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November - December - Januari 
 
 
 

Mariakapel open 
 

Huisnummer actie 
 

AED-les op school 
 

Project AutoMaatje 
 

Koor Nova Canta 
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Van de redactie 
Ontgroenen en vergrijzen 

 
Zoals u wellicht al eens in dit dorpsblad las bespreekt uw redactie niet 
alleen de inhoud van uw Dorpsblad, maar ook alles wat ons de 
afgelopen periode is opgevallen in ons dorp. Zoals in veel dorpen zien 
we dat ons dorp en ook wij zelf vergrijzen. We worden gemiddeld 
ouder en gemiddeld ook fitter. Om fit te blijven maken we geregeld 
een wandeling door ons heerlijk groene dorp. En het leek wel of ‘heel 
Acht’ nu de voortuin opknapt. Logisch, want zeker de helft van Acht 
weet dat het najaar daar een prima tijd voor is. Bomen en struikjes die 
we in het najaar planten, kunnen dan nog ‘aanslaan’ voor de winter 
aanbreekt. Zo kunnen we in het voorjaar genieten van onze tuin en 
hebben we alle tijd om het carnavalsthema voor de optocht uit te 
werken.  
 
Al wandelend viel het uw redactie ook op dat er prachtige struiken en 
vaste planten uitgegraven werden uit Achtse voortuinen. En dat dat 
mooie groen vervolgens het dorp uit gereden werd. In de ontgroende 
voortuinen zagen we grijze stenen en grijs grind verschijnen.  
Ons groene dorp lijkt dus te vergrijzen en te vergrijzen (ja, u leest het 
goed). In onze redactievergadering bespraken we wat de oorzaken 
zouden kunnen zijn. Het komt door ‘de vergrijzing’ opperde de één, 
want met het stijgen der jaren wil menig Achtenaar een 
onderhoudsarme tuin. Een ander wist te vertellen dat hardwerkende 
jonge ouders en hardwerkende expats weinig tijd hebben voor  
‘de tuin’ en kiezen voor grijs grind. 
 
Tja…., natuurlijk beste Achtenaren is het ‘vergrijzen’ van uw tuin uw 
goed recht, maar vanuit ons groene dorpsgevoel betreuren we het. 
Temeer omdat actief zijn in het groen de nadelen van onze eigen 
vergrijzing kan verminderen. Bovendien een klusje in de tuin verfrist 
de geest. En merkte u afgelopen zomer ook dat het Achtse groen voor 
een fijne koelte zorgde in uw straat en voortuin? Als je op een warme 
zomerdag naar de grote stad fietst, dan lijkt het warempel wel of de 
lucht bij elk stoplicht een hele graad warmer en ongezonder wordt. 
Dus die grijze stenen in de tuin lijken heel handig, maar wat dacht u 
van een nieuwe heerlijk koele boom? Iets om over na te denken na 
het lezen van dit blad, of bij uw groene kerstboom? We wensen u een 
goed einde van 2019 toe en een heel goed begin van 2020.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 14 februari. Kopij voor het 
volgende nummer kunt u tot 28 januari, 18.00 uur mailen aan: 
redactie@kijkopacht.nl  
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Sinterklaas komt op 17 november! 
 
 
 
 

Ja mensen als jullie dit lezen, duurt het nog slechts 2 dagen en de 
Sint meldt zich weer in Acht. Ook dit jaar zijn wij (Sint 
Nicolaasvereniging Acht) er weer zeker van dat hij komt. 
 
97e keer! 
Wij begeleiden hem al voor de 97e keer en zorgen dat, net als al die 
andere jaren, de intocht op zondag 17 november netjes gaat verlopen. 
Dat Sint dan ook de tijd kan nemen voor alle kinderen en dat die 
allemaal de kans krijgen om hem een handje te geven en om een 
leuke foto te maken op de kiosk. 
Maar we zorgen er ook voor dat Sint allerlei groeperingen bezoekt. 
Denk dan aan: de lagere school, de peuterspeelzaal, de bejaarden in 
het Antonius, de voetbalclub, de kinderen in het Dorpshuis, diverse 
bedrijven, maar ook thuis, bij mensen die daar om vragen. Wilt u Sint 
boeken mail dan naar: sinterklaasopacht@outlook.com 
 
Afscheid op 6 december 
Natuurlijk volgt tot slot de uittocht op 6 december waar de Sint zich op 
diverse plaatsen in Acht meldt om snoepzakken uit te delen aan de 
kleintjes en alle kinderen de mogelijkheid te bieden bij hem op het 
paard te komen zitten. 
 
Collecte voor Sint 
U zult begrijpen dat er een behoorlijk prijskaartje hangt aan het 
omvangrijke programma van Sint. Daarom zullen de leden van onze 
vereniging na de intocht van 17 november bij alle Achtenaren 
aanbellen met de vraag om onze vereniging te steunen. Onze leden 
hebben dan ook bonnen bij zich die je op 6 december kunt inleveren 
om een snoepzak te krijgen. 
 
Op naar de 100! 
Ieder jaar weer horen onze leden dat het heel mooi en uniek is zoals 
de Sint in Acht begeleid wordt, dus denk met ons mee en steun de 
vereniging. Omdat we steeds dichter bij het 100-jarig bestaan in 2022 
komen, hebben we inmiddels een “Club van 100” opgericht. Dat zijn 
personen, bedrijven, vriendengroepen, families etc. die bereid zijn om 
éénmalig € 100,- te storten om straks ook groots uit te kunnen pakken 
als dat 100-jarig bestaan wordt gevierd.  

