
1
0

d
e
 j
a

a
rg

a
n
g

  
2
0
2
0
 

Juni - Juli - Augustus 
 
 

Interview jubilarissen 
 

Speeltuinen speurtocht 
 

Bidprentjes pastoors gevraagd 
 

Dierenweide in verwachting 
 

Camera’s 8 in beeld 
 

Zinderend Acht 



2
 



3
  

Van de redactie:  
Leeg….! 

 
De vergadertafel van uw redactie bleef leeg de afgelopen maanden, 
maar vorige week konden we het er eindelijk weer op wagen om 
elkaar ‘live’ te ontmoeten. Allemaal zijn we wat zorgelijker geworden, 
hebben we wat langer haar, een pondje erbij gekregen en zijn er bij 
degenen die flink ziek geweest zijn pondjes afgegaan. We vragen ons 
af of we ‘het’ gehad hebben? Maar helaas, uw redactie is dokter nog 
viroloog dus we weten het niet……. 
 
Om in conditie te blijven hebben we de afgelopen maanden veel 
gewandeld. En, dingen ontdekt die voorheen minder opvielen zoals de 
vele fijne wandelstraten in Acht; en ooooh wat zingen de vogels toch 
mooi, wat een prachtig weer…, oei, veel te droog! Kijk, een schooltas 
in de vlaggenmast. Gefeliciteerd geslaagden!  
 
Viel het u ook op dat de tuintafel de laatste maanden minder vuil 
wordt? En wat is het heerlijk rustig in de lucht! Uit de welingelichte 
bronnen waarvan uw redactie altijd graag gebruik maakt, horen we dat 
u die rust ook erg waardeert. Ook wij gaan dit jaar in Nederland op 
vakantie, dus aan het aan ons ligt blijft het stil boven ons dorp.  
 
Stil blijft het ook op het Dorpsplein en het Kermisterrein.  
Familie van de Heijden organiseert dit jaar geen kermis.  
Zinderend Acht stopte sowieso (zie elders in dit blad).  
De foto op de kaft laat zien hoe dat als Country & Western festival 
begon.  
 
De agenda achterin deze Kijk op Acht is akelig leeg. Een goed 
moment vonden we om op een rijtje te zetten welke ‘Verenigingen’ 
ons dorp heeft. Doe er uw voordeel mee! (zie de middenpagina). 
En beste ondernemende lezer, voor uw advertentie hebben we nog 
plaats. Klein prijsje, veel effect, dus maak er gebruik van!  
 
Advertentie-aanvragen en kopij voor het volgende nummer kunt u tot 
25 augustus, 18.00 uur mailen aan: redactie@kijkopacht.nl  
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 11 september.  
 
We wensen u een gezonde en mooie zomer! 
 



4
 

  

 



5
  

Achtse Revue 
Interview  

 
De Achtse Revue bestaat dit jaar 35 jaar. Vier leden van de 
toneelclub zijn er vanaf het begin bij:  

 Jo Sporen (88);  
 Wim van Rijen (69); 
 Ine Verkooijen (68) en  
 Ine Bogers (63).  
 

De redactie van Kijk op Acht heeft contact gezocht met de leden om 
eens te horen wat de Achtse Revue en toneelspelen zo bijzonder 
maakt. Tenslotte is 35 jaar een lange tijd. 
 
“Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk op Acht wilde 
men een revue gaan spelen. Een oproep in ‘OP ACHT’ en 
gestimuleerd door buren, die me overgehaald hebben, heb ik me 
aangemeld”, zegt Jo Sporen.  
“Jan Vriens organiseerde die revue”, vertelt Ine Verkooijen.  
“Betsie Strijbosch wilde een toneelclubje beginnen met een aantal 
dames en is gevraagd door Jan om aan te sluiten. We hebben toen 
in 1985 ‘Acht lacht’ gespeeld.” 
 
Het stuk was een groot succes. De spelers en het publiek waren 
enorm enthousiast en zo is de toneelclub Achtse Revue ontstaan.  
 
 
Ine Bogers (foto rechts):  
“Toneelspelen is voor mij een 
hobby. Door toneel te spelen 
ontspan je.”  
Voor Ine V. was het een passie, 
haar leven bestond uit toneel-
spelen. Nu is het verenigingsleven 
een hobby en een sociaal 
gebeuren.  
Zo ervaart Jo Sporen het ook, 
toneelspelen was niet het 
belangrijkste, het ging vooral om 
het “samen iets doen”.  
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Achtse Revue 
  (vervolg) 

 
Terugblik 
Terugkijkend zijn er talloze toneelstukken en revues gespeeld.  
Welke stukken en welke rol hebben de meeste indruk gemaakt? 
 
Ine B: “Ikzelf vond de rol die ik had in ‘De Spooktrein’ erg leuk om te 
spelen. Ik mocht daar o.a. laten zien hoe je dronken moet worden op 
toneel. Sowieso vind ik ‘De Spooktrein’ (een komische triller) wel een 
van mijn favorieten.” 
 
De mooiste rol voor Jo was in 1995 de rol van toneelmeester in het 
stuk ‘Moordenaar in de groep’. “Het was een bijzondere rol qua 
beleving en emotie.”  
 
Een stuk waar Ine V. van zegt dat het de moeite is om nog eens over 
te spelen, omdat de spelers nu een stuk professioneler zijn geworden 
en het nu anders zou zijn. Eén van haar mooiste rollen was in 
‘Ontheemden’. “Een geweldige rol. In de tweede uitvoering was ik 
kampbewaarder. Ik speel graag stoere, uitdagende rollen.” 
 
Wim heeft bijrolletjes gespeeld, letterlijk in ‘Camping anders’, waar hij 
een wc-rol mocht vasthouden.  
‘Dwaasheid heeft haar eigen recht’, dat speelde in een verpleeg-
tehuis, heeft veel indruk op hem 
gemaakt. 
 
 

Wim’s passie is de vereniging 
Achtse Revue.  
“In ’85 ben ik gevraagd om  
souffleur te worden. Ik speel geen 
toneel, af en toe een bijrolletje of  
een keer meezingen bij de revue.  
Ik ben 15,5 jaar voorzitter geweest 
en nu help ik mee met het 
randgebeuren, zoals de 
kaartverkoop. Ik hou ervan om 
mensen te binden en dat we het 
goed hebben met elkaar.” 
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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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Achtse Revue  
Interview 
(vervolg) 

 
In 35 jaar is er natuurlijk ook veel veranderd. In het begin werd er nog 
gewerkt met een souffleur. “De grootste verandering is toch wel het 
gaan werken met een professioneel regisseur. Dat heeft ons echt 
naar een hoger level gebracht”, zegt Ine B. “We durven nu meer.  
De jongere spelers zijn vrijer. Dat betekent meer emoties, kussen op 
het toneel en heftigere uitspraken (vloeken), soms ontkom je daar niet 
aan”, vult Ine V aan. 
 
