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Februari - Maart - April 
 
 

Stichting Jeugdbelangen 50 jaar! 
 

Buurtpreventie zoekt vrijwilligers 
 

Rubeena Shariff stelt zich voor 
 

Geef inbrekers geen kans 
 

Geen zwerfafval op Acht 
 

Markt op Acht  
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Van de redactie 
 
Tussen hoop en vrees… 
Virussen, vaccins, lockdowns ……nog een wandelingetje door het 
dorp dan maar (maar wel op tijd thuis zijn natuurlijk!).  
Onderweg zien we de narcissen die hun kopjes boven het maaiveld 
uitsteken en zo elk sterker wordend zonnestraaltje opvangen.  
En hoorde u ook al dat de vogels rond 5 uur ’s morgens beginnen te 
fluiten?  
In dit wederom rare jaar is duidelijk een nieuwe lente op komst. 
Normaal krijgt uw redactie een geweldig goed humeur van alle 
voortekenen van een nieuwe lente. Maar dit keer weten we nog niet 
zo goed wat we nou waarvan moeten denken… 
 
Nog een wandelingetje door het dorp dan maar.  
Onderweg maken we een praatje in de deuropening bij Rubeena 
Shariff, alweer 2 jaar secretaris van onze Dorpsraad.  
Met haar positieve boodschap in gedachten vervolgen we ons rondje 
Acht. Ja, inderdaad, wat mogen we blij zijn met ons huis in Acht, 
zodat we tussen het Skypen en Zoomen met familie en vrienden en 
het saaie thuiswerken een tuin hebben waar altijd wel een klusje te 
doen is. En waarvan we ‘dankzij’ de corona-maatregelen hebben 
ontdekt dat dat morgen ook nog kan als we daar vandaag geen  
zin in hebben… 
 
Nog een wandelingetje door ons mooie dorp dan maar.  
Na een kaarsje in de Mariakapel passeren we het dorpsplein.  
En zien we het goed; zien we daar onze Achtse Sylvia shoppen op 
een gezellige en veilig-drukke markt?  
Helaas, vandaag bleek het een fata morgana, maar u weet, 
Achtenaren zijn tot veel in staat en in deze uitgave ziet u daar de 
voorbeelden van.  
Ook in de advertenties trouwens; al haakten er adverteerders af 
omdat zij het financieel moeilijk hebben nu. We leven met u mee en 
bedanken u voor de jaren dat u adverteerde! Voor bedrijven waar het 
nu juist goed mee gaat, hebben we nog een pagina over.  
Daarmee helpt u ‘uw bussiness’ en dit blad.  
 
Als u uw advertentie of kopij voor 16 maart mailt naar 
redactie@kijkopacht.nl dan bent u op tijd voor de uitgave van 1 april.  
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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’ 

Gezond en verantwoord afslanken met E.G.A 

Nederland (eerste Goudse afslankclub) 

E.G.A Nederland is al 40 jaar actief met het begeleiden van 

dames en heren naar een gezond en verantwoord gewicht. 

Wij bieden u een uitgekiende Eetwijzer waarmee u op een 

verantwoorde manier zult afvallen. Eenvoudig en gezond, u kunt gewoon met de 

pot mee eten. De maaltijden zijn zeer afwisselend en… u lijdt beslist geen honger!  

Omdat we in lockdown zitten geef ik nu online video coaching op dinsdag om 

13.00 uur en op woensdag om 19.00 uur. Succes verzekerd!  

Zodra de locatie weer open is gaan we daar verder.  

 

Normaal gesproken is de bijeenkomst van E.G.A Nederland is wekelijks op 

woensdagavond van 19.00-20.00 in het Dorpshuis in Acht.  

Voor meer informatie of inschrijving bel met:  

Gera Smetsers: 06 33 66 68 55 

Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje. 

http://www.startsmiling.nl
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Markt op Acht 
 

Bericht van initiatiefneemster Sylvia 
Allereerst wil ik iedereen bedanken die het Burgerinitiatief: 
 

“Wij vragen het gemeentebestuur van Eindhoven  
een weekmarkt op Acht te realiseren”,  

 
hebben gesteund.  
 
Ook dank aan de vrijwilligers die mij hebben geholpen met het 
verspreiden van het initiatief en aan de Dorpsraad die een positief 
advies heeft gestuurd naar de gemeente. 
 
Totaal heb ik 1215 handtekeningen ontvangen en die zijn verdeeld in 
deze leeftijdscategorieën: 

 420 personen van 65 jaar en ouder; dat is 35% 
 466 personen van 45 tot 65 jaar; dat is 38% 
 187 personen van 25 tot 45 jaar; dat is 15% 
 142 personen van 12 tot 25 jaar dat is 12% 

 
Ook heb ik hele leuke reacties ontvangen, geschreven op het 
Burgerinitiatief of op een kaartje bij mij in de brievenbus gestopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe nu verder? 
Het Burgerinitiatief met alle handtekeningen is op 6 januari 
aangeboden aan de raadsgriffier van de gemeente Eindhoven. 

 
Lees verder op pagina 7 
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Markt op Acht 
(vervolg) 

 
Steekproef 
Er is inmiddels een steekproef getrokken uit de handtekeningen, 
d.w.z.de gemeente controleert of de persoonsgegevens kloppen.  
De steekproef liet zien dat de handtekeningen voldoen en er zijn dus 
ruim voldoende geldige handtekeningen opgehaald.  
We hadden er minimaal 250 nodig. 
 
Vergadering Gemeenteraad 
Daarna is het Burgerinitiatief aangeboden in de raadsvergadering van 
26 januari. Ik heb het Burgerinitiatief tijdens deze vergadering 
toegelicht. 
 
Misschien proefmarkt op zaterdag 13 februari 
Normaal komt een delegatie van de gemeenteraad ter plekke kijken 
maar dat kan nu vanwege corona anders zijn. Ik wil als proef een 
kleine markt organiseren op zaterdagmorgen 13 februari, hiervoor  
heb ik bij de gemeente een vergunning aangevraagd.  
 
