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Van de redactie:

Klein maar fijn
Ook dit keer heeft uw redactie een foto van lang geleden gekozen
voor de ‘cover’ van uw Dorpsblad.
Twee schoolmeisjes staan er op, in 1938. Het grootste meisje is
Paula van Bijsterveld, de kleinste is haar zusje Pita. Ze woonden met
hun ouders in een klein huisje aan de andere kant van de spoorlijn bij
de Waalstraat. Ook voor Paula en Pita was de zomervakantie rond
deze tijd voorbij. Elke dag liepen ze weer naar de meisjesschool.
In de ‘vakantie’ hadden ze geholpen met de oogst en de vele klusjes
rondom het huis. ‘Vakantie vieren’ en ‘vrije tijd’ waren begrippen
die in 1938 nog niet uitgevonden waren.
Behalve… met de kermis. Zo vaak als mogelijk was gingen de
meisjes naar de kermis. Voor de toenmalige jeugd, dé plek toen om
je toekomstige man of vrouw te ontmoeten. Zo’n bezoekje aan de
kermis was een soort van ‘daten’ dus.

Ook kijken we uit naar het resultaat van de verbouwing van ‘de
lunchroom-ijssalon’ op het Dorpsplein tot een heuse Italiaanse
pizzeria. In het weekend van 13 en 14 september, zo hoorde uw
redactie uit welingelichte bron, hoopt eigenaar Nando van de familie
Amato (niet Amata zoals in de vorige uitgave is vermeld) open te
gaan en kunnen we er weer een ijsje gaan eten.
Duurt het wat langer of wordt u een beetje ongeduldig, wandel dan
eens naar een ander mooi plekje in Acht. Loop vanaf Dorpsplein de
Cor Gehrelslaan, tot de hoek met het Haringvliet. Aan de voet van de
boom kunt u dan een klein maar fijn minituintje bewonderen. Terwijl
de andere tuingedeeltes aan de straatkant totaal verdord of
verdwenen zijn, ging dit tuintje steeds meer en steeds kleurrijker
bloeien. Uw redactie werd er vrolijk van en ging te rade bij Sien,
die dit wondertuintje bijhoudt. Haar geheim: elke dag een beetje
aandacht en de plantjes pas water geven als de zon onder is.
Een mooi initiatief, dat tuintje. Samen met alle andere initiatieven
waarover u in dit blad leest zorgen ze ervoor dat Acht een klein
maar fijn dorp blijft! We hopen dat dit alles u inspireert en wensen u
een mooie nazomer en herfst toe!
Kopij voor de volgende uitgave kunt u mailen tot 29 oktober 18.00 uur.
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Wist u trouwens dat er op de dierenweide ook volop ‘gedate’ is?
Bij de alpaca’s met het doel om zwanger te raken. Mochten de ‘date’
en de daad gelukt zijn, dan worden de alpaca’s volgende zomer
moeder. Bij hen duurt de zwangerschap namelijk bijna een jaar.
Uw redactie kijkt al uit naar het resultaat!
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Activiteiten

Stichting Jeugdbelangen Acht
Wij hebben het komende schooljaar weer leuke activiteiten op de
planning staan. We hebben er zin in! 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. Aanmelden kan
tegenwoordig heel makkelijk via onze website of per mail (zie
onderaan). Alvast bedankt!
Rabobank Clubkas Campagne
Dit jaar doen wij weer mee. Ieder lid van de Rabobank mag zijn/haar
stem uitbrengen op je favoriete club/vereniging. Wij zouden blij zijn
met uw steun. Alvast bedankt!
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Onze komende activiteiten:
Zaterdag 14 september: Bingo!!!!!
Altijd een groot succes! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen
van 18.30 tot 19.30 uur komen voor de plaatjesbingo.
Van 19.45 tot 20.45 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt.
Kosten hiervoor zijn € 2,50. Aanmelden is verplicht en kan via
onze website.
Zaterdag 12 oktober: Minidisco
Voor alle peuters en kinderen van groep 1 t/m 4 zetten wij weer
de leukste dansliedjes op. Kom je danskunsten vertonen in het
Dorpshuis van 18.30 tot 19.30 uur. Alle kinderen krijgen wat te
drinken en iets lekkers. Entree is € 2,- per kind.
Maandag 11 november: Lampionoptocht
Een activiteit voor het hele gezin. Om 19.00 uur vertrekken wij,
onder leiding van Sambaband Banda da Luz voor een
wandeling door Acht. Vergeet je lampion niet mee te nemen.
Deelname is gratis. Verzamelen bij de kiosk.
Zaterdag 16 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 30 november: Knutselen (groep 3 t/m 6), 14.30 uur
Meer informatie en aanmelden voor activiteiten:
Via www.sjbacht.nl of mailen: jeugdbelangen@sjbacht.nl
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Zin in een buitengewoon dagje in het
groen?
Landgoed De Grote Beek

Zondag 22 september is iedereen tussen 11.00 – 16.00 uur van harte
welkom op het gratis en alcoholvrije ‘Vanstreek Festival’ op Landgoed
De Grote Beek van GGzE. Cliënten, vrijwilligers en medewerkers
van GGzE organiseren deze derde editie van dit ‘buitengewone’
evenement. Het is gericht op activiteiten in de natuur voor gezinnen
met kinderen tot en met 14 jaar.