Toekomst 
Zijn er na al die tijd nog uitdagingen of  
wensrollen?  
Jo: “Gezien mijn leeftijd lijkt het me beter om  
maar van het podium af te blijven, maar mijn rol  
in het bestuur, nu aaneengesloten 27 jaar,  
bevalt me nog steeds.” (foto rechts) 

 
 
 
Ine V. (foto rechts), de huidige voorzitter, gaat  
het stokje overdragen. “Dit jaar zou ook mijn 
laatste rol zijn. Ik laat het aan de jeugd over.  
Ik blijf lid en wat taken vervullen.” 
Voor Wim verandert er niet veel, hij blijft lid en 
zorgt voor hand-en- spandiensten.  
Ine B heeft nog wel een wens: “Het lijkt me leuk 
weer eens een spannend kinderstuk, door 
volwassenen.” 
 
 
Alle vier ervaren ze de Achtse Revue als een 
gezellige club. Wim: “We hopen nog lang zo  
door te draaien.” 
Ine B.: “De 8se Revue is een vereniging met oog voor elkaar.  
Het is gewoon heel leuk om iedere week met elkaar te kunnen 
repeteren. Ook het samenzijn na repetitietijd is supergezellig.  
Wij boffen met de bevlogenheid en inzet van Jan de Koning en  
met de ruimte die hij ter beschikking stelt. En we boffen met onze vele 
vrienden en sponsors. Zonder hen zouden we dit zo niet voor elkaar 
krijgen.” 
Meer informatie: www.achtserevue.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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Achtse Revue 
 
 
Beste sponsoren en vrienden van de Achtse Revue,  
  
Zoals jullie misschien al hebben vernomen bestaat onze vereniging dit 
jaar 35 jaar! Om dit te vieren hadden wij het plan om jullie dit jaar  
uit te nodigen voor niet 1 maar 2 voorstellingen.  
Naar aanleiding van de laatste aanscherpingen van het beleid ter 
bestrijding van het coronavirus heeft het bestuur het noodzakelijk 
besluit moeten nemen om de zomerproductie van september a.s. te 
verplaatsen naar een nader te bepalen datum in 2021. 

  

Er staat dit jaar nog een productie gepland waar we ons volledig op 
kunnen focussen. Mits we uiterlijk september van dit jaar kunnen 
starten met de repetities verzorgen wij op 20, 21 en 22 november 
feestelijke avonden met theater.  

 

Noteert u zaterdagavond 21 november alvast met potlood in uw 
agenda. Deze avond is gereserveerd voor onze vrienden en 
sponsoren. De regie is in handen van Eef Goudsmits, u kent haar 
misschien nog van de producties Spooktrein en Geruchten. Voor meer 
informatie zie update in Kijk op Acht of www.achtserevue.nl. 

 

Sponsorbijdrage 
De minimale vrienden- en sponsorbijdrage blijft voor dit jaar gelijk. 
Wenst u meer informatie of heeft u familie, buren of kennissen die zich 
willen aanmelden neem dan een kijkje op  
www.achtserevue.nl/sponsors  
Wij vragen onze sponsoren om begrip voor het feit dat we dit jaar niet 
in de gelegenheid zijn om u persoonlijk te bezoeken. Uiteraard 
waarderen wij ook dit jaar uw steun.  

 

Spelers gevraagd 
De Achtse Revue heeft nog behoefte aan jonge mannelijke spelers! Is 
het iets voor jou? Kom eens een keer kijken bij een van de repetities 
op woensdagavond. 
 
Wij wensen u allen een goede gezondheid. Hartelijke groet van het 
voltallige bestuur, namens de hele vereniging. 
Meer informatie: www.achtserevue.nl 
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Bericht vanuit Antonius 
 

 
Op 14 mei waren er geen positief geteste cliënten op COVID-19 meer 
binnen Antonius. We hebben enorm hard gewerkt om dat voor elkaar 
te krijgen! Antonius blijft wel tot 2 weken nadat de laatste cliënt uit 
isolatie is gegaan in quarantaine. 
We weten inmiddels dat we gedurende langere periode alert moeten 
zijn en blijven op COVID-19. Het virus kan elk moment weer 
opvlammen.  
 
We moeten in de werkwijze continue aandacht hebben voor het 
volgende: 
 

1. Handhygiëne is voor iedereen van essentieel belang. 
2. We blijven melden als we verdenkingen op Covid-19 bij 

onszelf of bij onze cliënten signaleren. 
3. Bezoekregeling  

Het kabinet heeft besloten om in iedere GGD-regio één 
verpleeghuis te laten beginnen (pilot). Op die manier 
proberen we met elkaar op een gecontroleerde en 
voorzichtige manier te ervaren, wat het toelaten van  
1 bezoeker per bewoner voor effect heeft. Antonius zal geen 
pilot organisatie zijn. We wachten de resultaten af voordat we 
met nieuw beleid komen. Tot deze tijd blijft de 
bezoekregeling zoals deze nu is van kracht, dus geen 
bezoek op de locaties en max. 2 bezoekers per dag in 
palliatieve zorgsituaties. 

4. Thuis werken 
Voor medewerkers die nu thuis werken blijven de afspraken 
hetzelfde. We werken zo veel mogelijk vanuit huis!  
Ook voor de inzet van onze vrijwilligers verandert er nu nog 
niets. We blijven wel zoeken naar manieren om goed met 
elkaar in contact te zijn, zoals overleg via Microsoft Teams. 
 

We zijn erg verrast over de aanhoudende attenties vanuit de 
bewoners, hun familie, vrijwilligers, medewerkers en dorpsgenoten. Er 
komen wekelijks bloemen, kaartjes en traktaties binnen voor 
bewoners en medewerkers, echt hartverwarmend en dit geeft 
iedereen energie om deze periode door te komen. Daarnaast zijn er 
bijna wekelijks muziek of andere activiteiten rondom het huis.  
 
Dank je wel aan eenieder die aan ons denkt! 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
Speeltuinen speurtocht        

 
 
Helaas zijn al onze activiteiten de komende tijd afgelast.  
Daarom hebben we een leuke speurtocht in elkaar gezet voor jong en 
oud. Jullie gaan via 6 speeltuinen op zoek naar een geheime code, 
die je aan het einde moet invullen. In dit artikel vind je de route en  
de vragen. We wensen jullie veel plezier! 
 
