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Van de Redactie 
 
2012 Is al weer ruim een maand oud. Wat vliegt de tijd.  
Toch willen we nog even met u terugkijken naar het „oude jaar‟. 2011 
was het jaar waarin de officiële Dorpsraad door de Gemeente werd 
opgeheven, en de leden van die raad vervolgens besloten om 
zelfstandig verder te gaan als „Dorpsraad  nieuwe stijl‟. We zullen er 
ongetwijfeld nog van horen wat dat betekent en houden u natuurlijk op 
de hoogte.  
 
Ook voor de kerk veranderde er veel in 2011. Een flink aantal 
Eindhovense kerken werd gesloten. Die van Acht blijft, maar, u raadt 
het al, met een kerkorganisatie nieuwe stijl. Wat dat inhoudt, leest u in 
de pagina‟s Kerknieuws.  
 
Dan was er de kwestie „ supermarkt‟. Bij alle huizen op Acht werd eind 
2011 een stembiljet bezorgd. Per huishouden konden we 1 stem 
uitbrengen. Voor of tegen de vestiging van de supermarkt.  
Hoe die discussie bij u thuis verlopen is, weten we natuurlijk niet, 
maar bij ons in de redactie vlogen de „voors‟ en „tegens‟ over de tafel. 
Want, wat een voordelen zitten er aan zo‟n mooie grote winkel midden 
in het dorp. En tegelijk, wat een nadelen zijn er zoals al die 
vrachtwagens en klanten die door het dorp rijden.  
Kortom, we bleven voor, en tegelijk ook tegen.  
Tja, in die keuze voorzag het stemformulier niet! Maar gelukkig, zo 
hoorden we, heeft menig Achtenaar een kopieerapparaat, waarmee 
men  er gewoon een stembiljet bijmaakte. Om vervolgens met het ene 
stemformulier „voor‟ en met het andere „tegen‟ te stemmen. Misschien 
is dat iets voor de dorpsraad nieuwe stijl, zo‟n kopieerapparaat.  
 
Overigens waren er uiteindelijk toch meer „tegenstemmers‟, dus 
blijven we waarschijnlijk gewoon winkelen in de stad. En wie weet 
kunnen we daarvoor binnenkort vanaf station Acht vertrekken. Het 
zou toch mooi zijn als we weer een station krijgen. Nieuwe stijl 
natuurlijk.  
Voor het komende carnaval zal dat nog niet lukken. Maar,  als u naar 
de boerenbruiloft in Eindhoven wilt, dan kunt u wel meerijden met een 
boerenkar. Meld u bij Tiny Oosterbosch, 06-24332635 of 
j.oosterbosch@chello.nl  dan ze houden een plaatsje voor u vrij.   
 
We wensen u veel plezier!  
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Vloeiend hergebruik 
 
 
 
 
 

Dat we allemaal aan hergebruik doen valt duidelijk te constateren aan 
de glasbakken, het oud papier, de Plastic Hero, de groene kliko's, de 
kledingzakken die zo nu en dan langs de straat staan, de 
kringloopwinkels, de vlooienmarkten en misschien nog veel meer. 
 
We zijn ons bewust dat een tweede leven voor allerlei materialen ook 
een goede ondersteuning is voor onze omgeving : het milieu, waarin 
we leven. 
 
De plasticbakken in Acht zijn regelmatig vol, de glasbak voldoet aan 
zijn functie, oud papier is er genoeg door de eindeloze hoeveelheid 
folders en reclameblaadjes. 
 
Sinds het voorjaar van 2011 toen het zo verschrikkelijk droog was, 
hebben wij in de keuken een emmer staan om het spoelwater  
van de groente, de theepot, en alles wat redelijk schoon water  
geeft te verzamelen. We staan sinds die tijd verbaasd hoeveel water 
dat eigenlijk wel niet is : bijna een volle emmer per dag ! 
 
Dat gaat bij ons naar de bloembakken of gewoon ergens in de tuin. 
 
Het is te verwachten dat in de toekomst water schaars wordt en er 
zelfs oorlogen gevoerd zullen worden voor het water. Alles wat niet 
direct in het riool hoeft te verdwijnen, kan bijdragen aan het water in 
onze bodem. Overweeg ook eens dat spoelwater op te vangen: 
vloeiend hergebruik. 
 
 
J.Vriens 

http://cms.acht.nl/component/content/article/112-item/583-vloeiend-hergebruik.html
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Zoem zoem 
Interview met imkers op 8 

 
 
Onlangs spraken we met twee enthousiaste imkers: Jan Bogers en 
Jos van Nistelrode. Hun „bijenkasten‟ staan in de prachtige 
Gemeenteschuur van het Ecopark langs de spoorlijn.  
 
Onder het genot van een kop koffie en heerlijk glaasje „honinglikeur‟ 
vertelden zij ons wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Heel 
wat, zo blijkt. In „het seizoen‟ bijvoorbeeld moeten ze dagelijks hun 
bijenkasten inspecteren. Gemiddeld 1 – 3 keer per jaar oogsten ze de 
honing uit de kast. „Slingeren‟ heet dat. De honing is iedere keer 
anders. Dat ligt aan het weer, welke bloemen er in de buurt bloeien 
enzovoort, enzovoort. 