Inmiddels heb ik al een aantal enthousiaste marktkooplieden 
gesproken die op die dag graag naar Acht komen met met hun kraam. 
Het zou leuk zijn als u die morgen de markt komt bezoeken. 
Mocht deze proefmarkt doorgaan, dan zal ik u dat laten weten via de 
website van Acht.nl, Facebook van Kracht op Acht en het 
Publicatiebord (bij de glasbak) en als het kan in het ED. 
 
Beslissing 
Er komen nog 2 vergaderingen over de markt bij de gemeente  
op 9 maart en op 16 maart.  
De beslissing over een markt op Acht zal waarschijnlijk worden 
genomen op 16 maart. 
 
Vergadering bijwonen 
Wilt u de vergadering op dinsdagavond 16 maart bij de gemeente 
volgen dan kan dat via internet: https://eindhoven.parlaeus.nl/user/
homepage  
 
Info:  
Sylvia van der Burg: sylviaburg@hotmail.nl 
Tel.: 040-262 12 00 
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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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Sinterklaas was ook in 2020 op Acht! 
 
 
 

Sint op bezoek 
Ja beste mensen, ondanks alle beperkingen in deze coronatijd, vond 
de Sint toch nog ruimte om ook in 2020 naar Acht te komen.  
Wij (de Sint Nicolaasvereniging Acht) waren er bang voor dat het niet 
zou gaan lukken, omdat de regels dit dan weer wel, en dan weer niet 
toelieten. In diverse vergaderingen werden allerlei plannen gesmeed 
die vervolgens weer werden bijgesteld of werden gecanceld. 
 
Zowel door het inhalen op 15 november als door het bekende afscheid 
op 6 december moest een vette streep, omdat het kabinet de 
maatregelen aanscherpte. Alle begrip van onze kant omdat de 
gezondheid natuurlijk op de allereerste plaats staat.  
Maar...dat ziet en snapt onze doelgroep (al die kindertjes) natuurlijk 
niet en die vroegen zich geheel terecht af: “Waar blijft onze 
kindervriend"?  
En dat was voor onze vereniging de grootste uitdaging, wat kunnen  
en mogen we nu wel organiseren, waarbij we ons ook aan alle regels 
kunnen houden. Gelukkig kwam de kleine versoepeling in de 
maatregelen precies op het juiste moment. 
 
Sint in de kerk 
We hadden al een draaiboek klaarliggen, maar moesten alleen nog 
“Meneer Pastoor” en het kerkbestuur ervan overtuigen dat we een 
goed plan hadden gemaakt en dat we dat alleen konden uitvoeren als 
we de kerk tot onze beschikking kregen.  
Onze Achtse pastoor vond dit een geweldig idee en we kregen alle 
medewerking. Hiervoor natuurlijk nog onze dank, want zonder de kerk 
was dit niet gelukt. Ook bedanken we de koster, die er constant bij is 
geweest om te helpen daar waar nodig.  
 
Via de basisschool waren alle ouders per mail benaderd om zich tijdig 
in te schrijven. Zo konden wij een goede verdeling van tijdsblokken 
maken, zodat er telkens groepen van maximaal 30 personen in de 
kerk waren en we dus netjes binnen alle regels bleven.  
Dat is ons prima gelukt, mede ook dankzij alle ouders die zich netjes 
aan de afgesproken tijden hielden en we nergens opstoppingen of 
overlappingen hadden.  
 

 
Lees verder op pagina 11 
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Sinterklaas was ook in 2020 op Acht! 

(vervolg) 
 
 

Verder heeft de Sint het dit jaar rustig gehad in Acht. Er zijn geen 
verenigingen bezocht, ook niet het Antonius en hij heeft geen thuis- 
en bedrijfsbezoeken gedaan.  
 
Basisschool en Dikkie & Dik 
De Sint vindt alle bezoekjes leuk, maar het allermooiste vond hij het 
bezoek aan de basisschool en kinderopvang Dikkie & Dik op  
vrijdag 4 december. Bij Dikkie & Dik waren we gezellig allemaal buiten 
op en rond de glijbaan. Op de basisschool zaten Sint en zijn pieten  
in de aula en kwamen alle klasjes voorbij. Er werd gezongen, 
voordrachtjes en kunstjes gedaan en het was weer een dolle en 
gezellige boel. Sint kijkt er met veel plezier op terug. 
 
Jaarlijkse huis-aan-huis collecte 
Ondertussen heeft Acht gemerkt, dat wij niet namens onze vereniging 
bij u aan de deur zijn geweest voor de jaarlijkse bijdrage. Dit vanwege 
het sterk versoberde programma en corona. Diverse mensen hebben 
ons aangesproken dat we het toch hadden kunnen doen.  
Sommigen zijn zelfs lid geworden van de “Club van 100”. Waarvoor 
onze dank! Deze personen schenken eenmalig 100 euro i.v.m. ons 
aankomende jubileum. Het 100-jarig bestaan in 2022!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder willen wij alle Achtenaren een fijn en vooral gezond 2021 
toewensen en bedanken wij iedereen die onze vereniging in het 
afgelopen jaar, op wat voor een manier dan ook, heeft geholpen of 
gesteund. 
 
Meer informatie 
Als u geïnteresseerd bent of de Sint Nicolaasvereniging Acht wilt 
steunen, mail dan naar: sinterklaasopacht@outlook.com. 
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Kerknieuws 

 
 
 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ten tijde van corona en lock 
downs heb ik wel eens de neiging om vooral te zien wat er niet 
doorgaat: geen kerstnachtmissen, geen musical van de school, geen 
kerstvoorstelling van de Achtse Revue enz. En over een week geen 
carnaval……Dat is allemaal waar. Maar zo denken stimuleert niet erg: 
ons humeur dreigt dan makkelijk de kleur te krijgen van de lucht in 
deze dagen: grijs en dreigend. 
 
