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November - December 
 
 

Achtse kerststal 
 

Kunst in de fietstunnel 
 

Verhaal achter Achtse vlag 
 

Bijzondere fruitbomen 
 

Sint in de kerk 
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Van de redactie 
Vallen en weer opstaan! 

 
Herfst is het en dat zouden we weten ook. Begin oktober kleurden de 
bladeren aan de bomen geel, oranje, rood en bruin.  
Uw redactie genoot bij elke wandeling en fietstocht van al die 
prachtige bomen en hun kleuren. Juist in dit seizoen zien we dat de 
boomplanters van zo’n 30 jaar geleden een goed doordacht plan voor 
ons dorp hadden. Het ene doorkijkje kleurt prachtig geel, het andere 
oranje, het volgende is nog groen en daarachter zien we vlammend 
rood. Vrolijk werden we ervan, en een beetje vrolijkheid konden we  
dit keer wel gebruiken aan de redactietafel.  
 
Immers geen kerstmarkt dit jaar, geen optreden van de 8-se Revue, 
zelfs het griezelen met Halloween is afgelast dit jaar. Al mijmerend 
over al die afgelastingen in onze mailbox fietste uw redactie over de 
intussen papperig geworden herfstbladeren en bleek er een ongeluk 
‘in een klein hoekje te zitten’. Dus boem, daar lag uw redactie….. 
 
Gelukkig waren enkelen van u zo lief om ons op 1,5 meter afstand 
bemoedigend toe te spreken. “Gaat het weer een beetje?”.  
 
En ja, gelukkig, het ging een beetje. Uw redactie herpakte zich, stond 
op en spoedde zich weer naar de redactie-mailbox. Daarin vonden we 
gelukkig ook heel creatieve ‘oplossingen’ voor de evenementen die 
door de coronamaatregelen niet door kunnen gaan.  
Wie bijvoorbeeld dacht dat Sint door zijn risicovolle leeftijd dit jaar niet 
naar Acht zou komen, heeft het mis. De goedheiligman schrok 
natuurlijk enorm van alle zieken in Nederland, maar herpakte zich en 
verzon een list. Hij logeert dit jaar bij meneer Pastoor en we kunnen 
hem bezoeken in de kerk. Op afspraak en op veilige afstand 
natuurlijk.  
 
Zo is er met vallen, wat hulp en weer opstaan nog meer moois door 
en voor u allen bedacht en dat treft u aan in deze Kijk op Acht.  
 
We wensen u veel leesplezier, een goed en gezond uiteinde en begin 
van het nieuwe jaar toe.  
 
Uw kopij voor de volgende Kijk op Acht kunt u tot uiterlijk 19 januari 
2021 voor 18.00 uur mailen aan redactie@kijkopacht.nl  
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 Vrijwel onzichtbare beugels voor volwassenen en tieners 
doorzichtig – comfortabel – uitneembaar 

Kijk voor meer informatie op: www.startsmiling.nl of bel: 040-262 09 01 
Onderdeel van ‘Tandartspraktijk Acht’ 

http://www.startsmiling.nl
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Sinterklaas op Acht 
Geen intocht wel een welkomstfeest 

 
 
 

Beste kinderen, ouders en grootouders, 
 
2020 is een heel vreemd jaar, een coronajaar!  
Dat is voor iedereen wennen, aanpassen, niet kunnen of niet mogen, 
noem maar op. 
Maar datzelfde geldt ook voor Sinterklaas, ook hij heeft in één keer 
allerlei beperkingen, verboden, of is ineens aan allerlei regels 
gebonden waarvan hij vroeger nog niet eens wist dat ze bestonden. 
Op zich geeft dat niks, want dan past ook de Sint zich gewoon aan, 
maar wij (de Achtse Sint Nicolaasvereniging) vinden dit jammer 
omdat er verschillende zaken niet door kunnen gaan. 
 
Welkomstfeest 
Op zondag 15 november vindt er geen ”Intocht” plaats, maar er is wel 
een “Welkomstfeest” dat gehouden wordt in de kerk. Alle kinderen die 
in Acht wonen of die in Acht naar de basisschool gaan, of op de BSO 
zitten en alle kinderen van Dikkie & Dik hebben de mogelijkheid om 
zich in te schrijven voor dit Welkomstfeest. Via de basisschool zullen 
alle ouders een mail krijgen waarin dit wordt toegelicht.  
 
Ook alle Achtse kinderen die nog niet op school zitten of juist elders 
naar school gaan mogen zich aanmelden, zie daarvoor ook “Acht-
digitaal” (www.acht.nl). We gaan tijdsgroepen maken zodat we ervoor 
kunnen zorgen dat er maximaal 30 personen tegelijk in de kerk zijn. 
Ouders mogen ook reserveren, maar liever hebben we maar één 
ouder, dit om een te grote toeloop te voorkomen. Iedereen zal 
begrijpen dat in dit geval de opa’s en oma’s er niet bij kunnen zijn. 
 
