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April - Mei - Juni 
 
 
 

Bloesem kijken 
 

Foodtruck festival 
 

Paasknutselen SJB 
 

Tentoonstelling over Acht van vroeger  
 

Feestelijke opening Dierenweide 
 

Wie wil er een volkstuintje? 
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Van de redactie 
Achtse boeren en nieuwe Achtenaren 
Wat staan ze er mooi op, op de foto uit 1934 op de kaft, de acht 
Achtse boeren in hun beste pak. Rechts op de kruiwagen ziet u Janus 
Vogels. In het midden zitten achter elkaar Jan Renders en Jan van 
Acht. Achter hen staan van links naar rechts: Frans Renders, Bert de 
Koning, een onbekende Achtse boer, daarnaast waarschijnlijk Harrie 
Huibers, dan Tinus de Goeij, Harrie van Luijtelaer, Dook Renders en 
Harrie Renders. Ze vieren het 12½ jarig bestaan van hun vereniging, 
de Jonge Boerenstand in Acht.  
 
Zo te zien aan hun paasbeste pak hadden de heren een dagje vrij.  
Of het was zondag, een paar uur vrij in een lange werkweek.  
Meestal waren onze Achtse boeren, en ook de rest van de  familie, 
van zonsopgang tot zonsondergang op het land en rond hun 
boerderijen aan het werk.  
En wist u dat wij, nieuwe Achtenaren, nog steeds kunnen genieten 
van hun noeste arbeid? Voor een erg lekkere maaltijd kunnen we 
immers bij de oude boerderij van Harrie van Luijtelaer terecht.  
Op 13 en 20 april zijn we welkom in hun oude boomgaard om de 
bloesem van de nu Historische Boomgaard te komen bekijken.  
En in het najaar mogen we allemaal een emmer appels plukken van 
de bomen die Harrie en familie lang geleden geplant hebben. 
Dagelijks kunnen we - bij wijze van spreken - over de oude boerderij 
van de familie van Acht in de Rijnstraat rijden.  
Hun boerderij stond in een flauwe bocht halverwege de straat en werd 
afgebroken om de straat “recht te kunnen trekken” zodat Achtenaren 
en het vrachtverkeer sneller door konden rijden. Inmiddels zijn er 
enorme “bloembakken” geplaatst om het verkeer af te remmen.  
Toch jammer van die boerderij denkt uw redactie wel eens op een 
nostalgisch moment. Aan de andere kant: wat was het tochtig en  
koud in die oude boerderijen.  
 
Nu de helft van Acht niet meer uit boeren, maar uit villa’s en bezitters 
van ruime huizen bestaat heeft ons dorp een heel ander aanzien 
gekregen. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar uw redactie 
is blij dat de saamhorigheid en het actieve verenigingsleven gebleven 
zijn. Ook deze uitgave staat er weer vol mee. We hopen dan ook dat 
deze Kijk op Acht u inspireert om mee te (blijven) doen.  
 
Ook wensen we u een mooie lente en zien we uw kopij voor het 
volgende Dorpsblad graag voor dinsdag 28 mei, voor 18.00 uur 
tegemoet op redactie@kijkopacht.nl 
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‘Acht in de krant 1960 - 2000’ 
Tentoonstelling in het Dorpshuis   

 
 
Zondag 14 april 
In 1964 stond er in de krant: “In Acht worden 3400 woningen en twee 
winkelcentra met 60 winkels gebouwd”!  
Dit (nu ongelofelijke nieuws) en vele andere krantenartikelen zaten in 
een doos van de vorig jaar overleden Achtenaar Martien van Eerd. 
Yvonne van Vroenhoven en Sylvia van der Burg uit Acht ‘erfden’ 
onlangs deze nalatenschap van krantenartikelen uit de jaren  
“60 tot “80 van de vorige eeuw.  
Op zondag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen ze bekijken.  
 
Yvonne en Sylvia: “Het is ontzettend leuk om daar door heen te 
snuffelen maar het leek ons nog leuker om dit te delen met andere 
belangstellenden. Na wat rondgevraagd te hebben, kregen we veel 
reacties van mensen die de inhoud wilden bekijken of die ook nog van 
alles hadden liggen.” 
 
“Na een oproepje in het Eindhovens Dagblad hebben wij nog meer 
materiaal in bruikleen gekregen. Waaronder twee schriftjes met 
verhalen van een “oud Achtenaar”, die onder dit pseudoniem 
artikeltjes schreef voor het “Op Achtje”.  
Ook ontvingen we boekjes van verenigingen, een prachtig vaasje, 
mappen met krantenartikelen vanaf de jaren 1980 tot 2000 enz. enz.” 
 
“Het Dorpshuis wilde graag 
meewerken en heeft de grote 
zaal beschikbaar gesteld. Daar 
komen tafels te staan waar alle 
krantenartikelen, spullen en foto’s 
liggen.  
Ook is er een fotoreportage van 
Martien van Eerd te zien met 
foto’s uit Acht.  
 
 
 
 
Tentoonstelling 
Dorpshuis Acht, zondag 14 april 14.00 uur. De toegang is gratis. 
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Nieuws van de Dorpsraad 
 
 
 
 
Openbare Dorpsraadsvergadering:  
Woensdag 17 april 20.00 uur  

In deze vergadering zullen we weer proberen de Achtenaren  
op de hoogte te brengen van wat er speelt op Acht.  
De agenda voor deze avond is nog niet rond, maar zal bijtijds 
geplaatst worden op de website “Acht Digitaal” (acht.nl).  
 
Er is in ieder geval een presentatie over informatie delen op 
Acht, met de nadruk op een verbeterde website 'Acht Digitaal'. 
Verder zal de status gepresenteerd worden met betrekking tot 
het plaatsen van de meetkastjes voor het meten van geluid en 
(ultra) fijn stof.  
 
