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Eendagsvlieg. 
       
      Hier ligt het dan voor u, een eerste 
uitgave van het “Dorpsblad i.o.”.  Het is al weer tien jaar geleden dat de laatste 
“Op Acht” verscheen, na 30 jaar elke maand trouw in uw brievenbus te zijn 
gegooid.  
Is dit een eendagsvlieg, of gaat het lukken om een nieuwe start te maken met 
een blad voor Acht? Wij, de redactie, hopen natuurlijk op het laatste. Maar van 
de andere kant willen we geen blad in het leven roepen waar geen behoefte aan 
is.  
Even kort beschrijven hoe dit blad tot stand gekomen is.  
In oktober zijn er door de gemeente en de Groep 68 bijeenkomsten gehouden 
om te inventariseren wat en waar er in Acht behoefte aan is. Uit een aantal druk 
bezochte bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende wensen boventafel. Op de 
eerste en tweede plaats staat de wens om een super- en weekmarkt op Acht te 
krijgen. Op drie staat meer informatie over wat er in Acht te doen is, en het 
gemis van de “Op Acht” als informatieblad voor de wijk. 
Dat was voor ons een reden om de koppen eens bij elkaar te steken en te 
proberen een nieuw blad voor Acht uit te gaan geven. En vandaar dat u nu een 
eerste uitgave van het dorpsblad in handen heeft. 
 
De doelstelling van dit dorpsblad is informatie geven voor en door  
bewoners van Acht. We willen dit doen door eens in de twee maand 
en dit blad huis aan huis te bezorgen. Het is niet mogelijk om dit blad  
los te zien van de website “Acht digitaal” www.acht.nl waar veel actuele 
informatie over activiteiten binnen het Achtse te vinden is. Maar we denken dat 
het blad naast de website in een behoefte kan voorzien. Wat we nog wel nodig 
hebben is een pakkende naam voor het dorpsblad. Aan u de eer om daarvoor 
suggesties in te sturen, te mailen of door te bellen. 
 
In deze uitgave leest u over alle andere initiatieven die gestart zijn naar 
aanleiding van de bijeenkomsten onder het motto “Kom op Acht” en aan het 
einde vragen we van u een reactie op al die initiatieven en eventueel uw 
bereidheid om daar in mee te werken. 
  
We hopen dat u massaal uw wensen kenbaar gaat maken en vooral dat u met 
suggesties gaat komen voor een naam van ons nieuwe dorpsblad. 
We wensen u veel leesplezier en hopen van u te horen. 
 
De redactie 
Eric Elstak, Karin Rosendaal, Sylvia van der Burg,  
Guido Wilmes, Hans Klein Sprokkelhorst, Raymond Ritzen (lay-out). 

http://www.acht.nl/
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JEUGDBELANGEN  ACHT. 40 jaar 
 