Er wordt aan de ingang van de kerk gecontroleerd en alleen degene 
die zijn reservering bij zich heeft zal naar binnen mogen, alle anderen 
worden geweigerd! 
 
In tegenstelling tot andere jaren zal de Sint geen huis- of 
bedrijfsbezoeken afleggen, gaat hij ook niet naar het Antonius, 
voetbalclub of wat dan ook. 
Wel zal de Sint op vrijdag 4 december naar de basisschool gaan, 
maar dat krijgen jullie ook nog via school te horen. 

 
Lees verder op pagina 7 
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Sinterklaas op Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Dit jaar zal de Sint ook geen afscheid te paard nemen op 
6 december, want ook dat is niet mogelijk door de coronaregels. 
Wat de Sint zeker wel gaat doen is cadeautjes rondbrengen op 
pakjesavond en vanaf 15 november mag natuurlijk ook iedereen weer 
zijn schoentje zetten! 
Onze leden komen elk jaar bij u aan deur voor een bijdrage voor onze 
vereniging, maar ook dat zullen we dit jaar niet doen vanwege alle 
coronabeslommeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging 100-jarig bestaan  
Wij bestaan in 2022 exact 100 jaar en dat willen wij graag met jullie 
vieren. Iedereen zal wel begrijpen dat, omdat we dit jaar geen beroep 
doen op jullie, we volgend jaar en zeker ook in het jubileum jaar weer 
wel bij u aan deur zullen staan.  
Ter ere van ons 100-jarig bestaan hebben we een “club van 100” 
opgericht, mensen die éénmalig € 100,- schenken aan onze 
vereniging. Dat kan je alleen, met een vriendengroep, als bedrijf het 
maakt niet uit!  
Als tegenprestatie kom je met naam op een mooi bord te hangen en 
word je uitgenodigd op het 100-jarig feest.  
Ons rekeningnummer: NL95 RABO 0113 7191 08. t.n.v. Sint 
Nicolaasvereniging Acht. 
 
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie toch een heel prettige 
Sinterklaastijd! Alles wat wij (en natuurlijk ook de Sint) van plan zijn 
staat en valt met de plannen van de regering. Mochten de regels nog 
verder worden aangescherpt, kan het zijn dat we alles moeten 
schrappen. Maar hier gaan wij vooralsnog niet vanuit. 
 
Sint Nicolaasvereniging Acht 
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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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De vlag van Acht en zijn betekenis 
 
 
 

Het jaar 2003 was voor de gehele Achtse gemeenschap een bijzonder 
jaar. Dat jaar bestond Acht namelijk aantoonbaar 700 jaar:  
“Blijkens het provinciaal oorkondeboek werd reeds op 17 juli 1303 
door Hertog Jan II van Brabant gemene gronden - genaamd 
Achtermere - verkocht aan de Lieden van Strijp. Het was dus niet 
moeilijk om vast te stellen dat dat toen 700 jaar was geleden. In 1303 
bestond het huidige Acht dus al.”  
 
Het feit dat er 700 jaar geleden reeds een akte werd ondertekend 
betekent dat ACHT daarvoor ook al moet hebben bestaan. 
Om het gevoel van samenhorigheid zichtbaar te kunnen maken 
ontstond in 2003 de wens om een “eigen” ACHTSE vlag te 
introduceren. Het ontwerp van de Achtse vlag is - op initiatief van de 
werkgroep Acht 700* - ontstaan door de creativiteit van enige 
Achtenaren en kan als volgt worden verklaard: 
 

 ACHT is een onderdeel van de gemeente Eindhoven 
(stadsdorp), de provincie Noord-Brabant en van Nederland  
(kleuren: rood, wit/rood, wit en blauw) 

 
 ACHT bestaat van oudsher al uit twee 

gedeelten, te weten: ”OP AGT” en ”NIJ 
AGT” (ten westen van het spoor).  
Van oorsprong blijkt dat uit de hiervoor 
vermelde geografische benamingen.  
Veel later, als gevolg van met name de 
“industriële welvaart”, mede door de 
spoorlijn (twee vlakken met een onderbrekings” lijn) 

 
 De naam ACHT is ontstaan uit het Latijnse woord AQUA, 

hetgeen WATER betekenl en wat in de loop der eeuwen  
is verbasterd naar AGUA, AAGT. Bevestiging hiervan kan  
zijn dat het, met name op NIJ AGT, enorm waterig/moerassig 
moet zijn geweest en dat zelfs vandaag de dag nog is.  
Dat blijkt o.a. mede door de vestiging van de steenfabrieken 
destijds en uit de huidige bodemgesteldheid.  
(kleur van water: blauw) 

 
 

Lees verder op pagina 11  
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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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De vlag van Acht en zijn betekenis 

(vervolg) 
 

