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Februari - Maart 
 
 
 

Sint Valentijn 
 

Elektrische deelauto 
 

Mezenkastjes tegen rupsen 
 

35 jaar Achtse Revue 
 

10 jaar Kijk Op Acht  
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Van de Redactie 
Jubilarissen 

 
Maar liefst vier Achtse initiatieven bereiken er dit jaar een nieuwe 
mijlpaal in hun bestaan. Althans, voor zover bekend bij uw redactie , 
want wellicht zijn het er zelfs wel meer. Hoe dan ook, dit jaar belooft 
een jaar met veel feesten en partijen te worden.  
 
De ‘oudste’ jubilarissen-vereniging van dit jaar is de Achtse Revue die 
haar 7e lustrum gaat vieren. En om dit te vieren gaan ze twee 
voorstellingen voor ons maken. Verderop in dit blad leest u er meer 
over.  

 Dan de drie initiatieven die dit jaar hun 10 jarig bestaan 
vieren. Stichting ‘Hart voor 8’, die zich met vele vrijwilligers 
inzet voor een ‘hart-veilig-Acht’,  

 de Kerstmarkt-werkgroep die in december weer een goed 
verzorgde kerstmarkt organiseerde en tot slot:  

 uw dorpsblad Kijk op Acht.  
 

Met gepaste trots kijken wij terug op de 46 Kijk-op-Acht-uitgaves die 
we dankzij uw kopij en dankzij de steun van alle adverteerders en de 
Dorpsraad voor u konden maken. En niet te vergeten dankzij de inzet 
van zo’n 40 bezorgers die het ‘blaadje’ vervolgens in uw brievenbus 
doen. Eén van hen heeft er zelfs voor gezorgd dat uw dorpsblad 
wordt opgenomen in het digitale archief van de website cultureel 
erfgoed.  
Als redactie zijn we bijzonder trots op deze mijlpaal! 
Acht is er goed in om de mooie dingen te vieren. Dus met een beetje 
geluk krijgen ook alle ‘gewone’ Achtenaren de kans om al deze jubilea 
mee te vieren. Ook uw redactie beraadt zich er op om in dit 
jubileumjaar iets leuks voor of met u te organiseren. Met adverteren in 
Kijk op Acht helpt u het dorpsblad. Hebt u belangstelling voor het 
(voor)laatste vrije plekje voor adverteerders in een van de volgende 
nummers, mail dit dan z.s.m. aan advertentie@kijkopacht.nl  
 
We wensen u een gezellig carnaval, veel plezier bij het voorbereiden 
en vieren van alle Achtse jubilea en een goed begin van de lente toe.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 3 april. Uw kopij daarvoor 
ontvangen wij graag uiterlijk 17 maart om 18.00 uur per mail op 
redactie@kijkopacht.nl.  
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Kracht op Acht 
Carnavalsoptocht 

 
 

Acht zet alles op alles! 
Over een paar weken is het carnaval! 
Voor diegenen die graag mee willen doen met de optocht:  
op zondag 23 februari om 13.08 uur start de optocht en  
maakt hij zijn gebruikelijke ronde door Acht. 
 
Her en der zijn er al diverse mensen bezig met een carnavalswagen 
of een leuk idee voor een loopgroep.  
Natuurlijk geldt dit voor de vaste deelnemers van de Achtse optocht, 
maar wij hopen natuurlijk ook op nieuwe deelnemers van met name 
sportclubs, groepen van de scouting etc. 
Hoe leuk zou het zijn om met zijn allen iets moois neer te zetten? 
Het begin van carnaval in Acht is immers de optocht. 
 
Onderdelen van de optocht 
Er zijn verschillende categorieën waar u aan mee kunt doen: 

 Wagens 
 Loopgroep volwassenen 
 Loopgroep kinderen 
 Individueel volwassenen (max.1 persoon) 
 Individueel kinderen (max. 2 personen) 

 
We hopen natuurlijk op veel inschrijvingen. 
 
Het thema dit jaar is: Acht zet alles op alles! 
Er zijn wederom leuke prijzen te winnen die gesponsord worden door 
de lokale middenstand. 
 
Inschrijven optocht 
Schrijf je nu in op de site van Acht, via de link op Facebook of door 
een mail te sturen naar krachtopacht@outlook.com 
 
Feest in het Dorpshuis 
Na de optocht gaat het feest verder in het 
Dorpshuis met DJ's Marco en Niels,  
zanger Hans en Bart de Rooij. 
 
 
Tot zondag 23 februari! 
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Stichting Jeugdbelangen Acht  
Activiteiten  

 
 

Na een gezellige bingo en een spannende casino-avond, maken wij 
ons weer op voor de komende activiteiten: 
 
Zondag 23 februari: Kindercarnaval 
Zondagmiddag kunnen de kinderen zich weer komen vermaken in het 
Dorpshuis. Deze middag zal piraat Sjaak komen optreden met zijn 
piratenshow. De show start om 14.00 uur. Entree is gratis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 7 maart: 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. 
 
