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November - December - Januari 
 
 

Muziek in het Dorpshuis 
 

GGzE-winkeltje Jannie’s 
 

Kerstactiviteiten 
 

Sinterchillfeest 
 

Afscheid Hans 
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Van de redactie 
Acht gaat weer helemaal los! 
Voor u ligt de laatste Kijk op Acht van 2022. Een mooi moment voor 
uw redactie om even terug te kijken. Even maar hoor, want in uw 
Dorpsblad kijken we vooral vooruit! Terugkijkend viel het uw redactie 
op dat er de afgelopen 2 jaar in Acht toch wel veel heeft stilgelegen.  
 
In 2022 keerde ‘het normale’ voor ons gevoel stukje bij beetje weer 
terug. Uw redactie en veel andere Achtse clubjes gingen weer 
‘gewoon’ vergaderen. Het was fijn om elkaar weer ‘in het echt’ te  
spreken en wat ontstonden er weer mooie initiatieven.  
Begin september kon Acht weer ‘helemaal los’ bij de Kermis,  
halverwege september gingen 15 Achtse teams ‘helemaal los’ bij  
de Achtse Dorpskwis en onlangs organiseerde de Dorpsraad hun  
eerste en uitstekend geslaagde ‘Samen aan tafel’.  
 
In deze warme zomer genoten veel Achtenaren van de wandelingen 
door ons groene en daardoor relatief koele dorp. Als u die wandelin-
gen nu maakt, merkt u dat de eikenbomen nu ‘helemaal los’ gaan.  
In de droge zomer maakten zij extra veel eikels aan die ze nu allemaal 
tegelijk laten vallen. Zo zorgen ze voor nageslacht als zij de droge  
zomer niet gaan overleven. Als u uw border en de bomen en struiken 
in Acht wilt helpen overleven hark dan zo veel mogelijk van het geval-
len blad in uw border en onder struiken en bomen. Daarmee helpt u 
bovendien de familie egel de winter door.  
 
Winter?  
We verheugen ons op alle ‘winteractiviteiten’ die in deze Kijk op Acht 
aangekondigd worden. Op Sinterklaas, Sint op het toneel,  
de Kerstmarkt (en de pannenkoeken bij de pastoor),  
de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis (komt u ook?) en op het thema 
van het Achtse carnaval. Ja, ‘We gaan helemaal los!’ Daarover en 
over nog veel meer leest u in deze Kijk op Acht.  
 
Kopij voor de editie van 10 februari kunt u tot dinsdag 24 januari 18.00 
uur mailen aan redactie@kijkopacht.nl 
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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! 

Bijeenkomst van E.G.A Nederland is wekelijks op woensdag van  

18.30-19.30 in het Dorpshuis Acht. 

 

Voor meer informatie of inschrijving bel met: 

Gera Smetsers: 06 33 66 68 55  

Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje. 
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Stichting Jeugdbelangen 
 
 
 
De bingo werd weer goed bezocht! Veel kinderen zijn weer met een 
mooie prijs naar huis gegaan.  
 
Dit hebben we de komende periode op de planning staan: 

11 november: Lampionoptocht 
Kom met je mooiste lampion naar de kiosk. Onder begeleiding van 
gezellige muziek vertrekken we om 19.00 uur voor een wandelrou-
te door Acht. Na afloop is er voor de kinderen warme chocomel en 
wat lekkers. Iedereen is welkom!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 november: Casino avond 
Voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool organiseren we een 
echte casino avond! Trek je mooiste kleren aan en wees welkom in 
ons casino.  
• Groep 5 en 6: 18.30 tot 19.30 uur 
• Groep 7 en 8: 19.45 tot 20.45 uur 

Aanmelden is verplicht (via onze website) en kan uiterlijk tot 
25 november. De activiteit kost € 2,-. Vol=vol! 
 

Zondag 11 december: Kerstmarkt 
Ook dit jaar zijn we weer op de kerstmarkt te vinden. Je kunt bij 
ons lekkere warme chocomel kopen en aan het rad komen  
draaien.  

 
Meer info en aanmelden 
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico.  
Voor meer info en aanmelden: zie onze website www.sjbacht.nl 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht 
 
Groetjes van Erwin, Marleen, Claudia, Elly, Judith, Elle,  
Lois, Annemarie en Cherida 
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100 Jaar Sint Nicolaas op Acht 
 
 
 

Beste Achtenaren, 
 
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde spellen-dag voor 
de Achtse jeugd.  
 
Receptie 3 december 
Hieronder treft u de belangrijkste data van dit feestjaar aan.  
Op 3 december houden wij van 14.00 tot 16.00 uur een receptie voor 
alle Achtenaren, alle Achtse verenigingen en alle oud leden van onze 
vereniging. Dus als u geïnteresseerd bent, loop dan gewoon even  
binnen in het Dorpshuis en denk niet dat u er niet thuis zou horen.  
Wij beseffen maar heel goed dat we er zonder de hulp van de  
Achtenaren niet meer zouden zijn als vereniging en vinden dat we op 
deze wijze toch weer iets terug kunnen doen. 
 