      Op 5 februari 2011 heeft Jeugdbelangen 
Acht uitgebreid het feit gevierd dat zij al 40 jaar voor de Achtse jeugd heeft klaar 
gestaan. 
En dat mag terecht dan ook gevierd worden met de kinderen, de leiding, de 
initiatiefnemers van toen, en veel belangstel-lenden die SJB een warm hart 
toedragen. Omdat ik een van de initiatiefnemers was, kreeg ik op het einde van 
de feestdag een dvd met foto‟s en filmpjes over die lange jaren, die dan weer 
herinneringen oproepen. Bij het bekijken daarvan ga je vanzelf weer terug in de 
tijd. 
Jeugdbelangen Acht heeft veel op gang gezet. Allerlei kinderactiviteiten zijn op 
die beelden te zien: wandel-tochten,kinderspelen, jeugdkampen, 
playbackshows,paaseieren-zoeken, de hobbyclub, koninginnedagvieringen,en 
kinder-vrijmarkten, straatspeeldagen, lampionnenoptochten, disco en bingo, 
toneel uitvoeringen van en voor de jeugd. Men kan het haast niet bedenken of 
Jeugdbelangen heeft er iets mee en voor gedaan ! 
Maar als ik dan ook nog beelden zie van de carnavalsoptochten die enorm veel 
deelnemers en langs de route veel toeschouwers trokken. Ook daarin heeft 
Jeugdbelangen vele jaren de kar getrokken. De onderwerpen van de wagens,  
de kinderen met hun teksten gaven een historisch beeld van wat er in  
Acht zoal te doen was, of wat er gewenst werd. Grote wagens, 
felgekleurde kindergroepen, carnavaleske volwassenen en een  
enthousiast publiek. Een feest van herkenning zijn die filmpjes. 
Vlak voordat Jeugdbelangen opgericht werd, is ook het maand-blad OP ACHT 
gestart in oktober 1970. Daarin werd o.a. ruim aandacht gegeven aan al de 
activiteiten van de SJB voor de jeugd, en daarnaast allerlei informatie die voor de 
Achtenaren van belang kon zijn. OP ACHT en Jeugdbelangen komen uit 
hetzelfde nest. OP ACHT heeft het 30 jaar volgehouden. Maar het digitale 
tijdperk brak aan. OP ACHT stopte. En de website www.acht.nl nam de 
informatie over. 
Jeugdbelangen is levend gebleven want daar staat de jeugd vooraan in de 
doelstellingen. 
Nu, in 2011, wordt er gewerkt aan een ander wijkblad voor Acht. Onze 
gemeenschap Acht kan kennelijk niet zonder wijkblad? 
Als de nieuwe initiatieven levensvatbaar blijken, zal het blad niet meer SJB 
kunnen inhalen wat het aantal jaren betreft, maar zoals het Achtse volksliedje 
zegt : “Op Acht kan alles. Het is een dorpje met pit. Alleen ge moet weten, waar 
dat pitje toch zit.” 
                                                      Jan Vriens 
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Wie heeft er oude foto‟s van 
Acht? Neem dan contact op 
met Hans Klein Sprokkelhorst 

 Tel. 040-2622399 

 Aangeboden voor een morgen 
 in de week huishoudelijk hulp 
 in Acht tel 06-17 89 71 51 



7
 
 

Achtse Carnavalsoptocht  
 (Met dank aan de Achtse sponsoren) 
Op zondag 6 maart om 13:11uur start bij de kiosk de enige echte Achtse 
carnavals optocht. 
Prijzen: Eeuwige roem, maar ook bekers en een envelop met geld en voor alle 
kinderen een presentje. 
 
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het 
te kunnen zien.  

Inschrijfformulier: 
Naam: ___________________________________________________ 
Adres: ___________________________________________________ 
Tel:  ___________________________________________________ 
Motto: _____________________________________________________ 
(x in vakje  wat van toepassing is) 
 Individueel-Kind Loopgroep-Kinderen 
 Individueel-Ouder Loopgroep-Ouderen 
 Wagen  
Formulier inleveren op Roerstraat 22 of 113 

De kleurplaat kan je inleveren tijdens de SJB kindercarnaval in het dorpshuis en 
je ontvangt hiervoor dan een leuke attentie! 

MEEDOEN DUS 
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Dorpshuis Acht 

Achtse Carnavalsoptocht 
        (Met dank aan de Achtse sponsoren) 
 
Op zondag 6 maart om 13:11uur start bij de kiosk de enige 
echte Achtse carnavals optocht. Prijzen: Eeuwige roem, 
maar ook bekers en een envelop met geld en voor alle 
kinderen een presentje. 