Start:  
De route start en eindigt bij de Kiosk. 
Kunnen jullie antwoord geven op de volgende vraag: 
1 Wat heeft het beeldje, naast de kiosk, in zijn handen?  

……............. 
Steek de weg over naar de dierenweide. 
2 Hoeveel hertjes tel je in de wei? 
    .................... 
Ga vervolgens de Cor Gehrelslaan in.  
Let goed op want onderweg kom je de eerste foto tegen (pag 19). 
Aan het Merwedeveldje bezoeken we de eerste speeltuin. 
Na het Merwedeveld blijven we de Cor Gehrelslaan vervolgen.  
We slaan vervolgens rechtsaf de Haringvliet in.  
3 Wat hangt er bij nr. 18 aan de gevel?  ……............. 
 
Volg op de Haringvliet de bocht naar links (is nog steeds de 
Haringvliet). Aan het einde van deze weg zie je speeltuin 2 al liggen.  
Ga vervolgens verder op de Haringvliet. Vlak voor de bocht zie je  
het rode pad. Ga linksaf dit pad op. Ter hoogte van de Bert Kemplaan 
sla je linksaf. Hier vind je speeltuin 3. 
Vervolg je route links op het fietspad, naast Bert Kemplaan 6.  
Blijf het fietspad volgen tot aan de Cor Gehrelslaan. Steek deze straat 
over en ga de Bernard Schoonbeeklaan in. Wanneer de weg naar 
rechts afbuigt, stap je over op het rode pad wat aan je linkerkant ligt. 
Sla rechtsaf het rode pad op. Bij het grasveldje aan de linkerkant,  
ga je links van het pad af en vind je speeltuin 4. 
Vervolg de route op het Frans Schoenmakerspad (paadje tussen 
huisnummer 5 en 7) 
4 Hoeveel lantaarnpalen staan er aan dit pad?  ……............. 
 
Aan het einde van dit pad ga je linksaf de Verzetsheldenlaan op.  

 
Lees verder op pagina 17 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
Speurtocht,  

(vervolg) 
 
5 Hoeveel dakkapelletjes zie je op het dak bij nr. 52? ............. 
 
Ga linksaf de Achtse loop in.  
6 Wat is de kleur van het bruggetje? ............. 
 
Vervolg je route aan de Achtse loop en ga de tweede straat rechts, de 
Dongelaan in. Bij de T-splitsing ga je linksaf de Amerlaan in.  
7 Hoeveel bloembakken tel je in de tuin van huisnummer 42? 
    ............. 
 
Ga bij de kruising met de Rijnstraat rechtsaf, steek de straat over en 
ga het Kloosterpaadje in. Aan het einde vind je speeltuin 5. 
 
Verlaat de speeltuin aan de rechterkant, steek de weg over en ga bij 
huisnummer 37 de Amstelstraat in. Ga in de bocht naar rechts, linksaf 
het paadje naar de Leistraat in. Aan het einde van dit paadje ga je 
linksaf. Loop langs de kleine dierenweide richting het grasveld, waar 
je speeltuin 6 vindt. 
Vervolg de route door links het Vechtpad op te gaan, richting de 
Amstelstraat. Loop langs het Dorpshuis en beantwoord de laatste 
vraag:  
8 Welke vorm heeft het hoogste raam van het Dorpshuis? 
    ............. 
 
Ga verder tot je weer bij de kiosk bent. Einde van de speurtocht.  
 
Geheime code: 
Alle antwoorden gevonden?  
Vul ze hieronder in en kraak zo de code! Stuur je antwoord naar 
sjbacht@gmail.com en maak kans op een leuke prijs.  
 
Antwoord: 

   
De winnaar wordt eind juli via Facebook aan jullie bekend gemaakt. 
Foto-opdracht 
Op de pagina 19 vind je de foto opdracht.  

Vraag 5 Vraag 2 Vraag 7 Vraag 4 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 
Foto-opdracht 

 
 

Onderweg kom je deze foto’s tegen. Kun jij ze allemaal vinden?  
Zet een kruisje door de foto, als je hem gevonden hebt.  
De foto’s staan op volgorde van de route. 
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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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Politie 
Camera’s 8 in beeld 

 
Wijkagent Ronald Vinck merkt dat de politie met enige regelmaat bij 
mensen langsgaat om camerabeelden op te vragen. Dit levert vaak 
mooie resultaten op. “Via Camera in Beeld kunnen we efficiënt en snel 
contact opnemen met de eigenaren van de 
camerabewakingssystemen.”  
 
Nadere uitleg vindt u hieronder. 
 
Camera’s Acht in beeld 
Ook u kunt helpen misdaden op te lossen.  
Heeft u een beveiligingscamera aan uw bedrijfspand of woning?  
Meld dit dan bij de politie. Alle camera's komen in een databank. 
Wordt bij u in buurt een misdrijf gepleegd dan kijken we wie allemaal 
een camera heeft. Een politiemedewerker komt vervolgens de 
beelden ophalen om te kijken of de dader erop staat. Uw camera 
beveiligt dan niet alleen uw bezit, maar helpt tegelijkertijd uw buurt 
veiliger te maken.  
U kunt uw camera('s) aanmelden via www.politie.nl/cib.  
 
Na een inbraak 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, 
overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera's om of 
aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe 
beter zij in kaart hebben waar er in uw buurt camera's hangen, hoe 
sneller wij misdrijven kunnen oplossen. Wij kijken dus niet live mee 
met uw camera's, maar inventariseren alleen waar deze hangen. 
 
Maak gebruik van cameratoezicht 
Een camerabewakingssysteem helpt het beveiligingsbedrijf of u als 
ondernemer om bij onraad meteen in actie te komen. Bovendien 
helpen de beelden bij de opsporing en kunnen ze extra 
bewijsmateriaal vormen.  
En vooral: beveiligingscamera's zijn een effectief preventiemiddel.  
 