We proberen ook iemand van de gemeente te laten spreken ... 
en natuurlijk kan er onder het genot van een drankje weer 
gezellig nagepraat worden. We hopen jullie op deze avond weer 
in het Dorpshuis te mogen begroeten.  

 
Zaterdag 4 mei dodenherdenking in Acht 

Wij willen u uitnodigen voor de jaarlijkse dodenherdenking op 
Acht. Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse 
slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en 
burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Dus het gaat niet alleen om de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Dit jaar zal de Burgemeester J. Jorritsma aanwezig zijn om een 
toespraak te houden. De herdenking vindt plaats bij het 
verzetsheldenmonument aan de Verzetsheldenlaan in Acht. 
Omdat de burgemeester een toespraak komt houden moet de 
aanvangstijd nog vastgesteld worden. Zodra deze bekend is zal 
het programma op de website Acht Digitaal (www.acht.nl)  
gezet worden. 

 
 
De Dorpsraad  
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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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Zonnepanelen en  
inspiratieavond 040energie 

 
 
Informatieavond zonnepanelen 
Deze avond wordt opnieuw voor Acht georganiseerd door 040 energie 
en geeft vrijblijvende informatie over zonnepanelen op eigen dak  
en de zonnepanelenactie van 040energie. Ook krijg je een korte 
vergelijking met de gemeenteactie (De Groene Zone) en  
vertelt de gemeente Eindhoven iets over haar plannen.  
 
De avond vindt plaats op donderdag 18 april om 20.00 uur.  
Dit jaar is de avond niet in het Dorpshuis maar in  
Wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14) in de Achtse Barrier.  
 
Aanmelden kan via www.040energie.nl/040zon 
 
 
Inspiratieavond 040energie 
Door de diverse zonnepanelen acties en zonnepark Welschap zijn 
veel inwoners van Acht ook lid geworden van 040energie.  
Doel van deze avond is (ook mogelijk nieuwe) leden van 040energie 
kennis te laten maken met de vereniging en de initiatieven van 
BuurkrACHT. Naast de zonnepanelen, warmtepomp-acties en 
zonnepark Welschap doet 040energie nog veel meer.  
Graag informeren we jullie daarover en vernemen we heel erg graag 
van de aanwezigen waar we nog meer samen mee aan de slag 
moeten gaan.  
 
De avond wordt gehouden op woensdag 24 april in het Dorpshuis  
en start om 20.00 uur.  
 
Dus kom langs en we horen 
graag wat jullie van ons 
verwachten en wat er leeft in 
de buurt. Je bent van harte 
welkom! 
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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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Parochie St. Petrus Stoel 
 
 
 
 
 
 
Eind februari waren er een paar aangenaam zonnige dagen.  
Je zag mensen weer hun tuinstoelen uit de schuur halen en ook werd 
er weer ijverig in de tuin gewerkt. Begin maart is het weer somber, 
koud en regenachtig. 
 
In de katholieke kerk lijkt het net al zo te gaan. Eerst hebben we de 
uitbundige feestelijkheden van carnaval, daarna komt de vastentijd. 
Een tijd van soberheid, bezinning en even minderen voor een ander.  
 
Veel mensen doen ongemerkt hetzelfde. Ze zijn aan het ontspullen, 
stoppen een tijd met alcohol drinken, of ruimen hun agenda eens leeg. 
We doen dit allemaal omdat de spullen, de alcohol of de drukke 
agenda ons vaak teveel in beslag nemen. We voelen dat we geen 
ruimte meer hebben in ons hoofd en in ons hart. 
 
Dat wij in onze kerk elk jaar een soort van ‘opgelegde tijd’ hebben kan 
je als heel beklemmend ervaren, maar ook juist als een bevrijding.  
We krijgen elk jaar de kans, de tijd en de ruimte om ons te bezinnen 
op wat we echt belangrijk vinden. Om opnieuw naar ons leven te 
kijken en natuurlijk ook naar onze relatie met God. 
Vaak maken we te weinig tijd voor wat echt belangrijk is of wat we 
echt belangrijk vinden. 
 
Het feest van Pasen staat bijna te beginnen. Daar kijken wij als 
christenen elk jaar weer naar uit. Want door de duisternis van de dood 
heen gaan we op weg naar het Licht dat Christus voor ons mag zijn. 
 
Ook in de kerk in Acht wordt er in de Goede week veel gevierd. 
Palmzondag, als we gedenken dat Jezus als een redder wordt 
binnengehaald, Witte Donderdag als we het laatste Avondmaal 
gedenken, Goede Vrijdag bidden we de kruisweg en gedenken  
we het lijden en sterven van Jezus en Paaszaterdag vieren we  
Zijn Verrijzenis. 
 
De deuren van de kerk staan open, ook voor u! 
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
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Activiteiten Stichting  
Jeugdbelangen Acht        

 
 
Het schooljaar vliegt voorbij, zo ook onze activiteiten…  
Wij hebben er weer een aantal op een rijtje staan. 
 

Onze komende activiteiten: 
Zaterdag 13 april: Paasknutselen 

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 als 
thema Pasen.  
De middag start om 14.00 uur en is om 15.30 uur weer 
afgelopen. Inschrijven kan via onze website. We hebben plaats 
voor maximaal 15 kinderen.  
Deelname is € 2,50. Aanmelden is verplicht! 

 

Zaterdag 20 april: Paaseieren zoeken 
Voor alle peuters en kinderen van groep 1, 2 en 3. 
Om 14.00 uur verzamelen bij de ingang van het Hof van Acht. 
(achterkant van het Dorpshuis) 
Kosten zijn €1,50. Aanmelden is niet nodig. 
 