 
 
 
 
 
 
 
Bij een van de redactieleden zat 
vorig jaar een hele zwerm bijen op 
de schutting. Heel indrukwekkend. 
Jos en Jan leggen uit dat dit 
waarschijnlijk een groep bijen was 

die samen met de oude koningin is vertrokken uit de bijenkast van 
een imker. “In het voorjaar zijn de nieuwe koninginnen volwassen. De 
oude koningin kan dan maar het beste vertrekken met haar 
aanhangers, want anders steekt de nieuwe koningin haar dood”. 
Het gaat er weinig zachtzinnig aan toe in de bijenkast. Zodra de 
mannetjesbijen een koningin bevrucht hebben, worden ook die 
allemaal doodgestoken…… 
 
Verder niets dan lof over de bijen overigens. Jos vertelt dat echte 
honing wellicht gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. “Ik 
hoor dat het sommige reumaklachten vermindert en dat het kan 
helpen bij brandwonden”. Neem dan wel echte honing.  
Op de pot kun je lezen of er 100% honing in de honingpot zit.  

Lees verder op blz. 8  
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Zoem zoem 
Vervolg interview imkers van blz. 7 
 

 
We brengen het incident bij de Grote Beekloop van vorig jaar ter 
sprake. Een aantal hardlopers werd toen flink gestoken door grote 
bijen. Jos en Jan leggen uit dat het hoornaars waren. “Hun nest zat in 
een boom vlak langs het parcours. Waarschijnlijk zijn de hoornaars 
geschrokken van het lawaai. Hoornaars en bijen kunnen agressief 
worden van zweetlucht. Waarschijnlijk is dat de reden waarom ze de 
hardlopers aanvielen. Bijen steken eigenlijk zelden, verzekeren de 
imkers. “Ze maken vooral heerlijke honing”. 
Wie meer van bijen of het houden van bijen wil weten, kan contact 
met een van de imkers opnemen. 
 
Bel Jan Bogers (040) 290 46 70 of mail j.nistelrode@chello.nl  

De eerste maand 
van 2012 was voor onze vereniging, in vergelijking met de 
voorgaande maanden, een rustig maandje. We hebben we met z‟n 
allen , door het bekijken van de video‟s, nagenoten van onze 
opvoeringen in november en december. Het toneelstuk „Geruchten‟ 
was een groot succes. Van veel toeschouwers kregen wij de 
opmerking dat wij onder de regie van Eef Goudsmits, flink „gegroeid‟ 
zijn. Ook dit jaar is zij onze regisseur, dus dat belooft weer een aantal 
mooie uitvoeringen.  
Echter ook binnen onze vereniging zit talent op regiegebied. Ine 
Bogers durfde het aan om het kerststuk „Ontheemden‟ te regisseren. 
Ik verwacht dat veel lezers van „Kijk op Acht‟ het stuk, in de kerk of 
dorpshuis,of bij de Achtse Vrouwen Vereninging hebben gezien. De 
Achtse Revue bedankt alle toeschouwers voor hun komst en wij 
hopen natuurlijk dat u dit jaar weer van de partij bent. Uiteraard ook 
alle sponsors en vrienden van de vereniging, hartstikke bedankt voor 
jullie bijdrage. Hopelijk kunnen we dit jaar weer op jullie rekenen. 
Binnenkort beginnen we met de repetities van het nieuwe stuk. Wij 
houden u op de hoogte. 
Wilt u een reactie kwijt? Dit kan via het gastenboek op onze website, 
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 Stichting Hart voor Acht  
 
 
 
De stichting Hart voor Acht streeft er naar nog dit jaar héél Acht 
„Heartsafe‟ te maken, wat betekent dat er voldoende burgerhulp-
verleners en AED‟s zijn om een 6-minutenzone te vormen,  
de eerste wijk van Eindhoven! 
 
Initiatief in Acht-Zuid 
Gerard Dohmen is voor Hart voor Acht een campagne begonnen om 
rond zijn woonadres (Simon v Hapertlaan) in Acht-Zuid 
buurtbewoners te enthousiasmeren zich als vrijwilliger aan te melden 
bij “Hart voor Acht”.  
Gerard heeft alle mensen persoonlijk benaderd  en ze een brief met 
inschrijfformulier overhandigd om ze te wijzen op het belang van dit 
initiatief. Het is een groot succes geworden, maar liefst 37 mensen 
doen mee! 
Acht mensen die al een reanimatie- en AED-cursus hadden gevolgd 
zijn reeds aangemeld bij AED-Alert. De overige 29 vrijwilligers worden 
ingepland om deze en volgende maand de reanimatie- en AED-
cursus te volgen bij Hart voor Acht. 
Aan donaties bracht dit initiatief ruim € 1700,- op en ook een jaarlijkse 
bijdrage van € 262 voor “Vriend van de Stichting Hart voor Acht”.  
Met deze bijdrage wordt een AED inclusief beschermingskast 
aangeschaft.  Zodra er 15 vrijwilligers het reanimatie/AED certificaat 
hebben behaald wordt ook in dit gedeelte van Acht 
(Verzetsheldenlaan 9) een AED geplaatst. We verwachten dat we al 
eind maart 2012 met trots kunnen zeggen dat ook dit gedeelte van 
Acht een 6-minutenzone is. 
 