 
 De bevolking van ACHT was in het verleden voornamelijk van 

agrarische inslag, maar ook de huidige ACHTSE infrastructuur 
mogen we gerust “groen” noemen. (Kleur groen)  

 
 Naast de vermelding van het woord  

ACHT staat een “plusteken” (+).  
Dit teken is voor meerdere uitleg vatbaar: 
 
○ Voor kerkelijke autoriteiten kan het  

een verwijzing zijn naar de van 
oorsprong voornamelijk christelijke 
bevolking 
 

○ Voor de “rekenkundige” zal het een aanduiding zijn dat Acht 
méér dan 700 jaar bestaat 
 

○ En voor iedereen met het “Acht”-gevoel is het een “punten” 
waardering voor het woon- en leefgenot; Dat is méér dan 
“alleen maar een “8” waard, het is een dikke “8 “, zeg maar 
gerust: “ACHT PLUS.” 
 

Heeft u al een vlag? Houdt hem in ere, hang hem op gepaste wijze 
vaak en fier in top, zeker in deze bijzondere tijd.  
Het laat zien dat u ook een trots bewoner van ons mooie dorp bent. 
Ons ACHT is dat meer dan waard.  
 
Bestellen 
Heeft u nog geen vlag?  
Ze zijn nog steeds te bestellen bij Kracht op Acht! 
(Krachtopacht@outlook.com). 
 
Noot: 
De werkgroep Acht 700 promootte, coördineerde en organiseerde – 
met name in het jaar 2003 - activiteiten betreffende het 700 jaar 
bestaan van Acht en was onderdeel van de toenmalige stichting Acht 
Actief. Deze stichting heeft de rechten van de vlag in 2013 
overgedragen aan Kracht op Acht. 
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Gebogen berkenbomen 

(ingezonden stuk door Albert Verdonk) 
 
 
Opschonen 
Door het gemeentelijke zogenaamde ‘opschonen’ van de begroeiing 
rondom de vijver van het Molenpark aan de Vlistraat is, inmiddels 
circa twee seizoenen geleden, een grote boom gerooid.  
Deze twee berken zijn daardoor solitair komen te staan. 
Harde en soms stormachtige wind heeft deze twee bomen doen 
ombuigen. Alhoewel het een mooi gezicht is als er vogeltjes op zitten, 
had dit voorkomen moeten en kunnen worden. 
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Nieuws van ZorgSaam Op Acht 

  
 
 

Koffieochtend 
Door de coronamaatregelen kan de wekelijkse koffieochtend van 
ZorgSaam Op Acht in Antonius helaas al een poos niet doorgaan. 
  
Burenhulp 
Er is echter nog steeds een groep vrijwilligers die klaar staat om 
burenhulp te verlenen. Denk daarbij aan een boodschapje,  
de hond uitlaten als u ziek bent, vervoer naar een arts, een klusje.  
 
Dus bent u inwoner van Acht en heeft u een vraag of wat hulp nodig, 
aarzel niet en bel met het telefoonnummer van  
ZorgSaam Op Acht: 06-57 98 92 26 
 
Veiligheid 
Natuurlijk houden we rekening met uw veiligheid en die van de 
vrijwilliger, dus de coronamaatregelen gelden in iedere situatie. 
 
Vrijwilligers 
Na onder andere een oproep in Kijk op Acht, hebben zich meerdere 
personen aangemeld om mee te draaien met de telefonische hulplijn. 
 
Deze vier dames staan klaar om de Achtenaren met een hulpvraag bij 
te staan: 
 

 Helga Schulpen 
 Willemijn Hendrikx 
 Petra Bles 
 Marlies Vriens 

 
 
 
 
Telefoonnummer 
ZorgSaam Op Acht: 
06 – 57 98 92 26 
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Garage van Nistelrode wordt  
James autoservice van Nistelrode 

 
 
Bekend is natuurlijk al jaren dat Garage van Nistelrode een 
betrouwbaar adres is voor onderhoud en de aanschaf van een 
gebruikte auto. Met name als Specialist in Renault is een goede 
naam opgebouwd, maar alle merken zijn mogelijk.  
Garage van Niselrode is dus het moderne, BOVAG-autobedrijf, met 
wel altijd nog die dorpse uitstraling. En nu dan sinds enige tijd de 
aansluiting bij James Autoservice.  
 
Behalve voor de verkoop van kwalitatief zeer goede occasions, staat 
deze formule ook voor prima auto-onderhoud. Een kleine of grote 
onderhoudsbeurt, alle reparaties, ongeacht het merk, type of 
bouwjaar met behoud van fabrieksgarantie.  
Daarnaast uiteraard APK en airco. "Maar met de aansluiting bij 
James Autoservice hebben we vooral een belangrijke stap gezet in 
de zakelijke markt", zegt Ruud van Nistelrode. "Wij bieden 
leasemaatschappijen en hun berijders een uitgebreid pakket aan 
services en diensten. Een bedrijf kan zijn hele wagenpark bij één 
partij onderbrengen, hier worden alle merken met behoud van 
fabrieksgarantie onderhouden. De klant wordt gemak geboden, 
besparing in tijd en kosten, door scherpe tarieven en services op 
maat!"  
 