Zet vast in je agenda: 

 11 april: paaseieren zoeken, 14.00 uur 
 16 mei: lasergamen, locatie en tijdstip volgen nog 

 
Meedoen aan één van de activiteiten?  
Meld je dan aan via de website: www.sjbacht.nl. 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht.  
Kijk voor meer informatie op onze website. Deelname is altijd op 
eigen risico. 

(Lees verder op pagina 9) 
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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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Stichting Jeugdbelangen Acht  
(vervolg)  

 
 

Save the date: 20 en 21 augustus 2020! 
In de laatste week van de zomervakantie organiseren wij  
1 of 2 jeugdspektakeldagen voor alle basisschoolkinderen.  
Zet 20 en 21 augustus dus vast in de agenda!  
 

Tips? Hulp? Sponsoring? 
Om deze dag(en) helemaal top te maken zijn we op zoek naar hulp: 

 het geven van een workshop of organiseren van een 
activiteit; 

 tips voor leuke activiteiten of workshops voor kinderen  
(4-12 jaar); 

 helpende handjes tijdens de spektakel dag(en). We kunnen 
niet zonder vrijwilligers!; 

 Sponsoren in de vorm van een dienst (zoals aggregaat, 
horeca, tent, ...). 

Wil je ons helpen? Check sjbacht.nl en mail ons op 
sjbacht@gmail.com. Ons rekeningnummer is NL71RABO0178264714 
t.n.v. Stichting Jeugdbelangen Acht. 

Kienen bij de Zonnebloem 
Uitnodiging 

 
 

Wij willen u graag uitnodigen voor onze kienavonden.  
Deze worden gehouden in het Antonius, in zaal ‘De Amstel’. 
Op deze kienavonden is iedereen welkom, zowel jong als oud.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Het kienen begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
 
De data zijn: 
dinsdag 24 maart, woensdagen 22 april, 27 mei en 24 juni. 
De avonden worden verzorgd door onze vrijwilligers. De opbrengst 
van het kienen is bestemd voor het Zonnebloemwerk, zodat we de 
bijdrage van de gasten voor de Zonnebloemactiviteiten zo laag 
mogelijk kunnen houden.  
 
Meer informatie:  
Bezoekgroep Acht, Maasstraat 51, 5626 BB Eindhoven.  
Tel. 040 - 262 36 57 of e-mail: ellielathouwers@upcmail.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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St. Valentijn 14 februari 
 
 
 
 
Valentinus (of Valentijn) is een Latijnse naam en betekent zoveel als 
‘de krachtige’. De oorsprong van St. Valentijn is niet helemaal 
duidelijk: het was reden genoeg om hem in 1996 van de 
heiligenkalender te schrappen. Maar in het volksgeloof leeft hij echter 
nog steeds voort. En terecht! 

 

Valentijn is de naam van 1 of 2 martelaren uit de 3de eeuw.  
Een van hen zou een Romeinse priester zijn geweest die omkwam 
tijdens de christenvervolging onder keizer Claudius II Gothicus. Een 
andere Valentijn was bisschop van Terni en zou eveneens in Rome 
de marteldood gestorven zijn. Mogelijk gaat het hier om dezelfde 
persoon. Er is tenslotte nog een 3de Valentinus van Raetia,  
wiens feestdag in sommige streken op 7 februari gevierd wordt. 
Ondanks alle verwarring rond zijn / hun persoon, roept paus  
Gelasius I in 1496 de 14de februari uit tot feestdag van Sint 
Valentinus.  
Van ‘dit soort’ heiligen zegt men wel eens dat ze terecht vereerd 
worden, maar dat hun daden alleen bij God bekend zijn. 

 

Veel legenden 
Er bestaan allerlei legenden over Valentijn. De bekendste daarvan is 
die van een jong paar dat bij Valentijn komt met het verzoek om hen 
te trouwen. De man is echter een heidense soldaat en de vrouw een 
christen. Een dergelijk huwelijk riep in die tijd grote weerstand op:  
de christenvervolgingen waren niet uit de lucht…  
Maar voor Valentijn weegt de liefde zwaarder dan wat ook en hij huwt 
het stelletje tegen de wettelijke bepalingen van de keizer in.  
Al gauw komen er meer soortgelijke gemengde stelletjes bij hem en 
hij trouwt hen. Dit kon natuurlijk niet geheim blijven: Valentijn wordt 
verraden, gemarteld en onthoofd. Volgens een ander en daarbij 
aansluitend verhaal komt de cipier bij de gevangen Valentijn met het 
verzoek zijn blinde dochter te genezen. Dat lukt niet, maar na de 
onthoofding van Valentijn krijgt het meisje een bloem met een briefje 
waarop staat ‘van Valentijn’, en, ze kon weer zien. 

 

Een populaire heilige 
Sinds halverwege de 4de eeuw staat er op de plaats waar Valentijn 
terechtgesteld werd (bij de Porta Flaminia) in Rome een 
Valentinuskerk. 