Geen vrijwilligers = geen AED 
In andere delen van Acht hebben zich helaas nog te weinig 
vrijwilligers aangemeld voor dit burgerinitiatief. Marleen Koolen heeft 
aangegeven zich net als Gerard in te willen zetten om van de 
omgeving Gebroeders Ganslaan een 6-minutenzone te maken en ook 
Chris Kleijn rond wil dit gaan doen rond de  Henk vd Broeklaan. Voor 
andere stukken van Acht met name rond de Cor Gehrelslaan is de 
stichting op zoek naar mensen die ook voor hun directe omgeving dit 
voorbeeld willen volgen en eventueel een cursus willen doen.   
Als u belangstelling heeft kijk dan op www.hartvooracht.nl voor meer 
informatie en onze contactgegevens. 
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AED Haringvliet 18 
Onlangs heeft de Stichting Hart voor Acht een nieuwe AED 
opgehangen op de hoek Haringvliet – Cor Gehrelslaan. Deze 3e AED 
is net als de AED in het Antoniushuis (zonder pincode) en op de 
Boschdijk 1051, 24 uur per dag beschikbaar en hangt in een 
afgesloten kast met pincode. Deze code ontvangen alleen vrijwilligers 
(300m rond de AED) bij een oproep van AED-Alert. Het is daarom van 
belang dat bij een melding van een hartstilstand voldoende mensen 
rond de AED kunnen reanimeren en 
zijn aangemeld bij Hart voor Acht.  
De AED en kast zijn gedoneerd door  
Ruud van Nistelrode, woonachtig op  
Haringvliet nr. 11. Op deze manier 
draagt hij onze 6-minutenzone een  
warm hart toe. Natuurlijk bedanken wij 
naast hem, ook dhr. Steenbakkers 
van nr. 18 die hiervoor zijn carport  
beschikbaar heeft gesteld.  
 
AED’s gemerkt tegen diefstal 
Om diefstal tegen te gaan heeft de stichting besloten al haar AED's te 
'verminken' door er groot de stichtingsnaam in te graveren. Hierdoor 
zijn de AED's makkelijk te herkennen, terug te vinden na 
ontvreemding en niet interessant om door te verkopen. Tevens zijn de 
serienummers op diverse plaatsen geregistreerd, waardoor bij 
bijvoorbeeld onderhoud van de AED of aanmelding bij AED-Alert 
dieven vanzelf tegen de lamp lopen. 
 
Herhalingsavonden 
Het is belangrijk om het reanimeren en bedienen van de AED 
regelmatig te oefenen.  Hiervoor heeft de stichting inmiddels een 
oefen Zoll AED. De Zoll AED plus wijkt iets af van andere AED‟s 
waardoor het goed is er een keer mee te oefenen. Cursisten die een 
cursus reanimatie hebben gevolgd bij Hart voor Acht krijgen 
automatisch een uitnodiging voor de herhalingsavond. Ook de andere 
vrijwilligers die ergens anders een cursus hebben gevolgd of volgen 
kunnen een herhalingsavond kosteloos bijwonen, er zijn altijd nog een 
aantal plaatsen over. Aanmelden voor een herhaling doet u met het 
aanmeldingsformulier op de website www.hartvooracht.nl, hier vindt 
u ook „agenda‟ ook de data en tijden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruud v Nistelrode overhandigd  
voorzitter Willem Sanders de AED 



1
2

 

 
 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel:      06 200 500 38 
email: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Fysio 8 is verhuisd naar Rijnstraat 72 en dat willen we samen 
met jullie vieren tijdens een feestelijke opening op vrijdag 2 
maart 2012 in ons nieuwe bewegingscentrum: WELL. 
 
„De Meermarkt‟ in Acht heeft vanaf eind vorig jaar een nieuwe 
bestemming gekregen, namelijk een nieuw bewegingscentrum: 
WELL met daarin onze fysiotherapie praktijk „Fysio 8‟.  
 
In 1982 ben ik in Acht begonnen met het geven van bejaardengym 
in het toenmalige Klooster (nu Antoniushuis). Enkele jaren later, 
gelijktijdig met de bouw van Acht-Zuid, startten Jos en ik een praktijk 
voor Fysiotherapie. Aanvankelijk op de Rijnstraat, in het pand van de 
familie Oerlemans, 1 jaar later op de Achtseloop, waar we een 
praktijk aan huis bouwden. 
  
Niet alleen onze praktijk is in de loop van de jaren erg gegroeid en 
veranderd. Ook het vak veranderde inhoudelijk. Fysiotherapie kreeg 
een meer revaliderend en actief karakter. In het Antoniushuis 
richtten we een fysiofitness ruimte in. Bewegen werd het 
sleutelwoord, verantwoord en onder begeleiding.  Ons motto is dan 
ook: „bewegen is leven en beleven‟.  
 