Ook voor een enkele leaserijder, of wel de private leaser, is James 
Autoservice heel toegankelijk. Eenvoudig en snel online kan een 
afspraak worden gemaakt voor het onderhoud aan de auto.  
"De auto wordt gehaald, onderhoud of reparaties worden uitgevoerd, 
de auto wordt gewassen en weer teruggebracht", legt Ruud uit.  
"De leaserijder kan zich focussen op zijn werk of andere bezigheden. 
Wij hebben contracten met bijna alle leasemaatschappijen."  
Let op, altijd zijn de werkzaamheden met behoud van volledige 
fabrieksgarantie! "We hebben niet voor niets geïnvesteerd in 
werkplaats-equipment inclusief uitleesapparatuur geschikt voor alle 
denkbare merken", aldus van Nistelrode 
 
Inmiddels is de uitstraling aan het pand aan de Boschdijk in 
Eindhoven geheel aangepast aan de James autoservice huisstijl. 
Wilt u hier meer van weten, of het zelf bekijken, kom dan eens langs 
aan de Boschdijk 1067 te Eindhoven (Acht). 

Advertorial 
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Klachten over onveilige 

Verkeerssituaties in de buurt? 
 

Iedereen kent onveilige verkeerssituaties in de buurt.  
Of straten waarin regelmatig te hard wordt gereden.  
 
Wijkagent Jan Maarten Bijnnen wil ze graag kennen en weet ook op 
welke manier dit soort problemen het beste kan worden aangepakt. 
“Als mensen dit soort dingen aan mij melden, kunnen we er samen 
wat aan doen,” aldus de wijkagent. 
 
De wijkagent kan zorgen dat er verkeerscontroles worden gehouden 
in de buurt. Afhankelijk van binnengekomen klachten worden daarbij 
zaken als te hard rijden, het negeren van rood licht, het rijden met 
(brom)fietsen op trottoirs en andere overlast aangepakt.  
Alles met het doel verkeerssituaties veiliger te maken.  
De meeste gewonden en doden per jaar zijn in ons land namelijk nog 
altijd te wijten aan onveilig verkeersgedrag. 
 
Meldingen over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, gaten in het 
asfalt, omgevallen verkeersborden en parkeeroverlast horen thuis  
bij de gemeente. Via de Buiten Beter-app kunnen deze zaken 
gemakkelijk gemeld worden. 
 
Meer informatie of contact met uw wijkagent?  
Vul op www.politie.nl het contactformulier in of stuur een bericht via 
Instagram @wijkagent_janmaarten_eindhoven 
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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 Jeugdbelangen Acht 

 
 
 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bingo in september!  
Helaas zijn onze komende activiteiten onzeker. We plannen niet 
zover vooruit in deze tijd, omdat we met teveel onduidelijkheid zitten 
m.b.t. alle maatregelen. Wat hebben we wel (onder voorbehoud)  
op onze planning staan? 
 
Zaterdag 21 november: Dorpskwis junior 
We hopen van harte dat we er weer een spetterende avond van 
mogen maken voor de kinderen uit groep 6 t/m 8. 
 
Zaterdag 12 december: Bingo 
Er staan weer mooie prijzen klaar! 
 
Meer informatie 
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de meest recente 
informatie m.b.t. onze activiteiten. Voor vragen zijn wij altijd 
bereikbaar op: achtsjb@gmail.com 
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StartSmiling met aligners 
 
Onze tandartspraktijk is al meer dan 17 jaar gevestigd aan de 
Waalstraat in Acht. We voelen ons echt thuis in Acht en werken hier 
met veel plezier! Wat je misschien nog niet wist is dat StartSmiling 
een onderdeel is van ‘Tandartspraktijk Acht’ en al ruim 6 jaar 
gespecialiseerd in het rechtzetten van tanden met speciale, vrijwel 
onzichtbare beugels.  
  
Deze transparante beugels heten aligners en bieden enorm veel 
voordelen ten opzichte van traditionele beugels. 
Ze zijn namelijk: 
 

 Vrijwel onzichtbaar waardoor niemand ziet dat je ze draagt! 
 Uitneembaar waardoor het eenvoudig is om goed te poetsen 

en te flossen. Je hebt hierdoor veel minder kans op gaatjes. 
 Geschikt voor bijna alle orthodontistische behandelingen 
 Geschikt voor alle leeftijden. 
 Comfortabel om te dragen en minder pijnlijk dan andere 

beugels. 
 Hypoallergeen omdat er geen metaal in zit. 
 Sneller door het combineren van behandelfases. 