Inschrijfformulier: 
Naam: 
Adres:   
Tel:  
Motto: 
(kruis het vakje aan wat van toepassing is) 
 Individueel-Kind  
 Loopgroep-Kinderen 
 Individueel-Ouder  
 Loopgroep-Ouderen 
 Wagens 
Formulier inleveren op Roerstraat 22 of 113 of mailen naar 
carnavalsoptocht@acht.nl 

Beste boerenbruiloftvrienden 
      Dit jaar komt het aanstaande boeren 
bruidspaar uit de carnavals vereniging van “Effe Anders”   
Het paar heeft als naam gekozen voor: 

Franske & Nelis 
 
En zij gaan in d‟n onecht trouwen op Dinsdag 8 maart 2011 op de Stadse Mert. 
Maar zoals de traditie wil, gaan ze eerst in optocht vanuit Acht naar het grote 
schrijfhuis in de stad om kennis te maken met d‟n Urste Burger van  
Ouw Eindhoven. 
Natuurlijk mogen alle mensen die daar zin in hebben met ons mee gaan naar de 
Stadse Mert.  Dus zorg dat je dinsdag morgen 8 maart 2011 in het beste 
boerenpak of kiel, rond 9.45 uur bij de kiosk in Acht bent. De paarden worden 
dan ingespannen en er wordt om 10.15 uur vertrokken richting Grote Beek.  
Wij wensen alle Achtse carnavalvierders een fijn en gezellig 
carnaval 2011 
onder het motto “ Ge het ut of ge het ut nie” 
 
Voorzitter Commissie Boerenbruiloft Tiny Oosterbosch  
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Stand van zaken werkgroepen  
 
 
 

“Kom op Acht” 
De groep “Kom op Acht” gaat nog een bijeenkomst organiseren. De 
werkgroepen komen dan weer bij elkaar en kunnen dan verder plannen maken. 
De vrijwilligers die zich hadden opgegeven, maar de 1e keer er niet bij konden 
zijn, worden nogmaals uitgenodigd en zijn natuurlijk van harte welkom. Alle 
hulp is welkom. 
 
Werkgroep markten 
De werkgroep heeft een afspraak gemaakt om na de carnaval bij elkaar te 
komen. Zij gaan dan bekijken of er in Acht een kerstmarkt gehouden kan 
worden. 
 
Werkgroep jeugd 
In deze groep is nog geen vervolg afspraak gemaakt. Veel voorstellen die gedaan 
zijn wat betreft de jeugd, worden al georganiseerd door SJB. 
 
Werkgroep verkeersveiligheid 
Hiervan is op dit moment bekent dat bewoners van de Boschdijk in  
gesprek zijn met de gemeente voor maatregelen langs de ventwegen  
m.b.t. de uitstraling maar voornamelijk de verkeersveiligheid.   
 
Werkgroep hulpverlening  
Zie artikelen over klusmaatjes, 6 minutenzone en reanimatiecursus 
 
Werkgroep informatie 
De resultaten van deze werkgroep liggen nu voor u…. 
Overdeze en de overige werkgroepen leest u meer in het volgende Dorpsblad 
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Dorpsraad Acht 
      Het initiatief om wederom tot een wijk- 
blad te komen, zoals voorheen het “Op Acht” van Jan Vriens, zal door vele 
Achtenaren stevig worden omarmd. Vele jaren is het niet meer bestaan van het 
wijkblad als een groot gemis ervaren. Dit proefexemplaar heeft als doel te bezien 
of een herstart van een wijkblad, met name financieel, haalbaar is. 
Ondanks het digitale tijdperk zijn velen, en zeker ouderen, nu eenmaal meer 
gecharmeerd van papieren informatie en berichtgeving. 
De gesprekken die zijn gevoerd in het kader van “Kom op Acht” heeft een 
aantal vrijwilligers op het spoor gezet, om tot herinvoering van een periodiek 
verschijnend informatieblad te komen. Nu mij de gelegenheid wordt geboden 
daarvoor een klein stukje invulling aan te geven, maak ik daar dan ook primair 
gebruik van om de initiatiefnemers aan te moedigen hun plannen met kracht 
door te zetten, en niet te versagen. 
Naast mij, en in mijn overtuiging een groot aantal Achtenaren, zult u een enorm 
plezier doen met het laten slagen van uw opzet. 
U geniet mijn onvoorwaardelijke steun.  
Met vriendelijke groet, Ton van der Heijden ( voorzitter dorpsraad Acht ) 

AVV Onder Ons Achtse Vrouwen Vereniging onder ons. 
 