WELL staat voor WELLbeing WELLcare en feelWELL. Vandaar dat 
we in WELL aandacht besteden aan verschillende manieren van 
bewegen en wij hopen zo dat Achtenaren plezier in bewegen krijgen!  
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We hebben een moderne, volledig ingerichte trainingsruimte 
gerealiseerd, waar we met ons team van 7 fysiotherapeuten 
samenwerken aan een optimale behandeling voor onze patiënten.  
Binnen ons team hebben we meerdere specialisaties, zoals 
manuele therapie, haptonomie, lymfedrainage, oncologie, 
kinesiotaping en behandelen mensen met van CRPS 1, Claudicatio 
Intermittens, CVA, MS en M.Parkinson. 
 
Daarnaast geven we dagelijks voor iedereen toegankelijke 
Fysiofitness -lessen in groepsverband onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. 
Ook kunt u bij ons terecht voor Acupunctuur, Podotherapie en 
andere bewegingsactiviteiten zoals Yoga, Taiji, Stepsdance en 
Streetdance voor kinderen en volwassenen. 
 
Voor de opening willen we iedereen die geïnteresseerd is 
uitnodigen op vrijdag 2 maart tussen 16.00 u en 18.00 u.  
We hopen u dan te ontmoeten.   
 
Aanmelden kan via onze website www.fysio8.nl of door het 
onderstaande strookje in te leveren bij onze praktijk. 
 
 
Astrid Kaiser 

 

naam:  ______________________________________________ 
 
 
 wij komen met  ___  personen naar de opening op 2 maart 
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Taiji / Taijiwuxigong / Qigong: 
Verschillenden benamingen voor „energie‟ oefeningen uit China.  
Geen ingewikkelde oefeningen die je moet onthouden maar de 
vrijheid om je eigen mogelijkheden en grenzen te onderzoeken.  
Door het vergroten van je Qi circulatie en afvoeren van (Bin)Qi ervaar 
je hernieuwde energie en vitaliteit.  
 
Binnen de lessen is er plek voor alle leeftijden, zowel voor beginners 
als gevorderden. 
 
Elke donderdag van 19:00u tot 20:30u bij WELL, Rijnstraat 72 
Kom langs voor een proefles of mail via www.taijimeerhoven.nl 
 

 
 
 
 
Acupunctuur is een klassieke Chinese geneesmethode die in het 
westen als aanvulling op de “gewone” geneeskunst wordt gebruikt. 
Ondanks de zegeningen van de westerse geneeskunst kan het 
gebeuren dat klachten niet overgaan. Pillen en drankjes helpen soms 
nauwelijks of alleen tijdelijk. Ondertussen blijft u last houden van 
hoofdpijn, lage rugpijn, nare astma aanvallen of andere klachten.   
De behandeling van een acupuncturist is erop gericht om die 
verstoorde energiehuishouding in balans te brengen. Acupunctuur is 
geen wondermiddel. Toch blijkt in de praktijk dat het herstellen van het 
energie-evenwicht vaak leidt tot het verhelpen van klachten of het 
verminderen van klachten. De wereldgezond-heidsorganisatie 
omschrijft al meer dan 50 aandoeningen die met succes middels 
acupunctuur kunnen worden behandeld…. Behandelingen worden 
vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Voor vragen kunt u mij 
bellen: Patricia van Tilt (040-2621939) of  kijk op mijn website: 
www.acupunctuur8.nl. 
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Sinds 25 januari 2012 kunnen mensen uit de omgeving Eindhoven-
Acht met al hun voetklachten terecht in een nieuwe praktijk voor 
podotherapie, genaamd PodoXpert. De praktijk is, samen met Fysio8, 
gevestigd in het nieuwe bewegingscentrum WELL aan de Rijnstraat 
72 in Acht. Uw podotherapeut hier is Femke van Haandel. Een 
podotherapeut behandelt mensen die voetklachten hebben en/of 
klachten aan hun bewegingsapparaat als gevolg van een afwijkende 
voetfunctie of een ziekte. Het is bekend dat veel mensen, daarbij ook 
kinderen en sporters, te lang blijven doorlopen met klachten die soms 
gemakkelijk te verhelpen zijn. Behandeling kan o.a. bestaan uit het 
corrigeren en beschermen van de voeten, door bv. ortheses, schoen- 
en zoolcorrecties, wondbehandelingen en - zeker zo belangrijk - 
praktisch advies ter bestrijding of voorkoming van chronische 
klachten. Een behandeling valt in de meeste gevallen (afhankelijk van 
de polis) binnen de zorgverzekering.  

 
 
 
 
Yogalessen met aandacht voor beweging, adem en ontspanning.  
De lessen omvatten oefeningen  voor soepelheid, vitaliteit, 
concentratie, rust en ontspanning. De oefeningen met rust en 
aandacht uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om je bewust te worden 
van lichamelijke reacties, gevoelens, gedachten, spanning en 
ontspanning.  
 