Prachtig landgoed
GGzE heeft haar prachtige landgoed De Grote Beek al vele jaren
opengesteld voor publiek om er te wandelen en te fietsen.
Het Vanstreek Festival is een moment om daarvan te genieten en
bevordert tegelijk de integratie van mensen met een afstand tot de
samenleving. In samenwerking met een aantal organisaties wordt
het evenement gedragen door cliënten en vrijwilligers van GGzE.
Meewerken aan het festival is belangrijk voor cliënten.
Voor hen is je bezoek een geweldige pluim op hun werk. We nodigen
iedereen daarom van harte uit.
Locatie
GGzE - De Tuin, Dr. Poletlaan 69, vlakbij de ingang aan de Anthony
Fokkerweg van GGzE - De Grote Beek.
Meer informatie:
Kijk op www.ggze.nl/vanstreek of volg GGzE op Facebook en
Instagram.
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Wat kun je verwachten?
Op het prachtige Landgoed De Grote Beek biedt GGzE op deze dag
vele smakelijke en vermakelijke activiteiten voor een breed publiek.
Kinderen kunnen zich vermaken met het bouwen van een hut,
het versieren van poffertjes, schminken, tokkelen, muziek maken,
imkeren en meer.
Benieuwd naar de rest van het landgoed? Stap dan in de trekkertram
en ontdek het! Ook is er bijzonder ijs, kunnen ouders luisteren naar
‘Vanstreek-ervaringsverhalen’ en kunnen de kids naar
voorleessessies van ‘Toen en Hier Eindhoven’.
Wil je liever even niets doen in het groen en een lekker kopje koffie
drinken dan verwennen de GGzE-deelnemers van Cafeïne Dealers
je met hun eigen gebrande en gezette koffie.
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Nagel Salon
“My Wish”
Manicure, acrylnagels en
gellak
Haringvliet 22
5626 CJ Eindhoven
06 - 46 09 52 57

Dorpskwis Acht
Een goeie buurman is…..
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…misschien wel dat laatste plaatje dat je zoekt om
de 4 duo’s compleet te krijgen!
Of misschien kan die goeie buur(man) je helpen aan een ander
plaatje dat mist.
Want dat is nou juist zo leuk aan de Dorpskwis: Je strijdt tegen elkaar,
door elkaar op te zoeken en elkaar zelfs te helpen. Dat is nog eens
een mooie dorpsgedachte!
En als iedereen is uitgestreden, dan kletsen, borrelen en feesten we
gezellig nog wat na. De strijd is zaterdag 21 september vanaf
18.30 uur (en eigenlijk al in volle gang!).
Feesten doen we daarna, op zaterdag 5 oktober vanaf 20.00 uur in
het Dorpshuis.
Wij wensen alle kwisteams heel veel plezier en succes natuurlijk!
Dorpskwisteam 2019

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
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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/

IVN najaarswandeling

Aanschotse beemden,
het vroegere Achtse buitengebied
Op zondag 22 september gaan enkele IVN-gidsen uit de buurt weer
met geïnteresseerden wandelen in de Aanschotse beemden.
Vroeger hoorde dit mooie stukje natuur bij het Achtse buitengebied
Aanschot. Zo heet het nog altijd, al ligt het nu ingeklemd tussen
Blixembosch en de Achtse Barrier.
Als thema geven de gidsen dit jaar de wandelingen ‘het seizoen’ mee.
Ze belichten planten en dieren die in deze tijd van het jaar opvallend
zijn of waar iets interessants of leuks over te vertellen is.
We zullen deze keer ook een bezoek brengen aan een bijenhouderij.
Locatie, datum en tijd
Zondag 22 september, thema ‘het najaar’
De wandelingen beginnen om 10.00 uur en duren max. 2 uur.
Startpunt: einde parkeerterrein aan de Toledolaan
Meer informatie:
www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-eindhoven-vessem
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Dorpsraad