  
Voordat je met de behandeling start, horen we graag wat jouw 
wensen zijn en scannen we je gebit. Er worden röntgenfoto’s en 
mondfoto’s gemaakt en met deze gegevens maakt de tandarts een op 
maat gemaakt behandelplan.  
Door middel van een 3D-filmpje kun je kunt zien hoe je tanden worden 
verplaatst naar de gewenste eindpositie. Je weet ook meteen hoelang 
dit gaat duren. 
 
Nieuwsgierig?  
Neem een kijkje  
op onze site 
www.startsmiling.nl  
 
of maak een 
afspraak voor een 
adviesgesprek. 
 

Advertorial 
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Hoogstam Boomgaard Acht 
Interview 
 
Landelijk nieuws 
Van Annemiek van Gastel-Helms, kreeg de redactie de tip dat ‘onze’ 
Monumentale Hoogstam Boomgaard landelijk in de aandacht heeft 
gestaan. 
Zij schrijft het volgende: “In de NRC van zaterdag 10 oktober staat een 
artikel van de oud-directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbes. In het 
artikel onder de naam Parkzicht geeft hij aan op zoek te zijn gegaan 
naar de mooiste appelboomgaarden van Nederland. In zijn zoektocht 
is hij geslaagd!!!” 
 
"Zo staan bij Eindhoven een stuk of tweehonderd fruitbomen in de 
Monumentale Hoogstam Boomgaard Acht". 
 
In het artikel omschrijft hij  
4 boomgaarden.  
“Het is buitengewoon eervol en 
mijn inziens volkomen terecht dat 
"onze" boomgaard tot de mooiste 
appelboomgaarden van Nederland 
wordt gerekend. Een kroon op het 
werk van de mensen die al  
jarenlang als vrijwilliger de  
prachtige boomgaard, waarvan wij 
elke dag genieten, in stand 
houden.” 
 
Fruitboomrassen 
De redactie trok de laarzen aan  
en ging met beheerder Hans 
Wijnen een kijkje nemen in de 
boomgaard met uitleg over de 
bijzondere fruitboomrassen die  
er staan. 
 
Deze karakteristieke boom is een bijzondere perenboom met twee 
soorten peren. “De zijtakken dragen andere peren dan in de top. De 
ene soort is Maagdenpeer en de ander Fondante de Charneu”, vertelt 
Hans. 
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De mispelboom is ook een boom van vroeger. De mispels hangen er 
nog in. Hans: “Ze zeggen niet voor niks ‘zo rot als een mispel’. Ze 
kunnen pas geplukt worden als het vriest. Het ziet eruit als bruine 
pasta met een pit. Er wordt gelei van gemaakt.” 
 
Appelsoorten 
“Bellefleur is een soort appel die je niet meer in de winkel kan krijgen”, 
zegt Hans. “Het is een niet grote, maar mooie rode appel en goed 
houdbaar. Vroeger gooide je wat stro over de appels en dan kon je ze 
lang bewaren. Deze blijft eetbaar tot april.” 
 
Een andere oude appelboomsoort is ‘Present van Engeland’.  
Deze soort heeft een aparte vorm. Het is een langwerpige appel. 
 

 En tot slot is er nog een de 
 mysterieuze appelboom! Tot op 
 heden is er nog geen pomoloog 
 (appeldeskundige) gevonden 
 die weet welke soort het is. 
 “De appels smaken  totaal niet”, 
 zegt Hans lachend.  
 “Je kunt er geen sap van 
 maken, geen appelmoes. Wat je 
 er ook meedoet het smaakt 
 niet.”  
 
 Dus wie een idee heeft? 
 
 Helaas zijn er dit jaar geen 
 Appelplukdagen door het 
 coronavirus. Hopelijk kunnen  
 we volgend jaar de boomgaard 
 weer bezoeken tijdens de 
 Bloesem open dagen. 

 
 
Maar voor wie ondertussen vragen heeft, kan contact opnemen met 
Hans Wijnen via 06-51 40 43 78. 
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Acht Helemaal Groen 

 
 
Erger jij je ook aan het vele zwerfafval dat overal langs de straten en in 
de natuur ligt? Vele plastic flesjes, blikjes en nu zelfs mondkapjes 
worden argeloos weggegooid. Door tijdens het wandelen zwerfvuil op 
te ruimen zet je die ergernis om in iets positiefs, met als beloning een 
schone woonomgeving waar minder snel iets wordt weggegooid.  
 