Het wezenlijke van aandacht is dat men niets dwingt, niets afwijst, 
maar kijkt naar wat zich aandient. Hierdoor laat men het lichaam vrij 
om het natuurlijke evenwicht terug te vinden. 
Yoga kan door iedereen beoefend worden, ongeacht leeftijd of 
conditie.  U bent van harte welkom voor een proefles.  
Dinsdagavond 19.30u.  WELL, Rijnstraat 72. 
 
Angeline van Empel             E-mail : a.vanempel@gmail.com  
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Tennisvereniging Tegenbosch  
stelt zich aan u voor 

 
 
 
 
Tennisvereniging Tegenbosch is met ruim 800 senior- en een kleine 
200 jeugdleden een van de grootste verenigingen van Eindhoven. 
Van de leden wonen er 170 leden in Acht, 260 in de Achtse Barrier en 
30 in Driehoeksbos. De leden kunnen aan de Oude Bosschebaan  
gebruik maken van een tennispark met 12 verlichte kunstgrasbanen.  
 
Ook beschikt de vereniging over een zeer modern paviljoen waar het 
na de gedane inspanning op de baan zeer goed toeven is! In de 
winterdag lekker binnen bij de open haard of in de zomerdag in de 
zon op het ruime terras. De vereniging biedt diverse mogelijkheden 
voor georganiseerd en vrij tennis aan.  
Kijk op de website www.tegenbosch.nl voor uitgebreide informatie 
over tennis bij Tegenbosch. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
 
In het kader van de nationale tennisweek nodigt TV Tegenbosch u uit 
om vrijblijvend kennis te komen maken met deze leuke sport en onze 
vereniging. Op woensdag 28 maart is er voor jongeren van 5 tot en 
met 16 jaar de gelegenheid om deel te nemen aan een tennisclinic 
van 15.00 tot 17.00 uur. Sportkleding vereist, wij zorgen voor rackets, 
ballen en ander spelmateriaal. Ter introductie kan er op 13 en 15 
maart tijdens de sportlessen van de leerlingen van St.Antonius Abt 
kennis gemaakt worden met tennis. 
 
Voor geïnteresseerden vanaf 17 jaar is er op 30 maart de kans om 
deel te nemen aan een tennisclinic van 19.00 tot 21.00 uur. Tevens is 
tijdens de nationale tennisweek op woensdag 28 maart en zondag 1 
april ook voor niet leden deelname aan onze wekelijkse 
husselavonden van 19.00 tot 22.15 uur mogelijk. 
 
Ben je geïnteresseerd stuur dan een e-mail naar 
werving@tegenbosch.nl met vermelding van naam, telefoonnummer 
en de activiteit waaraan je deel wilt nemen.  
Voor vragen bel je naar Ad Verhoeven 06 28 27 43 38. 
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Kerstmarkt 2011 
 
 
 
Op 11 januari zijn de deelnemers van de Kerstmarkt bij elkaar 
geweest om na te praten en te evalueren. Over een ding was 
iedereen het eens, het was een groot succes. 
 
Alle aanwezigen werd gevraagd een blaadje in te vullen met  
tips voor de komende kerstmarkt. Inderdaad, er komt een vervolg, de 
datum is zelfs al geprikt, 16 december 2012. Noteer allen vast deze 
datum en hou Kijk op Acht in de gaten voor meer informatie. 
 
Ik denk dat ik namens veel Achtenaren spreek, als ik tegen de 
werkgroep “Kerstmarkt “ zeg:”  
 
Hartelijk dank voor deze gezellige dag en tot de volgende keer”. 
 

Carnavalsoptocht Acht 
 
Op zondag 19 feb 2012 is er weer een CARNAVALSOPTOCHT 
deze start natuurlijk weer om 13.11 uur vanaf de kiosk 
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Boerenbruiloft 
21 februari  

 
Dit jaar komt het aanstaande 
boerenbruidspaar uit de 
zanggroep Boeremoeske. Het 
paar heeft als naam gekozen: 

Netje & Janus . 

 
En zij gaan in d‟n onecht trouwen op dinsdag 21 februari 2012 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. Even melden bij de organisatie, misschien 
is er nog plaats op een kar. 
 
Zorg dat je dinsdagmorgen 21 februari 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. Daar worden we ontvangen met een 
lekkere kop snert. 
 
De route gaat dit jaar weer via het Wilhelminaplein. Hier zal de 
Stadsprins zich bij het gezelschap voegen en van hier uit trekken we 
door de winkelstraten van de binnenstad naar de Mert alwaar het 
Lampegats Boerenbruidspaar in d‟n onecht zal worden verbonden.  
 
Na afloop zijn alle mensen welkom in het Dorpshuis om na te kletsen 
over deze dag met een snee krentenmik.  
 
Wij wensen alle Achtse carnavalvierders een fijn en gezellig  
carnaval 2012!   
 