Alle data 100 jaar Sint op Acht 

• Zondag 13 november: 
Intocht Sinterklaas en foto/filmtentoonstelling in het Dorpshuis 

• Zaterdag 19 november: 
2 toneeluitvoeringen met Sinterklaas in het Dorpshuis 

• Zondag 20 november: 
2 toneeluitvoeringen met Sinterklaas in het Dorpshuis 

• Zaterdag 3 december: receptie voor alle Achtenaren en oud le-
den van 14.00 – 16.00 uur in het Dorpshuis 

• Zaterdag 3 december: receptie speciaal voor de leden van de 
Club van 100 van 16.30 -18.00 uur in het Dorpshuis 

• Zaterdag 3 december: feestavond voor alle leden vanaf  
20.00 uur in het Dorpshuis 

• Dinsdag 6 december: uittocht Sinterklaas 
 
Lid worden Club van 100 
Wilt u lid worden van de ‘Club van 100’, maak dan  
eenmalig 100,- euro over op:  
NL95 RABO 01 13 71 91 08  
t.n.v. Sint Nicolaasvereniging Acht,  
o.v.v. ‘Club van 100’. 
 
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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Achtse Revue 
 
 

Komt u ook naar de Sinterklaas voorstelling?  
Op het moment van schrijven zijn de repetities van de Achtse Revue 
voor ‘Sinterklaas en het Sinterchillfeest’ in volle gang.  
Het is mooi om te zien hoe alle leden al snel vertrouwd zijn met  
elkaar. Ook de verborgen talenten in de sinterklaasvereniging groei-
en steeds meer in hun rol. Dus heeft u nog geen kaartjes om met uw 
(klein)kinderen te komen kijken? Check dan snel via acht.nl of er nog 
kaartjes beschikbaar zijn! De uitvoeringen zijn in het weekend van  
19 & 20 november (reservedatum 18 november).  
Aangezien het een leuk toneelstuk is voor jong en oud, voeren we de 
generale dit keer als try-out op voor onze sponsors, vrienden en  
partners van de leden. Deze avond is volgeboekt. 

 

Catering op de Kerstmarkt 
Met dank aan een actieve groep vrijwilligers uit ons mooie dorp kan 
de kerstmarkt dit jaar weer doorgaan. Onze vereniging zal het organi-
seren van de catering weer voor haar rekening nemen. 

 

Bedankt voor uw stem! 
Dan willen we via deze weg ook graag alle Achtenaren bedanken die 
bij de Rabobank-actie op onze vereniging hebben gestemd!  
Dankzij jullie mogen we een mooi bedrag in ontvangst nemen en dat 
is zeer welkom. Want direct na de sinterklaasvoorstelling starten we 
met de repetities voor de volgende uitvoeringen tijdens het  
Pinksterweekend 2023!  

 

Jonge leden 
We hebben inmiddels meerdere jonge leden van 16 en 17 jaar  
mogen verwelkomen. Wij blijven onze vereniging graag  
aanvullen met nieuwe spelers. Ben je tussen de 16 en 45 jaar en 
nieuwsgierig of onze vereniging bij jou past? Neem contact op om 
een keer vrijblijvend kennis te maken!  

 

Webmaster gezocht 
Helaas gaat onze webmaster Hans ons mooie durpke verlaten. Dus 
zijn we op zoek naar iemand die ons wil helpen bij het technische 
beheer (en beveiliging) van de website. Tijd en interesse?  
Mail dan naar achtserevue@gmail.com of kijk op 
www.achtserevue.nl  
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Stone Art by José 
Sieraden en Macrame 

Creaties 

joseenfred@hotmail.com 
www.stoneartbyjose.com 

Tel. 06 18 52 15 61 
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RE-PHIL met Rock, Blues and more 

Dorpshuis, 10 december 
 
De 6 mannen van RE-Phil zijn allemaal opgegroeid met muziek.  
RE-Phil speelt covers maar is beslist geen coverband! Het wordt een 
avond met rock & blues en af en toen een vette knipoog naar funk en 
jazz. Het ene nummer blijft herkenbaar en een ander nummer gaat 
compleet “over de kop” met: Michel van Hees (zang), Oscar Sloots 
(drums), Philip Rosing (bas), Rob Verhaar (gitaar), Ton van Loon 
(gitaar) en Martien Smits (sax). 

 
 
Sinds 12-12-2012: soms rauw, dan weer zwoel, af en toe jazzy en  
altijd met gevoel. Tijd voor een feestje. RE-Phil bestaat 10 jaar  
en je bent van harte welkom. 
 
Locatie:  Dorpshuis Acht 
Datum: zaterdag 10 december 2022 
Zaal open: 20.30 uur 
Aanvang: 21.00 uur 
Tickets: vrije entree 
 
(gratis)kaarten zijn te reserveren via de QR code 
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Sinds september is er in Acht een nieuwe kapsalon:  
 

Haarstudio Sanne 
 
Sanne Spierings werkte 17 jaar voor een baas en was toe aan iets 
nieuws en is haar eigen zaak gestart.  
De carport op Amerlaan 30 werd omgebouwd tot een gezellige, mo-
derne salon. ”Het is niet groot, maar helemaal compleet”,  
vertelt Sanne.  
 