      Wij zijn een vereniging die al heel 
lang actief is in ons kerkdorp Acht. Wij komen een keer per maand op een 
dinsdagavond bij elkaar in het Dorpshuis. Ons ledenbestand varieert rond de 60 
vrouwen. Wij maken ieder jaar een gevarieerd voor- en naseizoen programma. 
Er zijn Thema-avonden, knutselavonden, ontspanningsavonden, muzikale 
optredens, moederdagviering,kerstviering,sjoelavond ect. ect. 
Ook organiseren wij ieder jaar een leuke dagtocht. Verder hebben wij 6 keer per 
jaar op dinsdagavond een kienavond. Daar is iedereen van harte welkom, dus 
ook die geen lid zijn! Wij zijn natuurlijk blij met nieuwe leden. 
Dames kom gerust een keer op een van onze avonden kijken. De contributie 
bedraagt 23 Euro per jaar. De dagtocht en eventuele andere uitstapjes zitten hier 
niet bij inbegrepen. 
Ons voorseizoenprogramma ziet er als volgt uit 
8  februari Kienen, 22 februari Kookparade, 15 maart Kienen, 5 april  Thema 
(onderwerp hoofdpijn en migraine ), 19 april  Kienen 10 mei Moederdag-viering 
28 juni Dagtocht 
Al onze avonden zijn dus op een dinsdagavond in het Dorpshuis en beginnen 
om 20.00 uur. Groetjes Betsie Swinkels, Tel.nr. 040-2624269  
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Een leven redden door samen 

te werken 
6 minuten zone voorkerkdorp Acht 

 
 
Dat is het motto van een nieuwe werkgroep in Acht. Na de bijeenkomsten 
van „Kom op Acht‟, is deze groep het punt „hulpverlening‟ aan het 
onderzoeken. Als het er echt op aan komt staan we natuurlijk voor elkaar 
klaar, maar weten we ook wat we moeten doen bij een hartstilstand?  
 
Wat moet ik doen bij een hartstilstand? 
Snelle en doeltreffende hulp is van levensbelang, dus moet iedereen weten dat 
de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én wat er binnen die tijd 
moet gebeuren.  
Bel direct 112, reanimeer en defibrilleer met een AED binnen 6 minuten. 

Weet waar AED‟s in de buurt hangen. Als je te lang wacht met het gebruik 

van een AED, wordt het hart minder gevoelig voor defibrillatie en neemt de 

kans op overleving iedere minuut drastisch af.  

 

 

 

 

 

AED’s in Acht 
De werkgroep heeft geïnventariseerd waar op dit moment AED‟s in Acht 
aanwezig zijn. Geen van deze AED‟s is 24 uur per dag en publiekelijk 
toegangbaar, dus onderzoeken we op dit moment waar nieuw aan te schaffen 
AED‟s het beste kunnen hangen. Ook wordt onderzocht hoe deze AED‟s het 
beste beveiligd en gefinancierd kunnen worden, hiervoor zijn we op zoek naar 
sponsoren. Waar momenteel AED‟d aanwezig zijn in Acht kunt u zien op de 
website www.aed4.eu 
 
Reanimatie en AED cursus  
De werkgroep wil bewoners van Acht informeren en de mogelijkheid bieden 
om een reanimatie- en AED-cursus te volgen. Heeft u een reanimatiecursus 
gevolgd of wilt u er een gaan volgen, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger 
bij de werkgroep. Bij voldoende belangstelling willen wij (herhaling) cursussen 
organiseren waarvan de eerste start op 16 en 23 maart in het Dorpshuis van 
19.30-22.00 uur. Dit betreft dus 2 woensdagavonden en de kosten hiervan zijn 
€17,50 incl. koffie/thee. Na de cursus maakt u deel uit van een netwerk van 
burger hulpverleners die samen in Acht de overlevingkans bij een hartstilstand 
van minder dan 10% naar maximaal 70 % kunnen brengen.  