Meer informatie 
Hebt u vragen over de aankoop en het gebruik? Bijvoorbeeld aan 
welke eisen de camera's moeten voldoen? Of hoe u de 
camerabeelden het beste kunt opslaan? Of hoe lang u de beelden 
mag bewaren? Kijk dan op de website van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  
Kijk ook op deze website bij Cameratoezicht of Live View. 
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Dorpshuis Acht 
 
 
Beste huurders, gebruikers en bezoekers van het Dorpshuis  
We mogen weer (iets). Als alles goed gaat mag het Dorpshuis vanaf  
1 juni zijn deuren weer (beperkt) openen en wij kijken er naar uit  
om u weer te mogen verwelkomen. 
Echter er zijn wel enkele voorwaarden: 

 Er mogen max 30 personen in de grote zaal aanwezig zijn; 
 Er mogen max 10 personen in de kleine (biljart) en bovenzaal 

aanwezig zijn; 
 De 1,5 meter regel moet gewaarborgd zijn en nageleefd worden; 
 Er moet vooraf een check gedaan worden op mogelijke 

symptomen. Deze voorafcheck dient door de vereniging zelf bij 
hun leden te worden gedaan. 

 
De 30 of 100 personen-regel beperkt ons in het toelaten van 
verenigingen. Om zoveel mogelijk verenigingen hun activiteiten te 
laten uitvoeren, zullen veranderingen in dagen, tijden en gebruik van 
zalen noodzakelijk zijn. Ook zullen we afspraken moeten maken m.b.t 
pauzes en dergelijke.  
 
Afspraken maken voor de herstart 
Wij vragen u om voor de herstart een afspraak te maken met ons 
dagelijks bestuur om te bekijken wat voor uw vereniging mogelijk is 
via Peer van Dijk 06 4860 7708 of info@dorpshuisacht.nl  
 
 
 

Buurtpreventie Acht 
 
 
Extra surveillance buurtpreventie tijdens uw afwezigheid 
Nu de lockdown versoepeld wordt en er ruimte komt om een 
weekendje of weekje weg te gaan kunt u weer een beroep doen op 
de woningcontrole. Het buurtpreventieteam Acht biedt extra 
surveillance tijdens uw afwezigheid. 
  
Mocht u hier gebruik van willen maken, mail dan naar 
buurtpreventieacht@gmail.com  
Geef aan wanneer u afwezig bent, wat uw adres is en hoe u 
telefonisch te bereiken bent in noodgevallen. 
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Organisaties en verenigingen 

Organisaties en verenigingen Telefoon   

Acht Digitaal 06-51 47 91 28   

Achtse Belangen 06-11 77 93 97   

Achtse Revue 06-51 77 93 48   

Biljartvereniging DBVVOJDODWEEPWB 06-22 73 56 94   

Biljartvereniging G.K.G.T. – ”Gezelligheid Kent Geen Tijd” 06-48 60 77 08   

Bridgeclub Acht 040-262 27 97   

Buurtpreventie Acht 06-53 43 66 72   

Dorpsblad Kijk op Acht     

Dorpshuis Acht 040-262 14 06   

Dorpsraad Acht 06-24 33 26 35   

Fotogroep Acht 040-262 38 80   

Fotogroep Klick     

Gemengd Kerkkoor St Antonius Abt 040-262 47 74   

Hart voor Acht     

Hoogstam Boomgaard Acht 06-51 40 43 78   

KBO afdeling Acht 040-241 06 97   

Kermis Acht 06-22 73 56 94   

Kerstmarkt Acht     

Kracht op Acht     

Oranje Jeu de Boules     

Parochie St Petrus' Stoel te Antiochië     

Pétanque Club Eindhoven 06-39 56 62 52   

Scouting Albert Schweitzer     

Scouting Johannes Vianney 06-15 17 44 07   

Scouting Wielewaal     

Sint Nicolaas vereniging 06-46 53 65 53   

Stichting Dierenweide Acht     

Stichting JeugdBelangen Acht     

Gospelkoor Nova Canta 040-254 01 52   

VoetbalVereniging Acht 040-262 17 87   

VolkstuinVereniging de Leeuw     

Vrouwenvereniging Onder ons 06-23 14 28 07   

Wandel en Fietsclub Acht 040-262 33 89   

Zonnebloem 040-262 36 57   

ZorgSaam op Acht 06-57 98 92 26   

mailto:tip@acht.nl
mailto:secretariaat@achtserevue.nl
mailto:harrywa_vandeven@hotmail.com
mailto:buurtpreventieacht@gmail.com
mailto:redactie@kijkopacht.nl
mailto:info@dorpshuisacht.nl
mailto:dorpsraad@acht-eindhoven.nl
mailto:o.vantertholen@upcmail.nl
mailto:fotogroepklick@live.nl
mailto:secretariaatkboacht@gmail.com
mailto:n.vanderheijden53@chello.nl
mailto:willbrands@gmail.com
mailto:n.vanderheijden53@chello.nl
mailto:h.leeuwaarden@gmail.com
mailto:scouting@vianney.nl
mailto:secretaris@wielewaalgroep.nl
mailto:Dierenweideacht@gmail.com
mailto:info@vvacht.nl
mailto:vv.de.leeuw.op.acht@gmail.com
mailto:elly.teurlincx@hotmail.com
mailto:theaverbeek@upcmail.com
mailto:ellielathouwers@upcmail.nl
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Contact E-mail 

Hans Klein Sprokkelhorst tip@acht.nl 

Gerard Smelt gerard.smelt@gmail.com 

Jos van Gennip secretariaat@achtserevue.nl 

Nico van der Heijden n.vanderheijden53@chello.nl 

Peter van Dijk info@peeracht.nl 

Harry van de Ven harrywa_vandeven@hotmail.com 

Annelies Siepel en Paul v. Dooren buurtpreventieacht@gmail.com 

Karin Rosendaal redactie@kijkopacht.nl 

Peer van Dijk info@dorpshuisacht.nl 

Tiny Oosterbosch dorpsraad@acht-eindhoven.nl 

Onno van Tertholen o.vantertholen@upcmail.nl 

Hans Gruijters fotogroepklick@live.nl 

mw. J. Bun-Putters jennybun@on.nl 

vacature stichtinghartvooracht@gmail.com 

Hans Wijnen hans.wijnen10@outlook.com 

Louis Kuijper secretariaatkboacht@gmail.com 

Nico van der Heijden n.vanderheijden53@chello.nl 

Lucielle de Haan Kerstmarktopacht@outlook.com 

Will Brands willbrands@gmail.com 

Nico van der Heijden n.vanderheijden53@chello.nl 

Pastoor Goris jgoris@petrus-ehv.nl 

H. Leeuwaarden h.leeuwaarden@gmail.com 

Jan Smit secretaris@scoutingalbertschweitzer.nl 

Marie-Louise Hellings-Hindriks scouting@vianney.nl 

Henk ten Westeneind secretaris@wielewaalgroep.nl 

Frans van Kemenade fjjvanke@planet.nl 

Jan Schaffers Dierenweideacht@gmail.com  

Cherida Tieleman achtsjb@gmail.com 

Wally Suha wallysuha@gmail.com 

Mart de Ruijter info@vvacht.nl 

mw. J. Goedegebure vv.de.leeuw.op.acht@gmail.com 

Elly Teurlincx elly.teurlincx@hotmail.com 

Thea Verbeek theaverbeek@upcmail.com 

Ellie Lathouwers ellielathouwers@upcmail.nl 

  Zorgsaamopacht@gmail.com 

mailto:tip@acht.nl
mailto:secretariaat@achtserevue.nl
mailto:harrywa_vandeven@hotmail.com
mailto:buurtpreventieacht@gmail.com
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Kerknieuws 
 
 
 
 
Toen de vraag binnenkwam om een stukje voor “Kijk op Acht” te 
schrijven, meldde de redactie erbij dat er geen beperkingen waren 
deze keer: het mocht wat langer zijn anders. Daarom wat losse 
gedachten deze keer. 
 