Zaterdag 25 mei: Speuren in de sprookjestuin 
Er was eens een sprookjestuin waar ze niet meer wisten hoe 
alle sprookjes gingen… Het bos was helemaal in de war!  
Komen jullie op avontuur in onze tuin en alle sprookjes weer in 
orde maken? De prins en prinses heten jullie van harte welkom 
in het Hof van Acht (achter het Dorpshuis).  
De sprookjestuin is alleen toegankelijk onder begeleiding en  
is open vanaf 13.00 uur. Om 15.00 uur sluiten wij de poort.  
Entree is €1,- per kind. Een activiteit voor de hele familie.  
Met name leuk voor peuters en kinderen uit groep 1 t/m 4.  

 

Zet vast in je agenda: 
15 juni:  zomerknutselen groep 3 t/m 6   14.00 uur 
29 juni:  bingo groep 1 t/m 4  18.30 uur 
  groep 5 t/m 8  19.45 uur 

 

Meedoen?  
Meld je dan aan via onze website: www.sjbacht.nl  
Deelname is altijd op eigen risico.  
 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht 
Voor meer informatie: zie onze website www.sjbacht.nl 
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GGzE 
 
 
 
Loop 24 april mee met De Beekloop 
Op woensdag 24 april wordt op Landgoed de Grote Beek voor de 65e 
keer de Hypotheker Beekloop georganiseerd. Loop mee of kom 
aanmoedigen. Iedereen is van harte welkom!  
 
Groot loopevenement 
Met 2000 deelnemers is De Beekloop, na de halve marathon van 
Eindhoven, het grootste hardloopevenement van de regio Eindhoven. 
De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 4, 8, 12 of 16 
kilometer. De loop gaat over verharde paden, is verkeersvrij en wordt 
tweemaal per jaar georganiseerd op Landgoed de Grote Beek door 
Eindhoven Atletiek. 
 

 De 4 en 16 kilometer starten om 19.00 uur 
 De 8 en 12 kilometer starten om 19.10 uur 
 
 

Gezellige sfeer 
De Beekloop kenmerkt zich door een gezellige sfeer en live muziek. 
Op het parcours is een verversingspost met water en een 
massageteam aanwezig. Naast cliënten en medewerkers van GGzE 
wagen ieder jaar vele honderden anderen zich aan deze loop over  
het prachtige bosrijke terrein. Van zeer gedreven sporters tot minder 
geoefende deelnemers en van jong tot oud.  
Dus trek je hardloopschoenen aan om een laatste keer te trainen  
en doe mee!  
Meer info en inschrijven: kijk op www.ggze.nl/nieuws 
 
Wandel op 17 april mee met de lentewandeling 
Op woensdag 17 april vieren we de lente met een wandeling over  
het mooie Landgoed De Grote Beek, langs het PoëZiepad.  
We verzamelen om 13.00 uur, onder het afdak van De Trefhove,  
Dr. Poletlaan 30. De wandeling begint om 13.30 uur en duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te 
wandelen, een frisse neus te halen en samen de lente te vieren!  
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op de website van GGzE: www.ggze.nl 
Volg ons ook op Facebook en Instagram: ggzeindhoven 
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Oranje Jeu de Boules Festijn Acht  
Koningsdag zaterdag 27 april 

  
 

Jeu de Boules of Pétanque, zo werd het 30 jaar geleden hier op Acht 
geïntroduceerd door het organiseren van het eerste Oranje Jeu de 
Boules Festijn hier op Acht. Voor de organisatie was het een grote 
uitdaging en een beleving op zich om dit te kunnen en mogen 
organiseren. Gerrit Arts, Ton van der Heijden en Tiny van Gestel 
waren de initiatiefnemers van het eerste uur, en daar zijn wij als 
nieuwe organisatie hun nog dankbaar voor. 
 
In 1998 werd het stokje overgedragen aan de nieuwe en nog zittende 
organisatie familie van der Heijden. En wij gaan proberen er ook dit 
jaar weer een leuke, gezellige maar zeker sportieve dag van te 
maken. 
 
Het spel 
“Jeu de Boules” zullen velen van u vast wel eens gedaan hebben op 
uw vakanties, dus het klinkt vast niet vreemd in de oren.  
Het is een leuke, sociale en sportieve tijd besteding. En daarom willen 
wij ook dit jaar weer een leuke wedstrijddag organiseren voor 
doubletten (tweetallen) vanaf 16 jaar. 
 
We spelen op verschillende locaties rondom het Dorpshuis. 
De loting is zo dat iedereen ook daar gaat spelen. Tegen welk team,  
is volledig toeval. Het lot bepaalt.  
 
Mocht je deze uitdaging ook aan willen gaan, dan nodigen wij je van 
harte uit om aan dit doubletten toernooi deel te nemen. 
Dit festijn op Acht is al jaren een groot succes bij boulers uit alle 
windstreken. Zelfs spelers van over de grens nemen met veel plezier 
deel aan dit toernooi. 
 
Het leuke van dit alles is dat de laatste jaren steeds meer jeugdige 
deelnemers zich aanmelden en zeker uit Acht, en dat is op zich een 
mooie ontwikkeling voor ons als organisatie. 
 
 
 
 
 
 

(Lees verder op pagina 19) 
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Oranje Jeu de Boules Festijn Acht 
(vervolg)   

 
Er wordt op verschillende ondergronden gespeeld.  
Hierdoor maakt iedereen evenveel kans op een leuke en mooie prijs.  
 
