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Beste Achtenaren, wat fijn dat jullie weer in zo’n grote getale naar ons Dorpshuis zijn gekomen om 

samen aan het nieuwe jaar te beginnen.  Namens het Bestuur van het Dorpshuis, het kerkbestuur 

en de Dorpsraad; van harte welkom. 

 

 

Een kind staat bibberend aan de rand van het diepe zwembad. 

De bodem is ver weg en het ziet er eng uit. Alsof het water hem naar beneden zal trekken. Hij 

voelt zijn hart kloppen en een knoop in zijn maag. Hij kijkt verlangend naar de zwemmer die met 

een krachtige schoolslag de andere kant van het bad bereikt. Dat wil hij ook. 

Zo voel ik mij NU. 

En ik duik. 

 

 

PLONS 

 

Dit is mijn eerste nieuwjaarstoespraak. 

Er gaat niets boven menselijk contact, liefdevolle omgang, dialoog en samenspraak tussen 

mensen. Dat leidt tot verbondenheid. En die verbondenheid moeten we ook vieren en blijven 

voeden. In deze roerige en soms chaotische tijden is het van extra groot belang om elkaar vast te 



houden. Blijf kijken naar het goede wat ons bindt en laat ons niet leiden door al het slechte wat 

ons verdeelt. 

Kijken met vertrouwen naar de toekomst van Acht in een unieke, historische en uitdagende 

context.  

Een nieuw jaar dus met vele nieuwe uitdagingen, die wij als Dorpsraad komend jaar graag 

oppakken. 

Voordat we vooruitkijken naar het komende jaar een terugblik op 2019: 

• We zijn het jaar traditioneel begonnen met een Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. 

 
Nu zijn we weer bij elkaar gekomen… Wat gaat de tijd toch snel. 

 

• In januari was er de jaarlijkse tentoonstelling van fotogroep Klick/ 

Die is er dit jaar ook weer en nog mooier omdat iedere foto nu apart aangelicht wordt. 

 
 

•  

 
Nee, dit is geen blokkadeactie van de boeren. Dit is de carnavalsoptocht. 

 



• Het jaarlijkse Oranje Jeu de Boule 

 
 

• De Dierenweide 

Af en toe werd daar zo druk gewerkt dat we dachten dat er alsnog een supermarkt 

gebouwd werd. 

 
Maar nee hoor, de dierenweide werd in mei feestelijk geopend. 

 
 

• Onze jaarlijkse dodenherdenking kwam extra onder de aandacht, omdat burgemeester 

Jorritsma hierbij aanwezig was. 



 
 

• Later in mei was het tijd om te genieten van een hapje en een drankje tijdens het foodtruck 

festival Amb8telijk Acht. 

 
 

Niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit wanner je klaar bent! 

 

• In de zomer was er een gezellig klapstoelenconcert in de kiosk 

 
 

• Meer uitbundig was daarna Zinderend Acht 

 
 



• Er was een groeiend aantal inwoners, 

maar dat bleek alleen om ratten te gaan. 

 
Hopelijk dat de Gemeente uit zijn hol komt om het probleem mee aan te pakken! 

 

• En ook de jaarlijkse kermis werd weer goed bezocht. 

 
 

• We hadden het 8toberfest ….      Niet 

 
Helaas waren er dit jaar te weinig aanmeldingen, misschien omdat ik niet beschikbaar was 

voor de opening. 

 

• De Halloween optocht was er gelukkig gewoon weer wel. 

 
 



• In het Dorpshuis was er een expositie ‘Natuur door handen vertolkt’. 

 
 

• De Dorpskwis bracht ook dit jaar weer veel mensen samen. 

 
 

• Er was De Verloving van het nieuwe boerenbruidspaar van het Lampegat. 

 
 

• Ook konden we weer een paar keer terecht in de boomgaard om appels en peren te 

plukken. 

 
Je kunt geen appels met peren vergelijken! 

 

• Toen dachten we dat we meer groen kregen, want er werden TuliPs geplaatst. 

Bleek het om fietsenrekken te gaan. 



 
 

• Er was een informatiebijeenkomst ‘Pneumokokkenvaccinatie voor 60-plussers’ in het 

Dorpshuis. 

 
 

• We werden Scheidziek van de uitvoering van de Achtse Revue. 

… Oh nee, dat schrijf je anders. 

 
 

• Iets waar jullie vandaag van kunnen genieten, 

het Dorpshuis heeft namelijk een nieuwe keuken gekregen. 

  
 

 



• Na een verbouwing is de Mariakapel nu dagelijks toegankelijk 

 
• Er werd weer door Acht gerend door de deelnemers aan de Mispelhoefloop. 

 
 

• Op weg naar de honderdste keer, 

was de Sint er ook dit jaar weer. 

 
 

• Acht werd nog wat leefbaarder door een vernieuwd speeltuintje op het Merwedeveld en is 

er een bankje aan de Maasstraat geplaatst. 

 



• En aan het eind van het jaar was er de Kerstmarkt. 

 
 

 

Dit is slechts een ‘kleine’ opsomming, maar laat zien dat er heel wat georganiseerd wordt op Acht. 

We zijn blij met de vele organisaties en vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

Wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren? 

We beginnen het jaar traditioneel met een Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. Dit is één van de 

activiteiten om de mensen met elkaar in contact te brengen. Komend jaar gaat de Dorpsraad zich 

op dit gebied extra inzetten. 

Op 26 januari is er de “Acht ontmoet Acht” middag. 

Op deze middag gaan een groot aantal organisaties zichzelf presenteren in het dorpshuis. 

We gaan er een gezellige middag van maken: er is koffie met cake voor iedereen, er is een 

muzikaal optreden, …. 

Verder willen we dit jaar een inloop ochtend/middag in het Dorpshuis organiseren. Mensen 

kunnen dan gezellig een kopje koffie komen drinken, misschien een spelletje doen, of …. 

Kom ons 26 januari vertellen wat we allemaal kunnen doen om zo’n ochtend/middag een succes 

te maken. 

Ook zijn er plannen om het kruispunt Rijnstraat/Waalstraat veiliger te maken, door het 

verplaatsen van de bovengrondse containers. Hierdoor zal het kruispunt niet alleen 

overzichtelijker worden, ons centrum wordt er ook weer wat mooier van.  

Graag spreek ik de volgende wens uit: 

Alle goeds op je weg door 2020 

Ga op pad 

Alleen en met anderen 

Met open ogen en oren 

Met open armen en handen 

En met een open hart 

Gelukkig nieuwjaar 

 



 

 

 

 

De getoonde afbeeldingen zijn o.a. afkomstig van: 

 

Acht Digitaal 

Eindhovens Dagblad 

www.fotogroepklick.nl 

facebook pagina Vrienden Van De Dierenwei Acht 

petrus-ehv.nl 

Ton Dekkers 

Daphne Jonkers-Metselaar 

Gerard Smelt 

Peter Goedegebure 

 

Met excuses aan de bronnen die we vergeten zijn. 