(Lees verder op pagina 7) 
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Sinterklaas 
(vervolg) 

 
 
 

Daarnaast zijn we druk bezig om nog naar andere mogelijkheden te 
kijken die ons ook verder kunnen helpen. 
Graag doen we nog een keer een oproep aan mensen die oude foto’s 
en/of filmmateriaal hebben uit de Sinterklaasperiodes van weleer.  
Hoe ouder hoe beter, dus als u nog iets hebt laat het ons weten. 
 
Afscheidsroute Sint op 6 december: 

 10.30 uur kiosk    14.00 uur Roerstraat 
 11.00 uur Amerlaan   14.30 uur Spaarnestraat 
 11.15 uur Simon van Hapertlaan 14.45 uur Waalstraat -  

  Scheldestraat 
 11.30 uur Gebr. Ganslaan  15.00 uur  Haringvliet 
 11.45 uur Niersstraat   15.30 uur  kiosk 

 
Sint Nicolaasvereniging Acht: sinterklaasopacht@outlook.com 

KWF Kankerbestrijding 
 
 

 
Mooie opbrengst KWF-collecte 
De collecte van KWF-kankerbestrijding in september heeft het mooie 
bedrag van € 1792,20 opgebracht.  
Dit jaar kon dat ook met de IDEAL-QR code.  
 
Opgeven als collectant 
Wij willen alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun gulle 
gift en voor hun inzet.  
 
Tevens kunnen wij nog enkele collectanten plaatsen, het is maar een 
paar uur per jaar in september 2020 dus meldt u aan bij 
publieksservice@kwf.nl  
 
 

Samen komen we steeds verder 

Vrijwilligers 
afdeling 
Eindhoven 
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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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Activiteiten  
Stichting Jeugdbelangen Acht                

 
 

Bedankt voor jullie steun bij de Rabo Clubactie. Dat heeft onze club 
(en dus de kinderen op Acht), € 432,69 opgeleverd! 
 
Na een gezellige bingo, een druk bezochte minidisco en een leuke 
knutselmiddag gaan we ons klaarmaken voor een hoop andere 
activiteiten.  
 
Onze komende activiteiten: 

 
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 25 januari: 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 1 februari: knutselen 
Zit je in groep 3, 4, 5 of 6? Dan ben je van harte welkom om bij ons 
te komen knutselen. De middag start om 14.30 uur en is om 16.00 
uur weer afgelopen. Inschrijven kan via onze website. We hebben 
plaats voor maximaal 15 kinderen. Aanmelden is verplicht! 
Deelname is € 2,50. 

 
Schrijf ook vast in je agenda: 

Zaterdag 8 februari: Casino  
(groep 5 en 6), 18.30 uur 
(groep 7 en 8), 20.15 uur 

Ons volledige jaarprogramma is te vinden op onze site. 
 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten?  
Geef je dan op door een mail te sturen naar 
jeugdbelangen@sjbacht.nl of geef je op via onze website. 
Volg ons ook op Facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
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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/ 
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Kerstmarkt op Acht 
 
 
De winter komt eraan en zo ook onze traditionele  
“Kerstmarkt op Acht”. Na de kerstmarkt van vorig jaar hebben we een 
evaluatie gehouden onder de kraamhouders. Dit jaar zullen we dan 
ook zoveel mogelijk rekening houden met de aangegeven 
verbeterpunten en natuurlijk ook met alle positieve feedback. 
 

Wanneer: Zondag 15 december 2019 
Tijd:  13.00 tot 19.00 uur,  
   (kramen zijn open tot 17.00 uur) 
Waar:  Dorpsplein, rondom de kiosk 
Sfeer:   Kerst in dorpse en winterse sferen 
Wat:  Kerst gerelateerde producten,  
   activiteiten voor de kleine kinderen en natuurlijk  
   een natje en een droogje 

 
Met optredens van o.a. de koren Cascade en Nova Canta, heerlijke 
pannenkoeken “bij meneer Pastoor” en veel bezoekers van zowel 
binnen als buiten Acht, belooft het weer een knusse, gezellige 
kerstmarkt te worden. 
 
Er zijn nog kraampjes te huur 
Is een hele kraam te groot, dan kun je ook een halve kraam huren. 
Kosten zijn € 15.- per hele kraam en € 7,50 voor een halve kraam. 
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: 
Kerstmarktopacht@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrolijke kerstgroetjes van de organisatie Kerstmarkt op Acht 
en tot ziens op onze kerstmarkt! 
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Nova Canta 
 
 
Nieuw koor zoekt leden 
 
Vanaf juni dit jaar is Acht een nieuw koor rijker, gospelkoor  
Nova Canta (zie de foto op de kaft van dit Dorpsblad) met op dit 
moment elf mannen en vrouwen die met veel plezier zingen. 
 
Initiatiefneemster Wally Suha, tevens dirigent en toetsenist: “Hier in de 
buurt is geen gospelkoor. In mijn omgeving kreeg ik vaker de vraag 
om anderstalige liedjes te zingen. En het is ook leuk om vrolijke 
muziek te horen in de kerk. Wij zingen in meerdere talen zoals 
Spaans, Afrikaans, Engels en Frans. Het is vrolijke muziek.”  
 