Daarom kom ik met een tegenvoorstel. U weet (hopelijk): carnaval 
heeft te maken met Aswoensdag en de vasten, met de 
voorbereidingstijd op Pasen. Ik zou daarom een paar dingen willen 
vragen. Wie écht carnaval viert hoort ook Aswoensdag te “vieren”.  
En dan bedoel ik niet het haringhappen, maar het halen van een 
askruisje. Nu is dat gezien de maatregelen rond corona misschien niet 
zo makkelijk, maar toch de vraag: waarom zou u carnaval niet eens 
vieren door dit jaar voor het tweede luik ervan te gaan en een 
askruisje te halen? 
 
Bij vasten denken mensen spontaan aan het zich ontzeggen van 
allerlei dingen: minder snoepen, geen koffie, geen alcohol enz.  
Dat kan en dat mag. Maar één van de vastenpuntjes die ik mezelf al 
enkele jaren opleg is: minstens één huisbezoek per dag. Lukt het een 
dag niet, dan ’s anderendaags inhalen! Vasten heeft immers niet 
alleen te maken met uzelf iets ontzeggen, maar ook met iets 
overhebben voor een ander. Een extra gift in het offerblok is voor de 
meesten van ons dan het gemakkelijkste: we hoeven er niet bij na te 
denken en ons geweten is gesust. Maar wat is nu echt het kostbaarste 
wat ik een ander kan geven? Ik denk in ons geval: tijd en aandacht. 
 
Ik begrijp dat een dagelijks huisbezoek voor velen van u wellicht 
moeilijk is, maar waarom dan niet wekelijks? Of om de andere dag 
iemand bellen? Of een paar keer per week iemand zomaar eens een 
kaartje sturen? Wie een beetje nadenkt en creatief is, vindt 
mogelijkheden genoeg. Het is in ieder geval een manier om deze 
periode waarin door corona en/of de vasten “niets mag” om te buigen 
naar iets positiefs. 
 
Pastoor J. Goris 
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Nieuws van de Dorpsraad 

 
 
 

Fotowedstrijd Achtse kalender 
De fotowedstrijd voor de Achtse kalender 2021 is door de 
omstandigheden in het gedrang gekomen. Er is besloten om een 
kalender voor 2022 te maken. Dat betekent dat de inschrijftermijn is 
‘verlengd’ tot 1 oktober 2021. Ruim de tijd om mooie plaatjes te 
schieten van Acht in alle seizoenen. Het regelement voor de 
wedstrijd (op acht.nl) is aangepast. 
  
We gaan eind oktober / begin november de bijbehorende 
tentoonstelling plannen. Omdat nu nog veel onzeker is, willen we in 
overleg met andere organisaties in Acht een datum prikken als er 
meer zicht is op mogelijke activiteiten. 
 
Informatie in het Engels? 
We hebben aanvragen gekregen voor een korte vertaling van 
belangrijke informatie over Acht & activiteiten in Acht in het Engels 
voor de Achtenaren die nog niet zo goed Nederlands lezen.  
Met deze oproep willen wij de interesse toetsen voor een reguliere 
update via email/whatsapp/Facebook.  
Als iemand een korte update in het Engels wil krijgen, stuur dan een 
email naar dorpsraad@acht.nl. Als er genoeg interesse is gaan wij 
die updates standaard sturen. 
 
Would you like to hear more about the happenings & activities  
in Acht in English? 
As new members & families have been moving to Acht, we have 
received requests to share updates and important information also in 
English on a regular basis. 
 
Is this something that would interest you, or someone you know 
in our neighbourhood? 
Do drop us an email via dorpsraad@acht.nl mentioning your interest. 
Based on the level of interest we are happy to set-up something to 
cater also to the English speaking Achtenaren. 
 
Acht is a lively, friendly and active neighbourhood, and we are 
committed to maintaining & improving the social spirit & connection in 
our neighbourhood. 
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Kracht op Acht 

 
 

Regelmatig lezen jullie in dit blad bijdragen van Kracht op Acht.  
Al veel mensen weten wie wij zijn en wat we doen, maar nog niet 
iedereen op Acht kent onze officiële stichting.  
 
Stichting 
Het idee van de stichting is ontstaan na een gezellige avond op de 
Kermis op Acht. Toen we daarna “op de eier” gingen werd de vraag 
gesteld “Wat is nou de Kracht op Acht”? Waarom komen veel geboren 
en getogen Achtenaren nadat ze Acht ooit verlaten hebben uiteindelijk 
toch weer terug? Aan de voorzieningen in ons dorp kan het niet 
liggen, want die zijn de laatste jaren alleen maar minder geworden. 
We kwamen al snel tot de conclusie dat het vooral de dorpse sfeer 
moest zijn, naast de gunstige ligging ten opzichte van de stad 
Eindhoven. De stad waarvan Acht door de gemeente gezien wordt  
als een wijk. Maar het voelt voor ons Achtenaren niet als een wijk.  
 

Acht is een dorp! 
 
Ons doel 
Het doel van Kracht op Acht is dan ook om de karakteristiek, de 
dorpse sfeer en de saamhorigheid op Acht te bewaken en waar 
mogelijk te verbeteren. Daarbij blijven we het liefst zo dicht mogelijk 
bij de inwoners en verre van de politiek. 
Wij denken dat we ons doel het best kunnen bereiken door elkaar  
zo veel mogelijk te zien en te spreken, met elkaar te proosten en te 
feesten. Wij organiseren, samen met inwoners en andere stichtingen 
en verenigingen de meest uiteenlopende evenementen. Wij brengen 
die partijen ook graag bij elkaar.  
Daarnaast is de vlag van Acht en overige “Aagse Merchandise”  
via ons te verkrijgen. 
 