 
(Lees verder op pagina 13) 
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St. Valentijn 14 februari 
(vervolg) 

 
 
 

In de Middeleeuwen was hij één van de populairste volksheiligen in de 
Nederlanden, Frankrijk en Engeland. Hij groeit dan al uit tot de 
patroon van geliefden en vriendschap en het gebruik ontstond om op 
zijn naamdag geschenken uit te wisselen. In die tijd was 14 februari bij 
uitstek de dag om elkaar de liefde te verklaren. 
 
De kapel in Westerhoven 
Voor zover bekend is Westerhoven 
de enige plaats in Nederland waar 
Valentinus nog vereerd wordt in 
een eigen kapel, langs de 
Keersop. 
 
Rond 1970 is de kapel vervallen en 
vernield, en bovendien is het beeld  
gestolen. De kapel lijkt in de 
vergetelheid te geraken, tot enkele 
mensen in 1982 de handen in  
elkaar slaan en de kapel in 
oorspronkelijke staat herstellen.  
 
Al geruime tijd wordt er nu jaarlijks  
een processie gehouden vanuit de 
Westerhovense kerk naar de 
kapel.  
Ook staat in de parochiekerk een 
beeld van Valentinus, en in de  
vitrinekast naast het priesterkoor  
ligt en reliek van de heilige.  
Hij wordt er vereerd als 
beschermheilige tegen allerlei 
ziektes, en natuurlijk ook als 
patroon van alle verliefde stelletjes. 
 
Mocht het u ontgaan zijn: zijn 
feestdag is op 14 februari 
 
Pastoor J. Goris 
 

Er bevindt zich ook een put die nooit 
droog staat en waarvan het water, 

raar maar waar, altijd hoger staat dan 
in de belendende beek. Aan dat 

water worden ook bijzondere 
krachten toegeschreven, bv. tegen 

wratten en koorts.  
De put is er al eeuwen.  

Na de Tweede Wereldoorlog wordt 
uit dankbaarheid voor de bevrijding 
bij de put een kapel voor Valentijn 

gebouwd.  
Mogelijk heeft op dezelfde plaats 
vroeger ook al een kapel gestaan, 

die door het strijdgewoel in vroegere 
eeuwen is verdwenen en vergeten. 
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Telefoon: (0)6 4994 2863 

weeninkjeroen@gmail.com 
www.weensmacoaching.nl  

 
 

Heb jij het idee dat je al langere tijd uit balans bent? Dat je stil staat in 
je leven en geen duidelijke richting weet te kiezen? Dat je, bij wijze 
van spreken, alleen maar "bergop" fietst en niet meer weet hoe fijn 
"afdalen" kan zijn? Of het gevoel hebt met te veel "bepakking" te 
fietsen en deze graag zou willen los laten om weer lichter en met 
meer voldoening te kunnen leven? Dan is coaching misschien iets 
voor jou! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil jij niet nog langer in je eentje die steile bergen op blijven “fietsen”? 
Wil jij gezelschap van een begeleider die er niet van schrikt om samen 
onbekende wegen te gaan?  
In dat geval ben ik bereid om met je mee te “fietsen”!  
Niet om je de berg op te trekken, maar om je te laten zien  
dat je meer versnellingen hebt dan jij dacht.  
Niet om je te behoeden voor de diepe kuilen in de weg,  
maar om je deze zelf weer tijdig te laten zien. 
 
Interesse? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend 
intake-gesprek. En bezoek mijn website voor een volledig beeld.  

Advertorial 

Achtenaar Jeroen Weenink 
startte in 2019 zijn coachpraktijk 
aan de Roerstraat 5. Hij heeft zijn 
opleiding genoten bij de Alba 
Academie in Veldhoven, een 
opleiding die onder andere 
gelieerd is aan de Nederlandse 
Orde van Beroeps Coaches. 
Vervolgens heeft hij de nodige 
ervaring opgedaan. Eerst als 
interne coach bij zijn werkgever 
ASML en vervolgens ook in zijn 
eigen coachpraktijk in Acht.  

mailto:weeninkjeroen@gmail.com
http://www.weensmacoaching.nl/
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Scouting Albert Schweitzer 
Spullenbeurs zondag 22 maart 

 
 
 

Ook dit jaar bent u weer welkom op de spullenbeurs van scouting  
Dr. Albert Schweitzer. Elk jaar zijn er mooie spullen voor een lage prijs 
en u steunt hiermee de scoutingactiviteiten. De beurs vindt plaats op 
zondag 22 maart 2020 van 12.00 tot 15.00 uur, bij de scouting-blokhut 
op Mispelhoefstraat 126. 
 
Spullen voor de beurs? 
Er zijn natuurlijk spullen nodig voor deze beurs. Heeft u nog iets 
staan? De vrijwilligers komen het bij u thuis ophalen! 
Op vrijdag 20 maart 18.00 en 21.00 uur in Acht Noord. 
Op zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 17.00 uur in Acht Zuid. 
 