Gospelsongs 
‘O happy day’ en ‘Love shine a light’ zijn bekende gospelnummers die 
het koor zingt. Ritmische nummers, die uitnodigen om mee te swingen 
en te zingen. Koorlid Jenny Bun: “We willen graag meer mensen 
trekken, vooral jongeren, maar ook nieuwe koorleden.” 
 
Op de agenda 
De eerste optredens staan al gepland.  

Zondag 15 december treedt het koor op tijdens de kerstmarkt.  
In de kerk zingen zij om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Zij worden 
afgewisseld door het zangkwartet Mariposa en het koor Cascade. 
 
Op dinsdag 24 december zingt Nova Canta tijdens de nachtmis van 
22.00 in de Sint-Antonius Abtkerk. 

 
Repetities 
Het koor repeteert iedere donderdag van 20.45 tot 22.00 uur in het 
zaaltje naast de kerk. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden, mannen, 
vrouwen, jong en oud. Iedereen is welkom.  
Het aantal optredens per jaar is beperkt, dus dat neemt niet zo veel 
tijd in beslag. 
De eerste donderdag van de maand is open huis. Wie zin heeft kan 
komen kijken, luisteren en aansluiten!  
 
Aanmelden 
Wie graag mee wil zingen kan een mailtje sturen naar  
Jenny Bun: jennybun@on.nl 
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Achtse Revue 
Première ‘Scheidziek’ 

 
Vrijdag 22 november is de première van ‘Scheidziek’.  
Dit is de eerste voorstelling van een reeks van zes, in het Dorpshuis. 
De laatste repetities hebben we gebruikt om de puntjes op de i te 
zetten. Er rest ons een generale repetitie en dan is het weer zover.  
Wij kijken uit naar de voorstellingen en we hopen dat ons trouwe 
publiek dat ook doet. 
 

Speeldata: 
Vrijdag  22 november om 20:00*  Uitverkocht 
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 à € 20,- 
   (Noot van de redactie: het kan zijn dat meerdere datums inmiddels 
   zijn uitverkocht bij publicatie van het Dorpsblad) 
 
Nieuwe leden 
Begin dit jaar is de vereniging uitgebreid met 2 dames en één heer.  
Zij spelen mee in de aankomende productie. 
 
Met het oog op ons jubileumjaar 2020 hebben wij nog ruimte voor 
mannen tussen de 18 en 45 jaar. Heb je interesse?  
Kom dan vrijblijvend een keer naar een repetitieavond of één van de 
voorstellingen. 
 
Kerstmarkt 
Ons toneeljaar loopt weer bijna ten einde, maar u treft ons uiteraard 
weer aan op de kerstmarkt. Kom gezellig even langs voor een drankje 
en een hapje. 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op www.achtserevue.nl, op Facebook of Instagram 
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Project AutoMaatje gestart 
 
Vervoer voor minder valide buurtbewoners 
Op 1 oktober is in de Achtse Barrier en Blixembosch gestart met het 
project Vrienden van AutoMaatje. Ook Achtenaren kunnen meedoen. 
Vrijwillige chauffeurs brengen minder mobiele buurtgenoten naar een 
afspraak met een dienstverlener of bezoek aan familie of vrienden, of 
gewoon voor boodschappen naar een meubelplein of winkelcentrum. 
Op verzoek kan de chauffeur meegaan om advies te geven, of 
gewoon gezellig mee koffie of thee of iets anders gaan drinken op een 
terrasje.  

 

Op verjaardagsvisite 
Vrijwilliger Armando uit Blixembosch bracht mevrouw Maas uit Achtse 
Barrier onlangs naar de verjaardag van haar schoondochter.  
Omdat dit de eerste officiële rit was die in Eindhoven werd geboekt en 
gereden, bood Armando mevrouw een bosje bloemen aan namens de 
Vrienden van AutoMaatje. Zij reageerde meteen heel praktisch en 
ging de bloemen eerst even in een vaas zetten voordat de reis begon. 

 

Het was een mooi gezicht: een trotse mevrouw Maas op de 
passagiersstoel, naast een even 
trotse Armando. Hij begon het 
gesprek door te vragen of 
mevrouw genoeg beenruimte had. 
Zij genoot met volle teugen. Ook 
vertelde ze over de ziekte van haar 
man en dat ze negen jaar geleden 
de auto de deur uit moesten doen. 
Haar man mocht namelijk niet 
meer rijden en zij kon het niet meer 
leren.  

 

Vrienden van AutoMaatje  
De vrijwilligers rijden voor minder 
valide buurtbewoners. Het 
koppelen van ritvrager en 
chauffeur gebeurt door de 
Vrijwillige Hulpdienst Maatje040 in 
Eindhoven.  
AutoMaatje is oorspronkelijk een idee van de ANWB.  

 

Rijden, meer informatie of een rit aanvragen? 
Wilt u ook rijden voor uw minder mobiele buurtbewoners?  
Zowel (vrijwillige) chauffeurs als ritvragers kunnen bellen naar 
tel: 06 - 39 61 92 55 voor meer informatie en om zich aan te melden. 
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Opbrengst collecte Nierstichting 
 
 

 
In de week van 15 t/m 21 september heeft de collecte van de 
Nierstichting plaatsgevonden in Acht.  
Een team van 10 enthousiaste collectanten is langs de deuren 
gegaan, en heeft een bedrag van € 850,11 opgehaald.  
Dat is een mooi bedrag, bedankt voor alle donaties! 
 