Vertrouwde en nieuwe activiteiten 
Na deze avond, na afloop van de kermis, hebben we ons voor het 
eerst als stichting laten zien op de kerstmarkt. Hierna hebben we in 
2013 de carnavalsoptocht weer nieuw leven ingeblazen en datzelfde 
jaar is ook de eerste editie van de Achtse dorpskwis georganiseerd. 
Het jaar daarop is het carnavalsfeest in samenwerking met het 
Dorpshuis en de eerste sponsoren uitgebreid met een feesttent. 

 
 

Lees verder op pagina 19 
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Kracht op Acht 

(vervolg) 
 

 
Werkgroepen en veel hulp 
Zowel de carnavalsoptocht als de dorpskwis hebben hun eigen 
werkgroep en ook de organisatie van de kerstmarkt, de muziekkwis  
en Partycreeps draait op zichzelf, met onze hulp waar we kunnen.  
En altijd kunnen we rekenen op een grote groep gewaardeerde 
vrijwilligers én minstens zo belangrijk, trouwe sponsoren.  
 
Mensen met goede ideeën die aan ons doel bijdragen weten ons 
inmiddels te vinden. Op die manier is ook Amb8telijk ontstaan.  
De initiatiefnemer had een leuk idee, wij hebben hem geholpen om 
het evenement op poten te zetten, vrijwilligers te koppelen en de 
vergunningen te regelen. Ons inziens de perfecte samenwerking.  
 
Kerststal 
Helaas zijn alle genoemde evenementen in 2020 niet doorgegaan en 
hebben we elkaar veel minder gezien en gesproken. Met de realisatie 
van de kerststal hebben we toch nog een bijdrage kunnen leveren aan 
de dorpse sfeer. Veel mensen hebben van de kerststal genoten! 
 
Wij wensen jullie een voorspoedig 2021 en hopen jullie allemaal weer 
te zien bij een (of meerdere) van de evenementen die in 2021 hopelijk 
wel weer doorgang kunnen vinden. En anders zien we elkaar vast wel 
in ons mooie dorp. 
 
Kracht op Acht bestaat uit Yvette van der Schoot, Will Brands, 
Danny van den Berk, Frencis van den Nieuwenhof en  
Rob Verkooijen. 
 
Een leuk idee? 
Heb jij nog een leuk idee voor ons dorp? Spreek ons gerust aan of 
stuur een bericht naar krachtopacht@outlook.com 
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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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Achtse revue 

 
 

 
Jubileumjaar 2020 
Zoals zovelen moesten ook wij onze plannen het afgelopen jaar 
steeds bijstellen. Het moest een jubileumjaar worden met mooie 
voorstellingen maar helaas kon niets daarvan doorgaan. 
Toch bleven we plannen maken en activiteiten bedenken. 
 
Sint en Piet bezochten onze leden thuis tijdens een repetitieavond. 
Onze nieuwjaarsborrel die we normaal gesproken in de 
repetitieruimte houden, werd een onlineborrel met bingo. 
 
Vooruitkijken naar 2021 
We blijven vooruitkijken en ondanks de beperkingen van nu geloven 
we in betere tijden. Zo hebben we voor het weekend van  
17 september een theaterweekend gepland met diverse activiteiten.  
 
Nieuwe leden 
Wij zijn nog steeds op zoek naar jonge mannen om de gelederen te 
komen versterken! 
 
Vrienden en sponsoren 
Tot slot, dank aan onze vrienden en sponsoren die ons in deze stille 
tijd blijven steunen. We hopen snel weer iets van ons te kunnen laten 
zien. 
 
Meer info 
Kijk dan op www.achtserevue.nl 
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Vrienden van de Dierenweide 

 
 
 
Dierenpopulatie 
U heeft vast gezien dat de pony Donder nu niet meer in de wei staat. 
Zij staat tijdelijk in een manege in Limburg omdat de wei te veel lijdt 
van het paardje bij het natte weer. Zodra het in het voorjaar weer kan, 
komt ze terug. 
En we hebben nog een nieuweling sinds begin november: de 
hertenbok. Deze is afkomstig uit eigen kweek van de 
Eigenwijsboerderij bij het Philips van Lenneppark. Deze jongeman 
wordt geacht voor nageslacht te zorgen bij onze hinden en krijgt daar 
ruimschoots de tijd voor. Helaas is het met de vorige hertenbok niet 
gelukt. We moeten maar afwachten en hopen dat het nu wel gaat 
lukken.  
Om ervoor te zorgen dat er in het voorjaar ook jonge geitjes zullen 
zijn, hebben we vanaf november een geitenbok in de wei gehad. 
Want dartelende en springende jonge geitjes is altijd een fantastisch 
leuk gezicht. Eind januari/begin februari zal het schaap Truus gaan 
lammeren als alles naar wens verloopt. 
 
Verfraaiing dierenweide 
Om het afkalven door de vijver verder tegen te gaan hebben we een 
offerte opgevraagd. Als het waterpeil in de vijver hoog staat doen de 
eenden en ganzen hun uiterste best om de vijverranden met hun 
snavels te bewerken en proberen ze de meest vreemde gaten en 
kanalen erin te wroeten. De bedoeling is dat er een kunststof rand, 
ingegraven langs de vijver komt, die met de bovenkant gelijk met het 
maaiveld blijft en het afkalven tegen gaat. 
Verder hebben we een hangvoedernet aangeschaft. Dat is een soort 
net dat je aan de bovenkant dicht kunt trekken en waar je hooi in doet 
en dat dan aan een boomtak ophangt zodat alleen de grotere grazers 
het aankunnen. Zie het dan ook maar meer als een speel- en 
eettoestel. 
 