Mariakapel 
Op het moment dat ik aan dit stukje begin is nog niet zeker wanneer 
welke maatregelen rond het coronavirus precies worden afgebouwd of 
misschien zelfs opgeheven. Misschien luiden de klokken op 
zondagochtend alweer als u dit leest, misschien ook niet… De 
afgelopen weken ben ik me er wel van bewust geworden hoeveel 
“geluk” we hebben dat de verbouwing van de Mariakapel vorig jaar 
voltooid is. Ik was er al heel content mee, dat weet u wel, maar nu nog 
veel meer. Want te midden van alle lockdown is de Mariakapel 
overdag in ieder geval wél toegankelijk en de vele kaarsjes die er 
dagelijks staan laten zien dat het voorziet in een behoefte. Even eruit 
met een doel: een bezoekje aan Maria om haar onze zorgen toe te 
vertrouwen en een kaarsje op te steken. Helpt dat? 
Sinds ik priester ben, ben ik 8 keer als aalmoezenier naar Lourdes 
geweest. De laatste keer was ik geen hotelpastor, maar aalmoezenier 
van het acceuil: het ziekenhuis/verpleeghuis waar de hulpbehoevende 
pelgrims opgevangen worden. Al deze mensen gaan even 
hulpbehoevend naar huis als dat ze gekomen zijn, en toch blijven ze 
ieder jaar opnieuw komen. Waarom? Zoals één van de zieken ooit 
tegen me zei bij de terugreis: “Ik kan er weer tegen voor een jaar, ik 
heb weer zuurstof gekregen”. 
Dus komen de muren op u af? Loop eens binnen bij Maria.  
U vindt er altijd een luisterend oor en u gaat naar huis met wat extra 
zuurstof. 
 
Telefoonpastoraat 
Op pastoraal vlak ligt er momenteel veel stil: geen Missen, geen 
dopen, geen vergaderingen, geen catechese, geen huisbezoeken 
enz. enz. Wat dan wel? Wekelijks brengen we digitaal een nieuwsbrief 
uit. Wilt u die ontvangen? Stuur een mail naar pastoraalteam@petrus-
ehv.nl In de Mariakapellen worden ook een aantal papieren versies 
neergelegd. Sinds de coronacrisis hebben we op de pastorie ook het 
“telefoonpastoraat” ontdekt.  

Lees verder op pagina 29 
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Kerknieuws 
(vervolg) 

 
 
 
 
Iedere dag bellen we een aantal mensen op waarvan we weten dat 
ze alleen zijn en amper de deur uitkomen. Soms zijn het gesprekjes 
van 10 minuten, soms van bijna een uur. Iedere zondag vieren we 
met de priesters van het team ook de Mis in een verder lege kerk. 
Van de ene kant triest en confronterend. Even heb ik eraan gedacht 
om dat aan het oude altaar te doen zodat we niet de lege kerk in 
hoeven te kijken. Maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen 
om het aan het gewone altaar te doen, juist om die lege kerk te zien. 
Want ook al zijn de banken leeg, we weten dat er op dat uur vele 
mensen met ons verbonden zijn die er ook houvast in vinden te weten 
dat we toch doorgaan. Weet dat we iedere dag ook bidden voor u en 
uw intenties: om gezondheid en volgehouden geduld en vertrouwen. 
 
Rode cijfers 
Als op pastoraal vlak er veel stilligt betekent dat ook nog iets anders. 
Behalve de kerkbijdrage zijn praktisch alle andere inkomstenbronnen 
van de parochie opgedroogd: geen collectes en vooral geen 
inkomsten vanuit het beleggingsfonds van het bisdom. Naast de 
kerkbijdrage vormt dat beleggingsfonds de voornaamste bron van 
inkomsten voor de parochie. De verwachting is dan ook dat we een 
tekort van ongeveer een half miljoen op de jaarrekening zullen 
hebben. En daarmee deelt de parochie in de klappen die vele 
zelfstandigen en bedrijven ook krijgen. We zullen dit wel overleven, 
maar het moet niet nog eens gebeuren. Ik vraag en verwacht van u 
niet dat u dit tekort wegwerkt: dat kan niemand. Maar misschien mag 
het een extra stimulans zijn om straks de kerkbanken weer te komen 
bezetten. En mocht u uw vakantiegeld willen verdelen onder goede 
doelen omdat vakantie er dit jaar toch niet inzit, dan mag u natuurlijk 
ook altijd aan de parochie denken… U ziet: een pastoor blijft een 
pastoor… 
 
Meesjes 
Frans van Hapert, coördinator van de kerkhoven van onze parochie, 
doet een oproep om nestkasjes voor meesjes te komen brengen. U 
weet allemaal dat we al een paar jaar getroffen worden door de zgn. 
buxusmot. 

 
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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Kerknieuws 
(vervolg) 

 
 
 
De rupsjes van deze mot doen zich tegoed aan de blaadjes van de 
buxus. Behalve kaalgevreten struiken betekent dit voor de parochie 
ook een probleem tegen palmzondag. In plaats van dit probleem te lijf 
te gaan met insecticiden kiezen we voor een milieuvriendelijkere 
oplossing. Meesjes schijnen de rupsen van de buxusmot erg lekker te 
vinden. Dus is het zaak om ervoor te zorgen dat de meesjes zoveel 
mogelijk op onze kerkhoven komen wonen. Vandaar de vraag aan de 
handige Harries (M/V) om nestkastjes te maken en die aan de 
parochie te geven. We zijn er niet alleen mee geholpen, maar voor 
sommigen is het misschien ook een nuttig tijdverdrijf nu vele andere 
dingen niet kunnen. En bovendien dragen we zo ook ons steentje bij 
aan een beter milieus.  
Meer informatie via Frans van Hapert:  
begraafplaatsen@petrus-ehv.nl of 06 – 45 71 40 50. 
 