Nieuwe behandelingen 
Wie weet kan er mede dankzij uw bijdrage in de toekomst nierfalen 
worden voorkomen of zelfs genezen.  
De Nierstichting werkt ook mee aan de ontwikkeling van een 
draagbare kunstnier, waarmee dialysepatiënten weer meer controle 
over hun leven kunnen krijgen. 
 
Leuke reacties 
De collectanten kregen vaak veel leuke reacties. “Haha, ik dacht dat 
er nog iemand gezellig mee kwam eten”, “Goed bezig, mijn vader is 
dialysepatiënt” en “Daddy, it’s the postman!”. 
 
Ook collectant worden?  
Als u het ook leuk lijkt een collecte te lopen in een paar straten,  
stuur dan een mailtje naar  
Mark Weber, wijkcoördinator Acht voor de Nierstichting via 
mark_weber@xs4all.nl, of meldt u aan als collectant op de site van de 
Nierstichting. 
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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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Stichting Hart voor Acht 
Kindercursus ‘reanimeren en AED’ 

 
 

 
Stichting Hart voor Acht wil ook graag kinderen bekend laten worden 
met reanimeren en de AED’s die zij ongetwijfeld hier en daar op Acht 
hebben zien hangen. Wat is een AED, waar wordt die voor gebruikt  
en waarom is het belangrijk dat ze op Acht en elders in Eindhoven en 
Nederland hangen? 
 
Om dat te bereiken gaat Hart voor Acht de kinderen van groep 8 van 
basisschool Sint Antonius Abt binnenkort voorlichting geven.  
Wat is reanimeren, wanneer wordt dat gedaan en wat doet de AED bij 
een reanimatie? De kinderen mogen zelf ook de handen uit de 
mouwen steken. Het is een eerste kennismaking en geen echte 
reanimatie cursus.  
 
De vorige keer is de voorlichting enthousiast ontvangen door de 
basisschoolkinderen en het onderwijzend personeel, een goede reden 
voor ons om het nogmaals te gaan organiseren.  
Natuurlijk organiseert Hart voor Acht het kosteloos voor de school.  
Op naar een leerzame en enthousiaste middag op basisschool  
Sint Antonius Abt. 
 
Cursussen voor volwassenen  
Wilt u, als volwassene, zich ook inzetten voor uw medemens bij een 
eventuele hartstilstand? Meldt u dan aan bij Stichting Hart voor Acht 
om een cursus of herhaling reanimeren te volgen. Meldt u aan bij het 
alarmeringssysteem HartslagNu, zodat u opgeroepen kunt worden om 
te gaan reanimeren of een AED naar een slachtoffer te brengen en zo 
een medemens kunt helpen. Bent u niet meer in staat om te 
reanimeren of u ziet andere bezwaren maar u vindt het wel belangrijk 
dat er Achtenaren zijn die zich inzetten voor een medemens, dan mag 
u ons altijd financieel ondersteunen. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, kijk dan op de website van 
Stichting Hart voor Acht 
www.acht.nl/hartvooracht  
mail naar: stichtinghartvooracht@gmail.com  
of bel 06 - 30 17 19 78 (secretariaat) 
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Buurtpreventie Acht 
Zichtbare huisnummers! 

 
 
 

Is jouw huisnummer goed zichtbaar? 
Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk.  
In geval van nood moeten de hulpdiensten je woning immers snel 
kunnen vinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden.  
Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij 
van cruciaal belang. 
 
Te vaak komt het voor dat hulpdiensten bij een dringende oproep 
kostbare tijd verliezen om het juiste huis of appartement te vinden 
omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is.  
Vooral 's nachts en bij slecht weer is dit een probleem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tips voor een goed zichtbaar huisnummer 

 duidelijke kleurcontrasten bijvoorbeeld zwarte letters  
op een witte achtergrond 

 zo mogelijk verlicht 
 vrij van begroeiing 

 
 
Meer informatie 
Mail dan naar buurtpreventieacht@gmail.com 
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Mariakapel geopend  
en pannenkoeken bij de kerstmarkt! 
 
Na vele maanden van sparen, rekenen, breken en verbouwen is de 
Mariakapel naast de ingang van onze Achtse kerk verbouwd tot een 
knus kapelletje.  
Initiatiefnemer pastoor Johan Goris vertelt uw redactie trots dat de 
hele klus en alle kosten door ‘het dorp zelf’ geregeld zijn.  
In de sfeervolle ontvangstkamer van de pastorie aan de Kloosterdreef 
en onder het genot van een Belgisch bonbonnetje mocht uw redactie 
optekenen hoe dit verlopen is.  
 
Het succes van de pannenkoeken! 
Johan Goris vertelt dat de financiering van de kapel begon met het 
geweldige succes van het pannenkoeken bakken bij  
de Kerstmarkt in 2018.  
“We werden werkelijk overrompeld door het grote aantal mensen dat 
pannenkoeken kwam bestellen en de ‘fooien’ die zij gaven.  
 
Enkele mensen betaalden met ‘groot geld’ en zeiden vervolgens dat 
ze gepast hadden betaald. Al met al hebben we met deze simpele en 
gezellige pannenkoekenactie € 1100,00 kunnen ophalen.  
Dit succes maakte dat we met vertrouwen aan ons verbouwingsplan 
begonnen. En we gaan ook dit jaar weer pannenkoeken bakken bij de 
kerstmarkt.“ 
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Kapel voor en door Acht 
Op het moment van dit interview 
moeten er nog een paar kleine 
klusjes gedaan worden, maar 
Johan heeft er alle vertrouwen in 
dat dat gaat lukken.  
 