 

 

http://www.aed4.eu
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Een leven redden door samen te werken (vervolg) 
Meer informatie en aanmelden 
Middels het nieuwe dorpsblad, de website www.acht.nl en de locale kranten 
willen wij u op te hoogte houden over het verloop van dit project. Echter dit 
heeft geen enkele kans van slagen als het niet gedragen wordt door u, de 
inwoners van Acht. Dus laat ons a.u.b. weten of u dit project ondersteund, 
eventueel mee wilt helpen, al in het bezit bent van EHBO/reanimatie diploma 
of een door ons georganiseerde reanimatie cursus wil gaan volgen.  
 
Alle reacties zijn welkom op e-mailadres hartvoor@acht.nl of door telefonisch 
contact op te nemen met Guido Wilmes (2418512) of Karin Rosendaal  
(2622148)  

Kijk ook voor meer informatie over de 6 minuten zone op www.6minuten.nl 

Scouting Wielewaal is op zoek 
naar nieuwe Bevers (5-7 jaar) 
en (scouts) leiding.  Kom eens 

kijken op onze website  
www.wielewaalgroep.nl 

Uw advertentie op het pikbord 

voor slechts  € 0,25 per woord 

http://www.acht.nl
mailto:hartvoor@acht.nl
http://www.ggdbzo.nl/GGDbzo_C01/showLink.asp?custid=674&menuid=0&menuitemid=193&time=154822&sessionid=734992760626645927762194203228&modid=512&itemid=0&comid=1&origincode=H&targeturl=http%253A%252F%252Fwww%252E6minuten%252Enl
http://www.wielewaalgroep.nl
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Het Dorpshuis 
 
Als VTA (vrije- tijd- accommodatie) is het Dorpshuis in Acht middelpunt en 
thuisbasis voor een groot aantal verenigingen en groeperingen, vergaderingen en 
cursussen voor een  schappelijke huurprijs per dagdeel.  Er worden dus geen 
ruimtes verhuurd voor partijen of feesten e.d. aan derden.  
In het kader van “Kom op Acht” is het Dorpshuis vanaf het begin participant 
geweest bij de totstandkoming van Groep 68.  Men heeft zich uitgesproken 
voor een samenwerking met andere partijen om de functie van ons huis zo 
optimaal mogelijk ten dienste te stellen voor Acht. Een eerste stap is gezet in de 
samenwerking met Lunetzorg door in het Dorpshuis een dagelijks eetpunt te 
realiseren voor de bewoners van het Woon Begeleidings Centrum, in het 
buurgebouw. Een evaluatie zal plaatsvinden. Er wordt ook gedacht over een 
locatie voor de oudere jeugd en een inlooppunt voor iedereen die overdag een 
kopje koffie wil, een krantje wil lezen, kaartje wil leggen of een partijtje biljart 
wil spelen. Kortom , het Dorpshuis is volop actief en ziet in de toekomst 
genoeg aansluitpunten om in gezamenlijkheid een centrum te zijn waar iedereen 
zich „thuis‟ kan voelen. 
Alle informatie is te vinden op onze website www.dorpshuisacht.nl , 
Namens het stichtingsbestuur, Peer van Dijk, Voorzitter. 

http://www.dorpshuisacht.nl/
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Vereniging Achtse Belangen 
       