Zij knipt zowel dames, heren als kinderen. Klanten kunnen terecht 
voor onder andere modelknippen, kleuren en föhnen. Sanne: 
“Knippen vind ik het allerleukste om te doen, maar ook  
kleurbehandelingen doe ik erg graag.” 
 
Knippen kan vanaf €15,-. Meer prijzen en info zijn terug te vinden op: 
www.haarstudiosanne.com. Sanne is op maandag open van 9.00 tot 
14.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag de hele de dag inclusief 
de avonden.  
Sanne werkt op afspraak. Bel of app naar: 06 - 83 93 49 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanne in de deuropening van Haarstudio Sanne, Amerlaan 30. 
Loop eens langs, kijk binnen en maak vooral een afspraak! 

Advertorial 
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Kerstmarkt op Acht 2022 

 
Na 2 jaar keert de gezellige kerstmarkt op Acht weer terug.  
Met livemuziek, leuke sfeervol aangeklede kraampjes, de orgelman 
en… natuurlijk komt de kerstman ook. 
Uiteraard staan er stands voor een hapje en een drankje en ook staat 
de tent van de toneelvereniging er. 
 

• Wanneer: zondag 11 december  
• Tijdstip: 13.00 uur tot 17.00 uur 
• Waar: Dorpsplein rondom de kiosk  

 
Kraam huren 
Er zijn nog kraampjes te huur voor € 15,- euro voor een hele kraam of 
€ 7,50 voor een halve kraam. 
 
We proberen de markt zo divers mogelijk te houden vandaar dat we 
graag willen weten wat u wilt verkopen. Ook is het mogelijk om ge-
bruikte kerstspullen te verkopen. 
Het lijkt ons ook leuk als er kerstbomen verkocht worden.  
Dus bent of kent u iemand die dit wil doen dan kunt u contact  
opnemen met ons via ons mailadres. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie en/of direct een kraam reserveren, mail dan 
naar: kerstmarktopacht@outlook.com  
U ontvangt dan een inschrijflink. Na betaling ontvangt u de  
bevestiging; pas dan is de reservering definitief. 
 
Tot ziens op de kerstmarkt! Vrolijke kerstgroetjes van de organisatie 
van de kerstmarkt op Acht 
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Vrienden van de Dierenweide 

 

 
Donateursactie 
In augustus en september hebben we onze jaarlijkse donateursactie 
gelopen in het dorp. Wat is het toch fijn dat zoveel mensen de  
dierenweide een warm hart toedragen. We zijn ook blij met de  
complimentjes die gegeven worden voor ons werk. Daarvoor, en  
natuurlijk ook voor de opbrengst van de donateursactie  willen we  
iedereen hartelijk bedanken. We kunnen als stichting deze  
ondersteuning heel goed gebruiken. 

 

Dierenpopulatie 
Wat is het toch jammer dat Coco ons gefopt heeft. Eigenlijk zou er nu 
een jonge alpaca van haar in de wei moeten rondlopen. De aanname 
was dat ze ergens in september een veulen zou krijgen. We hebben 
haar gedurende die tijd steeds goed in de gaten gehouden, maar  
uiteindelijk bleek ze toch niet dragend te zijn. Volgend jaar zal een 
alpacahengst een tijdje in de wei komen logeren, en dan maar  
afwachten of het dan wel gaat lukken.  
De bruine alpacahengst, of beter gezegd hengstje, want zo groot is ie 
niet, is ontzettend nieuwsgierig. Als je aan het werk bent in de dieren-
wei loopt hij je continu achterna en kijkt over je schouder mee of je het 
wel goed doet. Het liefst nog drukt hij zijn snuit tegen je hoofd om toch 
eens echt goed aan je te kunnen snuffelen. 
We zien dit jaar in samenspraak met de VUD af van een hertenbok in 
de weide omdat we denken dat de 2 hindes die al het langst in de die-
renweide lopen te oud zijn, en de jonge hinde eigenlijk nog te jong, 
om gedekt te worden. 

Voor de geiten zullen we zorgen dat er in november weer een knappe 
geitenbok in de wei komt die dan weer voor mooie nakomelingen kan 
zorgen, want om dat jonge speelse grut te zien dartelen is toch een 
heel mooi gezicht. 

 

Voederen 
We willen nog een keer benadrukken dat u toch behoedzaam moet 
zijn bij hetgeen u wilt voederen. We hebben nu een aantal keren ge-
zien dat er echt te veel brood aan de dieren gevoerd wordt. Als u al 
brood wil voeren doe dat dan niet met hele broden tegelijk. Bij voor-
keur oud brood en niet teveel. Ook geen volle zakken broodjes over 
de grote poort gooien aan de Cor Gehrelslaan, hoe goed ook be-
doeld. Net als u willen wij de dieren zo gezond mogelijk houden. 
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Spilcentrum Acht 

 
 
 
Kinderboekenweek 
Het eerste gedeelte tot aan de herfstvakantie zit erop!  
Ondanks de logistiek lastige situatie waarin we zitten met ons  
spilcentrum hebben de kinderen kunnen genieten van de activiteiten 
rond de Kinderboekenweek: samen dansen op de hit ‘gi-ga-groen’, 
een boekenmarkt in de school, voorlezende papa’s en mama’s.  
Maar ook werd door de groepen 1-3 genoten van een mooie  
herfstwandeling en hebben de groepen aan de Normandiëlaan  
kunstwerken gemaakt met herfstmaterialen uit het parkje waar ze  
altijd spelen.  
 