Corona en wintersluiting 
Helaas is de dierenweide door corona al langere tijd zaterdags niet 
toegankelijk voor publiek. De wintersluiting, die net als vorig jaar van  
1 november tot 1 maart is, valt nu samen met de corona-sluiting.  
We hopen net als u dat er snel een einde komt aan de “corona 
toestanden” en dat we weer rap open kunnen gaan. 
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Interview met Rubeena Shariff 
lid van de Dorpsraad 
  
Samen met vier heren maakt Rubeena Shariff sinds 2 jaar deel uit 
van de Dorpsraad. Uw redactie ging digitaal bij haar op de koffie om 
te horen hoe dat haar bevalt en hoe het met de dorpsraad gaat in 
deze ‘coronatijd’.  
 
Hoe gaat het met de dorpsraad? 
“Het gaat goed met ons. We vergaderen nu niet, wat wel jammer is 
want als we elkaar ontmoeten komen er altijd ideeën! We overleggen 
nu alleen via Skype, Zoom of telefonisch. Daardoor blijven we goed 
als team met elkaar verbonden, maar het is natuurlijk minder leuk.” 
Rubeena zucht diep. “Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten, ook 
voor de sociale contacten die de mensen hier in Acht hebben en ook 
voor mezelf.” De wieg van Rubeena stond 7000 km hier vandaan, in 
het zuiden van India, ook in een dorp. Als ze met haar vader belt, 
zeggen ze vaak tegen elkaar dat ‘zijn dorp’ en ‘haar dorp’ op elkaar 
lijken. “Er zijn veel onderlinge contacten, veel meer dan in de andere 
wijken van Eindhoven. Dat vind ik mooi om te zien en ook om aan bij 
te dragen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat brengt uw redactie op de vraag hoe Rubeena er toe kwam om 
zich kandidaat te stellen. “Toen ik 7 jaar geleden in Acht kwam wonen 
zocht ik een activiteit om het dorp en de mensen te leren kennen. Bij 
het zien van de oproep voor de dorpsraad dacht ik ‘het lijkt me leuk 
om te doen, ik kan ervan leren en ik kan de dorpsraad helpen door 
mijn organisatietalent.  
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Een win-win situatie dus. En dat was het! We zijn heel verschillend, de 
heren zijn allemaal wat ouder dan ik, dus we moesten elkaar eerst 
goed leren kennen om een goed team te kunnen worden. En dat is 
gelukt!” 
 
En toen kwam corona…. 
“Ja dat was wel een domper, we konden daardoor in 2020 niet veel 
doen. Gelukkig hebben we in februari 2020 nog net voor de lockdown 
de verenigingen-dag ‘Acht ontmoet Acht’ kunnen organiseren in het 
Dorpshuis. Die is door zo’n 200 mensen bezocht en we kregen 
enthousiaste reacties. De herdenking op 4 mei hebben we via You-
tube uitgezonden zodat zoveel mogelijk Achtenaren thuis konden zien 
hoe dat verlopen is. We hopen dat het dit jaar weer ‘gewoon’ kan, 
maar dat is afwachten...” 
 
Iets doen! 
Rubeena en medeleden van de Dorpsraad zien en horen dat 
Achtenaren hun activiteiten en contacten missen. “De meeste mensen 
passen zich zo goed mogelijk aan de omstandigheden aan, maar 
zagen op tegen een ‘lege kerst’. Daarom besloten we om rond 
Kerstmis iets leuks te doen voor alle Achternaren en bij alle huizen 
een kerstster te laten bezorgen. Een oproep om ons te helpen bij het 
bezorgen, leverde direct 50 helpers op; dat was echt super.” Uw 
redactie vertelt uit welingelichte bron dat die actie erg gewaardeerd 
werd. Alleen: hoe verzorg je die kerstster? “De bloemist heeft ons 
verteld dat je de plant beter niet in de volle zon kunt zetten en 1 x per 
week moet dompelen”. Dat gaan we doen! 
 
Verkiezingen 2022 
Rubeena is een enthousiast lid van de Dorpsraad en roept vrouwen 
en jongeren op ook actief te worden. “Ook al heb je maar weinig tijd, 
weet dan dat je ook met kleine dingen veel kunt bereiken. Dat geldt 
voor de Dorpsraad, het meehelpen bij een vereniging en bij alle 
andere Achtse activiteiten. Ik werk fulltime als ingenieur in de 
elektronica, merk dat het niet zo veel tijd hoeft te kosten en dat het 
ook heel leuk is om actief te zijn in Acht.” 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op website acht.nl/dorpsraad 
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Bericht van de wijkagent 

 
 
Verdachte situaties en pogingen tot woninginbraak 
In de afgelopen maanden zag ik een stijging in het aantal verdachte 
situaties en pogingen tot woninginbraak in Acht en industrieterrein 
Kapelbeemd.  
U kunt zelf maatregelen nemen om tijdens de wintermaanden een 
inbraak te voorkomen. Inbrekers hebben namelijk een hekel aan licht, 
lawaai en lang werk. Daarom slaan ze vaak toe in het donker.  
Ze worden gehinderd als er ineens een lamp aangaat. En ze vinden 
het niet fijn dat het minuten duurt om een slot open te maken.  
Door binnen lampen te laten branden als u weg bent, is het net alsof  
u thuis bent. Zorg voor goede sloten en gebruik tijdschakelaars op u 
verlichting. 
 
Nachtslot 
Inbrekers kiezen voor die woning waar ze met de minste moeite hun 
slag kunnen slaan. Draai uw deuren consequent op het nachtslot en 
haal de sleutels uit het slot. Goede sloten helpen alleen als u ze ook 
goed gebruikt. Sluit 's nachts alles af en draai de deuren op slot.  
Haal de sleutels uit de sloten en leg deze waar niemand ze kan zien. 
Zo voorkomt u dat inbrekers binnen komen door te hengelen (met een 
hangertje de deurklink naar beneden trekken) of te flipperen (met een 
stukje plastic tussen de deurpost en de deur de schoot van het slot 
wegduwen). Gaatjes boren in de stijl ter hoogte van raam- of 
deurboompjes is ook een methode. U kunt dit voorkomen door raam- 
en deurboompjes met sloten aan te brengen.  
 