Wilt u met een boerenkar meerijden naar de boerenbruiloft in 
Eindhoven, meld  u dan bij: 
 
Tiny Oosterbosch, 06-24332635 of  mail naar j.oosterbosch@chello.nl  
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Stichting jeugdbelangen 
Activiteiten   
 
 
19 Februari kindercarnavalsmiddag met  clown “De Dunne Deur" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Alleen bij de allerkleinste mag pappa, mamma, oma of opa mee 
op de dansvloer. 
Wat NIET op de dansvloer mag, zijn drinkglazen en flesjes met 
drinken. Dit om te voorkomen dat er een carnavalsvierder in het glas 
valt. Ook mag er NIET gerookt worden 
Na ongeveer twee keer 45 minuten, als de Dunne Deur klaar is met 
zijn geweldig optreden, gaat de dansvloer open voor alle pappa's, 
mamma's, oma's en opa's. 
Tijdens de pauze van de Dunne Deur krijgen de kinderen een pakje 
drinken en een zakje chips. 
 
Maandag 20 februari in het Dorpshuis  
carnaval voor jong en oud met het motto 
 

“Hoe gekker hoe slimmer” 

Kledingthema: oud, gek en slim 
 

Den urste prijs en eeuwige roem is voor de skonst verklede ouwerling 
die wa gek lijkt en toch ok wa slim is. 

Clown de Dunne Deur begint 

met zijn optreden, ongeveer 

een half uur nadat de car-

navalsoptocht is geëindigd. 

De kinderen verkleed als 

cowboy, prinses, clown, fee, 

indiaan of in andere mooie 

carnavalskleding mogen 

alleen op de dansvloer zon-

der pappa, mamma, oma of 

opa.  
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Stichting jeugdbelangen 
(Vervolg) 

 
 
10 maart Magische avond 
Op 10 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur zal er voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8 van de basisschool  in het dorpshuis een magiër op 
bezoek komen. De magiër neemt de kinderen mee in de  spannende 
en onbekende wereld van de magie. Het dorpshuis word daarom 
omgetoverd in een mysterieuze ruimte.   
Bij  verschillende magische kraampjes in het dorpshuis laat hij 
onbegrijpelijke  trucjes zien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De magiër  geeft 2 keer een optreden op de vloer tussen de kinderen.  
De eerste keer leert hij de kinderen trucjes de tweede keer laat hij nog 
een truc zien die hij niet uitlegt, spannend. 
Als afsluiting een disco dansje om  allemaal na zo'n spannende 
avond, ontspannen weer naar huis te gaan. 
17 maart   Disco voor groep 7 en 8 en Klas 1 en 2  
7 april    Paas knutselen en paaseieren zoeken 
14 april   Disco  voor groep 7 en 8 en Klas 1 en 2  

In een magische kraampje is  een 
waarzegster met een glazen bol 
aanwezig. Zij vertelt de kinderen 
hoe mooi en goed  de toekomst er 
uit kan gaan zien. De waarzegster 
is positief ingesteld. 
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Dr Albert Schweitzer  
Eindhoven - Acht    
 
 
 
 
 
 
Gezocht Stoere/Creatieve/Sportieve/Avontuurlijke Bevers 

Jongens/Meisjes van 4 tot en met 6 jaar 
 
Lijkt jouw het ook leuk om: 

 Hutten te bouwen in het bos 

 Brood te bakken boven het kampvuur 

 Samen leuke spelletjes te spelen 

 

Kom dan naar onze blokhut tijdens de open dag  
 
 

Wanneer?   Zaterdag 31 maart 2012 
Hoe laat?    Van 10.30 – 11.30 uur 
Waar?  Mispelhoefstraat 126, 5651 GL Eindhoven. 

 
Kom samen met je ouders ,terwijl zij een lekker kopje koffie 
drinken ga jij op avontuur met de andere Bevers van Scouting Dr. 
Albert Schweitzer.  
 
Kijk snel op onze website www.scoutingalbertschweitzer.nl voor meer 
informatie en een strippenkaart met alle activiteiten. 
En als je scouting net zo leuk vindt als ons mag je drie keer gratis 
komen kijken voor dat je lid wordt.  
 
 
 

Alle Bevers en Staf van Scouting Dr. Albert Schweitzer  
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Naïeve gemeentebestuurders? 
 
Vorig jaar besloot de Gemeenteraad om het bestemmingsplan voor 
het bedrijventerrein Goederen DistributieCentrum Noord, dat grenst 
aan Acht, aan te passen. Hierdoor kunnen daar niet alleen de al 
bestaande, voor de omgeving uiterst risicovolle bedrijven gevestigd 
blijven en desgewenst worden uitgebreid, maar kunnen er ook meer 
van dit soort bedrijven gevestigd worden. 
 
Zorgelijk, want dit bedrijventerrein bevindt zich direct onder de aan- en 
afvliegroute van Eindhoven Airport / vliegbasis Eindhoven. Volgens de 
luchtvaartregels zouden er in verband met de externe risico‟s van 
vliegvelden op zo‟n terrein alleen maar arbeids-extensieve bedrijven 
gevestigd mogen worden. Dus alleen bedrijven waar maar een 
beperkt aantal mensen werkt of aanwezig is, om zo de kans op een 
groot aantal slachtoffers bij een vliegtuigcrash te verkleinen.   
 