Ruimen 
De afgelopen weken zijn veel mensen aan het ruimen geslagen: 
kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen? Dat brengt 
mij bij een vraag. In de archieven van de verschillende kerken 
ontbreken grotendeels de bidprentjes van de pastoors van die kerken, 
terwijl die eigenlijk toch bewaard zouden moeten blijven voor het 
nageslacht. Bovendien zullen kinderen/familie bij het ruimen deze 
zaken misschien ook makkelijk weggooien omdat de band met Acht 
en/of de parochie niet meer zo hecht is.  
 
Daarom de vraag: als u bij het ruimen bidprentjes van oud-pastoors 
en ze een goede, blijvende bestemming wilt geven: lever ze in bij het 
KTC. En om uw geheugen op te frissen, voor Acht gaat het dan om 
volgende pastoors: 
 
H. Smits (1859-1881) J. van de Boome (1881-1901 
J. Sassen (1901-1904) W. van Iersel (1904-1910) 
P. de Jong (1910-1915) A. Warong (1915-1934)  
J. Schepens (1934-1961 W. Vermeer (1961-1980)  
C. Nieuwendijk a.a.(1980-1985) 
L. Moes c.m. (1985-1986) C. Vermelis (1986-1997) 
 
 

Lees verder op pagina 33 
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Kerknieuws 
(vervolg) 

 
 
 
Koffie met gebak 
Een idee waar ik me de afgelopen weken al aan verlekkerd heb is: de 
eerste zondag dat de kerk weer open mag én we nadien ook weer 
koffie mogen drinken (dat laatste zou nog wat langer op zich kunnen 
laten wachten) hoop ik dat we er een feestelijke koffie van kunnen 
maken. Dus ieder die graag in de keuken staat en/of een goed recept 
heeft voor een taart, cake, koekjes enz.: we hebben heel wat feesten 
in te halen, dus hou u tegen die zondag niet in! 
 
Tot slot 
Er ligt mij nog één gedachte of gevoel op het hart, en dat is dat ik u 
mis. Ook al heb ik me tot nu toe nog niet verveeld, ook al proberen we 
zo goed en zo kwaad als het kan contact te houden via de 
nieuwsbrief, de website, Facebook, Kijk op Acht en het 
telefoonpastoraat: er gaat niets boven een échte ontmoeting met 
elkaar, er gaat niets boven een kerk met mensen in de banken, het 
orgel en het koor, de koffie nadien. Want geef nu zelf toe: wat is een 
herder zonder schapen? Dat is al zo erg als een café zonder bier! 
Daarom: hopelijk tot heel binnenkort in betere tijden.  
 
En ondertussen: hou moed en probeer iedere dag iets goeds te doen 
voor een ander door een telefoontje, een kaartje… De glimlach die u 
daarmee bij de ander brengt spiegelt ook altijd terug op uzelf. 
 
Pastoor J. Goris 
Pastoraat: pastoraalteam@petrus-ehv.nl 
 
Wijziging openingstijden kerkhof 
Het kerkhof naast de kerk is elke dag open van 
08.00 tot 18.00 uur. De poort opent automatisch. 
 
Mocht u op het kerkhof zijn, en de poort is 
gesloten als u terugloopt, druk dan op de rode 
knop op de paal. De poort opent dan 
automatisch. 
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GGzE - Grote Beek 
Gratis adviesplatform: Mentalekracht040.nl  

 
 

Op 1 mei opende het gratis online hulpplatform ‘Mentale Kracht 040’ 
voor mentale klachten. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven 
(GGzE) zet hiermee haar kennis en kunde online in voor iedereen die 
een steuntje in de rug kan gebruiken. Het platform geeft praktische 
oplossingen om deze coronatijd mentaal zo goed mogelijk door te 
komen.  
 
Mentale klachten verergerd door coronacrisis 
Corona heeft een grote impact op ons welbevinden. De kans op 
besmetting met het coronavirus en de overheidsmaatregelen leveren 
voor veel mensen stress op. Volgens het ministerie van VWS hebben 
meer dan een miljoen Nederlanders te maken met psychische 
problemen.  
Mensen geven aan meer last te hebben van bijvoorbeeld piekeren, 
slecht slapen, angst en depressiviteit. De coronatijd kan deze klachten 
verergeren. Daarnaast is de drempel om naar de huisarts te gaan voor 
veel mensen nu ook hoger. Uit onderzoek van NRC en GGZ-
Nederland blijkt dat het aantal nieuwe cliënten sinds de coronacrisis 
gehalveerd is. Het kabinet is daarom een campagne begonnen om 
aandacht te vragen voor mentale problemen en het praten erover.  
 
Een digitale plek met praktische tips en adviezen 
Op www.mentalekracht040.nl kan iedereen terecht voor praktische tips 
en antwoorden op vragen als:  

 Hoe ga ik om met somberheid, angst en slaapproblemen?  
 Hoe vind ik in deze lastige tijd mijn weg in mijn dagelijkse leven?  
 Hoe vind ik een uitweg uit de 'chaos' die ik ervaar?  
 Hoe ga ik als ouder om met mijn kinderen? 

Het platform biedt waardevolle informatie van deskundigen: 
psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, coaches en e-health 
specialisten. Handige tips, geruststellende vlogs, bemoedigende 
verhalen, leerzame webinars en praktische trainingen. Kortom: een 
digitale plek voor meer rust in je hoofd en het bevorderen van je 
veerkracht. 
www.mentalekracht040.nl is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
 
Kijk voor meer informatie op  
www.ggze.nl/nieuws 
www.mentalekracht040.nl is gratis en voor iedereen toegankelijk.  
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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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Spilcentrum Acht 
 Basisschool en kinderopvang 

 
 
Wat is het een bizarre tijd waarin we leven! Op 16 maart werden de 
scholen en de kinderopvang gesloten en zijn we heel snel moeten 
overstappen op thuisonderwijs en de opvang van kinderen van de 
ouders met vitale beroepen.  
 