Johan Goris merkte al snel dat  
veel mensen en bedrijven uit Acht 
de verbouwing van de kapel  
wilden steunen met raad, daad en 
giften. “Daar ben ik dankbaar voor, 
maar nog belangrijker vind ik het 
dat al die hulp liet zien dat Acht het 
idee steunt en dat we samen iets 
gemaakt hebben waar behoefte 
aan is”.  
 
 
Ook ‘n intentieboek en Antoniusbeeld 
Het Mariabeeld in de kapel stond altijd al in de kerk en krijgt 
gezelschap van een beeld van Antonius van Padua. Het beeld stond 
op de zolder van het Antoniushuis te verstoffen. Johan Goris legt uit 
dat dit het beeld is van de heilige die mensen aanroepen als ze iets 
kwijt zijn. Er komt ook een intentieboek in de kapel te liggen. Daar 
kunnen mensen een gedachte of wens in schrijven.  
 
Inzegening door de bisschop 
Op zondag10 november is de kapel officieel ingezegend door  
Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch. Vrijwilligers hebben hiervoor 
de uitnodigingen rondgebracht in Acht, de Achtse Barrier en 
Blixembosch. “Een vijftal vrijwilligers en de kosters gaan er daarna 
voor zorgen dat de kapel elke dag geopend en gesloten wordt. Het is 
mooi dat Achtenaren en alle anderen die overdag in de buurt zijn 
daardoor even naar binnen kunnen gaan voor een moment van rust of 
om een kaarsje op te steken”.  
 
Openingstijden 
De Mariakapel is elke dag vanaf uiterlijk 9.30 uur tot 16.30 uur open. 
In de zomer of als het mooi weer is kan de kapel langer open blijven, 
d.w.z. als dat uitkomt voor degene die de kapel komt sluiten.  
Johan Goris heeft nog een vraag aan alle bezoekers: “Het zou fijn zijn 
als u de opgebrande kaarsjes zou willen helpen opruimen.” Gezien 
alle hulp die het initiatief kreeg uit Acht heeft uw redactie daar alle 
vertrouwen in.  
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Kerstpakkettenactie 
Coördinator, chauffeurs en inpakkers gezocht! 

 
 
 

Ook dit jaar willen pastoor Johan Goris en enkele vrijwilligers van de 
kerk in Acht er voor zorgen dat er kerstpakketten gemaakt worden 
voor mensen die dat nodig hebben. Daarvoor zoeken zij in Acht een 
vereniging, vriendengroep, burengroep of vrijwilligers die willen helpen 
met inpakken en bij het bezorgen.  
En vooral zoekt Johan Goris iemand die de kerstpakkettenactie in 
Acht wil coördineren! 
 
Wanneer? 
Het inpakken en bezorgen moet rond half december klaar zijn,  
dus Johan Goris zoekt een coördinator en helpers(groep) voor de 
periode tussen half november en half december.  
De coördinator houdt ook contact met de andere 2 groepen uit de  
St. Petruskerk en de St. Thomaskerk. “Stel dat wij te weinig pakken 
koffie hebben voor alle pakketten en zij hebben te veel pakken 
wasmiddel, dan bellen ze elkaar om ‘te ruilen’. Meestal lukt dat!”  
 
Ook levensmiddelen nodig! 
De pakketten worden gemaakt met behulp van spullen die in de kerk 
afgegeven worden. Achter in de kerk staat daarvoor vanaf 1 december 
een tafel klaar. Wilt u ook boodschappen afgeven?  
Op het boodschappenlijstje kunt u zien wat er nodig is! 
 

 Boodschappenlijstje  
Snoepgoed zoet en hartig (kerstkransjes, koekjes, nootjes...) 

 Zoet broodbeleg (hagelslag, confituur, chocopasta...) 
 Deegwaren, pastasauzen 
 Soep (blik of pakjes) 
 Kaas 
 Koffie/thee 
 Groenten en fruit in blik  
 Wasmiddel  
 Producten voor persoonlijke verzorging (deo, zeep, tandpasta) 

 
Meer informatie, hulp aanmelden 
Wilt u (of uw groep) helpen, mail dan naar  
pastoraalteam@petrus-ehv.nl of geef het door aan een van de 
pastores of vrijwilligers in de St Antonius Abt kerk in Acht of  
de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef.  
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Vrienden van de Dierenweide 
 
 
 

Voltooiing 
De inrichting van de dierenweide nadert zijn voltooiing. Het 
speeltoestel voor de geiten, het vogelvoederhuis, de duiventil en het 
mededelingenbord staan er. Het werkgebouw is uitgebreid met een 
opslagruimte en een kippen- en geitenverblijf. Deze ruimtes zijn met 
Trespa bekleed, zodat die goed schoon te houden zijn. Rest nu alleen 
nog het vervangen van de oude zwarte stal. De balken en planken 
zijn dermate slecht dat verplaatsen geen optie meer is. We hebben 
gekozen voor een compleet nieuwe stal in dezelfde stijl als de 
bestaande. Wel op een andere plaats, zodat er vanuit alle zijden 
redelijk vrij zicht is op de dierenweide. 
 