23 september Openbare Dorpsraadsvergadering
In de vergadering op maandag 23 september 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 'Acht Digitaal' (acht.nl).
De vergadering start om 20.00 uur.
Na de vergadering kan er natuurlijk, onder het genot van een drankje,
weer gezellig nagepraat worden.
We hopen jullie op deze avond weer in het dorpshuis te mogen
begroeten.
Voor vragen en tips mail naar: dorpsraad@acht.nl
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Nieuws Buurtpreventie Acht

Vakantieservice groot succes!
We bieden het hele jaar door onze vakantieservice aan.
De buurtpreventen besteden extra aandacht aan uw woning/garage/
auto tijdens uw afwezigheid. Het resultaat van dit zeer intensief
surveilleren is er naar. Er vond geen enkele woninginbraak plaats
in de schoolvakantie! De service is gratis, maar ook dit jaar hebben
we weer vele welkome donaties mogen ontvangen.
We willen de gulle gevers hier graag hartelijk voor bedanken!

Whatsapp-groep
Je kunt ook bijdragen aan de veiligheid op Acht, door je aan te sluiten
bij onze Whatsapp-groep. De ervaring leert dat meldingen van
buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid. Ook zorgt het voor het
sneller doorgeven van verdachte situaties aan andere wijkbewoners
en aan de Buurtpreventie.
Opgeven voor whatsapp, vakantieservice, buurtprevent
Wil je je aansluiten bij de Whatsapp-groep, stuur dan een mail met
je voor- en achternaam, adres en mobiele nummer. Het gaat alleen
om serieuze berichten over verdachte situaties of andere relevante
gebeurtenissen.
Opgeven vakantieservice: stuur dan een mail onder vermelding van
‘vakantieservice’ en geef daarbij de data aan dat u afwezig bent
en wie we moeten informeren als dat nodig is.
We nemen dan contact met u op.
Meer informatie
Team Buurtpreventie Acht, buurtpreventieacht@gmail.com
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Nieuwe vrijwilligers gezocht!
Ons team kan nog versterking gebruiken. Als je ook wil bijdragen aan
de veiligheid in ons dorp, meld je dan per mail bij ons aan. Iedereen is
welkom als vrijwilliger, mits 18 jaar of ouder. Je loopt of fietst altijd met
twee personen en ook altijd wanneer het jou uitkomt. Er wordt wel
verwacht dat je regelmatig tijd maakt en je inzet als vrijwilliger.
Je krijgt regelmatig briefings en informatiebijeenkomsten met de
wijkagent en collega-vrijwilligers, zodat je weet wat er speelt in ons
dorp. De Buurtpreventen (vrijwilligers) zijn verzekerd via de gemeente
en krijgen de nodige begeleiding en cursussen.
We kijken uit naar je aanmelding!
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Dierenweide Acht

We mogen met onze dierenweide niet klagen over de aanloop.
We hebben gemerkt dat de mensen de weg naar de op zaterdagmiddag opengestelde dierenweide steeds beter kunnen vinden.
Nog steeds zijn we op zoek naar vrijwilligers die net als de leden van
onze stichting een uurtje of drie op een woensdag-, zaterdag-, of
zondagmiddag vrij kunnen maken om hand en spandiensten te
kunnen verrichten. Er is altijd wel iets te doen!

Vrolijk nieuws
Er werden 4 jonge geiten geboren in juni en juli, een geitje en
3 bokjes. Het geitje en het eerst geboren bokje, gaan we behouden.
De andere twee bokjes zullen naar een andere locatie gaan.
Verder hadden we 7 jonge loopeenden, verdeeld over 2 nesten,
hiervan zullen we de woerden niet kunnen houden. En in september
zal tijdelijk een damhertbok in de wei komen om, als alles goed gaat,
voor nageslacht te zorgen.
De alpaca’s zijn ondertussen ook gedekt.
Rond deze tijd volgend jaar (!) kijken eigenaren Inge en Jeroen
waarschijnlijk naar hun nieuwe aanwinst.
Opslagruimte / dierenverblijf / verfraaiingen
De uitbreiding van het werkgebouw en dierenverblijf zijn nagenoeg
gereed. Verder is een nieuw klim- en speeltoestel voor de geiten
aangeschaft, een nieuwe voederruif en een vogelvoederhuis. Dit alles
is hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door de verleende subsidie van de
SLLE (Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven).
Meer informatie
Kijk op facebook of mail aan dierenweideacht@gmail.com
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Dierenpopulatie
Het was tot op heden een woelige zomer met ups en downs.
We hebben helaas onze witte geit verloren en ook een gans en een
witte jonge loopeend. Het is moeilijk om hierbij oorzaken aan te
geven, bij “levende have” heb je nou eenmaal te maken met verloop
in de populatie, hoe vervelend dat ook is. Het blijft belangrijk dat
bezoekers goed voedsel aan onze dieren geven, dus geef geen
beschimmeld of bedorven voedsel.
Alle geiten zijn Q-koorts geënt en maandelijks wordt de gezondheid
van de dieren in opdracht van de gemeente gecontroleerd.
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Kinderdagverblijf Dikkie & Dik
De zomervakantie is weer voorbij en na een fijne vakantie zijn wij op
woensdag weer gestart met onze (gratis) Speelinloop bij
kinderdagverblijf Dikkie & Dik.
Deze organiseren wij voor alle kinderen van 0 tot 2,3 jaar.
Waar: op de basisschool in ons BSO lokaal
Wanneer: elke woensdag 8.45 uur tot 10.15 uur (niet in vakantie)