Geweld 
Daarnaast gebruiken inbrekers geweld. Ze gooien een steen door de 
ruit om binnen te komen. Soms horen buren dat, maar gaan geen 
kijkje nemen. De politie vraagt u alert te zijn als u glasgerinkel hoort 
en altijd even te kijken of het met een inbraak te maken heeft.  
Door snel te reageren en direct via 112 de politie te bellen, kunnen 
agenten de daders mogelijk in de kraag vatten. Ziet u iemand in uw 
buurt die met veel belangstelling bij huizen naar binnen kijkt. U voelt 
dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel de politie op 1-1-2. Wat als er is 
ingebroken? Bel de politie via 0900-88 44 en laat de situatie zoveel 
mogelijk intact zoals u het aantrof.  
 
Kijk voor meer tips op www.politie.nl 
 
Uw wijkagent: Jan Maarten Bijnnen 



2
8

 



2
9

  
Buurtpreventie Acht 

 
 

Namens het gehele team buurtpreventie Acht wensen wij u allen een 
heel veilig, mooi maar vooral gezond 2021 toe.  
Graag willen wij langs deze weg alle donateurs hartelijk bedanken 
voor het vertrouwen in de buurtpreventie van het afgelopen jaar.  
Ook dit jaar gaan wij ons inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid  
in het dorp.  
 
Nieuwe vrijwilligers gezocht! 
De wijkagent en de coördinatoren zijn trots op de buurtpreventen die 
dagelijks door Acht lopen. Ons team kan nog versterking gebruiken.  
 
Als je ook wilt bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp, 
kun je je bij ons aanmelden via mail: Buurtpreventieacht@gmail.com  
 
Iedereen is welkom als vrijwilliger, mits 21 jaar of ouder. Je loopt of 
fietst ruim een uurtje in een groepje van minimaal twee personen. 
De dag en tijd gaan altijd in overleg wat bij jou past. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt van je verwacht dat je regelmatig (min. 2 x per maand) tijd 
vrij maakt en je inzet als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn verzekerd via de 
gemeente en krijgen de nodige materialen, begeleiding en cursussen. 
We kijken uit naar je aanmelding. 
 
Aanmelden 
Stuur per mail je naam, adres en telefoonnummer.  
Team Buurtpreventie Acht neemt zo spoedig mogelijk contact met je 
op.  
 
Meer informatie Hebt u vragen, mail dan naar 
buurtpreventieacht@gmail.com 
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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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Acht HelemaalGroen 

 
Na het vorige artikel in Kijk op Acht en in het ED over thuiswerken in 
coronatijd en het opruimen van zwerfafval, is Acht in een paar weken 
door de inzet van de ZAPpers al bijna helemaal vrij van zwerfafval!  
 
Meer dan 10 dorpsgenoten hebben zich gemeld en de helft heeft  
van ons materiaal gekregen om zwerfafval mee op te ruimen.  
We hebben in kleine groepjes op veilige >1,5m afstand op het 
industrieterrein langs het spoor en bij de Anthony Fokkerweg 
opgeruimd.  
Meer dat 10 vuilniszakken zwerfafval leverde dat op.  
Een aantal maakt nu ook gebruik van de app HelemaalGroen. 
 
ZAPper? 
Dit is een veel gebruikte afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker.  
ZAPpers zijn buurtbewoners die vrijwillig zwerfafval opruimen.  
Door het coronavirus zijn steeds meer mensen dit gaan doen en  
dat is te merken en te zien. Dankzij hen moet je in Acht momenteel 
moeite doen om nog zwerfafval te vinden. 
 
HelemaalGroen ook buiten Acht 
Door het gebruik van de laagdrempelige app van 
‘HelemaalGroen’ (www.helemaalgroen.nl) kun je ook zien waar 
andere ZAPpers al geweest zijn, dat motiveert steeds meer 
vrijwilligers om mee te doen. De app, gestart in Acht, is een groot 
succes en wordt nu ook in de rest van Eindhoven steeds vaker 
gebruikt en gepromoot door ‘Adopteer een Straat’.  
Steeds meer mensen gaan deze app dus gebruiken. Nadat Acht al 
HelemaalGroen was wordt ook Eindhoven nu steeds groener!  
 
Adopteer een Straat 
Vergroening staat ook bij de gemeente Eindhoven hoog in het 
vaandel. En het schoonhouden van de stad is minstens zo belangrijk. 
Beide worden omarmd door ‘Adopteer een Straat’, een Eindhovens 
vrijwilligersinitiatief van Kees Lepoeter dat in 2014 is ontstaan en waar 
al meer dan 700 enthousiaste vrijwilligers aan meedoen.  
Inwoners van Eindhoven kunnen, alleen of in een groep, een bepaald 
gebied “adopteren”. Zo helpen ze met het schoonmaken en/of groen 
houden van het geadopteerde gebied. 
 
 

 
Lees verder op pagina 33 
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Buurkracht 

(vervolg) 
 
Er zijn in de corona tijd ook bij ‘Adopteer een Straat’ héél veel nieuwe 
deelnemers die meehelpen om zwerfafval op te ruimen. 
 
Materiaal om zwerfafval op te ruimen 
Als je je aanmeldt bij Adopteer een straat kan je ook van de gemeente 
een gratis afvalgrijper, veiligheidshesje of handschoenen krijgen.  
Heb je dus nog iets nodig, neem dan rechtstreeks contact op met  
Kees adopteereenstraat@gmail.com 
 
We hopen binnenkort ook op herkenbare afvalzakken die door de 
gemeente opgehaald worden en ringen om ze te dragen.  
Naast de standaard grijpers hebben we nu ook zelf een extra lange 
grijper gemaakt om uit te lenen. Deze is 2 meter lang en te gebruiken 
om zwerfaval uit sloten te halen, maar blijkt ook handig om afval 
achter een hek of diep uit te struiken rommel te pakken. Ook hebben 
we andere type lichtgewicht ‘pistool-afvalgrijpers’ uitgeprobeerd en 
zijn er zogenaamde ‘datagrijpers’ gemaakt waarop een smartphone 
bevestigd en draadloos bediend kan worden. Met deze uitbreiding is 
het ook mogelijk om met de Litterati app al het zwerfafval eenvoudig 
vast te leggen. 
 