             Inwoners van Acht,  
Het afgelopen najaar zijn er een aantal bijeenkomsten "Kom op Acht" in het 
Dorpshuis en Antoniushuis gehouden waarin u kon aangeven welke 
voorzieningen gemist worden op Acht. Hierbij werd o.a. het inmiddels 
legendarische dorpsblaadje "Op Acht" heel vaak genoemd. Dat heeft er toe 
geleid dat een aantal dorpsgenoten het initiatief hebben genomen om weer 
een "Dorpsblad" in het leven te roepen. Ondanks de snelle toename van de 
digitale informatie voorzieningen, blijkt dat een aantal aan elkaar geniete A-
viertjes met "dorpsnieuws" voor veel mensen in een behoefte voorziet. 
Wil dit initiatief een succes worden dan zal het breed gesteund moeten 
worden door alle Achtenaren. Alléén met hulp van iedereen, die daar de 
mogelijkheid voor heeft in welke vorm dan ook, kan het een succes worden 
én blijven. 
Naast terugkomst van een dorpsblad, dreigt nu het verdwijnen van de 
Dorpsraad. De plannen hiervoor van Burgemeester en Wethouders zijn 
onbegrijpelijk. Zeker gezien de staat van dienst van de Dorpsraad én het 
draagvlak op Acht de afgelopen 34 jaar! De Dorpsraad én Achtse Belangen 
proberen met alle mogelijke legale middelen de gemeente Eindhoven van het 
opheffen te weerhouden. Actueel nieuws hierover kunt u volgen 
op www.acht.nl 
 
 

Namens de Vereniging Achtse Belangen wens ik de initiatiefnemers van het 
Dorpsblad veel succes! 
 
Bert Wolters, 
Voorzitter 

http://www.acht.nl/
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Werkgroep Vriendenhulpdienst 
 
     Uit de bijeenkomsten van “Kom op Acht” is 
naar voren gekomen dat er belangstelling is voor het oprichten van een 
vriendenhulpdienst in Acht. Er blijkt hiervoor zowel een aanbod als vraag te 
zijn. 
De werkgroep is gaan bekijken wat er gedaan moet worden om een dergelijke 
dienst voor het Achtse op te zetten. We liepen daarbij al snel tegen de volgende 
problemen: 

 Hoe kun je vraag en aanbod bij elkaar brengen 

 Wat voor diensten worden er aangeboden 

 Wat voor diensten worden er gevraagd 

 Wie kan/mag gebruik gaan maken van de dienst 

 Hoe zit het met vergoedingen 

 Hoe zit het met verzekeringen van de vrijwilligers 
 
Geen onoverkomelijke problemen, maar toch is de werkgroep eens gaan 
rondkijken wat er op dit gebied al gerealiseerd is in Eindhoven. We kwamen 
toen op de Vrijwillige Hulp Dienst Eindhovens uit.  
 
We hebben met deze organisatie een gesprek gehad en kwamen tot  
het inzicht dat deze organisatie dat doet wat wij hier in Acht willen gaan 
opzetten.  
 
Wat doet de VHD Eindhoven voor de KlusMaatjes? 
Zij zorgen voor het benodigde gereedschap, begeleiding en ondersteuning van 
de vrijwilligers (ze noemen die klusmaatjes). Er is altijd een coördinator 
beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of moeilijkheden. Verder kunnen al 
de klusmaatjes rekenen op een (reis)kostenvergoeding en een WA en 
ongevallenverzekering. Ook organiseren ze jaarlijks leuke uitjes en (thema)
bijeenkomsten.  
Om nu te voorkomen dat we het wiel weer opnieuw gaan uitvinden doen wij als 
werkgroep het volgende voorstel: 
Sluit je aan bij de VHD-Eindhoven en geef daarbij aan dat je werkgebied in 
Acht ligt.  
 
Voor verdere informatie verwijzen we naar de site www.vdh-eindhoven.nl of 
neem contact op met  
Ruwien Maasse van den Brink 
Coördinator Klussendienst, Vrijwillige huiszorg & Centrale 
T 040 - 244 76 69; e-mail: ruwien@vhd-eindhoven.nl  
Namens de werkgroep Vriendenhulpdienst, 
Eric Elstak.  

http://www.vdh-eindhoven.nl/
mailto:ruwien@vhd-eindhoven.nl
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Stichting jeugdbelangen 

 
 
 
 
 

Stichting jeugdbelangen is blij verrast met het opnieuw verschijnen van  
''Op Acht". U kunt hierin vanaf nu over steeds onze activiteiten lezen.  
  