Subsidie 
Op 22 oktober jl. is SLLE (Stichting Leefbaarheid Luchthaven 
Eindhoven) bij ons op bezoek geweest. Deze stichting steunt milieu 
gerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de 
omgeving van de luchthaven Eindhoven. Van hen hebben we een 
behoorlijke subsidie gekregen waarmee we alle bovengenoemde 
zaken grotendeels hebben kunnen verwezenlijken. Tijdens hun 
bezoek hebben we de dierenweide getoond en tekst en uitleg 
gegeven met betrekking tot de besteding van hun subsidiegelden. De 
vertegenwoordigers van SLLE waren zeer tevreden over het bereikte 
resultaat. 
 
Openstelling 
We merken dat sommige mensen uit Acht vragen hebben omtrent de 
huidige beperkte openstelling. Graag geven we een toelichting over 
het “hoe en waarom”. 
Allereerst moet hier vermeld worden dat wij als stichting een 
gebruiksovereenkomst hebben met de gemeente over de 
dierenweide. De grondslag voor deze gebruiksovereenkomst is het 
burgerinitiatief en de daarbij behorende beschrijvende brief waarin 
aangegeven is hoe de stichting de invulling van het gebruik ziet.  
Deze brief is ontstaan, omdat we de dierenweide niet als echte 
kinderboerderij mochten gaan gebruiken, in verband met de veel 
strengere regelgeving hier omtrent. 
In dit schrijven is onder meer vastgelegd dat de dierenweide beperkt 
opengesteld wordt, en dat er dan te allen tijde toezicht is.   
 

(Lees verder op pagina 31) 
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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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Vrienden van de Dierenweide 
(vervolg) 

 
 

Onze stichting is zelf ook van mening dat een openstelling zonder 
toezicht, niet wenselijk is. Vanuit dit oogpunt zijn we gestart met het 
openen op zaterdagen van 14.00 tot 17.00 uur, en wordt toezicht tot 
dusver gerealiseerd door de 7 leden van de stichting. 
We zien dat de aanloop tijdens de openstelling groeiende is, maar 
sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden op dat moment. 

 

Vrijwilligers gezocht 
Om de dierenweide toch vaker open te kunnen stellen, zijn we nog 
steeds op zoek naar vrijwilligers om toezicht te houden. 
Stel dat zich hiervoor 25 vrijwilligers aanmelden, dan betekent dat, dat 
we de woensdag-, zaterdag-, en zondagmiddagen open zouden 
kunnen zijn en dat je dan als vrijwilliger ongeveer 3x per jaar (maart 
tot en met oktober) een dienst van 3 uur zou moeten draaien. En het 
lijkt ons dat dit in Acht toch zou moeten lukken. 
 

Dus mensen ben je 18 jaar of ouder en je hebt affiniteit met de 
dierenweide in Acht, denk er over na en meld je aan. 

 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de openingstijden 
vastgesteld. Aanmelden kan tot 31 december dit jaar door een e-mail 
te sturen naar dierenweideacht@gmail.com. In februari zullen we dan 
een vergadering beleggen waarin zaken nader worden toegelicht. 
N.B. Als u zich in het verleden reeds aangemeld heeft als vrijwilliger 
vragen wij u toch om u specifiek voor “toezicht tijdens de openstelling” 
opnieuw aan te melden. 

 

Groepsbezoek 
Graag willen wij het voor groepen uit de Achtse gemeenschap 
mogelijk maken om de dierenweide op afspraak te bezoeken. Denk 
hierbij aan school, kinderopvang, Lunetzorg, Antoniushuis, etc. Ook 
hiervoor kunt u via e-mail contact met ons opnemen. 

 

Wintersluiting 
Omdat er nu een periode aanbreekt met minder goed weer, zal de 
dierenweide van 1 november tot 1 maart volgend jaar gesloten zijn. 
Tijdens onze “klus- en schoonmaakwerkzaamheden” zullen we de 
toegangspoort in deze periode waar mogelijk open houden. 
 
Meer informatie kijk op website dierenweideacht.nl of op Facebook of 
mail naar dierenweideacht@gmail.com 
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Dorpsraad Acht 
 
 
 
 

Openbare Dorpsraadsvergadering 
De openbare Dorpsraadsvergadering op 23 oktober was een 
drukbezochte avond met verschillende onderwerpen zoals AiReas, 
buurtpost.nl en andere algemene zaken.  
Tijdens de Dorpsraadsvergadering heeft Jeroen Pijnenburg, de 
initiatiefnemer van buurtpost.nl, een presentatie gegeven over het hoe 
en waarom van Buurtpost. Buurtpost wil mensen verbinden in hun 
eigen wijk door buurtbewoners als vast afgiftepunt voor postpakketjes 
in te zetten. Momenteel zijn ze vooral op zoek naar Buurtposters, ook 
in Acht, om een goede dekking te krijgen over heel Eindhoven. Meer 
informatie kan je vinden op buurtpost.nl 
 

Rattenoverlast 
We hadden een informatiesessie met Erik van Gestel van het KAD 
(Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) over de rattenoverlast in Acht 
en omgeving. Acht heeft vooral last van de zwarte rat, die heel slim is 
en daarom ook moeilijk te bestrijden. In samenwerking met het KAD, 
de Dorpsraad en de Gemeente Eindhoven gaan wij een pilot 
uitvoeren om deze rattenoverlast aan te pakken. 
We zijn nu op zoek naar een huizenblok met minstens 6 
aaneengesloten huizen waar de ratten problematiek speelt, en 
waarvan alle huiseigenaren bereid zijn deel te nemen. We gaan 
inventariseren welke preventieve maatregelen bij het woningblok voor 
het beheersen van de zwarte ratten genomen kunnen/moeten 
worden. Gemeente Eindhoven laat klemmen plaatsen rondom het 
woningblok in de tuinen of openbare ruimte om ratten te vangen. 
Hiermee voorkomen we dat de zwarte ratten een ander onderkomen 
gaan zoeken. Dit vangen van ratten doen we in een vooraf 
vastgestelde periode.  

