
Optocht:  

 Actueel/Origineel/Aags thema bedenken voor de optocht; 
 Bijhouden inschrijvingen (ook de last-minute inschrijvingen) 

via online inschrijfformulier (Google-forms); 
 Juryformulieren invullen met inschrijvingen per categorie; 
 Ontvangen deelnemers; 
 Innen inschrijfgelden; 
 Verschillende categorieën goed over optocht verspreiden; 
 Instrueren juryleden; 
 Ontvangen en instrueren verkeersregelaars; 
 Het tempo tijdens de optocht bepalen; 
 Publieksprijs via Mentimeter verzorgen en eindstand bekend 

maken; 
 Puntentelling van de jury begeleiden en winnaars noteren. 

  
Interesse in de functie?  
Onze selectieprocedure is niet heel ingewikkeld.  
Wil jij je (samen met een vriend/vriendin?) vrijwillig inzetten voor één 
of meerdere van bovenstaande functie(onderdelen)?  
Wacht dan niet langer en stuur je korte motivatie in een mail naar: 
krachtopacht@outlook.com  
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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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WIJeindhoven in Acht 
 
 
 
Inloopspreekuur 
Vanaf september is er iedere maandagochtend van  
10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in Acht.  
Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken.  
U kunt zo binnen lopen. 
 
Tijdens het inloopspreekuur kunt u bij ons terecht met allerlei vragen 
op het gebied van zorg, werk, ontmoeten, hulp, opvoeden,  
maar ook als u graag iets voor Acht wilt betekenen,  
op zoek bent naar verenigingen, vrijwilligerswerk of iets wilt doen voor 
de bewoners uit de wijk bent u van harte welkom.  
Samen weten we meer! 
 
Dus: 

 Wilt u meer weten over WIJeindhoven? 
 Wilt u uw verhaal kwijt aan iemand? 
 Hebt u een vraag en wilt u daar samen een oplossing voor 

vinden? 
 Wilt u iets betekenen voor een ander, of voor de wijk? 

 
Loop even binnen, de koffie en thee staan voor u klaar.  
 
Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 
Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 

November 
 16 Uitgave Kijk op Acht 
 17 SJB Dorpskwis junior 
 18 Sinterklaas intocht 
 21 Djembe Dorpshuis 
 24 SJB Knutselmiddag 
 26 Dorpsraadvergadering 
   
December 
 2 Mispelhoefloop 
 6 Uitzwaaien Sinterklaas 
 10-21 Plaza Grote Beek 
 16 Kerstmarkt Acht / kerk open 
 21 Fakkeltocht GGZE 
 

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: 29 januari 2019 voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 15 februari 2019. 
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 Nieuwjaarsreceptie  
   Dorpshuis 
 19/20 Tentoonstelling Fotogroep 
   Klick, Dorpshuis 
 26 SJB bingo 
 
 Februari 
 16 SJB knutselen 
 
 Maart 
 3  Carnavalsoptocht 
 22-30 Achtse Revue 
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