Ons motto is dan ook: 

“Meedoen is belangrijker dan winnen,  
stil zitten is ook niets gedaan!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvang van het toernooi 10.30 uur  
De te winnen prijzen zijn in natura 
De kosten: € 10,00 per doublette (betaling bij inschrijving) 
 
Aanmelden/inschrijven  
Dit kan op de dag zelf van 9.30 tot 10.20 uur in het  
Dorpshuis van Acht, Lekstraat 4, Tel 040 - 262 14 06 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie en (voor)inschrijving kunt u terecht bij: 
Nico van der Heijden 
Tel: 040 - 262 37 18 of 06 - 22 73 56 94 
E-mail : n.vanderheijden53@chello.nl 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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Feestelijke opening zondag 5 mei 
Vrienden van de Dierenweide Acht 

 
Adoptiedag 17 maart jl. 
En daar was dan eindelijk de eerste kennismaking met de 
Dierenweide voor een select gezelschap. Alle mensen die één of 
meerdere dieren van onze Dierenweide hebben geadopteerd,  
hebben we op zondag 17 maart de gelegenheid gegeven om hun 
“adoptiekind” van heel dichtbij te kunnen zien of zelfs in de 
Dierenweide te kunnen aanraken of aaien. We hebben de 
adoptieouders een foto meegegeven van hun dier, zodat ze er ook 
thuis nog naar kunnen kijken. En ondanks het wat mindere weer  
was deze dag zeker geslaagd en gaan we dat vaker doen. 
 
Diversiteit dieren 
We zijn verder bezig om een wel heel snoezige diersoort in de 
Dierenweide te krijgen, maar we gaan dat nog niet verklappen  
voordat dat ook echt kan gaan gebeuren. We moeten hiervoor met  
de eigenaren van de dieren goede afwegingen maken of dat het ook 
werkelijk haalbaar is. We doen samen met hun ons uiterste best om 
dat mogelijk te maken, dus nog even geduld.  
Mochten we je nieuwsgierig hebben gemaakt dan zou je nu alvast 
kunnen nadenken of de adoptie van zo’n dier niet iets voor jou zou 
kunnen zijn? Je hebt dan wel een echte “special”, maar je zal er snel 
bij moeten zijn !!! Zie www.dierenweideacht.nl/adopteer-een-dier 
 
Camerabewaking 
Een Achtse firma gaat voor ons twee camera’s aanbrengen zodat de 
Dierenweide en de ingang bewaakt kunnen worden door middel van 
camerabeelden. Er zal een bord opgehangen worden dat het terrein 
beveiligd is door middel van cameratoezicht. 
 
Feestelijke opening  
Zoals al eerder is gemeld gaan we de Dierenweide op 5 mei feestelijk 
openen. U bent allen van harte welkom vanaf 14.00 uur tot ca 18.00 
uur. Breng vooral uw kleine kinderen mee, want er zullen met name 
voor hen diverse activiteiten op het terrein aanwezig zijn. Bakkie 
koffie, kopje thee, ranja, potje bier, glaasje wijn, bedenk het maar,  
het zal er zijn voor groot en klein. 
En als ut met het weer dan nog ook een bietje kan, 
maken we er met zun alle un skonne dag van !!! 
 
Tot ziens op 5 mei.  
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Wandelen in de Aanschotse beemden 
het vroegere Achtse buitengebied 

 
 
Ook dit jaar gaan een paar IVN-gidsen uit de buurt weer graag met 
geïnteresseerden wandelen in de Aanschotse beemden.  
Vroeger hoorde dit bij het Achtse buitengebied Aanschot.  
Zo heet het nog altijd, al ligt dit mooie stukje natuur nu ingeklemd 
tussen Blixembosch en de Achtse Barrier.  
 
Vorig jaar vertelden de gidsen over de natuur, het ontstaan van het 
landschap en de geschiedenis van Aanschot. Dit jaar is er elk seizoen 
een wandeling, waarbij ze de planten en dieren belichten die in dat 
seizoen opvallend zijn. 
 
Data: 

 Thema voorjaar   zondag 5 mei 
 Thema zomer   zondag 30 juni  
 Zondag 22 september is het najaar aan de beurt 

 
De wandelingen beginnen om 10.00 uur en duren max. 2 uur. 
Startpunt: einde parkeerterrein aan de Toledolaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVN-gidsen Achtse Barrier-Blixembosch-Eindhoven.  
Van links naar rechts: Jos de Bruijn, Addy van Dijk, Femke Soontiëns 
en Adrie Jüngst. 
 
Meer informatie:  
www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-eindhoven-vessem 
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Kermis, Jeu de Boules, Koningsdag  
Interview ‘familie van der Heijden’ 
 
Op Acht zijn een paar families en vriendengroepen die zo’n beetje 
‘alles’ in ons dorp organiseren. Uw redactie sprak voor deze Kijk op 
Acht met één van hen, de familie van der Heijden.  
Al meer dan 16 jaar organiseren zij de kermis, het Jeu de Boules-
toernooi, activiteiten voor Koningsdag enzovoort enzovoort.  
 
Het zit in de genen 
De wieg van de 8 broers en 3 zussen Van der Heijden stond in één 
van de witte huisjes in de Merwedestraat. Nu wonen er zo’n twee tot 
vier personen in deze woningen, maar in hun jonge jaren woonden  
de Van de Heijdens er zelfs even met z’n 15-en.  
Het grote gezin weerhield moeder Nelly er niet van om tot op hoge 
leeftijd actief te zijn voor Acht. Het lijkt er op dat zij goed kon 
organiseren en dat haar kinderen dat talent erfden. Zoon Nico, 
inmiddels opa, is de ‘aanjager’ van alle activiteiten. “We zagen elkaar 
altijd bij ons ma. Daar gooide ik dan een balletje op. En aangezien de 
bereidheid om mee te helpen bij ons groot is, was het dan meestal 
snel geregeld.” Broer Henk legt uit hoe dat ging.  
“Nico zegt ‘We gaan beginnen’. Dat doen we, want we zijn allemaal 
echte aanpakkers. Ouwehoeren en evalueren doen we ook, maar pas 
als alles weer opgeruimd is”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto: de broers Van der Heijden (januari 2019) 
Boven, van links naar rechts: Nico, Rinie en Peter 
Onder, van links naar rechts: Noud, Adrie en Henk 