Tijdelijke school 
We weten nu inmiddels dat we ‘binnenkort’ allemaal weer naar school 
kunnen op een tijdelijke school op het Merwedeveldje.  
Wat dat binnenkort precies inhoudt is van vele zaken afhankelijk, 
waar wij als school lang niet altijd invloed op hebben.  
De gemeente is nu bezig met de vergunningen voor het inrichten van 
het Merwedeveldje. Daarnaast gaan zij een semipermanente  
voorziening aanschaffen waarin wij ons voor ongeveer 2,5 jaar zullen 
gaan huisvesten.  
We volgen dit natuurlijk op de voet, maar proberen ons daarnaast 
voornamelijk bezig te houden met onderwijs/opvang voor onze  
kinderen, want dat is waar ons hart harder van gaat kloppen.  
Voor de kinderen is dat de komende tijd natuurlijk de aankomst van 
Sinterklaas in Nederland! En ook dat zal op onze school de komende 
weken de nodige aandacht krijgen.  
 
Sint op school 
Op maandag 5 december bezoekt Sinterklaas ook onze school en 
zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 elkaar verrassen met een 
zelfgemaakte surprise. Op dinsdag 6 december zijn de kinderen  
vrij en kunnen wij als team weer verder met de mooie ontwikkelingen 
van ons jaarplan, zoals het implementeren van een nieuwe  
rekenmethode, het onderzoeken wat onze kinderen op sociaal emoti-
oneel gebied nodig hebben en het oriënteren op een nieuw  
leerlingvolgsysteem.  
 
 
 

Lees verder op pagina 21 
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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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Spilcentrum Acht  

(vervolg) 
 
 
Nieuwe leerlingen, rondleiding 
Voor de school is het fijn om goed zicht te hebben op instroom van 
nieuwe leerlingen. We willen daarom vragen om nieuwe kinderen al 
op 2,5 jarige leeftijd aan te melden. Natuurlijk bent u welkom voor een 
rondleiding!  
Neem daarvoor contact met ons op via www.spilcentrumacht@skpo.nl 
of bel 040 – 262 15 20. 
Heeft u aanvullend BSO opvang nodig, meld u dan ook tijdig aan, via 
planning@dikkie-en-dik.nl Dit gaat niet automatisch bij aanmelding 
van de school of na 4 jaar dagopvang.  

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

directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 
040-262 15 20 

Achtenaar van het jaar 2022 
 
De Achtenaar van het jaar 2022 is Jan de Koning! 
V.l.n.r. de genomineerden: Annelies Siepel, Jan de Koning en  
Hans Klein Sprokkelhorst. 
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Weer pannenkoeken bij de pastoor 

Kerstmarkt 11 december 
 
 
 

Sommigen van u zullen zich nog de pannenkoekenmiddag herinneren 
tijdens de Kerstmarkt in 2018 ten bate van het verbouwen van de  
Mariakapel. Het was een grandioos succes! Tijdens de Kerstmarkt 
van 2019 hebben we dit nog eens herhaald voor de verdere  
verfraaiing van de kapel. En toen kwam corona en was er geen Kerst-
markt. Zelfs de kerstnachtmis mocht niet doorgaan…  
Die tijd ligt hopelijk voorgoed achter ons, en dus heb ik de pannen al-
vast ‘opgeblonken’ want tijdens de kerstmarkt op 11 december kunt u 
weer pannenkoeken komen eten!  
 
Natuurlijk kunnen we als parochie doelen genoeg bedenken waar  
we de opbrengst aan kunnen besteden. Een pastoor die niets meer 
vraagt en niets meer te wensen heeft is toe aan zijn pensioen, en  
zover ben ik nog (lang) niet. Toch hebben we deze keer over de  
grens van het parochiegebeuren gekeken voor het doel. 
Velen van u zullen zich nog de brand herinneren in de St. Antonius 
Abtschool in de nacht van 3 op 4 juni. Vele lokalen werden vernield, 
andere waren niet meer bruikbaar door rook- en waterschade.  
Het was een klap voor het dorp, de kinderen en het personeel.  
Gelukkig kon het KerkTrefCentrum in de eerste week uitkomst bieden 
als vergaderlocatie voor de leerkrachten. 
 
Natuurlijk is een school verzekerd tegen brand. Maar u zult ook  
begrijpen dat er nog 101 kleine dingen zijn waar een school in die  
omstandigheden behoefte aan heeft. Bovendien verdienen de  
kinderen en de leerkrachten na een moeilijk begin van het nieuwe 
schooljaar ook een steuntje in de rug. Daarom willen we de opbrengst 
van het pannenkoeken eten dit keer graag schenken aan de school.  
Dus kinderen, ouders en grootouders, ooms en tantes, parochianen 
en betrokken Achtenaren: welkom op  
zondag 11 december in het KerkTrefCentrum (ingang rechts naast  
de kerk) voor een kop koffie, thee of fris en… pannenkoeken! 
 