Kom je spelen samen met mama, papa, opa, oma, tante, oom?
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Locatiemanager
Lobke Sanders
Meer informatie
E: lobke@dikkie-en-dik.nl
T: 040 - 78 201 35
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Wist u dat????
Wij een derde BSO groep
gaan openen in de
basisschool genaamd Azen
Acht! Deze groep zal
geopend zijn vanaf 21
oktober, na de herfstvakantie.
Azen Acht zal geopend zijn
op maandag, dinsdag en
donderdag.
We zijn hard aan het werk om
alles op tijd in orde te hebben
voor de opening.
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8toberfest
28 september, 14.08 uur Dorpshuis Acht
Vorig jaar was de 1ste editie van het 8toberfest, een feest dat voor
herhaling vatbaar was. Gehuld in klederdracht grote pullen bier
drinken aan lange tafels met muzikale omlijsting door een Tirolerband,
Duitse schlagers en een DJ. Dit alles in een gezellige tent bij het
dorpshuis. Dat is in een notendop het 8toberfest, dat op zaterdag
28 september 2019 op Acht losbarst.
Om 14.08 uur precies zal de voorzitter van de Dorpsraad van Acht
de eerste literpul (Maß) tappen en daarna de woorden ''O'zapft is''
uitroepen, Beiers dialect voor ''het is getapt''. Hij zal waarschijnlijk
gekleed zijn in lederhosen. Want 8toberfest wordt, evenals zijn grote
broer in München, een feest van de traditie.

Reserveren
De tent heeft een beperkte capaciteit dus als je zeker wilt zijn van een
plaatsje aan een van de lange tafels, reserveer dan (maximaal 4
plaatsen) via de link op onze facebookpagina fb.me/krachtopacht en
natuurlijk via de website www.acht.nl.
Meer informatie
Stuur daarvoor een mailtje aan krachtopacht@outlook.com
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Het hele feest is omgeven met tradities. Bezoekers zitten aan lange
tafels in de biertent, waar het gerstenat rijkelijk vloeit in pullen van
een liter. Traditionele blaaskapellen zorgen overdag voor de muziek;
in de avond is er ook ruimte voor wat modernere geluiden.
In Noord-Brabant valt veel te kiezen voor wie op zoek is naar een
avondje schlagers, pretzels, braadworst en bier. Maar diegenen die
München te ver vinden kunnen voor zo’n gezellig feestje ook
op Acht terecht!
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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

Kerknieuws

Zondag

Als je op zondag de mensen vraagt waarom ze naar de kerk komen,
krijg je verschillende antwoorden. De één komt voor de
eucharistieviering, de ander vooral voor de goede preken van de
pastores, een derde om even een moment van rust te vinden.
We leven in een hectische tijd, waarin veel van ons wordt verwacht.
Werk, zorg voor kinderen, sporten, een sociaal leven. Soms lijkt er
geen rustpunt meer in ons dagelijks bestaan te zijn. We rennen maar
door, en dat schijnt er ook echt bij te horen, want wie het niet druk
heeft, die doet iets niet goed.
Maar wij mensen zijn niet gemaakt om altijd maar door te gaan.
Op z’n tijd zullen we toch even een stapje terug moeten doen.
De batterij op moeten laden.

En waarom niet in de kerk? Een uur rust op zondagmorgen.
Luisteren naar mooie bijbelverhalen, een goede preek en kijken
naar de vele rituelen die de kerk rijk is.
Bent u er niet (zo) vertrouwd mee? U bent van harte welkom
om samen met anderen te komen vieren in onze kerk.
Elke zondagmorgen staan de kerkdeuren uitnodigend open.
Kom eens binnen en kijk en ervaar.
Mogen wij u binnenkort een keer begroeten?
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker
Meer informatie
Kijk daarvoor op www.petrus-ehv.nl
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De vakantieperiode is daar natuurlijk heel geschikt voor en ik hoop
dan ook van harte dat u een hele ontspannen vakantie heeft gehad.
Maar we zouden elke dag of op z’n minst elke week een moment van
rust moeten inbouwen.
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Advertorial