 
Het ontstaan van de huidige Kermis 
In 2003 bestond Acht 700 jaar. De Dorpsraad wilde dat vieren met 
een Dorpsfeest en de saamhorigheid in Acht bevorderen. “Het leek 
ons een leuk idee om dan ook een kermis te organiseren. De 
Gemeente was daar namelijk in 1966 mee gestopt. De bedoeling was 
dat we dat één keer zouden doen.  
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Maar die kermis was zo’n succes en iedereen vond het zo leuk dat we 
er mee zijn doorgegaan. We houden het kleinschalig.  
Daardoor kunnen de kinderen overal zelf op af. Iedereen houdt een 
oogje in het zeil en de volwassenen ontmoeten elkaar in de feesttent 
naast de kermis. Heel gezellig en voor sommige mensen een 
jaarlijkse reünie!” 
 
Jeu de Boules-toernooi 
Dat werd al sinds 1989 op Koninginnedag georganiseerd door Gerrit 
Aarts, Tiny van Gestel en Ton van der Heijden. In 1998 wilden zij de 
organisatie overdragen en zeiden ze tegen Nico, dat hij dat vast wel 
leuk zou vinden. “Ach ja, we deden altijd al mee aan het toernooi, dus 
waarom niet. Toen kregen we een koffertje met een draaiboek en 
alles wat we nodig hadden en sindsdien organiseren we het toernooi 
elk jaar op Koningsdag”. De aanleg van de jeu de boulesbaan bij de 
kiosk hebben de Van der Heijdens ook geregeld. “De gemeente zou 
dat doen, maar dat schoot niet op. Enfin, we kennen hier wat mensen 
en bedrijven en die zijn nooit te beroerd om te helpen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jeu de Bouleskar in 1989/1990, Gerrit Aarts en Tiny van Gestel 

 
We gaan beginnen! 
Voor uw redactie was het al snel duidelijk dat de organisatie bij de 
Van der Heijdens draait als een goed geoliede machine. “We werken 
met commissies. Iedereen weet wat ie moet doen”.  
Intussen zijn ook 2 nichtjes actief geworden en altijd helpt Peerke der 
Kinderen. Daar zijn de broers blij mee - en wij vermoeden - u ook.  
 
Uw redactie wenst alle Van der Heijdens en helpers dan ook veel 
succes! 
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Woensdag en vrijdagochtend om 09.00 uur is er bootcamp op het 
veldje aan de Merwedestraat verzorgd door Lotte, trainer bij en 
eigenaar van Zone 51.  
  
De lessen zijn gevarieerd en gezellig, geschikt voor sporters van elk 
niveau. We werken aan kracht, conditie, uithoudingsvermogen en 
coördinatie. Alle spiergroepen worden getraind, je wordt sterker en 
fitter!  
 
Bootcamp is eigenlijk buitenspelen voor grote mensen.  
  
In de gymzaal aan het Veronapad in Eindhoven kun je diverse andere 
trainingen volgen : Boxfit , kickboksen, boksen en High Intensity 
Interval Training. De trainingen zijn laagdrempelig en de sfeer is 
gemoedelijk. Vechtsport hoeft geen machosport te zijn  
maar is wel ontzettend leuk! Ook jij kunt leren boksen of kickboksen 
en daar ontzettend veel plezier aan beleven. Daarbij is het ook nog 
eens goed voor je gezondheid en zelfvertrouwen. 
  
Een proefles is altijd vrijblijvend en gratis.  
Zie je snel!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.zone51.nl                    
zone51eindhoven@gmail.com  

Advertorial 
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Foodtruck festival  
Zaterdag 25 mei 

 
De tweede editie Amb8telijk Acht staat weer voor de deur. 
Na een geslaagde eerste editie vorig jaar mei opent Amb8telijk Acht 
voor een tweede keer haar deuren. Het Foodtruck festival vindt plaats 
op zaterdag 25 mei en wederom op dezelfde mooie locatie: onder de 
bomen bij de kerk, van 12.00 - 23.00 uur.  
 
Dit jaar is de line-up uitgebreid naar 12 foodtrucks, acht daarvan 
bieden allerlei lekkernijen en ambachtelijke gerechten aan. De 
organisatie heeft daarbij rekening gehouden met de wensen van de 
bezoekers. “We hebben veel geleerd van de eerste editie en 
geluisterd naar de feedback van onze bezoekers. Daarbij hebben wij 
goed gekeken naar de diversiteit en geboden kwaliteit van de 
gerechten”, laat de organisatie weten.  
 
Het Foodtruck festival is voor Acht en door Acht. Op 25 mei zullen  
ook foodchef Patrick Cueves en zijn schoonzus Esther aanwezig zijn. 
“Patrick, kandidaat van Masterchef Nederland 2016, staat op Down 
Town Gourmet market met zijn foodbar Spado food en serveert op 
Amb8telijk saté en nasi.  
Esther serveert een killer paella. Wij zijn dan ook verheugd over hun 
deelname”, laat Mirella Freriks weten.  
Enkele andere nieuwe namen zijn Pofferdory, Potten met Ballen, 
Bakkie&Zo, De Kiet BBQ Food en Casa Sabatelli. 
 