Pastor Goris 
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Interview met ‘onze’ Hans 
 
Een klein aantal Achtenaren is zo wereldberoemd in Acht dat je  
alleen maar hun voornaam hoeft te noemen bij dorpsgenoten en de 
Achtse verenigingen en goede doelen. Eén van hen is ons redactielid 
Hans Klein Sprokkelhorst. Nu hij binnenkort samen met zijn lief  
Miriam gaat verhuizen naar een mooi ander dorp de hoogste tijd dus 
om bij hem uit te nodigen voor dit interview.  
 
Een interview? 
“Nou ja, vooruit dan maar…”, zucht Hans. Over zichzelf praat hij niet 
graag merkt uw redactie al snel. Gelukkig zitten ook Miriam en hun 
dochter Anne aan tafel. Tussen hen in ligt indrukwekkende lijst van de 
8 (!) Achtse verenigingen en stichtingen en de vele ‘losse activiteiten’ 
waarvoor hij vele jaren vrijwilligerswerk deed. Het liefst maakte hij de 
foto’s van hun activiteiten. Veel Achtenaren dachten dan ook dat hij 
fotograaf was, maar Hans werkte al die jaren fulltime bij de ICT-
helpdesk van Philips.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Verbinder’ 
Nadat Hans zo’n 33 jaar geleden in Acht kwam wonen ging hij al snel 
helpen bij de knutselclub van de protestantse kerk in Eindhoven. Van 
het een kwam het ander en als ICT-er ging hij hen helpen bij ‘het in-
ternet’. 
Via-via werden de ICT-vaardigheden en de hulpvaardigheid van Hans 
bekend in ‘heel Acht’. ‘Nee zeggen’ stond (gelukkig voor ons) niet in 
zijn woordenboek.  
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In de loop der jaren hielp hij dan ook bij bijna alle Achtse initiatieven. 
Denk aan Stichting Jeugdbelangen Acht, de Dorpsraad, de Achtse 
Revue, de Scouting, Achtse Belangen, de kermis, de Boerenbruiloft, 
de Dorpskwis, Buurkracht enz. Hans is een echte ‘verbinder’, kent 
iedereen en hielp ook uw redactie aan veel nuttige contacten.  
 
Website voor Acht 
Hans zag al vroeg dat ‘het internet’ belangrijk ging worden voor  
Achtste verenigingen en stichtingen. Dat bracht hem op het idee om 
voor Acht een website op te zetten: www.acht.nl. Daarop kregen alle 
Achtse initiatieven een ‘pagina’ en mochten zij zelf bepalen welke  
teksten zij daarop wilden plaatsen. Met ‘zijn’ site’ zorgde Hans er voor 
dat elke Achtse Stichting of Vereniging en alle Achtse activiteiten  
gemakkelijk op het internet te vinden waren. Helaas was subsidie 
voor de website niet mogelijk.  
 
Technisch beheer 
“Ach, ik vond het leuk om te doen en deed bij al die clubs alleen maar 
het technisch beheer hoor” zegt Hans bescheiden, “maar één keer 
ging het bijna mis en zat ik bijna in de Dorpsraad! Gelukkig kon ik  
me uiteindelijk beperken tot ‘het geluid”. “Nou”, roepen Miriam en 
dochter Anne in koor “hij vergeet erbij te vertellen dat hij  
3 carnavalsoptochten hielp organiseren en dat hij bijna alle voorzitters 
en heel veel medevrijwilligers hielp met hun PC of laptop, enzovoort, 
enzovoort”. De koffiemachine in huize M&HKS maakte daarbij vele 
overuren en daar heeft ook uw redactie van mogen genieten!  
 
En nu?  
Hans hoopt www.acht.nl, de website voor Acht, over te kunnen  
dragen zodat die beschikbaar en bruikbaar blijft voor alle Achtste  
initiatieven en alle inwoners van Acht. Voor uw Dorpsblad zette hij de 
website www.kijkopacht.nl op zodat u ook na zijn verhuizing alle  
edities nog eens na kunt lezen. Ook heeft hij inmiddels enkele  
medevrijwilligers bijgeschoold in het website-beheer.  
Enkele ‘clubjes’ moeten op zoek naar een nieuwe webmaster.  
Hans wenst hen toe dat zij die vinden, maar vooral dat we als wijk en 
dorp elkaar blijven helpen en naar elkaar blijven omkijken.  
 
 
Dank je wel Hans; het ga jullie goed daarginds in Uden! 
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Dorpsraad: ‘Samen aan tafel’ 

 
 
 

Op donderdag 27 oktober vond de eerste ‘Samen aan Tafel’- maaltijd 
van de Dorpsraad plaats in het Dorpshuis. De organisatoren zorgden 
ervoor dat er aan iedere tafel ook onbekenden zaten zodat alle deel-
nemers nieuwe mensen leerden kennen. De 36 deelnemers genoten 
van een geanimeerd gesprek onder het genot van een klassiek  
3-gangendiner met een drankje vooraf, wijntje bij de maaltijd en koffie 
met chocolaatje tot besluit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de inzet van het Dorpshuis en inzet van lokale ondernemers 
(het servies, bloemen), de muziek van dorpsgenoot André van der 
Burg, de wijn geschonken door een wijnhandel in Asten en de inzet 
van een achttal vrijwilligers kunnen de deelnemers terugkijken op een 
geslaagde en gezellige maaltijd.  
 