Voet-enkel-knie-heup- of rugklachten?
Belemmeren deze klachten uw dagelijks functioneren?
Heeft u bijvoorbeeld last bij het wandelen met uw hond, bij het
boodschappen doen, of bij het sporten? Bent u op zoek naar
een oplossing voor uw klachten?
Maak dan een afspraak bij Podotherapie Restiau, dé specialist
voor loop- en voetproblemen!
Onze ervaren en gediplomeerde podotherapeuten werken nauw
samen met andere beroepsgroepen zoals fysiotherapeuten,
manueel therapeuten, osteopaten, huisartsen, etc. Hierdoor kunnen
we u optimaal behandelen en komen we snel tot het doel van de
behandeling, namelijk uw klachten op korte termijn verhelpen.
Vaak is een combinatie tussen verschillende behandelingen de
sleutel tot succes.

Is uw interesse gewekt?
Onze praktijk is gevestigd in de wijk Achtse Barrier in het Medisch
Centrum Artois, Artoislaan 9, 5627 JB Eindhoven.
U vindt ons ook in Voetcentrum Eindhoven in de wijk Blixembosch,
Wildeman 18, 5629 KH Eindhoven.
Wij hebben geen lange wachttijden, dus een afspraak is snel
gemaakt. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-19015686.
Graag tot ziens!
Team Podotherapie Restiau
Meer informatie:
www.podotherapierestiau.nl
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Wij hebben de afgelopen jaren goede resultaten bereikt
o.a. bij de behandeling van hallux valgus (scheefstand grote teen)
en hielspoorklachten. En inderdaad, u kunt bij ons ook terecht voor
steunzolen. Maar wij hebben zoveel meer te bieden dan alleen zolen.
Denk bijvoorbeeld aan een goed (sport)schoenadvies, taping, dry
needling, vilttherapie, compressiekousen of het maken van een
teenstukje.

Zaterdag 26 oktober viert Acht weer Halloween

Deelnemen aan de tocht:
Ben jij tussen de 2-14 jaar en wil je graag meedoen aan de Trick or
Treat tocht? Meld je dan aan door een mail met je naam en leeftijd te
sturen naar: partycreeps8@gmail.com.
Deelname bedraagt € 1,00 per kind. Inschrijven kan uiterlijk tot
zondag 6 oktober. Echter, wacht niet te lang want vol = vol !!!
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Helpen met de organisatie & decoratie:
Vind je het leuk om het Partycreeps team met vrijwilligers te
ondersteunen bij het organiseren en/of decoreren van dit festijn?
We zijn ontzettend blij met je hulp! Laat het ons weten!

De routes
We krijgen regelmatig vragen over de verschillende routes door Acht.
In het verleden hadden we vier verschillende routes, dit hebben we
vorig jaar teruggebracht naar drie routes langs de straten waar elk
jaar de meeste huizen de Halloween flyer zichtbaar voor het raam
hadden hangen. Hiermee geef je aan dat de kinderen welkom zijn
om aan te bellen voor een lekkere verrassing. Zoals het er nu uit ziet
hanteren we dezelfde 3 routes als vorig jaar.
Woon je niet langs deze routes?
Maar vind je het wel leuk om de kinderen te verrassen?
Zoek dan een plekje langs een van de routes en wacht daar de
groepjes kinderen op, dit kan bijv. met een auto (trunk or treat) ,
op een stoel met een vuurkorfje erbij of zet met een groepje buurtjes
een partytentje op en kleed deze griezelig aan. Kortom verzin iets
leuks en doe g(ri)ezelig mee als Achtenaren onder elkaar! Je hoeft
dit niet vooraf te melden echter als je dit wel doet kunnen we je
informeren over de route, de vertrektijden en het aantal (groepjes)
kinderen.

Partycreeps Acht op Facebook
Volg Partycreeps Acht
via Facebook en blijf
op de hoogte van alles wat met
Halloween op Acht te maken
heeft.
Hier worden onder andere de
routes bekend gemaakt en we
posten creatieve ideetjes voor
het maken van spannende treats
en decoraties.
Na afloop worden hier ook alle
foto’s geplaatst die tijdens de tocht
zijn gemaakt.
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Meer informatie, aanmelden als deelnemer of vrijwilliger
partycreeps8@gmail.com
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Even voorstellen
Interview wijkagent
Misschien heeft u hem al een keer rond zien rijden op zijn fiets
of scooter door het dorp. Sinds 26 augustus is Ronald Vinck de
nieuwe wijkagent op Acht.
Ronald zit al 18 jaar bij de politie. Hij heeft veel in de noodhulp
gewerkt. Dat houdt in dat de meldkamer hem er op uit stuurde naar
112-meldingen. Hij heeft gewerkt in Geldrop, Helmond-centrum, Best
en in Eindhoven en nu in Acht.
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Ronald: ,,Ik heb er veel zin in. Ik heb nu een eigen wijk en ben
enthousiast om die te leren kennen en kennis te maken met de
mensen, maar eerst het gebied verkennen.”
De functie is voorlopig voor 1 jaar, dan wordt bekeken of het een
vaste benoeming wordt. Een en ander heeft te maken met de interne
invulling van vacatures bij de politie.
Ronald is te bereiken via telefoonnummer: 0900-88 44 of via
www.politiepunt.nl en dan Acht aanklikken.
Maar u kunt hem gewoon aanspreken in het dorp, waar hij regelmatig
te vinden zal zijn.
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Achtse Revue