Voor het inzamelen vragen wij u om alléén spullen mee te geven die 
nog voor anderen bruikbaar zijn. Verder géén koelkasten, bankstellen, 
kapotte/versleten of anderszins onbruikbare spullen. 
Let op: Bij het ophalen wordt er bij u aangebeld! Wanneer u spullen 
op straat plaatst, kunnen derden ermee vandoor gaan! 
 
Meer informatie en contact 
spullenbeurs@scoutingalbertschweitzer.nl  
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Elektrische deelauto in Acht  
Vanaf 2030 mogen er geen ‘gewone’ auto’s meer verkocht worden. 
Diesels zijn door hun uitstoot nu al niet meer welkom in veel steden  
en de accijns op brandstof en wegenbelasting gaan omhoog. Er is 
steeds meer belangstelling voor de volledig elektrische auto (EV) 
maar veel mensen durven de overstap nog niet te maken, hebben 
geen oplaadmogelijkheid en elektrische auto’s zijn nog redelijk duur. 
Het zou het mooi zijn als je elektrisch kunt rijden, maar er nog geen 
hoeft te kopen. 
 
Auto delen 
Een auto staat gemiddeld 22 uur per dag stil (een tweede auto soms 
nog meer). Dat is niet duurzaam, zonde van het geld, de ruimte en  
het onderhoud. Daarom worden in steeds meer buurten in Nederland 
(elektrische) auto’s gedeeld. Zou dit ook in Acht kunnen? 
 
‘Buurauto’ proberen 
Op 26 januari, tijdens ’Acht ontmoet Acht’ was er veel belangstelling 
voor de elektrische auto van ‘Buurauto’ die bij het Dorpshuis stond. 
Heb je maar af een toe een auto nodig, wil je het elektrisch rijden 
uitproberen en vind je het niet erg een auto met anderen te delen,  
dan is een deelauto van ‘Buurauto’ misschien iets voor jou.  
Dit is een elektrische Leaf met een actieradius van >250 km en een 
laadpaal (via de gemeente). Het openen en reserveren van de auto 
gaat via je smartphone. Standaard zit er een laadpas bij de auto.  
 
Presentatie van het auto-delen-plan 
Samen met Buurauto geven we eerst een presentatie van het plan  
bij de Dorpsraad. Daarna volgt er bij voldoende belangstelling een 
informatieve bijeenkomst over elektrisch rijden.  
 
Belangstelling?  
Heb je belangstelling voor een autodeel-project van Buurauto en  
wil je op de hoogte gehouden worden over de informatieavond,  
mail dan naar Guido Wilmes, buurkracht@acht.nl,  
of via de buurtkracht app: www.buurkracht.nl 
 
Meer informatie Buurauto  
www.buurauto.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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GGzE Grote Beek 
Week van de Psychiatrie 

 
 

Week van de Psychiatrie 
Van 23 tot 28 maart vindt de jaarlijkse Week van de Psychiatrie plaats. 
Door middel van de activiteiten in deze week wordt geprobeerd 
iedereen te laten ervaren wat het betekent als iemand psychische 
problemen heeft of hoe het is als iemand uit de naaste omgeving  
deze problematiek ervaart.  
 
In 2020 heeft de Week van de Psychiatrie het thema ‘Betekenisvol 
Meedoen’. Het is belangrijk dat mensen, die te maken hebben met 
mentale uitdagingen, mee blijven doen of weer meer gaan doen in de 
samenleving. Gedacht kan worden aan rollen als ouder, kind, broer, 
zus, collega, medewerker, student en vrijwilliger. En niet alleen de rol 
van cliënt; er is zoveel meer.  
 
GGzE heeft een eigen programma samengesteld met activiteiten 
rondom dit thema. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de 
verschillende, interessante activiteiten zodat je verrast en mogelijk 
geraakt wordt.  
Kijk voor meer info en alle activiteiten op ggze.nl/nieuws 
 
Macrofotografie workshop 
Elke 2e woensdag van de maand komt het clubje van de 
macrofotografie bij elkaar, op Landgoed De Grote Beek. Iedereen is 
van harte welkom om hierbij aan te sluiten. Neem je eigen camera 
mee. Het hoeft geen professionele camera te zijn. We verzamelen om 
13.00 uur bij GroeiRijk, in restaurant De Trefhove, Dr. Poletlaan 30. 
Inschrijven kan via groeirijk@ggze.nl.  
Deelname is gratis.  
 
Informatie 
Kijk voor meer info en 
meer activiteiten op  
ggze.nl/activiteiten 
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Kracht op Acht 
Dorpskwis 

 
 

Wijs, sluw, berekend, handig, gevat, snugger, 
pienter, behendig, bijdehand, vindingrijk, intelligent, scherpzinnig! 
 
Als je een team bij elkaar kunt vinden van minimaal 12 personen met 
bovenstaande kwaliteiten en dan ook nog eens met zowel jong als 
oud, dan moet je meedoen met de  
 

Dorpskwis Had je ged8! 2020 
 
 
Wij hopen dat ook dit jaar weer veel teams zullen strijden om de 
felbegeerde titel van “slimste team op Acht”.  
 