Dit alles overwegend vind ik het onbegrijpelijk dat er op dit  
bedrijventerrein, zo vlakbij ons dorp, risicovolle bedrijven worden 
toegelaten. Er vindt weliswaar arbeidsextensieve bedrijvigheid plaats, 
maar door de (gevaarlijke) stoffen en producten die er worden 
verwerkt of opgeslagen, zal er bij een vliegtuigongeval een zéér  
groot aantal directe en indirecte slachtoffers te betreuren zijn door de 
verspreiding van gevaarlijke stoffen in de wijde omgeving.  
 
Vreemd dat burgemeester, wethouders en de gemeenteraad hun 
politieke kop in het zand gestoken hebben voor dit elementaire 
veiligheidsaspect en hebben ingestemd met het aangepaste   
bestemmingsplan. Wellicht uit economische overwegingen en 
welbewust, door een gebrek aan kennis of door een combinatie van 
dit alles.  
Wel is het nu duidelijk wie er bij een ramp verantwoordelijk is voor de 
mogelijke langdurige en verstrekkende gevolgen: dat zijn degenen die 
hebben ingestemd met de wijziging van dit bestemmingsplan.  
Dus daarover hoeft dan niet meer zo te worden gesoebat als bij het 
ongeluk dat vorig jaar plaatsvond bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. 
Maar, hopelijk komt het zover niet. Ik hoop dat de Dorpsraad het 
oppakt en alert blijft!  
 
J. Brands, een van de bezorgde bewoners uit Acht 
Meer informatie: jwcbrands@hetnet.nl 

mailto:jwcbrands@hetnet.nl
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Fietsen Alpe d’Huez voor KWF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig hoor ik hoe blij ze zijn met de geboden zorg, maar hoe 
mooi zou het zijn als ik nog iets meer kon betekenen! 
Niet alleen ik krijg dagelijks te maken met deze ziekte, een ieder kent 
wel iemand die hem/haar dierbaar is en getroffen is door deze ziekte!  
Hoe mooi zou het zijn als U daar iets voor kon betekenen! 
 
Op 7 juni ga ik zo vaak mogelijk de Alpe d‟Huez in Frankrijk 
beklimmen per fiets. Dit doe ik om zoveel mogelijk sponsorgeld te 
verzamelen voor het Alpe d‟HuZes fonds binnen het KWF.  
St. Alpe d‟HuZes heeft de visie om binnen afzienbare tijd kanker om 
te zetten van een dodelijke naar een chronische ziekte. Ook zet de 
stichting zich in om kankerpatiënten te inspireren en te faciliteren om 
ze zo goed, gezond en gelukkig mogelijk te laten leven met kanker. 
Dat wil zeggen, dat er miljoenen euro‟s worden ingezameld om 
onderzoeken te financieren naar bijvoorbeeld veel betere revalidatie, 
voeding tijdens de ziekte en vermindering van allerlei klachten als 
gevolg van kanker en chemokuren. 
 
Anti- strijkstok beleid  Met alles wat ik onderneem geldt er een strikt 
antistrijkstok beleid: elke gedoneerde euro gaat naar het Alpe 
d‟HuZes fonds binnen het KWF!  
 
OPGEVEN IS GEEN OPTIE! Ik wil me fysiek voor 100% inzetten om 
6 x de Alpe d’Huez op 1 dag te beklimmen, dit is ruim 85km klimmen, 
om zo op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd 
tegen kanker. Echter ik kan dit niet alleen, ik zet me fysiek in en u 
helpt alle mensen die te maken hebben met kanker door mij te 
sponsoren door naar mijn site te gaan en op de knop “steun deze 
actie” te klikken! 
Al vast bedankt!   Bart Lammers Lekstraat 1, Acht 
Bekijk mijn site en doneer via iDEAL: http://bart.acht.nl  

 Hallo,  

Ik ben werkzaam als oncologie 

verpleegkundige in het Catharina 

Ziekenhuis te Eindhoven. Hier krijg ik 

dagelijks te maken met patiënten en diens 

naasten die getroffen zijn door deze 

ziekte. 
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Kerknieuws 
Stukje geschiedenis 

 
 
 
 
 
 
Op 8 maart 1859, dus 153 jaar geleden werd de parochie St. Antonius-
Abt op Acht  door het Ministerie van Erediensten erkend. 
Dit betekent niet, dat Acht voor die tijd geen kerk had, want reeds voor 
de vrede van Munster bezat het gehucht Acht een aanzienlijke kapel, 
die door de priesters van Woensel werd bediend. 
De Achtenaren wilden evenwel, vanwege de grote afstand van de 
moederkerk in Woensel en om andere begrijpelijke redenen een eigen 
parochie hebben, waarvoor zij jarenlang hebben gevochten. 
 
Het gehucht Acht, vroeger meestal Op-Acht genoemd, besloeg toen 
ongeveer een derde gedeelte van de uitgestrekte gemeente Woensel, 
van welk dorp het gehucht door kilometers grote heidevelden en  
bossen was gescheiden. Er stonden 73 huizen en het gehele dorp  
telde 340 inwoners, waarvan er 260 hun communie hadden gedaan  
en dus tot de kerkbezoekers gerekend konden worden. 
 