Voorstelling ‘Scheidziek’
Na een welverdiende vakantie hebben we de repetities voor onze
voorstelling ‘Scheidziek’ hervat. Omdat we dit jaar 2 stukken spelen is
het u wellicht even ontgaan dat er binnenkort alweer uitvoeringen zijn.
Ondanks het drukke toneeljaar hopen wij weer op veel bezoekers.
Kaarten
Het is al mogelijk om kaarten te reserveren door € 9,- per kaartje over
te maken naar NL57 RABO 0113733178 t.n.v. de Achtse Revue.
Vermeld hierbij de datum van de voorstelling, aantal kaarten en
emailadres. U ontvangt dan een bevestigingsmail.
De voorverkoop in het Dorpshuis is op
6, 13 en 20 november van
19.00 uur tot 20.00 uur.
Ook zijn er vanaf 8 november kaarten te
verkrijgen bij ‘Bloemenmaatje’.

Nieuwsgierig naar de Achtse Revue?
Kijk op onze website www.achtserevue.nl.
Volg ons op facebook en instagram.
Speeldata:
Vrijdag
22 november om 20:00*
Zaterdag 23 november om 20:00
Zondag
24 november om 14:00
Woensdag 27 november om 20:00
Vrijdag
29 november om 20:00
Zaterdag 30 november om 20:00*
* Sponsoravonden á € 20,- enkel via achtserevue.nl
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‘Scheidziek’
Het stuk, geschreven en geregisseerd
door Suzanne van Straten, is een
kostelijk stuk met vele herkenbare
situaties.

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
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Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74

Mooie opbrengst collecte 2019

Longfonds

De opbrengst van de collecteweek van 13 t/m 18 mei voor het
Longfonds in Acht is uitgekomen op een totaal bedrag van € 544,94.
Namens het Longfonds allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Collectanten volgend jaar
Kent u iemand die ook graag zou willen collecteren voor het
Longfonds stuur dan een mailtje naar: jacquelinewithaar@gmail.com
Jacqueline Withaar
Organisator Collecte Longfonds in Acht
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Vermist

tamme valkparkiet
Op 21 juli j.l. is mijn tamme valkparkiet
weggevlogen.
Hij is 11 jaar oud, heeft een blauwe ring
om zijn pootje en heet Luca.
We hopen dat hij bij iemand binnen zit en
willen hem heel graag terug.

Mocht u hem hebben gevonden graag
bellen naar:
06 – 464 02 004.
Alvast bedankt
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Antonius
Dagbesteding
Ook zin om een keer te bewegen op muziek, samen de krant te lezen,
creatief bezig te zijn of een spelletje te doen? Het kan hier in Acht bij
de dagbesteding van het Antonius.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
hebben Eric Dohmen en Ingrid Diender met de hulp van vrijwilligers
een heel afwisselend programma.
De dagbesteding is voor senioren die graag een keer een praatje
willen maken met leeftijdsgenoten en samen een activiteit willen doen.
Eric: ,,Tijdens de activiteiten kijken we naar de behoefte en
mogelijkheden van de deelnemer. We willen de zelfredzaamheid
zoveel mogelijk behouden met aandacht voor het persoonlijke
verhaal.”
Waarom is het een aanrader? Hannie Tulkens een vrijwilliger van het
eerste uur: ,,Het alternatief is om thuis te blijven zitten, dan duurt de
dag 3x zo lang. Hier zijn we samen bezig en delen vreugde en
verdriet met elkaar.”
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Denkt u, dit is wel wat voor mij, neem dan contact op met het Antonius.
Zij leggen uit hoe het in zijn werk gaat. Wie wil, kan een keer een dag
meedraaien, maar dan wel graag van te voren contact opnemen met het
team.