Wil je meedoen, maar kun je geen 12 mensen bij elkaar te vinden, 
stuur dan een mail naar: krachtopacht@outlook.com.  
 
Wij proberen er dan voor te zorgen dat je toch mee kunt doen!!!  
(dat kan als individueel of als je een klein groepje bij elkaar hebt).  
 
De inschrijfpagina volgt later, maar noteer vast de volgende data:  

 Kwisavond: zaterdag 19 september 
 Feestavond: zaterdag 10 oktober, in het Dorpshuis  

 
Onze inspiratie lijkt onbegrensd en ons enthousiasme onuitputbaar! 
Met andere woorden, de voorbereidingen voor de kwis zijn weer in 
volle gang.  
 
Meer informatie 
Mail dan naar krachtopacht@outlook.com 
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Het ‘blaadje van Acht’ bestaat 10 jaar 
 
 
Normaliter leest u op deze plek in  
‘het blaadje van Acht’ een interview met 
Achtenaren die iets bijzonders doen of hebben gedaan.  
Zoals de organisatoren van Zinderend Acht, de kermis, de 
Kerstmarkt, de Dorpsraad, Sinterklaas en nog vele anderen.  
 
Dit jaar bestaat dit ‘blaadje’, ofwel uw dorpsblad, 10 jaar.  
Een passende gelegenheid vonden we om dit keer onszelf eens  
te interviewen. Want, al zeggen we het zelf: 10 jaar een dorpsblad 
voor u maken, dat vinden we een aardige prestatie.  
De titel van het allereerste artikel van ons allereerste nummer was 
namelijk ‘ééndagsvlieg….’, en thuis sprak onze naaste familie ons 
bemoedigend toe met de woorden “Dat gaat jullie nooit lukken”.  
Maar, dankzij alle adverteerders, de financiële hulp van de dorpsraad 
en donateurs, de trouwe schrijvers en een enthousiaste redactie lukte 
het dus wel!  
 
Achtenaren vertrouwen ons nog steeds toe dat ze blij zijn dat wij ‘het 
blaadje’ nieuw leven ingeblazen hebben nadat Jan Vriens in 2001 na 
30 jaar met ‘zijn blaadje’ stopte. Of we als redactie zijn prestatie gaan 
evenaren, is natuurlijk nog de vraag, maar de eerste 10 jaar zitten er 
al bijna op! 
 
KOM op Acht! 
Uw dorpsblad ontstond na enkele bijeenkomsten van ‘KOM op Acht!’ 
met zo’n 30 bezorgde en gedreven Achtenaren in 2010 – 2011. Zij 
vonden dat het de hoogste tijd was voor nieuwe initiatieven in Acht. 
Dat bespraken ze enkele keren in het Dorpshuis en binnen een paar 
maanden ontstonden er nieuwe initiatieven. Drie vieren er dit jaar hun 
10-jarig bestaan: de Kerstmarkt, Hart-voor-8 en ….uw dorpsblad! 
 
Redactieleden van het eerste uur 
Karin, Sylvia en Hans waren er vanaf het begin bij.  
Hans Klein-Sprokkehorst beheerde al enkele jaren de website 
www.acht.nl en merkte dat lang niet alle Achtenaren daarmee bereikt 
konden worden. “En dat is nog steeds zo.  
We merken dat er behoefte is aan een echt blad, met artikelen over 
Acht en over Achtenaren die je op je gemak – in je luie stoel – kunt 
lezen”. Welnu, dat proberen wij te doen. Karin Rosendaal ‘rolde 
eigenlijk zo’n beetje vanzelf de redactie in’ op één van de ‘KOM op 
Acht’-avonden.  
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 “Het leukste vind ik om voor elk blad weer leuke  
 verhalen te ontdekken over Acht en Achtenaren.”  
 Karin roemt de trouwe bezorgers. “Iedereen is heel 
 flexibel en altijd bereid om er een ‘straat bij te nemen’ 
 als er een bezorger uitvalt. Dat is heel fijn.”  
 

 
Redactieleden van het tweede uur 
Leny Westeijn sloot zich aan bij de redactie toen ze het 1e blad op het 
‘aanplakbord tegenover de kiosk’ zag hangen. “Toen heb ik de 
redactie gemaild en gevraagd of ik mee mocht doen. En gelukkig 
mocht dat! Ik redigeer de meeste artikelen en schrijf wel eens wat. De 
onderwerpen bedenken we met z’n allen.” Als laatste trad Nicoliene 
Segers toe tot de redactie. “Dat is nu al weer 9 jaar geleden”. 
Nicoliene is contactpersoon voor de adverteerders. “Dat loopt heel 
goed en ik hoor van de meesten dat ze er nieuwe klanten door 
gekregen hebben”.  
Net als 5 jaar geleden prijkt er ook dit keer een foto van de bijna 
complete redactie op de kaft. Eén van ons ontbreekt er namelijk: 
Raymond. Hij maakt al 10 jaar de lay out voor Kijk op Acht.  
 