Programma Stichting Jeugdbelangen Acht  
 

 5      maart: carnavals disco voor groep 7 en 8 

 6     maart:  kindercarnaval 

 7     maart:  carnaval voor jong en oud 

 26    maart:  plaatjes bingo voor groep 1 t/m 4  

 1-3     april: toneel voorstellingen 

 9       april: disco voor groep 7 en 8 

 23      april: Pasen: knutselen (groep 3 t/m 5) en eieren   

     zoeken (de allerkleinsten) 

 30    april: Koninginnedag: kindermarkt, spelletjes en optocht. 

 Voor meer informatie over het programma zie www.sjbacht.nl 

Carnaval met SJB 

Carnavalsdisco op zaterdagavond is voor de kinderen van groep 7 en 8. 

Van 20.00 tot 22.00 uur en de entree is 2.00 euro 

Aanvang van het kindercarnaval op zondag is nà de prijsuitreiking van de 

optocht. Dan maken wij de dansvloer in het dorpshuis vrij voor de kinderen 

(geen ouders en geen glas ) en dan kan het  

CARNAVALSGEDRUIS BEGINNEN VOOR DE KINDEREN !! 

En er is een optreden van: CLOWN MALLE MAT. Entree is gratis. 

 

Nieuw is maandag 7 maart "De Achtse Malle Maandagmiddag Muts" Carnaval 

voor jong en oud in het Dorpshuis en wie draagt het mooiste, gekste en vooral 

malste hoofddeksel van deze "Achtse Malle Maandagmiddag Muts"!  

Deze middag begint om 14.00 uur. Entree gratis. 

Drive-in disco “PLAYERS” zorgt voor passende muziek en maakt er weer een 

gezellige boel van. Deelname is op eigen risico. 
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Vlnr en vbnb: Hans, Ingrid, Danny, Heidie, Kathleen, Kathleen, Esther, Elly, 
Bert en Marlies 

Stichting jeugdbelangen 
(vervolg) 

     
  In het jubileumboekje 
van Stichting Jeugdbelangen Acht is 
per abuis een naam vergeten. Nu dan 
de foto met alle namen van 
Het huidige bestuur van Stichting 
Jeugdbelangen Acht 

v.v. Acht  
     
v.v. Acht heeft momenteel 8 senioren elftallen en 26 jeugdteams.  
Op zaterdag begint het om 9.00 uur en gaat het non-stop door 
16.15 uur. De allerkleinste beginnen en de oudste jeugd eindigt 

op zaterdag. Ongeveer 150 spelers van Acht zijn dan actief geweest op onze 
accommodatie.  Telkens spelen er 3,4 of 5 teams thuis vanaf 10.30 uur tot 16.15 
uur. De koffie staat klaar. 
 
Op maandag t/m vrijdag wordt er iedere avond gebruik gemaakt van de 
accommodatie om te trainen. Op dinsdag- en donderdagavond staat de 
koffie ook klaar. Andere dagen is de kantine gesloten. 
 
Sinds we een kunstgrasveld hebben, kunnen we de leden iets meer bieden. Er 
kan meer getraind worden en afgelastingen is een heel stuk minder. Onze 
droom, die we al wel kenbaar gemaakt hebben, is een 2de kunstgrasveld. U bent 
altijd welkom op ons sportpark en/of in de kantine. Mocht u meer willen weten 
bezoek dan onze site www.vvacht.nl.  
Tot ziens en veel leesplezier met "Op Acht". 
Leo van Kemenade 

http://www.vvacht.nl/
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Uw mening telt 
 
U heeft nu de eerste proef uitgave van het Dorpsblad Acht gelezen. Wat vindt u 
ervan? Wij willen uw mening graag horen. Naast actuele informatie willen wij 
ook leuk artikelen over Acht en bijzondere Achtenaren plaatsen maar ook foto‟s 
zijn natuurlijk leuk. Wilt u ons helpen of heeft u nog tips?   
 