Antonius
Amstelstraat 112
Tel. 040-262 12 65
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‘Natuur door handen vertolkt’

Expositie Dorpshuis, 3 november

Drie kunstenaars hebben hun liefde voor de natuur plus hun creatieve
vaardigheid gecombineerd.
Dit hebben ze, ieder op hun eigen wijze, zichtbaar gemaakt in
spannende beelden.
Prachtige kunst gemaakt door 3 mensen met 3 verschillende
materialen: natuurfotografie, schilderkunst en beeldhouwen.
Dit alles is te bewonderen op de expositie in Acht.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

zondag 3 november
11.00 - 17.00 uur
Dorpshuis Acht, Lekstraat 4
gratis

Exposanten
De exposanten zijn: Roland Kemp, Ton van Overbruggen en Diana
Kemp
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U bent van harte uitgenodigd om langs te komen!!!
Tijdens de opening wordt er muziek gemaakt door percussiegroep
De Big Bang. Drankjes kunnen aan de bar gekocht worden.

ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN
Een leven lang topkwaliteit in huis.
Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren
Hefschuifdeuren – tuindeuren
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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

Sinterklaas

ook dit jaar naar ACHT!

Ja beste kinderen, ouders en grootouders op zondag
17 november is het weer zover.
De Sint komt weer naar Acht, zoals altijd zal de Achtse
Sinterklaasvereniging de intocht weer begeleiden.
Net als in alle voorgaande jaren wordt de Sint rond 14.00 uur
verwacht bij het Shell benzinestation aan de Anthony Fokkerweg.
Daar zal hij worden opgewacht door de vele Achtse kinderen met
ouders en grootouders.
Natuurlijk zullen er ook weer voldoende zwarte pieten bij zijn die de
kinderen weer volop van snoepgoed zullen voorzien.
De Sint zal dan de tocht door Acht weer gaan afleggen op zijn trouwe
schimmel “Americo”.

Hier zal hij tot 6 december verblijven, want dan komt hij 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. De standplaatsen met de tijden staan op de
“snoepzakbonnen” en komen op www.Acht.nl.

(Lees verder op pagina 39)
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De route die de stoet gaat afleggen loopt van de 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.
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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

Sinterklaas

(vervolg)
De Sinterklaasvereniging wil er alle ouders en
grootouders op wijzen dat de leden van onze vereniging
in de week na de aankomst van Sint bij alle bewoners
in Acht zullen aanbellen met de vraag om onze vereniging te steunen
met een kleine of grotere financiële bijdrage.
Alleen dankzij uw bijdrage elk jaar kunnen wij blijven bestaan en ons
werk blijven doen voor al die Achtse kinderen. Intussen doen we dat
nu al 97 jaar en daar zijn wij best trots op!
Het inhalen van de Sint, 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.
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/zondag.

Voor boekingen gaat u naar sinterklaasopacht@outlook.com
Wilt u ons op een andere wijze steunen richting het 100 jarig bestaan,
informeer dan naar onze “Club van 100”!
Meer informatie: Sinterklaasvereniging Acht www.acht.nl
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Mini-bibliotheek is uitgebreid!
Zoals je wellicht weet is er sinds 2016 een mini-bibliotheek in Acht
waar je 24/7 boeken gratis kunt lenen of meenemen.
Je kunt er ook zelf boeken neerleggen
natuurlijk.
Er is nu ook plaats voor tijdschriften
gemaakt. Zo kunnen jouw tijdschriften die
anders snel bij het oud papier terecht
komen, een tweede leesleven krijgen.
Kom ze brengen en neem
dan ook iets mee. Veel leesplezier!
Adres mini bieb:
Frans van Eijk, Amerlaan 33 in Acht
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Basisschool Sint Antonius Abt

Terwijl dat de kinderen en leerkrachten aan het genieten waren van
een welverdiende vakantie, werd er op school heel hard gewerkt aan
een interne verbouwing. Er is en multifunctionele ruimte gecreëerd,
die door alle kinderen van ons spilcentrum gebruikt kan worden.
Zo is er een mooi podium gecreëerd waar optredens gedaan kunnen
worden. Daarnaast is er een nieuw handenarbeidlokaal gemaakt
waarin naar hartenlust creatief gewerkt kan worden.
Allerlei ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat we kinderen
op verschillende gebieden kunnen laten groeien!
Ook wordt er momenteel een klaslokaal gereed gemaakt om
tijdens-en-na schooltijd gebruikt te worden. Onder schooltijd kunnen
er kleine groepjes kinderen werken en na schooltijd wordt het ingezet
als bso lokaal voor Dikkie & Dik.