Op maandag 11 mei kon de school en de BSO weer gedeeltelijk open 
en zagen wij dus eindelijk weer al die lieve snoetjes! De dagopvang 
ging weer in zijn geheel open. Wat was het fijn om te zien hoe de 
kinderen allemaal straalden omdat ze hun vriendjes en vriendinnetjes 
weer zagen!  
Wij als school hebben ervoor gekozen om alle kinderen vier dagdelen 
(met de helft van de klas) naar school te laten komen, zodat we ze 
toch bijna elke dag zien en ze daardoor beter kunnen begeleiden.  
Het was een heerlijk weerzien en het liep verbazend soepel!  
Er waren namelijk een hoop richtlijnen waar we rekening mee 
moesten houden; ouders mochten niet meer op het schoolplein, in de 
school of de opvang, iedereen moet veelvuldig zijn handen wassen en 
de collega’s moeten 1,5 meter afstand in acht nemen.  
Voor de kinderopvang was een speciale looproute uitgezet om 
kinderen naar de opvang te brengen en op te halen. De eerste 
maandagochtend was het heel spannend voor iedereen, maar om 
8.30 uur zaten alle kinderen in de klas en was het al snel weer als 
vanouds. Zelfs de kinderen die net 4 jaar geworden waren. Bij de 
kinderopvang ging het afscheid nemen en de opstart van de dag ook 
heel goed. Wat zijn wij trots op de ouders en kinderen. 
 
Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen weer alle dagen naar 
school en gaat naast de dagopvang de BSO ook weer volledig open. 
Zo kunnen we dan toch nog het schooljaar met z’n allen afsluiten. Dat 
vinden wij heel belangrijk, zeker ook voor de kinderen uit groep 8, voor 
wie dit afscheid voor altijd is!  
Namens kinderopvang Dikkie & Dik,  
basisschool St Antonius Abt en het gehele team. 

Locatiemanager  
Dikkie en Dik 

Directeur  
Basisschool St Antonius Abt 

Lobke Sanders Geert van Stiphout 

lobke@dikkie-en-dik.nl g.vanstiphout@skpo.nl 

040-782 01 35 040-262 15 20 
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Zinderend Acht 
Interview Paul van Kemenade 
 
 
Geen Zinderend Acht meer 
Zinderend Acht was hard op weg naar het volgende jubileum van  
30 jaar, maar helaas trekt de organisatie van Zinderend Acht de 
stekker uit het grootste Achtse muziekevenement. 
 
Wat begonnen is met het Country- en Westernfestival (zie foto 
voorpagina) werd later Zinderend Acht. “Bij Country & Western werd 
de interesse minder”, vertelt Paul. “Zinderend Acht is daarvoor in de 
plaats gekomen.” In de beginperiode hebben heel wat Nederlands 
beroemdheden opgetreden, later voornamelijk goede bands. 
 
Het organiserend team bestaande uit Paul van Kemenade, Peer van 
Kemenade, René van Kemenade en wijlen Toon van de Nieuwenhof 
hebben besloten te stoppen nadat de editie van vorig jaar in mineur is 
afgesloten, zoals Paul het verwoordt. 
 
Opstootje 
“Het feest was afgelopen rond 00.30 uur, toen na 01.00 uur een 
vechtpartij is ontstaan buiten het festivalterrein.”  
De organisatie heeft, los van de samenwerking met politie en 
gemeente, zelf contact gezocht met de vermoedelijke daders en 
familie om tot een oplossing te komen. “We zijn ergens bij betrokken 
geraakt waarvan wij part noch deel uitmaken. Het betrof een ruzie 
tussen twee groepen jongeren die al meer dan een jaar lang aan de 
gang was.” Daarvoor is het festival bijna 30 jaar zonder incidenten 
verlopen. 
 
Het heeft niet geleid tot oplossingen. De politie en gemeente kondigde 
aan dat, als het team in 2020 Zinderend Acht wilde organiseren, zij 
een veiligheidsplan, ontruimingsplan, verlichtingsplan en een heel 
plan van aanpak moesten overleggen.  
 
De heren konden maar één conclusie trekken, dit willen we niet!  
“In de bijna 30 jaar is de maatschappij zo verhard.  
De beheersbaarheid en verantwoordelijkheid wordt bij de organisatie 
gelegd. Dat is terecht, maar dat willen wij niet. Dan is de lol eraf”, 
vervolgt Paul. 
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De beslissing was gevallen. Tijdens het jaarlijks uitje met alle 
vrijwilligers, waar Zinderend Acht jaren op heeft gedraaid, zou bekend 
gemaakt worden dat er dit jaar geen festival zou zijn. Maar zover is 
het niet gekomen. 
 
Toon van de Nieuwenhof 
Want toen werd Toon van de Nieuwenhof (74) ziek…  
‘Onze Hoofd Operationele Zaken’ zoals hij gekscherend werd 
genoemd. Eind januari van dit jaar werd al snel na de eerste 
ziekteverschijnselen bekend, dat Toon ongeneselijk ziek was. 
“En als Toon wegvalt, dan gaat er niets meer door”, zegt Paul.  
“Toon was altijd aanwezig bij de festivals. Zijn plaats achter het huis 
werd een werkplaats. Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op de 
uitvoering.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Toon, Peer en Paul, René ontbreekt op de foto. 
 
Het nieuws dat Toon zou komen te overlijden, bevestigde de 
beslissing om te stoppen met Zinderend Acht. 
 
Paul: “Toon was een hulpvaardig, heel sociaal mens. Er zijn weinig, 
hier in Acht geboren Achtenaren, waar hij niet heeft meegeholpen bij 
een verbouwing. Hij stond altijd klaar voor iedereen. Een vaste 
uitdrukking van hem was ‘Ben toch tevreden met wa ge het, ge mot 
niet altijd meer willen’. Hij was een gelukkig man. Tot in zijn laatste 
dagen ontving hij iedereen in zijn tuin.” 
 

Toon overleed op 28 maart 2020 thuis, zoals hij graag wilde. 
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Dierenweide Acht 
 
 
 

Corona… 
Hoe snel de wereld kan veranderen, hebben we met zijn allen de 
laatste maanden meegemaakt. Van een veelbelovend voorjaar met al 
onze plannen voor een ‘adoptiedag’, een gezellige ‘open dag’, en het 
inwerken van vrijwilligers, tot aan waar we nu staan, met een tot 
nader order gesloten poort. 
Dus al onze plannen hebben we in feite een halt toegeroepen in 
afwachting van de nadere ontwikkelingen met betrekking tot het 
coronavirus.  
Zodra het toegestaan is door de overheid en weer verantwoord kan, 
zullen we onze zaken weer oppakken. Hoe en wanneer dat exact zal 
zijn is nu nog niet te zeggen. Maar wij zullen u via social media tijdig 
hierover informeren. 
 