WhatsApp groep 
Net als in de Achtse Barrier en Blixembosch heeft ook Acht zijn eigen 
zwerfafvalteam WhatsApp groep. Deze wordt nu door 6 enthousiaste 
ZAPpers actief gebruikt. Hierin kunnen zij hun ervaringen en tips 
delen, een keer samen afspreken of als het weer mag een grote 
Cleanup Day in of rond Acht organiseren.  
Bij evenementen of op plaatsen in Acht waar zwerfafval is ontstaan 
kunnen we elkaar hierover informeren en samen oplossen. 
Deelnemen aan de groep is vrijblijvend en kan door je 06 nummer  
met ons te delen. 
 
Meer informatie en meedoen? 
Wil je ook meehelpen of doe je dat al, heb je belangstelling in de 
WhatsApp groep of wil je meer informatie over de apps of het (gratis) 
materiaal? Neem hiervoor contact op met Guido Wilmes. 
 
E-mail: buurkracht@acht.nl   
Facebook: www.facebook.com/buurkr8 
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Spilcentrum Acht          

 
 
 
Nationale Voorleesdagen 
Vorig jaar was Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček het 
prentenboek van 2020. Met veel plezier en trots kunnen wij 
terugkijken op onze Moppereend show waarbij de peuters van 
Kinderopvang Dikkie & Dik samen met de kleuters van basisschool  
St. Antonius Abt het boek tot leven brachten! Terwijl directrice Ingrid 
voorlas uit het boek mochten de peuters op het podium huppen als 
konijntjes of de kleuters van school lieten liedjes horen zoals:” alle 
kleuren van de regenboog” en dansten hier op. Hopelijk in de 
toekomst kunnen wij weer samen gaan genieten van zo’n spetterende 
voorleesshow!  
 
Coco 
Begin januari kon het aftellen gaan beginnen tot de Nationale 
Voorleesdagen 2021, die van start gingen op woensdag  
20 januari t/m zaterdag 30 januari. Het prentenboek van 2021 is  
’Coco kan het!’ van Loes Riphagen. 
Heb je meegeluisterd naar het verhaal van Coco, voorgelezen door 
prinses Laurentien bij ‘Zin in Zappelin’ op woensdag 20 januari ?  
Wie het terug wil kijken kan terecht op de website van 
www.zappelin.nl/programmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de knutselpagina van Loes Riphagen,  
www.loesriphagen.nl/knutselpagina staan leuke ideeën met o.a. een 
leuk knutselvoorbeeld om je eigen Coco vogeltje te maken.  
Dus kan je geen genoeg krijgen van Coco, neem dan vooral een kijkje 
op deze website.  
 
 
 

Lees verder op pagina 37  
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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) 
 
Teams 
En dan zitten plotseling weer alle kinderen thuis….. 
En natuurlijk schakelen wij als spilcentrum meteen weer om naar 
online onderwijs en noodopvang! Alle kinderen vanaf groep 4 hebben 
een eigen iPad thuis waarmee ze via de app Teams kunnen 
videobellen met hun juf of meester.  
Zo wordt er toch uitleg gegeven en kunnen de kinderen thuis aan de 
keukentafel hun werkjes maken. Zelfs de jongere kinderen hebben via 
videobellen contact met hun juffen en krijgen dan kleine opdrachtjes 
en spelletjes die ze thuis kunnen doen.  
Zo proberen wij met z’n allen er het beste van te maken! Ieder draagt 
zijn steentje bij om het onderwijs en de noodopvang door te laten 
gaan.  
 
Dikkie & Dik is vanaf 18 januari op locatie weer open gegaan voor de 
noodopvang. Hopelijk kunnen we in februari alle kinderen weer 
ontvangen.  
 
Kerstballen 
Op 15 december zijn de peuters 
van Jokertjes & Schoppen en de 
peuterspeelzaal Klaveren met 
de oudste dreumesen van 
Harten van Kinderopvang  
Dikkie & Dik naar  
het bejaardenhuis gelopen om 
de ouderen te verrassen met 
geknutselde kerstballen.  
 
 
Met veel plezier werden op de groepen de kerstballen versierd en  
van een leuke kerstgroet voorzien. 
 
Na een gezellige wandeling kwamen we aan bij het verzorgingshuis. 
De ouderen waren blij ons te zien. En super blij met onze vrolijke 
kerstballen.  
Vanuit ons fijn om iets voor hun te doen. Waarbij de kinderen met veel 
plezier de kerstballen uitdeelden aan de ouderen, om ze ondanks 
alles toch fijne feestdagen toe te wensen! 
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 ‘Als de ragebol rust werkt de spin!’  

 
Tijd om die spinnenwebben weg te raggen en jullie koppen weer bij 
elkaar te steken in de voorjaarseditie van de Achtse Dorpskwis 
 
 

Had je ged8! 2021 
 
 
Noteer alvast onderstaande data om met een team van minimaal  
12 personen mee te doen. De inschrijfpagina volgt later, maar de 
volgende data kun je alvast noteren! 
 

Kwisavond: zaterdag 19 juni 
Feestavond: zaterdag 10 juli, in het Dorpshuis 

 
Wij hopen dat ook dit jaar weer veel teams zullen strijden om de 
felbegeerde titel van slimste team op Acht.  
 