 
Aanmelden voor project rattenoverlast of vragen stellen kan door 
een mailtje te sturen naar: dorpsraad@acht-eindhoven.nl 
 

Dag van Activiteiten en Verenigingen 
De Dorpsraad van Acht heeft ook het initiatief genomen om een  
“Dag van Activiteiten en Verenigingen” te gaan organiseren.  
Die vindt plaats op 26 januari van 13.00 – 17.00 uur, met het doel om 
Achtenaren kennis te laten maken met Achtse verenigingen. 
 

(Lees verder op pagina 35) 
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Dorpsraad Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Acht heeft een aantal actieve verenigingen, groepen en stichtingen die 
ons bij elkaar brengt en zorgt voor een goede leefbaarheid in Acht. 
Echter niet iedereen is op de hoogte van al deze organisaties en wat 
ze voor hen kunnen betekenen. 
 
Deze “Dag van Activiteiten en Verenigingen” biedt ook mogelijkheden 
voor de verenigingen om zichzelf te presenteren en eventueel nieuwe 
leden te werven – en uiteindelijk samen een gezellige dag te beleven 
op Acht. Verenigingen worden benaderd voor deze dag 

Nieuwjaarsreceptie 
Receptie Dorpshuis 

 
 
 

Woensdag 1 januari aanstaande is het Dorpshuis weer de locatie voor 
de zo langzamerhand traditionele maar ook altijd heel gezellige 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Voor alle huidige en ook vroegere Achtenaren die onder het genot van 
een hapje en een glaasje willen terugkijken op 2019, maar ook 
vooruitblikken naar het nieuwe jaar 2020. 
 
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het 
parochiebestuur, Dorpsraad Acht en de stichting Dorpshuis Acht. 
 
U bent van harte welkom van 12.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis. 
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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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Nieuws uit het onderwijs  
Basisschool Sint Antonius Abt 

 
 

De eerste maanden van dit schooljaar zijn voorbij gevlogen!  
En we kijken allemaal terug op een goede start van dit schooljaar.  
 
Nieuw podium en creatieve lessen 
Ons nieuwe podium in de multifunctionele ruimte is geopend met  
een leuke musical door leerkrachten en kinderen als opening van de 
Kinderboekenweek. En we zagen behoorlijk wat talent op dat podium! 
Ook wordt ons handenarbeidlokaal al volop gebruikt en worden er 
creatieve lessen verzorgd met de meest uiteenlopende materialen en 
technieken. Het is echt genieten om te zien dat de kinderen stralen  
bij al deze creatieve activiteiten.  
 
Feest voor meneer Hans 
Vorige maand was het feest op onze school omdat onze meneer 
Hans al 40 jaar in het onderwijs zit! Een prestatie om heel trots op  
te zijn en iets wat wij dus ook niet onopgemerkt voorbij hebben laten 
gaan.  
 
Kleutergroepen 
We merken dat onze kleutergroepen behoorlijk groeien.  
Vanuit Dikkie en Dik, maar ook vanuit andere kinderopvangcentra 
komen er kinderen naar onze school. En natuurlijk zijn wij blij en trots 
dat zoveel ouders kiezen voor onze school.  
 
Vrij op 6 december 
Nu is het natuurlijk wachten op Sinterklaas! Een spannende en 
gezellige tijd! Onze kinderen zijn 6 december vrij om afscheid te 
nemen van de goedheiligman. De leerkrachten zullen die dag, samen 
met alle andere betrokken partijen, terugkijken, maar vooral 
vooruitkijken om samen te bepalen waar we de komende vier jaar  
de accenten gaan leggen.  
 
Welkom! 
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 de school. 
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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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Dikkie & Dik 
 
 

Nieuwe BSO groep geopend bij Dikkie & Dik: AzenAcht 
Maandag 21 oktober was het zover, er kon heerlijk in de nieuwe groep 
gespeeld worden. De weken daarvoor was het proces, de 
metamorfose van klaslokaal naar “speellokaal” binnen basisschool  
St. Antonius Abt duidelijk zichtbaar.  
 
Via de gang van de school komen de kinderen een sfeervolle 
woonkamer binnen, waarin ze lekker kunnen bijkomen van hun 
schooldag, maar waar ook genoeg uitdaging is om lekker te spelen en 
zich verder te ontwikkelen. 
 
Na even samen wat gedronken en gekletst te hebben kan iedereen 
zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Er valt heel wat uit te proberen. 
Er is allerlei speelgoed dat aansluit bij de leeftijd, knutsel- en 
rollenspelmateriaal en gezelschapsspellen. Alles kunnen ze zelf 
pakken. En natuurlijk kan er ook heerlijk buiten gespeeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Locatiemanager 
Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040 - 782 01 35 
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RondOm Podotherapeuten heeft een 
podotherapiepraktijk in Acht 

 

RondOm Podotherapeuten heeft afgelopen zomer een 
podotherapiepraktijk geopend binnen de muren van 
fysiotherapiepraktijk Fysio 8, gevestigd aan de Rijnstraat 72 in 
Acht. 
 