Impact op dieren 
En hebben al deze toestanden dan ook impact op onze dieren zult u 
zich misschien afvragen? Nou eigenlijk valt dat reuze mee. 
De geiten rennen nog steeds elkaar aan. Het lijkt alsof ze er een 
wedstrijdje van maken. De eerste krijgt het op zijn heupen, start de 
wedstrijd en krijgt de rest achter zich aan. Ze gaan kriskras door de 
wei, waarbij het om het hardst gaat langs de rand van de vijver en wie 
er het eerst helemaal boven op het klimtoestel staat en zich daar dan 
de koningin voelt en deze “troon” zwaar verdedigt. 
Nou moet ik er wel even bij zeggen dat deze race bij warm weer 
overgeslagen wordt en dat ze dan het liefst de schaduw van de 
bomen opzoeken. 
 
En de kippen dan, hebben die er last van? 
Nou eigenlijk ook niet. De kippen scharrelen, krassen met hun poten 
het zand wat open om te neuzen of er iets te pikken ligt, nemen een 
zandbad en luieren wat in de ochtendzon. Totdat onze haan 
aanstalten maakt……want die heeft het voorjaar echt in zijn bol. Heeft 
het natuurlijk ook goed voor mekaar met zijn eigen harem zonder 
verdere concurrentie. Hij heeft zijn oog op een van de dames laten 
vallen en gaat er met rasse schreden op af. Dan wordt er wel of niet 
gepaard, afhankelijk van de welwillendheid van de dame. De ene 
dame vindt het prima, terwijl de andere denkt: “mooi nie”! Die zet het 
dan op een lopen. En eigenlijk gaat het bij de ganzen, eenden en 
duiven ongeveer op eenzelfde manier om voor nageslacht te zorgen. 

Lees verder op pagina 43 



4
2
 



4
3
  

Dierenweide Acht 
 
 
 
Nageslacht 
Nu we het toch over nageslacht hebben: we zijn reuzebenieuwd of de 
herten drachtig zijn. Dat is bij deze dieren altijd pas erg laat te zien. In 
het najaar hebben we de hertenbok in de wei gehad en het is nog 
even afwachten of de bok aan de verwachtingen van ons en van de 
hindes heeft voldaan! Zou in juni of juli zo’n beetje duidelijk moeten 
worden.  
De alpaca’s zijn in ieder geval wel drachtig en het tijdstip waarop zij 
zouden moeten gaan werpen zou ergens in juli moeten zijn. 
Bent u daar ook zo benieuwd naar? De veulens zullen samen met 
hun moeders in ieder geval een aantal maanden in de wei te 
bewonderen zijn. De dames zijn nu helemaal voorbereid voor de 
gezinsuitbreiding en hebben al een aangepast kapsel voor de 
bevalling laten verzorgen door hun coiffeur !! Als het voor de dames 
zover is zullen ze er wel weer wat “wolliger” uit zien. 
 
Kalkoenen 
Ten slotte is er ook nog wat vertellen over de kalkoenen. Misschien is 
het u opgevallen dat de kalkoenen sinds een aantal weken apart 
zitten, in de middencirkel van de dierenweide. Dit was noodzakelijk 
omdat de kalkoenhaan continu lastig werd gevallen door een van de 
damherten. Oorspronkelijk had het iets weg van een 
vriendschappelijke relatie; het damhert was eigenlijk altijd in de buurt 
van de kalkoen.  
Maar het ontwikkelde zich meer en meer tot een vijandige relatie 
waarbij het damhert het verendek op de rug van de kalkoen steeds 
weer met een van haar voorpoten beschadigde. Vandaar dat we de 
kalkoenen nu apart hebben gezet in de middencirkel. De kalkoenhaan 
knapt hier zienderogen van op en pronkt zelfs weer met zijn 
verenkleed naar de kalkoenhen. Het lijkt me dat dit ook meer een 
natuurlijke relatie is dan een relatie kalkoenhaan-damherthinde. 
Mocht er vanuit de kalkoenhaan en/of vanuit het damhert behoefte 
zijn aan het oplossen van hun wederzijdse problemen dan lijkt me een 
gezamenlijke relatietherapie op zijn plaats. 
 
Zomer  
Laten we met zijn allen, op de best mogelijke manier, van een vast 
lekkere zomer genieten; dat doen onze dieren ook !!! 
 
Meer informatie: Dierenweide Acht, dierenweideacht@gmail.com 
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Voor al uw opleidingen zoals: 

 Bromfiets 

 Motor 

 Auto 

 E achter B ( €350,-) 
 

Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100* )  
Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u 
een afspraak maken.  
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch  
bereikbaar op nummer: 
Tel.:040-2621955 b.g.g. 06 - 50882529 
 
Let op! 
Ons kantoor is alleen open op afspraak 
Alblasstraat 8 
5626 BJ Eindhoven 
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Rattenplaag 
Belangrijke waarschuwing! 

 
Op diverse adressen aan het Haringvliet, Volkerak en Griftlaan 
hebben de mensen momenteel veel last van ratten in hun tuinen. 
 
De gemeente is direct gewaarschuwd en die schakelt de KAD in 
Wageningen in, maar zij komen niet in deze coronatijd! 
 
Ze geven wel adviezen: 

 Wat je zelf kunt (moet doen) is alle voedsel voor vissen, kippen 
en alle huisdieren in afgesloten tonnen of bakken bewaren. 

 Geen vogels voeren en geen brood of andere etenswaren  
(of resten hiervan) in je tuin gooien. 

 Geen rommel of hopen met tuinafval laten liggen, want daarin 
maken ze nesten. 

 Ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden, want 
voordat je het weet zitten ze binnen! 

 
Als ratten geen voedsel aankunnen en geen nestmateriaal hebben 
zullen ze verder gaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans van Kemenade 
Haringvliet 30 
5626 CJ Eindhoven/Acht 
06 – 46 53 65 53 
fjjvanke@planet.nl  
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  COLOFON 

Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  

 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: dinsdag 25 augustus voor 18.00 
uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 11 september. 
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 
 

 
Gebruikers van een smartphone kunnen de gratis  
Cure Afval app downloaden. 
Via de app kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt ingezameld. U 
krijgt automatisch een melding als u pushberichten toestaat.  
De app brengt u ook op de hoogte als er tijdelijke veranderingen 
zijn.  

Bijvoorbeeld als een vuilniswagen uitvalt, een ophaaldag verandert 
en veranderingen tijdens de feestdagen. Meer informatie over het 
installeren van de app kunt u terugvinden op 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 

Agenda Acht:  
Er zijn deze keer helaas geen activiteiten te melden.  
Door o.a. de coronamaatregelen zijn alle activiteiten die normaal in 
deze periode plaatsvinden namelijk afgelast.  

4
7
  



4
8
 

4
8
 