Je team te klein? 
Mocht het niet lukken om 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).  
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Collecteweek Nierstichting 2020 

 
 

Het is alweer even geleden, maar in september 2020 was de 
collecteweek van de Nierstichting. Natuurlijk waren de 
omstandigheden door corona bijzonder. Het aantal collectanten was 
beperkt en op 1,5m doneren vereiste enige creativiteit. 
Ondanks dat was het een prima week. Het weer was heerlijk en de 
mensen waren vrijgevig. Soms hoor je een verhaal uit eerste hand 
van een nierpatiënt of nierdonor, en dan weet je weer precies 
waarvoor je het doet. 
 
Opbrengst 2020 
We hebben ruim € 540,- opgehaald. Het bedrag dat via de QR code is 
opgehaald is ruim viermaal zoveel als vorig jaar: bijna   
€ 260,- voor heel Eindhoven Noord. Deze code staat op de 
collectebus en op de ‘niet thuis’ kaartjes die we in de brievenbus 
deden indien mensen afwezig waren. Op deze manier is 100% 
contactloos doneren eenvoudig. Door een donatie van € 500,- hebben 
we in Acht in totaal toch een erg dikke € 1000,- opgehaald. 
 
Hartelijk dank aan alle donateurs namens de Nierstichting! 
Mark Weber 
Wijkcoördinator Acht voor de Nierstichting 

Zorgsaam op Acht 
 
Burenhulp 
Een groep Achtse vrijwilligers staat klaar om burenhulp te verlenen. 
Denk daarbij aan een boodschapje, een klusje, het uitlaten van de 
hond als u ziek bent of vervoer naar een arts.  
Dit alles met inachtneming van de coronavoorschriften. 
 
Bent u inwoner van Acht en hebt u een vraag of hebt u wat hulp 
nodig? Aarzel niet en bel ons. 
 
Wilt u ook vrijwilliger worden? U bent van harte welkom! 
 
Tel.:  06 - 57 98 92 26 
E-mail: zorgsaamopacht@gmail.com 



4
2

 



4
3

  
GGzE Grote Beek 

 
 
 

Caffeine Dealers 
Op Landgoed De Grote Beek is het koffiehuis van Caffeine Dealers 
gevestigd in de oude boerderij. Het dagbestedingsproject  
Caffeine Dealers ondersteunt mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt met resocialiseren en re-integreren.  
Er is een groeiende aandacht voor sociaal ondernemen in de 
maatschappij. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen hierbij 
is een van de doelen.  
 
Caffeine Dealers biedt mensen die kans, draagt bij aan herstel en 
bereidt kwaliteitskoffie. Caffeine Dealers leidt mensen op om koffie  
te branden, te verpakken en te zetten. In het koffiehuis serveren deze 
baristas voor iedereen een heerlijk kopje koffie.  
 
De koffie van Caffeine Dealers is biologisch, duurzaam, speciaal 
geselecteerd en daardoor perfect van smaak. Koffie is op z’n best  
als het net gebrand is. Caffeine Dealers brandt dagelijks en 
garandeert dat alle koffie vers verkocht wordt. Hierdoor ben je als 
koffiegenieter gegarandeerd van de meest verse koffie van Eindhoven 
en omstreken. 
 
Kom ‘op de koffie’ 
Wil je ook een bijdrage leveren aan het herstel van de deelnemers 
van Caffeine Dealers? Kom dan langs voor een kopje koffie met iets 
lekkers (vanwege corona tijdelijk alleen to-go) of koop bonen of 
koffiemokken voor thuis. Je kunt alleen pinnen. 
 
Meer informatie: caffeinedealers.nl   
 

 
  
 

Het adres is:  
 
Landgoed De Grote Beek,  
Dr. Poletlaan 23 
 
Caffeine Dealers is open: 
dinsdag – vrijdag  
van 09.00 – 16.00 uur 
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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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Stichting Hart voor Acht 

 terugblik 2020 
 
 

Het coronavirus heeft een groot gedeelte van het afgelopen jaar ons 
leven bepaald. Zo ook onze voornemens. De geplande cursussen 
moesten we helaas stilleggen. 
In het afgelopen jaar heeft de 112-meldkamer Ambulance twee keer 
een beroep gedaan op onze vrijwilligers. In één geval betrof het 
gelukkig geen reanimatie maar in de andere situatie wel.  
We zijn erg blij dat deze persoon het hartfalen heeft overleefd. 
 
Bij beide alarmeringen zien we dat veel van onze Achtse vrijwilligers 
heel snel ter plaatse komen om hulp te bieden. De betrokkenheid en 
saamhorigheid van de Achtse gemeenschap vormt de basis om Acht 
hartveilig te houden. 
 
Vacature penningmeester 
In 2020 hebben er binnen het bestuur enige mutaties plaatsgevonden. 
Onze secretaris en penningmeester Erna Huisman en coördinator 
nazorg Lucy van de Poel hebben afscheid genomen. Beide dames 
zijn vanaf de oprichting actief geweest binnen ons bestuur.  
Wij danken hen voor hun geweldige inzet. 
Inmiddels zijn de openstaande vacatures gedeeltelijk ingevuld.  
Sinds 1 januari 2021 vervult Trudie van Wanrooij de functie secretaris 
en Carla Valstar neemt de rol van coördinator nazorg over. We 
zoeken nog een penningmeester. Belangstellenden voor deze functie 
kunnen dit aan ons doorgeven. 
 
Het spreekt voor zich dat wij de inzet van onze vrijwilligers enorm 
waarderen en hen daarvoor erg dankbaar zijn.  
Daarnaast bedanken we alle mensen voor hun jaarlijkse donatie. 
We hopen natuurlijk dat we weer snel onze opleidingen kunnen 
starten. 
 
Meer informatie of reactie op de vacature 
Mail of bel dan naar Stichting Hart voor Acht:  
E-mail: stichtinghartvooracht@gmail.com 
Tel: 06 83 64 23 69 
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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 16 maart voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 1 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 
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Februari 
 13 Markt op Acht  
  (onder voorbehoud) 
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