Officiële stichting 
Al snel na de eerste uitgave richtte de redactie een stichting op voor 
‘Kijk op Acht’. Het maken van een dorpsblad werd namelijk een 
serieuze zaak, het kost ook wat en nu is de continuïteit geregeld. 
“Behalve redactie werden we dus ook een echt officieel 
stichtingsbestuur” vertelt Sylvia van der Burg. “Officieel hebben we 
zoals elk bestuur een voorzitter, penningmeester en secretaris, maar 
we doen eigenlijk alles met z’n allen. Samen met Karin en Nicoliene 
herinner ik de Achtste verenigingen en iedereen in Acht aan de 
deadline voor de kopij. Dat is nog steeds nodig”. Sylvia zorgt elke 
uitgave voor een mooie plekje voor uw kopij of advertentie. Raymond 
stelt het blad uiteindelijk samen. 
 
Mist u iets? 
Als redactie maken we dit blad voor u.  
Daarom willen we graag weten of u iets mist in dit blad.  
Zo ja, mail het ons!  
 
Tips, interviewkandidaten, bezorger worden?  
Hebt u tips voor ons, mist u een bepaalde rubriek, kent u iemand die 
wij zouden moeten interviewen, wilt u helpen met bezorgen of wilt u 
adverteren, mail dan naar: redactie@kijkopacht.nl; 
advertentie@kijkopacht.nl; bezorging@kijkopacht.nl  
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2020, jubileumjaar 
Achtse Revue  

 
In 1985 vierde Acht het 100 jarig bestaan van de kerk. Ter ere 
daarvan werd er toen een revue geschreven èn uitgevoerd. Het was 
een doorslaand succes en daarmee werd de kiem gelegd voor ‘de 
Achtse Revue’, de latere ‘Toneelvereniging de Achtse Revue’.  
Vele stukken speelde de Achtse Revue intussen en naast de groep 
vaste kijkers groeide het aantal bezoekers. Afgelopen jaar waren alle 
reguliere uitvoeringen uitverkocht.  
 
Twee jubileumvoorstellingen! 
Om ons 35-jarig jubileum luister bij te zetten, geven wij dit jaar twee 
voorstellingen. In het tweede weekend van september spelen wij in de 
Hof van Acht een openluchtvoorstelling.  
 
We sluiten het jubileumjaar 
af met een tweede 
productie in december. 
Deze wordt, zoals de 
gewoonte is, in het 
Dorpshuis opgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Nieuwe’ regisseur  
Iedere 2 jaar wordt het stokje overgenomen door een nieuwe 
regisseur. Dit jaar zijn we de repetities gestart met Eef Goudsmit.  
Eef is geen onbekende voor ons. In 2011 regisseerde zij als pas 
afgestudeerd regisseur onze voorstelling ‘Geruchten’. Nu 9 jaar later 
zijn we blij om Eef weer in ons midden te hebben en met haar te 
werken. 
 
Wilt u meer weten  
Kijk dan op www.achtserevue.nl. 
Wij houden u op de hoogte over de voorstellingen en onze activiteiten.  
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Vrienden van de Dierenweide Acht 
Dierenwelzijn 

 
 

Graag willen we deze keer iets vertellen over het dierenwelzijn in de 
weide. Onze dieren worden 1x per 6 weken gecontroleerd door de 
VUD, het Verzorgingsbedrijf Uitheemse Diersoorten.  
Zij controleren het dierenwelzijn bij o.a. alle gemeentelijke 
dierenweides en kinderboerderijen van Eindhoven.  
 
En waar bestaan hun werkzaamheden dan uit? 

 advies geven over voedselprogramma’s; 
 controle en advies over het leefmilieu en de huisvesting van 

de dieren; 
 Q-koorts entingen voor geiten;  
 kuren voor het ontwormen van geiten, herten en alpaca’s; 
 het bijwerken van de hoeven van de geiten; 
 het ontluizen van het pluimvee; 
 het zorgen voor een ‘dekbok’ en/of hertenbok. 

 
En wat betekenen ze nog meer voor ons? 
Het is erg fijn dat je een beroep op hun kennis kan doen indien er zich 
calamiteiten voordoen. Zo hadden we een half jaar geleden een geit 
die behoorlijk last had van een voorpoot en daardoor kreupel liep.  
Een telefoontje was genoeg om het VUD nog dezelfde dag bij ons in 
de wei te hebben. De geit kon vervolgens ca. 3-4 weken bij hun op 
stal revalideren. Zij zeiden ook dat wij de enige dierenweide in hun 
bestand zijn waar de dieren door de mensen gevoerd mogen worden. 
Ze gaven daarbij aan dat daar best een gezondheidsrisico voor de 
dieren aan kleeft. 
 