Positieve reacties 
Dat de deelnemers (72 – 91 jaar) deze activiteit waarderen bleek uit 
de uitslag van de mini-enquête:  
Alleen maar positieve reacties over het eten en de verzorging. 
In allerlei bewoordingen: “Het was gezellig”.  
Dit geeft aan dat het hoofddoel van de Dorpsraad is bereikt.  
We kijken uit naar de volgende keer! 
 
Aanmelden voor de volgende ‘Samen aan tafel’ op 23 februari 
U kunt zich aanmelden op de website https://samen.hulp.site 
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Nieuws van Buurtpreventie Acht 

 
 
 

In een gezellige bijeenkomst op 19 oktober 2022 nam Buurtpreventie 
Acht afscheid van enkele leden, verwelkomden we nieuwe leden en 
bespraken we diverse onderwerpen met wijkagent Jan Maarten 
Bijnnen, de voorzitter van onze Dorpsraad Tiny Oosterbosch en een 
medewerker van de gemeente Eindhoven. Veel onderwerpen zijn  
ook van belang voor alle inwoners van Acht. In dit artikel informeren 
we u hierover.  
 
Opruimen zwerfafval 
Misschien ziet u wel eens onze buurtpreventen met een knijper en 
een zak in de weer om zwerfafval op te rapen. Dit doen we omdat wij 
het als Buurtpreventie Acht belangrijk vinden dat Acht schoon blijft.  
Van ‘Adopteer een straat’ ontvingen wij maar liefst 10 sets knijpers en 
handschoenen ter waarde van € 250,-! 
 
Mezenhuisjes 
Enige tijd geleden hebben we alle mezenhuisjes die door de buurtpre-
venten zijn gemaakt schoongemaakt en gecontroleerd. Ook de  
gedoneerde huisjes zijn gecontroleerd.  
We zagen dat alle huisjes in de zomer be-
woond geweest zijn! 
We vinden de mezenhuisjes een mooie  
bijdrage bij de strijd tegen de eiken-
processierups. We kunnen nog hulp  
gebruiken bij het repareren en het vervangen 
van mezenhuisjes. Aanmelden kan via  
buurtpreventieacht@icloud.com 
 
Tot nu hebben we de mezenhuisjes bekostigd 
uit donaties en ons eigen budget. Wilt u ook 
bijdragen? Donaties zijn erg welkom op  
rekening NL75ABNA0572685270 t.n.v.  
A. Siepel-Arentzen onder vermelding van  
Mezenhuisjes Acht.  
 
Alvast onze hartelijke dank! 
 
 
 

Lees verder op pagina 31 
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Nieuws van Buurtpreventie Acht 

(vervolg) 
 
 

Wijkagent 
Gelukkig is het aantal inbraken en fietsdiefstallen gering, maar uw 
aandacht blijft altijd nodig. Zet daarom steeds uw fiets op slot, zorg 
voor goede verlichting en hang- en sluitwerk in uw huis.  
Laat de inbreker denken dat er iemand thuis is! 
 
Stoepen 
Het is algemeen bekend dat er problemen zijn met de stoepen op 
Acht. De buurtpreventie meldt dit bij de gemeente. De slechte plekken 
worden gemarkeerd met een x, pijltjes en getallen. De aannemer gaat 
het zo goed mogelijk oplossen. 
Door de droogte zijn de problemen dit jaar erger dan vorig jaar en de 
aannemer heeft nu een tekort aan mensen. Het zal dus nog wel een 
tijdje duren voordat alles opgelost is. Vooral voor onze medebewoners 
die minder mobiel zijn, kan dit tot ongelukken leiden. Het is dan ook 
belangrijk dat iedereen de ongelijkheden op stoepen etc. blijft melden 
via de app ‘BuitenBeter’ op de smartphone of via  
telefoonnummer 14 - 040.  
 
Nieuwe coördinatoren en nieuwe leden gezocht 
Gelukkig hebben we nog steeds een grote groep buurtpreventen maar 
er gaan ook enkele leden stoppen, soms helaas om  
gezondheidsredenen.  
Kun jij en wil jij twee keer per maand anderhalf uur lopen/fietsen en wil 
je op die manier bijdragen aan de veiligheid op Acht?  
Meld je dan bij ons aan. Je krijgt een opleiding tot buurtprevent,  
waarna je steeds in een groepje van twee personen door ons dorp 
surveilleert.  
 
Helaas gaan coördinatoren Paul van Dooren en Annelies Siepel o.a. 
door verhuizing stoppen. We zijn daarom op zoek naar personen die 
hun taken geheel of gedeeltelijk over willen nemen.  
 