De podotherapeut 
Podotherapeuten zijn erkende hbo professionals, 
gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en voorkomen 
van klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug. 
Podotherapie kan onder andere bestaan uit het corrigeren en 
beschermen van de voeten, door bijvoorbeeld ortheses, schoen
- en zoolcorrecties en wondbehandelingen. Iedereen, 
waaronder reuma- en diabetespatiënten, sporters en kinderen, 
kan bij de podotherapeut terecht voor het voorkomen en 
behandelen van klachten. 
 
Podotherapeutisch onderzoek 
Tijdens een podotherapeutisch onderzoek wordt gekeken naar 
de stand van het lichaam, de beweeglijkheid en het 
looppatroon. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 
technieken, zoals hightech loopanalyse en drukmeetapparatuur. 
Aan de hand van de verkregen gegevens wordt er door de 
podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg 
met de patiënt, kan worden gestart.  
 
De podotherapeut die werkzaam is bij de praktijk van RondOm 
in Acht, is Eveline van Vliet. Eveline werkt al meer dan vijf jaar 
als podotherapeut. 
 

RondOm Podotherapeuten 
Fysio 8 

Rijnstraat 72  
5626 AP Eindhoven 

 
088-118 05 00 

www.rondompodotherapeuten.nl 

Advertorial 
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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) 

WWW.CHANGEKAPPER.NL 

 
Hier had  

jouw oproep kunnen 
staan! 
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Fotogroep Klick 
 Expositie 2020  

 
Fotogroep Klick exposeert 18 en 19 januari 2020 in het  
Dorpshuis Acht 
 
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. Elke maand komen ze bij elkaar en 
worden foto’s besproken. Hierbij wordt gelet op uitwerking van het 
thema, originaliteit, creativiteit en de gebruikte techniek.  
Ze gaan er ook samen op uit en nodigen deskundige sprekers uit om 
de techniek te verbeteren. 
 
Op de tentoonstelling heeft elke fotograaf de ruimte om 3 zelf gekozen 
foto’s te presenteren. Het feit dat er geen centraal thema is,  
maakt het afwisselend en leuk om naar te kijken. Tijdens de 
tentoonstelling zijn de fotografen aanwezig. Bezoekers krijgen 
achtergrondinformatie over de foto’s en kunnen hun top 3 
samenstellen. De foto met de meeste stemmen komt op  
de uitnodiging van volgend jaar. Kinderen maken hun eigen top 3.  
 
Dit jaar belooft de tentoonstelling extra mooi te worden.  
Er is flink geïnvesteerd in de verlichting. Elke foto wordt nu apart 
belicht waardoor ze veel mooier uitkomen.  
Met dank aan de sponsoren. 
 
Wil je meer informatie?  
Kijk eens op www.fotogroepklick.nl of stuur een mailtje naar 
fotogroepklick@live.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  
Wanda Michielsen, 
1e plaats 
tentoonstelling 2019 
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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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Kracht op Acht 
Carnaval op Acht 2020 

 
In 2020 gaan we het anders doen!  
De organisatie van de carnavalsoptocht is alweer bij elkaar geweest 
en de taakverdelingen zijn weer gemaakt.  
De 11e van de 11e is het thema van carnaval op Acht 2020 bekend 
gemaakt en het is:    

“Acht zet alles op alles” 
 
Een thema voor de optocht zelf, maar ook voor deze lollige tijd in  
ons dorp. 
 
Wij hebben er in ieder geval zin in, jullie ook?  
We willen vriendengroepen, verenigingen, stichtingen, maar ook 
bedrijven en natuurlijk individuen oproepen om de creativiteit  
de vrije loop te laten. Doe een oproep, maak iets bespreekbaar of  
doe gewoon iets grappigs. De carnavalsoptocht is hier perfect 
geschikt voor. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
De organisatie is altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen  
denken over de optocht of het feest in de tent. Wil jij een bijdrage 
leveren, aarzel niet en stuur een mail naar krachtopacht@outlook.com 
 
Dat feest in de tent, dat wordt er trouwens één om nooit te vergeten. 
We hebben artiesten vastgelegd die veel plezier en kolder 
garanderen. Op korte termijn kunnen we jullie hier meer over 
vertellen. 
 
Voor nu, noteer “Carnaval op Acht 2020” met dikke letters in  
je agenda op zondag 23 februari 2020. Om 13.08 wordt dan het 
startsein gegeven voor de optocht. Na afloop breekt het feest in  
de zaal van het Dorpshuis én de tent los. 
 
 

Veel plezier met de voorbereidingen en graag tot 23 februari! 
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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 jan. voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op14 februari. 
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 

 
November 
 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 
 
December 
 6 Uitzwaaien Sinterklaas 
 15 Kerstmarkt  

 
 
 

  
Januari 2020 
 1 Nieuwjaarsreceptie  
  Dorpshuis 
 18 Fotogroep tentoonstelling 
 19 Fotogroep tentoonstelling 
 25 SJB bingo 
 26 Activiteiten 8se verenigingen 
 
 
Februari 
 1 SJB knutselen 
 8 SJB Casino 
 23 Carnavalsoptocht 
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