De regels voor het voeren van onze dieren: 

 geen schillen van fruit zoals van sinaasappels, citroenen etc.; 
 geen beschimmelde groente resten of beschimmeld brood; 
 geen aardappelschillen met uitlopers en dus ook geen aard- 
 appels met uitlopers (giftig); 
 geen vlees, vis, schelpdieren of resten hiervan; 
 geen etensresten zoals chinees, pizza, friet of dergelijke; 
 let vooral op dat er geen plastic in de wei terecht komt. 

Helaas zijn al deze zaken wel eens in de wei aangetroffen.  
Maar, als we ons allemaal aan de regels gaan houden dan blijven 
onze dieren gezond.  
 
Meer informatie: www.dierenweideacht.nl 
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De Brabantse fietsenmaker 
 

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

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

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

Ik woon “Op Acht” en zoek  
plek voor mijn kleine auto,  

 een Peugeot 205(Youngtimer),  
 

liefst in of dichtbij ons kerkdorp.  
Alleen droog stallen,  

niet sleutelen. 
 

Dominique Bronzwaer,  
tel. 06 54 26 63 88. 
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Buurtpreventie Acht 
 
 
 
 

Mezenkasten tegen eikenprocessierups 
De buurtpreventie Acht heeft het initiatief genomen om op natuurlijke 
wijze de strijd tegen de eikenprocessierups aan te gaan.  
 
In verschillende straten in Acht worden de komende tijd mezenkasten 
opgehangen. Mezen zijn de grootste vijanden van de rupsen; zij eten 
ze graag en veel.  
 
Leden van de buurtpreventie gaan -voorlopig- vijftig mezenkasten 
bouwen en ophangen in het dorp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Lees verder op pagina 33) 
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Buurtpreventie Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Eikenprocessierupsen kunnen in de zomer vervelende overlast 
geven. Ook in Acht lijkt die overlast volgens de leden van de 
buurtpreventie ieder jaar toe te nemen. De meeste klachten bestaan 
uit jeuk en beschadiging van de huid, zowel bij mensen als bij dieren. 
De klachten kunnen maandenlang aanhouden.  
Behalve de huid kunnen ook ogen en luchtwegen geïrriteerd raken. 
De klachten worden veroorzaakt door de microscopisch kleine, 
pijlvormige brandharen van de rups.  
 
Meer mezen, minder rupsen 
Vogels en met name mezen zijn vijand nummer één van de 
eikenprocessierupsen, die -zoals de naam al zegt- voornamelijk 
voorkomen in eikenbomen. Hoe meer mezen op het juiste moment  
in een eikenboom zitten, hoe minder rupsen er uiteindelijk zullen zijn. 
Proeven elders in het land laten dat zien volgens de leden van de 
buurtpreventie. 
 
In overleg met de Dorpsraad gaat de buurtpreventie Acht de 
mezenkasten “bouwen” en ophangen, voornamelijk aan eikenbomen 
langs verschillende straten in Acht. Het streven is om voordat het 
broedseizoen begint de eerste kasten op te hangen. Uiteindelijk wil de 
Buurtpreventie Acht er veel meer ophangen. In het najaar zullen de 
resultaten geëvalueerd worden.  
 
Informatie 
Meer informatie over het mezenkastproject is te verkrijgen bij de 
coördinatoren van Buurtpreventie Acht, Paul van Dooren en Annelies 
Siepel, via e-mail buurtpreventieacht@gmail.com 
 
Donaties 
De buurtpreventie zoekt naar een financiële bijdrage of donatie van 
buurtbewoners. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren 
dan is die van harte welkom.  
U kunt uw schenking overmaken op rekeningnummer  
NL 75ABNA0572685270 t.n.v. A.Siepel-Arentzen onder vermelding 
“Mezenkasten” 
 
De bijdrage zetten we in voor het project in het dorp.  
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Basisschool Sint Antonius Abt 
Nieuws uit het onderwijs 

         
 

Voorleesdagen en samenwerking 
Vorige maand hebben we de start van de nationale voorleesdagen 
groots geopend. De kleuters van onze school hebben samen met de 
peuters van Dikkie en Dik een heuse voorleesvoorstelling voor de 
ouders verzorgd op het echte podium op school.  
 
In samenwerking met de mediacoach van de bibliotheek Eindhoven 
hebben we het prentenboek Moppereend met de kinderen tot leven 
gebracht! Ingrid Teunissen, directeur van Dikkie en Dik las het boek 
voor en de peuters en kleuters lieten bij elke bladzijde een 
voordrachtje zien.  
We kijken terug op een zeer geslaagde voorstelling! 
 
Behalve samenwerken met Dikkie en Dik, werken we ook in de school 
vaak samen met de verschillende groepen. Zo komen de kinderen 
van groep 8 elke maandag voorlezen uit een prentenboek bij de 
kleuters en eens in de 6 weken komen ze de kleuters helpen met  
het spelen van gezelschapsspelletjes. Alle kinderen genieten hiervan! 
De kinderen van groep 7 helpen ook met het lezen in de  
groepen 3 en 4.  
 