“Ook nieuw dit jaar is Doron van de Platenparade én vinyl-dj”, vertelt 
Shenna van der Steen. Als huis-dj’s van Café de Rozenknop in 
Eindhoven weten zij met veel enthousiasme een locatie om te toveren 
in een vinylparty. Dus dat belooft wat!  
Naast Doron speelt ook weer de liveband Handsome Johnny die vorig 
jaar voor veel gezelligheid zorgde.  
 
“Dit jaar wordt Amb8telijk Acht iets grootser opgezet” licht Paddy 
Flanagan toe. “We hebben een nieuwe line-up met nieuwe foodtrucks, 
maar ook ons team is uitgebreid. Zo zijn wij dankbaar dat Bob van 
den Hoogen en Sharon Renders ons komen versterken. Wij gaan 
ervoor om weer een dag te organiseren voor Acht dat voor veel 
gezelligheid, saamhorigheid en verhalen zorgt. En mooi weer 
uiteraard”, lacht Paddy. 
 
Zorg dus dat je erbij bent de 25ste mei van 12.00 tot 23.00 uur. 
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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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Dikkie & Dik kinderopvang 
 
 

 
Meidendisco bij kinderopvang Dikkie & Dik.  
 
Vrijdag 15 maart hebben we een 
fantastische meidendisco gehad. 
De opkomst was geweldig en 
iedereen heeft heel erg genoten. 
Dansen met de dj, lekkere hapjes, 
foto’s maken in de fotobooth en  
je haren laten doen!  
 
Het was een groot succes.  
Volgend jaar weer! 
 
 
 
 
 
 
Speelinloop woensdagochtend 
Wist u dat u van harte welkom bent op woensdagochtend bij de 
speelinloop? Samen met uw kindje spelen en knutselen met andere 
kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.  
Andere ouders en kinderen in de wijk leren kennen onder het genot 
van een kopje koffie! Hoe leuk is dat?  
 

 Waar  op de basisschool in Acht! 
 Wanneer woensdagochtend van 8.45 tot 10.15 uur  
 Voor kinderen van 0 tot 2 jaar en 3 maanden en hun 

 ouder(s) 
 
Ook wanneer uw kindje gebruik maakt van de opvang op andere 
dagen bent u van harte welkom. Helemaal gratis  
 
Meer informatie 
Locatiemanager Lobke Sanders 
E: lobke@dikkie-en-dik.nl 
T (040) 782 01 35 
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Ook een moestuin beginnen? 
Volkstuinvereniging de Leeuw op Acht 

 
 
Wat is er mooier dan na noeste arbeid achterover zakken op een 
tuinstoel en kijken hoe je plantjes groeien en bloeien?  
Samen met anderen tuinieren en genieten van de toch-net-altijd-iets-
groenere tuin van de buurman natuurlijk! In Acht kan dit bij 
'Volkstuinvereniging de Leeuw op Acht'. Er zijn regelmatig percelen 
beschikbaar, van verschillende grootte. 
 
Van maart tot september vindt er elke tweede zaterdag van de maand 
gezamenlijk onderhoud plaats vanaf 10.00 uur.  
Kom gerust eens kijken, de ingang is tegenover Vliststraat 1. 
 
Meer informatie 
Op het terrein: elke 2e zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur  
Of mail naar vv.de.leeuw.op.acht@gmail.com 
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Bedankt gulle gevers 
Hersenstichting  

 
Eind januari zijn 10 enthousiaste collectanten voor de Hersenstichting 
op pad gegaan om te collecteren voor 4 miljoen mensen met een 
hersenziekte. In Acht is € 1088,31 opgehaald. Geld dat wordt gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenaandoeningen zoals, 
beroerte, dementie, autisme, hersentumoren en vele ander 
hersenaandoeningen.  
Namens de Hersenstichting hartelijk dank! 

 

Helpen met collecteren? 
Er komen jaarlijks 160.000 mensen met een hersenziekte bij.  
Daarom hierbij nogmaals een dringende oproep voor nieuwe 
collectanten. Met een paar uur collecteren, kunnen we geheel Acht 
belopen. U kunt zicht opgeven bij:  
Peter van Oosterhout, Lingestraat 17,  tel: 040 - 262 42 53 
Of bij de Hersenstichting in Den Haag, tel: 070 - 360 48 16 of  
via www.hersenstichting.nl 
 

Collectant gemist?  
Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 Den Haag. 

PVGE tennisclub NOGFIT 
 
 
 
Seniorentennisclub NOGFIT, onderdeel van pensioenvereniging 
PVGE, speelt van maart t/m oktober met ongeveer 100 leden op de 
all wheather tennisbanen op de campus van TU/e.  
De club bestaat al meer dan 25 jaar. Op 4 dagen in de week kunt  
u in de ochtend tennissen met actieve en vitale 50-plussers. 
 
De kosten bedragen € 55,00. 
 
Meedoen? 
Wilt u nog fitter worden? Neem dan contact op met: 
Riette Scheerhoorn, tel: 06 -  46 47 29 24 
Pie-ja@hotmail.com 
 
Meer informatie 
Website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub 
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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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Achtse Revue 
 
 
Voorstelling ‘Nu even Niet Nu even Wel’ 
Na vier maanden uitstel hebben er zeven uitvoeringen 
plaatsgevonden van ‘Nu even Niet Nu even Wel’, waarvan de laatste 
op 30 maart gespeeld werd.  
 
Nieuwe productie november 
Normaal gesproken volgt er een periode van rust na een productie, 
maar dit jaar niet. We zijn alweer gestart met de leesrepetities van 
een nieuw stuk dat in november op de planken komt. 
Ook deze keer zal Suzanne van Straten ons regisseren. 
 
We bedanken ons trouwe publiek, vele vrienden en sponsoren en 
hopen u in november weer te mogen verwelkomen bij een komedie 
voor het hele gezin. 
 