Door het Coronavirus werken steeds meer mensen thuis en wat is er 
dan fijner om af en toe een wandeling te maken. Als je dan gelijk met 
een grijper, die je gratis via ons kunt krijgen, in je omgeving het 
zwerfafval meeneemt, hoef je je er de volgende keer niet meer aan te 
ergeren en draag je bij aan een groener Acht.  
Nog leuker is het om daarbij ook een app te gebruiken die (anderen) 
laat zien waar jij al geweest bent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HelemaalGroen 
De app van HelemaalGroen (www.helemaalgroen.nl) maakt op een 
kaart direct zichtbaar met een groene lijn waar jij zwerfvuil hebt 
geraapt. En dat motiveert ook anderen die actief zijn in dat gebied.  
Je omgeving en dus heel Acht helemaal groen laten kleuren en 
houden, dat wordt de uitdaging. De lijn verkleurt na een aantal weken 
naar bruin en dan is het weer tijd voor een 
rondje. Het werkt echt verslavend!  
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Acht Helemaal Groen 

(vervolg) 
 
Litterati 
Voor de diehards is er ook de app van Litterati (www.litterati.org).  
Dit is een wereldwijd onlineproject, waarbij gebruikers van de app 
zwerfafval opruimen en ook gelijk in beeld brengen.  
De app geeft inzicht in probleemgebieden waar veel zwerfafval 
voorkomt. De data identificeert ook welke soorten en merken afval  
het meeste voorkomen. De verzamelde data wordt gebruikt om 
samen met bedrijven en organisaties te zoeken naar meer duurzame 
oplossingen. Sinds het lanceren van de app zijn er wereldwijd meer 
dan 8 miljoen stuks zwerfvuil opgeruimd. Daarnaast heeft het ertoe 
geleid dat fabrikanten duurzaam afbreekbare verpakkingen zijn gaan 
gebruiken of dat statiegeld wordt afgedwongen.  
 
Meer informatie en meedoen? 
Via de gemeente kunnen we gratis afvalgrijpers, gele hesjes etc. 
krijgen, neem hiervoor contact op met Guido Wilmes. 
E-mail: buurkracht@acht.nl 
Facebook: www.facebook.com/buurkr8 
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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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Kerststal op Acht 

 
 
 
Acht, een mooi kerkdorp in de gemeente Eindhoven.  
Helaas tot op heden en voor zover wij weten nog geen eigen kerststal. 
Buiten de mooie kerststal die elk jaar in de kerk te bewonderen is 
natuurlijk. 
Kracht op Acht en “De Vrienden van de Dierenweide” zullen daar dit 
jaar verandering in brengen. Zodra de goedheiligman ons land weer 
heeft verlaten zal in de dierenweide een heuse kerststal te 
bewonderen zijn. Een levensgrote nog wel.  
 
Beelden in de maak 
Op het moment dat u dit artikel leest, wordt nog hard gewerkt aan de 
beelden voor de kerststal en ook de kerststal zelf wordt door de 
“Aagse Spierballen” zelf gemaakt. De beelden worden door een 
kunstenares en haar man uit Bergeijk gemaakt. Zij hebben al vele 
kerststallen in kernen in de Kempen mogen verzorgen.  
Zo zijn in Wintelre, Knegsel en Steensel al jaren prachtige kerststallen 
van hen te bewonderen. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
     Kerststal Oirschot 

 
Opening 
Helaas zit een feestelijke opening van de kerststal er dit jaar niet in. 
Maar we gaan wel proberen onze kerststal op te laten nemen in een 
kribkes- of kerststalroute.  
Laat u in ieder geval niet weerhouden om de kerststal te komen 
bewonderen. En laat ons ook zeker weten wat u ervan vindt. Hopelijk 
geniet u van de inzet van onze vrijwilligers.  
Een fijne wandeling naar de kerststal voor, tijdens of na het kerstdiner 
mag dit jaar natuurlijk niet ontbreken.  
Houdt daarbij wel de richtlijnen van het RIVM in “Acht”. 
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 Wij zijn verhuisd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autobedrijf Spaan Eindhoven BV  

 

Furkapas 6, 5624 MD Eindhoven  

 

T - 040 244 0853  
 

E - eindhoven@autobedrijfspaan.nl  
 

I - www.autobedrijfspaan.nl  
 

Al ruim 50 jaar bieden wij totaalonderhoud aan auto’s.  
 

- Onderhoudsservice volgens fabrieksvoorschrift  

- APK (in combinatie met grote onderhoudsservice gratis)  

- Campers en bedrijfswagens XL tot 3500 kg  

- Uw leaseauto-onderhoudspartner met haal-/brengservice  

- Diagnose en reparatie bij alle voorkomende storingen  

- Aircoservice en reparatie (STEK gediplomeerd)  

- Uitlijnen en bandenservice tegen concurrerende prijzen  

- Leenauto tegen kleine vergoeding of leenfiets gratis  
 

Speciaal voor inwoners van Acht:  
GRATIS HAAL-/RENGSERVICE  



3
3

  
Vrienden van de Dierenweide 

 
 

 
Donateursactie 
In de week van maandag 28 september tot en met zaterdag 4 oktober 
hebben we onze donateursactie gelopen in het dorp. 
Wat is het toch leuk dat zoveel mensen de dierenweide een warm 
hart toedragen. We waren blij verrast met de opbrengst van de actie, 
en willen iedereen daar hartelijk voor bedanken.  
We kunnen als stichting deze ondersteuning heel goed gebruiken en 
die draagt prima bij in de kosten voor het voer en de verdere 
verfraaiing van de dierenwei.  
 