Op donderdag 5 september hebben we met alle groepen en ouders
een “startreceptie” gehad om samen het nieuwe schooljaar in te
luiden.
We hebben er weer zin in!!
Ook u bent van harte welkom op onze school, voor vragen of het
aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met Geert van
Stiphout, directeur van onze school.
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Inmiddels zijn we weer lekker gestart met een nieuw schooljaar,
waarin we weer allerlei plannen tot uitvoering zullen gaan brengen.
Zo gaan we voor het eerst beginnen met een startgesprek met alle
kinderen en hun ouders. Het doel hiervan is om kennis te maken met
elkaar en om met elkaar te bepalen wat we belangrijk vinden voor het
komende schooljaar.
Wij vinden de samenwerking tussen kind-ouder-leerkracht erg
belangrijk!

42
Boschdijk 993, 5626 AD
Eindhoven
Tel: 040-243 75 78
Info @changekapper.nl
Openingstijden:
dInsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00
uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur
(zondag en maandag gesloten)

Luxe en Comfortabele
B&B op Acht
Scheldestraat 4B, 5626 BE Eindhoven
Telefoon:
+31 (0) 6 27 08 23 43
Website:
www.bedandbreakfast-sintantonius.nl
E-mail:
bedandbreakfastsintantonius@gmail.com

WWW.CHANGEKAPPER.NL

Kerstmarkt op Acht!
Hopend op een mooi najaar denken wij al weer aan de winter…
Vooral aan de gezellige dagen voor en tijdens de kerst. En wat zijn
die gezellige dagen nou zonder een mooie decoratie of een lekker
warm kledingstuk of een mooi kerststukje, gekocht op de kerstmarkt
op Acht?
Wanneer: Zondag 15 december
Tijd:
van 13.00 tot 19.00 uur
kraamhouders tot 17.30 uur
Waar:
Dorpsplein, rondom de kiosk
Sfeer:
Kerst in dorpse en winterse sferen
Wat:
Kerstmarkt met kerst gerelateerd producten,
activiteiten voor de kinderen
en natuurlijk een natje en een droogje
Het belooft ook in 2019 weer een gezellige kerstmarkt te worden met
veel bezoekers van zowel binnen als buiten Acht!

Geïnteresseerde kraamhouders kunnen een mail sturen naar:
Kerstmarktopacht@outlook.com. U zult dan een bevestiging
ontvangen.
Kerstgroetjes van organisatie Kerstmarkt op Acht
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Zou je graag een kraam willen huren? Of is een hele kraam te groot,
je kunt ook een halve kraam huren.
Kosten zijn € 15.- per hele kraam en € 7,50 voor een halve kraam
voor de gehele dag.

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
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Let op!
Ons kantoor is alleen open op afspraak
Alblasstraat 8
5626 BJ Eindhoven

RECTIFICATIE

Philips Fruittuin: Appelplukdagen

Iedereen is nog van harte welkom op de Appelplukdagen!
Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 18 september van 13.00 uur tot 16.00 uur
De boomgaard hangt dan boordevol rijpe vruchten, de takken buigen
door, een lust voor het oog. Mooi om tussen te wandelen, maar je
mag dan ook zelf je eigen appels en peren plukken ! Een appel of
peer recht van de boom is echt het allerlekkerst.
Men kan een deskundige uitleg krijgen over hoe het oogsten in zijn
werk gaat en iedereen kan dan zelf aan de slag.
Tijdens de Appelplukdagen is het Pannenkoekenhuis tot 17.00 uur
geopend, je kunt er terecht voor koffie of thee met appeltaart en
heerlijke pannenkoeken. Op het erf staan kraampjes met
streekproducten om lekker te proeven en van te leren. De toegang is
gratis, je rekent alleen het geplukte fruit af.
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Meer informatie
www.philipsfruittuin.nl Adres: Oirschotsedijk 14a
(met de auto alleen via de rotonde op de Achtseweg Zuid)

46

Ophalen van de groene en grijze
kliko’s kijk op:
www.afvalkalender.eindhoven.nl
September
14 SJB bingo
14 Philips fruittuin plukdagen
18 Philips fruittuin plukdagen
21 Dorpskwis (Dorpshuis)
22 IVN wandelen
22 Grote Beek
Vanstreekfestival
23 Openbare
Dorpsraadvergadering
28 8toberfest (Dorpshuis)

November
3 Expositie Dorpshuis
11 SJB lampionnenoptocht
16 Dorpskwis junior
17 Sinterklaas intocht
22 Achtse Revue sponsor
23 Achtse Revue
24 Achtse Revue
27 Achtse Revue
29 Achtse Revue
30 Achtse Revue sponsor
30 SJB knutselen

Oktober
5 Uitslag Dorpskwis
12 SJB minidisco
26 Halloween

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 29 okt. voor 18.00 uur.
Kijk op Acht verschijnt weer op15 november.
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies.
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht
o.v.v. gift Kijk op Acht.
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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.
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