Meer informatie 
Kijk dan op www.achtserevue.nl  

Zanggroep Cascade  
zoekt mannen! 

 
 

Heb jij ook goede voornemens gemaakt, zoals ‘meer tijd voor jezelf, 
meer ontspanning, meer plezier maken’ en houd je van zingen?  
Dan is Zanggroep Cascade echt iets voor jou! 

 

Wij zijn een zanggroep (popkoor) met zo’n 35 leden tussen 30-60 jaar 
met een uiteenlopend modern repertoire, begeleid door een eigen 
combo. We repeteren elke woensdagavond in Woensel (Philipshuis, 
Fakkellaan 1, Eindhoven) en treden gemiddeld 1x per maand op.  

 

Op dit moment zijn we op zoek naar bassen & tenoren.  
Lijkt het je wat om te zingen bij de leukste zanggroep van Eindhoven? 
Kom dan gerust eens langs op woensdagavond! 

 

Meer informatie: www.zanggroepcascade.nl of op Facebook.  
Je kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: 
zanggroepcascade@gmail.com. 
 
Tot snel! 
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Heb je last van OVERGEWICHT? 
Doe mee met het 30 dagen Siems 
leefstijlprogramma. 
Een gezond gewicht begint met een gezonde leefstijl! 
Het leefstijlprogramma bevat alles wat je nodig hebt 
om een gezond gewicht te bereiken en weer lekker in 
je vel te zitten. 
Medisch verantwoord en wetenschappelijk 
onderbouwd. 
Wat kun je verwachten: 

- Professionele ondersteuning 
- Makkelijk vol te houden 
- Merkbare en meetbare resultaten 
- Betaalbaar 

www.gezondslankerworden.nl 
Marieke Gijsberts 
Specialist in een gezonde 
leefstijl 
Gezondheidspraktijk Siems 
Rijnstraat 33 in Acht 
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 Open dag: Bloesem kijken  
Hoogstamboomgaard Acht 

 
Beste vrienden, 
  
De bloesemtijd van ons fruit komt er weer aan, waar je van kan 
genieten in onze Monumentale Hoogstamboomgaard Acht. 
  
Op zaterdag 13 en 20 april van 10.30 -  12.30 uur hebben we open 
dag.  
De poort is bij de kruising Gebroeders Ganslaan en Jo Goudkuillaan, 
nabij de Boschdijk in Acht.  
 
Te zien zijn: 
 

 350 fruitbomen en struiken 
 hoog/laagstam appel, peren, kersen, pruimen, moerbei, 

krieken, kweepeer, hazelnoten, walnoten, perzik, 
merkaton, nectarine en mispel bomen; 

 klein fruittuin met druiven, vijg, framboos, kruisbes, rode, 
zwarte, blauwe, witte en Japanse wijnbes; 

 geheel omringd door 600 meter beuken en verbeterde 
meidoornhaag, bloemstroken ter verhoging van de 
biodiversiteit; 

 vele vogels, konijnen en klein wild zoals vossen; 
 bloempotten met stro voor oorwormen ter bestrijding van 

luizen, honingbijenkasten en insectenhotels. 
 
Hopelijk gaat het niet meer vriezen zodat we weer een royale oogst 
krijgen. Behalve voor eigen gebruik wordt het fruit gebruikt voor de 
publiekspluk dagen (sept. en okt.), fruitsap persen en voedselbank 
Eindhoven.  
Laat even horen of je zaterdag 13 of 20 april van 10.30 tot 12.30 uur 
komt (hans.wijnen10@outlook.com) en breng gerust je kinderen, 
familie, vrienden, kennissen en andere natuurliefhebbers mee. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hans Wijnen  
Stichting Hoogstam Boomgaard Acht 
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Nieuws uit het onderwijs 
Basisschool St. Antonius Abt 

 
 
We kunnen met een tevreden blik terugkijken op de afgelopen 
periode. We kregen een lovende uitslag van de inspectie,  
hadden een geweldige dansshow in het Parktheater en de 
Koningsspelen waren een groot succes. 
 
Zeker trots op de mooie beoordeling en waardering van de inspectie. 
Voor de zorg/passend onderwijs scoorden wij een goed, voor 
kwaliteitszorg ook een goed en voor het brede aanbod een ruim 
voldoende. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar samen 
klaren we de klus.  
 
De dansshow in het Parktheater van 25 maart was een groot succes, 
de zaal helemaal uitverkocht! Alle dansstijlen kwamen voorbij en wat 
een prachtige outfits. Met als klap op de vuurpijl een dans met het 
gehele team.  
 
Voor nu nog een weekje aan de slag en dan samen Pasen vieren,  
wat zullen we zoeken. Hopelijk heeft de Paashaas ze niet al te goed 
verstopt. De school gaat met Pasen 2 weken dicht om lekker vakantie 
te houden. Als op maandag 6 mei de deuren weer opengaan 
beginnen we aan de laatste periode op school.  
 
Schoolkamp, toetsen, leerlingbespreking, evaluaties, rapporten en  
nog veel meer dingen die we aan het voorbereiden zijn. Vaak ook 
samen met ouders (van de o.v. zitten we in werkgroepen) om leuke 
activiteiten voor onze kinderen te organiseren, zoals bijvoorbeeld het 
schoolreisje. Maar onze “ouderbedankochtend” op 26 juni  
organiseren we vóór onze hulpouders, want al die: flitsers, 
creatievelingen, taxichauffeurs, m.r. leden en nog veel meer, 
verdienen het zeker om eens door de leerlingen verwend te worden.  
 
We houden u op de hoogte via de schoolsite en facebook. 
 