Dierenpopulatie 
De jonge alpaca Teddy groeit als kool en begint qua grootte al aardig 
op haar moeder Coco te lijken. Wist u trouwens dat een jonge alpaca 
wel tot 6 maanden lang gezoogd wordt? En wist u dan ook dat Coco 
volgend jaar weer een veulentje gaat krijgen? 
En oja, we moeten u de hartelijke groeten overbrengen van Lulu en 
Bobbie en u laten weten dat ze het goed naar hun zin hebben bij hun 
nieuwe baasje.  
 
Een ander nieuwtje is dat we proberen de pony Donder in de weide te 
houden zolang de gesteldheid van de weide dat toelaat. Dan kunnen 
we nog langer van het lieve tamme paardje genieten. 
Misschien heeft u ook gezien dat een van de loopeenden een lichte 
vorm van “steekvleugel” heeft, dit komt meestal doordat ze te eiwitrijk 
voeder (vaak te veel brood) krijgen in de eerste periode van hun groei 
waardoor de slagpennen te snel groeien in verhouding tot hun 
spieren, pezen en gewrichten. Gelukkig heeft de loopeend het maar in 
beperkte mate en is die op deze manier wel makkelijk te herkennen.  
We zullen wel van één woerd afscheid moeten nemen om een 
gezonde eend/woerd verhouding te hebben. 
 
Dan hebben we nog een nieuweling in de wei, Truus, zeg maar gerust 
tante Truus, een vrouwtjesschaap oftewel een ooi, en niet zomaar 
een, maar een van het ras Walliser Schwarznasenschaf, vrij vertaald: 
Walliser zwartneusschaap. Oorspronkelijk afkomstig uit het Zwitserse 
… je raadt het al, juist ja… Wallis!  
Heeft ook eigenlijk het liefst dat je haar in het Duits aanspreekt?!! 
Maar alle gekheid op een stokje, wist je dat ze drachtig is?  
Ze zal eind januari of begin februari lammeren. Een, twee? Leuk toch! 
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Spilcentrum Acht 

 
 
 

We zijn het nieuwe schooljaar weer heel fijn met alle kinderen op 
school en op de kinderopvang gestart!  
Op school heeft net voor de vakantie meneer Geert afscheid 
genomen van Sint Antonius Abt. Juffrouw Kim Keesmekers heeft  
het stokje na de zomervakantie van hem overgenomen.  
En zij kon natuurlijk meteen aan de slag met alle afspraken en 
maatregelen rondom corona. Geen ouders in de school, vervangers 
zoeken voor verkouden collega’s, digitale afspraken en meer van  
dit soort nieuwe ontwikkelingen.  
 
Juffrouw Kim komt van een andere basisschool binnen ons bestuur 
en is heel druk bezig om iedereen op school te leren kennen, zodat 
ook zij haar steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze 
kinderen.  
Want gelukkig kunnen we blijven genieten van de blije snoetjes van 
onze kinderen, die in deze lastige tijden toch veel vrolijkheid brengen. 
Kinderen die bij de opening van de kinderboekenweek gedanst 
hebben op het liedje van Kinderen voor kinderen: “En toen?”  
Kinderen die samen met elkaar als afsluiting van de 
kinderboekenweek een boekenmarkt hielden, waarbij ze boeken 
mochten kopen en verkopen. Kinderen die op de buitenschoolse 
opvang zeer creatief aan de slag gingen in de herfstvakantie met het 
beschilderen van tegels en flessen.  
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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  

(vervolg) 
 
 

Kinderen die genieten van het spelen en leren met elkaar, daar 
genieten wij natuurlijk ook van! 

 
Ook voor ons is het soms onzeker hoe het de komende tijd verder zal 
gaan, maar het genieten van en met elkaar, al dan niet op afstand, 
blijft voor ons voorop staan! 
 
Namens het gehele team van spilcentrum Acht 

Locatiemanager Dikkie en Dik 
Lobke Sanders 
 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040-782 01 35 
  

(interim) directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 
040-262 15 20 
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Nieuwjaarsreceptie? 

 
Aangezien er op dit moment dermate strikte regels van kracht zijn 
inzake elkaar ontmoeten, kan er op 1 januari van het komende jaar 
waarschijnlijk geen nieuwjaarsreceptie worden gehouden. 
 
Mochten de regels betreffende het Covid-virus in de periode tot aan  
1 januari in die mate versoepeld gaan worden dat het alsnog kan,  
dan zullen we de receptie natuurlijk doorgang laten vinden. 
 