Natuurlijk is deze vraag uitgezet binnen het team van Buurtpreventie 
Acht, maar mocht ook u willen helpen of bent u geïnteresseerd in de 
functie van coördinator, laat het ons dan weten via buurtpreventie-
acht@icloud.com 
We leggen u graag alles uit. 
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Kerstsfeer in de St. Petruskerk 

 
 
 
 
Concert La Bonne Espérance  
Zondag 18 december zal het Koninklijk Mannenkoor  
La Bonne Espérance een kerstconcert geven.  
Meer informatie t.z.t. op onze website: www.petrus-ehv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 kerststallen in de kerk 
Uit een privécollectie waarin men ruim 500 uiteenlopende kerststallen 
vanuit de hele wereld verzameld heeft, mogen wij als parochie een 
kleine 100 kerststallen tentoonstellen. Om de kerstsfeer te optimalise-
ren zal er ook iedere zaterdagmiddag livemuziek zijn.  
Een unieke beleving voor jong en oud! 
 
Openingstijden 
De kerststallententoonstelling in de St. Petruskerk aan de  
Kloosterdreef is geopend op zaterdag 26 november en op  
3, 10, 17, 24, 31 december en 7 januari vanaf 13.30 uur tot 
16.00 uur in de St. Petruskerk. De toegang is gratis.  
Zondag 1 januari is de kerk niet geopend.  
 
Meer informatie  
Kijk voor meer informatie op website: www.petrus-ehv.nl 
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Kom tweedehands shoppen bij Jannie’s  

op Landgoed De Grote Beek  

 
Jannie’s is niet zomaar een winkel. Je vindt er tweedehands kleding 
en vele mooie producten van Landgoed De Grote Beek, zoals honing 
van de imkervereniging Place to Bee, koffiebonen van Caffeine  
Dealers, ansichtkaarten, kaarsen, cadeaupakketten en andere  
producten gemaakt door cliënten van GGzE. 
 
De winkel is opgezet om cliënten te voorzien van betaalbare kleding, 
een idee van vrijwilligster Jannie. Het bestaat al meer dan 25 jaar en 
naast cliënten van GGzE hebben inmiddels ook bewoners uit de  
wijken en uit Acht de winkel ontdekt. Dit zorgt voor een prettige mix. 
Dat is een van de doelen van het kledingwinkeltje; de ‘buitenwereld’ 
binnenhalen en zo laten zien dat het landgoed toegankelijk is en ie-
dereen er van harte welkom is. 
 
Dagbesteding voor cliënten 
De kleding wordt gedoneerd door collega’s en mensen van buiten, en 
vervolgens door cliënten gesorteerd en in de kledingrekken gehan-
gen. Voor cliënten is het runnen van de winkel een zinvolle dagbeste-
ding. Ze hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om de nieuwe locatie 
van Jannie’s mooi te maken.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lees verder op pagina 37 
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Kom tweedehands shoppen bij Jannie’s  

op Landgoed De Grote Beek!  
(vervolg) 

 
Vrijwilligers gezocht  
Jannie’s kledingwinkel is op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk om 
op een prachtig landgoed in een bijzondere winkel te werken?  
Loop eens binnen voor een praatje of bel naar 06 – 54 91 73 07. 
 
Locatie en openingstijden 
De winkel is gevestigd op Landgoed De Grote Beek van GGzE en is 
meestal elke werkdag geopend tussen 9.00 – 12.00 en  
13.00 – 16.00 uur.  
 
Het adres is: Grote Beekstraat 12  
(terrein GGzE, ingang Anthony Fokkerweg, voorbij de kerk/kapel,  
verderop het gebouw aan de rechterkant, ingang via het pad tussen 
de bomen). 

Nieuwjaarsreceptie  
 

Zondag 1 januari 2023; in het Dorpshuis Acht 
Na enkele jaren van het niet kunnen doorgaan wegens corona is er 
dit keer weer wel een nieuwjaarsbijeenkomst in het Dorpshuis. 
Traditioneel organiseren het Kerkbestuur, de Dorpsraad Acht en de 
Stichting Dorpshuis Acht gezamenlijk dit feestelijk begin van het  
nieuwe jaar. 
 
U bent dan van harte welkom tussen 12.00 en 15.00 uur om, met een 
hapje en een drankje, even met uw mede Achtenaren terug te blikken 
op het afgelopen jaar of vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar in 
petto kan hebben. 
 
Wij zien u graag op 1 januari in het Dorpshuis ! 
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Mispelhoefloop 

 
 

Loop ook mee met de Mispelhoefloop 27 november a.s. 
Ga de uitdaging aan en doe mee aan de Mispelhoefloop! 
Op zondag 27 november staat de 9e versie van de Mispelhoefloop op 
de agenda. Het is een zeer laagdrempelig, recreatief evenement voor 
jong en oud. 
Alle afstanden starten en finishen bij de Mispelhoef. 
 
Afstanden 
We hebben een 6 km Trail half verhard/half onverhard over een zelfs 
voor Eindhovenaren verrassend parcours.  
De 8 km, de ‘acht van Acht, bestaat uit een mooie grote ronde door 
het hartje van Acht’. Er is vertier in de vorm van levende muziek.  
We hebben een limiet van 250 deelnemers per afstand. 
Om het recreatieve karakter te benadrukken wordt er geen uitslag  
opgemaakt. Er hangt wel een tijdsklok waarop je de gelopen tijd af 
kunt lezen. 
 