Stuur dit naar redactie@acht.nl of stuur het naar: 
Redactie “Dorpsblad i.o.”  
Roerstraat 22, 5626 DR  Eindhoven 
U kunt ook online uw mening geven op:  www.acht.nl 
 
 
 
Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die plaats willen nemen in 
de redactie of willen bezorgen. U kunt zich aanmelden via bovenstaand adres of 
bellen naar: 06-51 47 91 28 

Prijsvraag 
 
Beste lezers, Een nieuw dorpsblad, een nieuwe naam!!! 
 
Wie bedenkt een leuke naam? 
Iedereen kan mee doen, stuur je idee naar redactie@acht.nl 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en de nieuwe naam voor 
het dorpsblad. De redactie zal de leukste naam uitzoeken, en wie weet staat jou 
naam op het volgende krantje! 
 
De winnaar krijgt een leuke prijs voor de moeite. 
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende krantje. 
Je kunt je idee ook in de brievenbus gooien bij de redactie:  Roerstraat 22 
Vul onderstaand strookje in. 
Naam: 
Adres: 
Tel: 
Leeftijd:                (i.v.m. de prijs) 
Naam Dorpsblad: 

? 
? 

? 

http://www.acht.nl
mailto:redactie@acht.nl
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COLOFON 
 

Dorpsblad i.o. is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de  werkgroep Dorpsblad 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 
teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo goed 
mogelijk intact laten. Dat ter beoordeling van de redactie. 
 
Verspreiding huis aan huis in Acht 
Oplage:  1750 stuks 
Kopijredactie:  redactie@acht.nl of adres Roerstraat 22 
 
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging:   bezorging@acht.nl 
Advertentie:   advertenties@acht.nl 
Digitaal:   www.acht.nl  
Sluitingsdatum copij:  8 april; Volgende uitgave: 22 april 

 
 
Maart 
3 Grijze container 
4 Kinderoptocht basisschool 
5   Carnavals disco groep 7/8 
 Dorpshuis  
6   Achtse Optocht  
     Kinder carnaval Dorpshuis 
7   Carnaval  voor jong en oud 
 Dorpshuis 
8   Boerenbruiloft  
10 Groene container 
14 Oud papier  
17 Grijze container 
24 Groene container 
26  Plaatjes bingo groep 1-4  
 Dorpshuis 
28 Oud papier  
31 Grijze container 

 
 
April 
1- 3  SJB toneel voorstellingen 
 Dorpshuis  
4   Dorpsraad vergadering   
7 Groene container 
8  KBO 50 jaar receptie 
 Sluitingsdatum copij Dorpsblad  
9  SJB disco  
11 Oud papier  
14 Grijze container 
21 Groene container  
22 Volgende uitgave Dorpsblad 
23 Oud papier (let op zaterdag!)  
28 Grijze container 
30  Koninginnedag versierde 
 fietstocht, kindermarkt en 
 muziek rond de kiosk 
Voor meer informatie zie www.acht.nl 

mailto:redactie@acht.nl
mailto:bezorging@acht.nl
mailto:advertenties@acht.nl
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/03/05/158/105|106|107|104|108/sjb-disco.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/03/06/141/105|106|107|104|108/kinder-carnaval.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/03/07/168/105|106|107|104|108/carnaval-in-het-dorpshuis.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/03/08/171/105|106|107|104|108/boerenbruiloft-2011.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/04/04/146/105|106|107|104|108/dorpsraad-vergadering.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/04/08/133/105|106|107|104|108/kbo-50-jaar-receptie.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/04/09/159/105|106|107|104|108/sjb-disco.html
http://op.acht.nl/achtse-agenda/icalrepeat.detail/2011/04/30/165/105|106|107|104|108/sjb-koninginnedag.html
http://www.acht.nl
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