Meer informatie, aanmelden 
Bij vragen of aanmeldingen van nieuwe kinderen,  
neem dan contact op met de directeur, Geert van Stiphout. 
 
Namens het team, basisschool St. Antonius Abt. 
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Vakantieservice  
door de Buurtpreventie Acht 

 
 
Vakantieservice groot succes in Acht! 
Sinds vorig jaar is de buurtpreventie Acht begonnen met het 
aanbieden van de vakantieservice. Door het gewenste resultaat 
bieden wij ook voor 2019 deze service aan. 
Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes 
gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. Daarom zorgt u 
natuurlijk voor maatregelen om inbraak te voorkomen, zoals goed 
hang- en sluitwerk, ramen en deuren op slot, en de verlichting door 
middel van tijdschakelaars aan.  
 
Het Buurtpreventieteam Acht biedt nu ook de vakantieservice aan; 
tijdens de surveillance houden wij tijdens uw afwezigheid een extra 
oogje in het zeil (woning, garage en auto’s). 
 
Veel bewoners zijn al bekend met deze service. Mocht het u zijn 
ontgaan dat wij deze dienst aanbieden: u kunt zich hiervoor ook 
aanmelden omdat het toch een vertrouwder gevoel geeft als er 
regelmatig extra aandacht is voor uw verlaten woning.  
Zodra uw woning is gecontroleerd laten wij een berichtje achter. 
Wanneer we vreemde zaken ontdekken, geven we dit meteen door 
aan het waarschuwingsadres. 
 
Aanmelden voor de vakantieservice 
We bieden de vakantieservice het hele jaar aan. Wilt u hier gebruik 
van maken, stuur dan een mail met de data dat u afwezig bent en wie 
we moeten informeren als dat nodig is.  
Dit kan gericht worden aan buurtpreventieacht@gmail.com onder 
vermelding ‘vakantieservice’. De coördinatoren nemen dan contact 
met u op. De service is gratis. 
 
Financiële steun 
Donaties worden uiteraard zéér gewaardeerd, niet in contanten  
maar via het bankrekeningnummer:  
NL 75 ABNA 057 26 85 270 t.n.v. A. Siepel-Arentzen,  
onder vermelding van “BP8 Vakantieservice”. 
  
Met vriendelijke groet, 
Team Buurtpreventie Acht 
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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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TennisVereniging Prinsejagt 
 
 
 

Nieuw: ‘padel’ 
TennisVereniging Prinsejagt introduceert als eerste club in Eindhoven 
de populaire racketsport ‘padel’. Op 28 april vindt de officiële 
feestelijke opening plaats. Met 2 hypermoderne glazen ‘kooien’ speelt 
de club in op de toenemende belangstelling voor  
deze snelst groeiende sport ter wereld die ook in Nederland snel  
aan populariteit wint.  
 
Padel, dat in de jaren zestig in Acapulco ontstond en in Spanje en 
andere Zuid-Europese landen al jaren tot de grootste sporten van  
het land behoort, combineert elementen van tennis en squash. Deze 
racketsport, die wordt gespeeld met speciale padelrackets en -bal,  
is zeer laagdrempelig omdat men geen training nodig heeft om de 
techniek onder de knie te krijgen. Een half uur is meestal voldoende 
om gevoel voor het spel te krijgen. 
 
Padel wordt gespeeld in koppels van 2 tegen 2 in een vrijwel geheel 
glazen ‘kooi’. Samenwerking is daarom een must. De bal mag zowel 
voor als nadat deze het glas heeft geraakt geslagen worden.  
Omdat padel bovendien niet wordt gedomineerd door kracht,  
snelheid of techniek is de sport voor iedereen mogelijk.  
 
Bedrijvencompetitie 
Buiten de reguliere competitie waarvoor lidmaatschap van de KNLTB 
vereist is, wil Prinsejagt de bedrijven in en om Eindhoven uitnodigen 
om deel te nemen aan haar bedrijvencompetitie. Hiervoor is geen 
lidmaatschap benodigd en voor padelrackets en -ballen wordt 
gezorgd. Er is plaats voor slechts 8 bedrijven, waarbij er  
gedurende 8 vrijdagavonden in 2 poules gespeeld gaat worden.  
 
Tot eind mei geeft TV Prinsejagt elke dinsdagavond geïnteresseerden 
in Eindhoven en omstreken gelegenheid om vrijblijvend kennis te 
maken met de sport.  
Aspirant beoefenaars zijn van 19.30 tot 22.00 uur welkom.  
Voor padelrackets en -ballen wordt gezorgd.  
 
Meer informatie 
padel@prinsejagt.nl  
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  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: dinsdag 28 mei voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op  14 juni. 
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. 

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

 
April 
 12 Kijk op Acht 2 komt uit 
 13 SJB: paasknutselen 
 13 Popkwis 
 13 Bloesem kijken  
   Boomgaard Acht 
 14 Tentoonstelling  
   “Acht in de krant” 
 17 GGZ lente wandeling 
 17 Dorpsraad vergadering 
 18 Buurkracht Zonnepanelen 
 20 SJB: paaseieren zoeken 
 20 Bloesem kijken  
   Boomgaard Acht 
 24 Buurkracht 040 energie 
 24 GGZ beekloop 
 27 Koningsdag Jeu de boules 
 28 Opening padelbanen  
   TV Prinsejagt 

 
 
 

  
Mei 

 4 Dodenherdenking 
 5 Feestelijke opening  
  Dierenweide 
 5 IVN wandelen  
  Aanschotse Beemden 
 25 Amb8telijkAcht 
   (Foodtruck) 
 25 SJB: Sprookjesspeurtocht  
  
Juni 
 15 SJB: zomerknutselen 
 29 SJB: bingo 
 30 IVN wandelen  
  Aanschotse Beemden 
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