Namens de organisatie, 
Dorpsraad Acht – Stichting Dorpshuis Acht en Kerkbestuur Sint 
Antonius Abt 
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Vanuit de parochie 

 
 
 
 
De afgelopen maanden zijn de meeste zaken niet doorgegaan en op 
het moment dat ik dit schrijf (half oktober) hangt ons opnieuw een 
verstrenging van de coronamaatregelen boven het hoofd. Is er in die 
omstandigheden dan nog nieuws te melden vanuit de parochie? 
Jazeker. 
 
“RedWednesday” 
Op woensdag 25 november is het wereldwijd “RedWednesday”:  
de dag waarop vanuit de kerk aandacht wordt gevraagd voor 
godsdienstvrijheid en de vervolging van christenen.  
Dat dit geen overbodige luxe is, bleek enkele maanden geleden nog 
maar toen in Pakistan een 14-jarig katholiek meisje werd verkracht, 
ontvoerd, gedwongen werd tot een huwelijk en verplicht werd zich te 
bekeren tot de islam.  
Daarom dus “RedWednesday”. Wereldwijd zullen 100den kerken en 
andere gebouwen rood worden aangelicht.  
 
Ook in onze parochie willen we dit proberen te doen met de  
St. Petruskerk. De technische kant van de zaak wordt op dit moment 
nog bekeken. Zie ook: www.kerkinnood.nl 
 
Sint en kerstmusical dit jaar in de kerk 
Dichter bij huis gebeurt er natuurlijk ook van alles. Zo zal de Achtse 
kerk dit jaar onderdak bieden aan Sinterklaas omdat door de 
coronamaatregelen de normale intocht niet door kan gaan.  
Aangezien Sinterklaas een bisschop is, voelt hij zich ongetwijfeld 
volledig thuis in onze kerk. Daarnaast zal de kerk de kinderen van de 
school welkom heten voor de kerstmusical. 
 
Voor alle duidelijkheid: al deze activiteiten zijn natuurlijk afhankelijk 
van de maatregelen op dat moment. Het is goed om plannen te 
maken, we moeten er ook rekening mee houden dat we ze zullen 
moeten bijstellen. 
 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 43 
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Vanuit de parochie 

(vervolg) 
 
 

 
Kerstviering: reserveren! 
En dan wordt het stilaan 24 en 25 december.  
Hou het parochieblad en vooral de website van de parochie in de 
gaten voor actuele informatie.  
Wat al wel duidelijk is: Kerstmis = reserveren.  
Wie met Kerstmis naar de kerk wil zal dus van tevoren moeten 
reserveren vanwege de beperkte capaciteit van de kerk.  
Dit kan via de website van de parochie www.petrus-ehv.nl of via een 
telefoontje naar de pastorie, tel 040 - 269 75 61 bereikbaar op 
werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur. 
 
Hoewel nog een beetje aan de vroege kant, wens ik u mede namens 
mijn collegae al een zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar, liefst 
volledig virusvrij. 
 
Pastoor J. Goris 

KWF-Kankerbestrijding 
 

 
Beste medebewoners van Acht, 
 
De gehouden collecte van KWF-kankerbestrijding heeft in september 
2020 ondanks de Covid-19 uitbraak, waardoor er minder collectanten 
konden worden ingezet toch nog het bedrag van  
€ 1320,67 opgebracht, (€ 471,53 minder dan in 2019). 
 
Wij willen alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun gulle 
gift en inzet. 
 
Ook dit jaar heeft u ook gebruik kunnen maken van de IDEAL-QR 
code, tevens kunnen wij nog enkele collectanten plaatsen, wij 
proberen de nieuwe collectant in het eigen dorpsdeel in te zetten, 
het is maar een paar uur per jaar in september, dus meldt u aan!! 
 
collecte@kwfeindhoven.nl / 06-21804621 
Samen komen we steeds verder 
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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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Fietstunnel Waalstraat 

 
Wie regelmatig fietst, is het natuurlijk al opgevallen. De Fietstunnel in 
Acht heeft een opknapbeurt gehad. 
 
Muurschilderingen 
De prachtige cartoonachtige muurschilderingen in de fietstunnel zijn 
gemaakt door de kunstenaar Danny Rumbl uit Rotterdam. 
Het thema van de schilderingen is het naastgelegen Ecopark.  
“De dieren die te zien zijn, zijn gebaseerd op de dieren die in het park 
voorkomen”, zegt Vincent Huibers van Vincent Huibers Graffiti 
Agency. 
 
Tunnelvisie 
Vincents bedrijf coördineert het project Tunnelvisie van de gemeente 
Eindhoven. De gemeente wil de leefbaarheid en veiligheidsbeleving 
van openbare ruimte vergroten. Met Tunnelvisie worden diverse 
tunnels aangekleed met kunstschilderingen. Vincent zoekt voor iedere 
tunnel een kunstenaar.  
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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 19 januari voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 5 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 
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November 
 15 Sinterklaas Welkomstfeest 
 21 SJB Dorpskwis junior 
 
 
December 
 4 Sinterklaas op school 
 12 SJB Bingo 
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