Sinds kort komen de kinderen van groep 7 op regelmatige basis 
helpen bij de kleuters met het knutselen volgens een stappenplan.  
We vinden deze samenwerking tussen de verschillende groepen  
heel waardevol en merken ook tijdens het buitenspelen dat de 
kinderen uit de verschillende groepen elkaar daardoor ook vaker 
opzoeken en helpen. Mooie ontwikkeling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie 
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. 
Namens het team van basisschool Sint Antonius Abt. 
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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 
  
 Website:  www.gpkunststofkozijnen.nl 
 e-mail:  info@gpkunststofkozijnen.nl   
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Nieuwe Minibieb 
 
 
 
Sinds november 2019 staat deze minibibliotheek in de Roerstraat. Je 
kunt hier een boek delen, lenen of ruilen!  
Deze minibibliotheek is gemaakt door de 12-jarige  
Rik Xian van Houten uit de Roestraat. 
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   Voetreflex Eindhoven 
 
 
Ben je gespannen, vermoeid of zit je even niet lekker in je vel? Last 
van hooikoorts of misschien een andere allergie? Dan is voetreflex iets 
voor jou! Voetreflex helpt bij zeer veel klachten en chronische 
aandoeningen. Denk hierbij ook aan problemen met de ademhaling of 
aan diabetes type 2. 
 
Voetreflex is een massage aan voeten en onderbenen die door middel 
van reflexzones en drukpunten blokkades in het lichaam verhelpen. 
Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze waarbij het lichaam 
gereinigd wordt, tot rust komt en zich herstelt.  
 
Ben je klaar met die vervelende klachten en wil je weer vol van het 
leven genieten?  
Kom dan eens langs bij Voetreflex Eindhoven!  
 
Kijk voor meer informatie op www.voetreflexeindhoven.nl 
of bel 06-13 31 24 53.  
 
Voetreflex Eindhoven is gevestigd aan de Chamonixlaan 9. Tot ziens 
in onze praktijk! 
 
 
 
 

http://www.voetreflexeindhoven.nl/
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Dorpsraad Acht 
 
 
 
 

Acht ontmoette Acht 
Zondag 26 januari hebben veel Achtenaren elkaar in het Dorpshuis 
ontmoet tijdens ‘Acht ontmoet Acht’. Als Dorpsraad hebben we dit 
evenement georganiseerd om de Achtenaren kennis te laten maken 
met een groot deel van de vele organisaties die actief zijn op Acht en 
om gewoon een gezellige middag te beleven.  
Er waren in totaal 18 organisaties aanwezig, die beide zalen en de 
parkeerplaats vulden.  
Voor ons was het heel spannend, zouden er wel mensen komen? 
Maar ja hoor, om klokslag 14.00 uur stapten de eerste bezoekers 
binnen. Op de hele middag hebben we zo’n 150 bezoekers geteld. 
Veel bezoekers bleven na een rondje informatie opsnuiven bij de 
tafels van de organisaties gezellig koffiedrinken (vaak gevolgd door 
een biertje). 
Al met al een geslaagde middag, en voor herhaling vatbaar. 
Onze dank gaat uit naar de organisaties die aan deze middag 
meegewerkt hebben en natuurlijk ook naar de medewerkers van het 
Dorpshuis. 
 
De Dorpsraad 
 
Meer informatie  
acht.nl/leefbaarheid/dorpsraad/ 
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Fotogroep Klick 
Winnende foto’s tentoonstelling 

  
 

De fototentoonstelling in januari was wederom een groot succes.  
Het waren twee geweldige dagen vol inspiratie en heel veel nieuwe 
bezoekers! Alle bezoekers bedankt voor uw komst. 
 
Fotogroep Klick heeft in 2020 geïnvesteerd in een belichtingsplan 
voor de fototentoonstelling. Hierdoor worden alle foto’s individueel 
belicht, wat de kwaliteit van onze jaarlijks tentoonstelling zeer ten 
goede komt. Dat hadden we niet kunnen doen zonder een bijdrage 
van onze sponsoren.  
 
Winnende foto’s  
Op de volgende 3 foto’s zijn door de bezoekers van de jaarlijkse 
tentoonstelling in januari de meeste stemmen uitgebracht: 
 
1. 
Vanessa van Laarhoven: Kent School 
 
 
 
 
 
 
2. 
Adrie Rotte: De Roos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Marian van der Kallen: Vlinders 
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Advertorial 
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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 



4
5
  



4
6
 



4
7
  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 17 maart voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 3 april. 
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 
 
Februari 
 1 SJB knutselen 
 8 SJB Casino 
 14 Valentijnsdag 

 23 Carnavalsoptocht en feest 
  Dorpshuis  
 
Maart 
 7  SJB kinderdisco 
 7 kledingbeurs Best 
 22 Scouting spullenbeurs 
23-28 GGzE  
  week van de Psychiatrie 
 24 kienen Zonnebloem 
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