Inschrijven  
Dat kan vooraf via www.inschrijven.nl.  
Op de dag zelf kan er niet meer worden ingeschreven. 
De kosten bedragen € 7,00 inclusief een herinneringsmedaille. 
De start van de 6 km is om 10.30 uur en de start van de 8 km is  
om 11.15 uur bij de Mispelhoef. 
 
Er kan ook worden ingeschreven voor de brunch na afloop en voor 
een Mispelhoefloop-shirt. Tevens kan je een vrijwillige donatie doen 
aan het goede doel de Balirunners. 
 
Meer informatie  
Neem daarvoor contact op met Joop Broeders: 
E: joop.broeders@gmail.com  
Tel: 06-12 42 23 89 
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Expositie Fotogroep Klick 

Dorpshuis 21 en 22 januari 2023 

 
De fotografen van Fotogroep Klick staan te popelen om na twee jaar 
eindelijk hun mooiste foto’s aan het publiek te laten zien.  
Daarom organiseert Fotogroep Klick, als de coronaregels het toestaan 
een expositie in het Dorpshuis. Er is niet gekozen voor een centraal 
thema, waardoor het voor u als bezoeker meer afwisselend, leuk en 
interessant is om de foto’s te bekijken.  
U bent van harte welkom op zaterdag 21 januari van 13.00 tot 17.00 
uur en/of op zondag 22 januari van 11.00 tot 16.30 uur.  
Toegang is op beide dagen gratis. 
 
Fotogroep Klick 
Fotogroep Klick bestaat inmiddels 12,5 jaar. De leden zijn elke maand 
in het Dorpshuis te vinden waar ze met opdrachten en lezingen hun 
creativiteit en vaardigheden ontwikkelen. Uiteraard gaan ze er ook 
samen op uit en bezoeken ze interessante fotolocaties. Op de exposi-
tie laat elke fotograaf drie zelf gekozen foto’s zien.  
 
Publiek kiest top 3 
Tijdens de expositie zijn de fotografen aanwezig. Bezoekers krijgen 
achtergrondinformatie over de foto’s en worden uitgenodigd om hun 
‘top 3’ samen te stellen. Kinderen mogen hun eigen top 3 maken. De 
door het publiek als best beoordeelde foto wordt op Facebook en op 
de website van de fotogroep bekend gemaakt. 
 
Wil je meer informatie?  
Kijk eens op www.fotogroepklick.nl of 
stuur een mailtje naar  
fotogroepklick@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Adrie Rotte, expositie 2020 
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Carnaval 2023 

 
Op het moment dat deze Kijk op Acht bij u op de mat valt is het de elf-
de van de elfde, de elfde dag van de elfde maand, dus 11 november. 
Dit is de dag waarop het carnavalsseizoen wordt geopend! Voor Acht 
het moment waarop de voorbereidingen voor Carnaval 2023 gaan  
beginnen! 
 
Het is voor komend jaar weer de bedoeling dat we er, met name op 
zondag 19 februari een groots feest van gaan maken!  
Te beginnen met de carnavalsoptocht die zal aanvangen om  
13.08 uur en het thema "Helemaal LOS" zal dragen! 
Vervolgens zal de prijsuitreiking plaatsvinden in het Dorpshuis en zal 
het  arnavalsfeest losbarsten!  
 
We zullen de komende tijd weer een beroep doen op onze vrijwilligers. 
Mocht het u nou ook leuk lijken om bij te dragen aan het carnavals-
feest op Acht, stuur dan vooral een mailtje aan  
krachtopacht@outlook.com. We zijn geholpen met juryleden,  
organisatietalent, presentatoren, technici, etc. En dat in elke vorm.  
Elke bijdrage kan helpen om het carnavalsfeest wederom een succes 
te maken! 
 
Jullie hebben vanaf nu dus tijd om eens goed na te denken over het 
thema "HELEMAAL LOS" en je mogelijke rol als vrijwilliger.  
Alleen met jullie, de Kracht op Acht, maken we er een mooi feest van! 
 
ALLAAF! 
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Advertorial 
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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 uitgave: 24 januari voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 10 februari. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Ophalen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 

November  
11  Lampionnenoptocht SJB 
11  Uitgave Kijk op Acht nr. 5 
13   Intocht Sinterklaas en  
  tentoonstelling in Dorpshuis 
29,20  Toneeluitvoering  
  Sinterklaas 
26  SJB Casino-avond 
26   Tentoonstelling Kerststallen 
  St. Petruskerk 
27   Mispelhoefloop  

December 
 3  Receptie Sint Achtenaren +  
   oud leden 
 3  Receptie Club van 100 
3,10,27,24,31 
   Tentoonstelling  
   Kerststallen St. Petruskerk  
 6  Uittocht Sinterklaas 
 10  Re-Phill Dorpshuis 
 11  Kerstmarkt 
 18  La Bonne Esperance,  
   St. Petruskerk 

Januari 
 1  Nieuwjaarsreceptie   
   Dorpshuis 
 21,22  Expositie fotogroep Klick 

Agenda Acht 
 Let op: vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat iets niet door kan gaan!  
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