De grenzen van de parochie zouden lopen tot aan de grens van de 
gemeente Best, die werd gevormd door de waterloop en zou omvatten 
de buurtschappen Spaaihoef, Mensfort, Neunis en Princejacht, de 
Tegenbosch,Mispelhoef en Waterkant tot aan de grens van de 
toenmalige gemeente Strijp waar later het kanaal werd gegraven. Met 
de oppervlakte, die thans nagenoeg ongewijzigd is, was de parochie 
Acht de grootste van de hele gemeente Woensel en later Eindhoven.  
 
R.K. parochie Sint Antonius-Abt opgeheven. 
Per 1 januari 2012 is de parochie Sint Antonius-Abt in Acht opgeheven. 
Dit betekent niet, dat de kerk dicht gaat. Het is alleen een bestuurlijke 
ingreep, waardoor de zelfstandigheid van de parochie wordt opgeheven, 
en de parochie Acht met de andere parochies in Eindhoven Noord t.w. 
de parochie Woensel Midden Zuid, de parochie Woensel Oost en de 
parochie Achtse Barrier Blixembos worden samengevoegd tot één 
parochie onder de naam van Sint Petrus Stoel te Antiochië. 
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Kerknieuws 
(Vervolg pag 29) 

 
De nieuw gevormde parochie houdt kantoor in de 
Pastorie van de St.Petruskerk aan de Kloosterdreef in 
Woensel. 
De vice-voorzitter van het Achtse kerkbestuur de heer 

Ir.Ruud Bun neemt zitting in het bestuur van de nieuw gevormde 
parochie. 
Voor alle duidelijkheid: Het kerkgebouw en het kerkhof blijven gewoon 
bestaan en draaien gewoon door, met het enige verschil dat zij nu 
deel uitmaken van een groter geheel en onder een nieuw bestuur. 
 
Een van de voordelen is dat de kerk nu kan beschikken over een 
priester voor de diensten in de kerk. Voor aanvragen van 
doopbewijzen en het opgeven van misintenties enz. blijft het kantoor 
van de Achtse kerk als kerktrefcentrum geopend. 

 
 

Grapje Aan de grens 
Er komt een man op een fiets aangereden met een zak op de 
bagagedrager. 
Douanebeambte: "Heeft u iets aan te geven?" Man: "Nee". 
Douane: "Wat heeft u dan in die zak?" Man: "Zand". 
Tijdens de controle blijkt dat het inderdaad om zand gaat. 
Een week lang komt de man elke dag met zijn fiets bij de grens met 
een zak op de bagagedrager. 
Op de 8e dag wordt de douanebeambte toch wantrouwend. 
Douane: "Wat vervoert u in die zak?"  Man: "Zand". 
Douane: "Mmmmm, even kijken". Deze keer wordt het zand gezeefd. 
Uitslag: alleen maar zand. Elke dag passeert de man met zijn fiets en 
een zak de grens. Na twee weken wordt het de douanier toch te bont 
en hij stuurt het zand naar een laboratorium voor nader onderzoek. 
Resultaat: het is alleen maar zand! 
Na twee verdere maanden van zandtransport houdt de douaneman 
het niet meer uit en hij zweert: "Ik geef u zwart op wit dat ik u niet zal 
aangeven, maar ik voel aan mijn klompen dat u iets smokkelt.  
 
Wat is het?" De man antwoordt: "Fietsen" 
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Shoppen bij de Boei - GGzE 
 
Wellicht hebt u op de kerstmarkt de kraam gezien van De Boei – 
GGzE. Vrijwilligers en medewerkers verkochten er kerststukjes en 
vertelden ondertussen over hun werk voor en met cliënten van GGzE. 
Want, GGzE is geen gesloten terrein meer, maar een zo gewoon 
mogelijke wijk van Eindhoven waar je ook kunt schoppen, lekker kan 
lunchen en de (kinder)boerderij kunt bezoeken. 
 
Winkel en dagbestedingsproject 
Shoppen en jezelf een beetje verwennen, heel gewoon toch? Voor 
ons wel, maar voor de meeste cliënten van GGzE niet. Daarom 
organiseert De Boei bij GGzE projecten die ontmoetingen, activiteiten 
en leer-werkprojecten bieden aan mensen met een psychiatrische of 
psychosociale achtergrond.   
 
Iedereen is welkom 
De meeste winkeltjes en activiteiten op „De Grote Beek‟ worden door 
vrijwilligers en deelnemers (cliënten) samen met betaalde krachten 
georganiseerd. Iedereen is welkom, dus ga gerust eens kijken bij de 
winkeltjes van De Boei Plaza. Het adres op het terrein is: Dr. 
Poletlaan 35 (vlakbij parkeerterrein P 2, P 5 en P6). 
 

 Jannie’s boetiek voor tweedehands kleding 

  (ma/wo/do/vr. van 9.00 - 11.30 uur) 

 Winkel ’t Groen:  bloemen, planten en decoraties 

  (ma/di/wo/vr van 9.00 -  12.00; di/do 13.00 - 16.00) 

 Kadoshop: keramiek, fotoalbums, kleine cadeautjes 

  (meestal open op wo van 9.00 – 12.00 uur) 
 
Lunchroom ‘In De Gebakken Peer’, bij parkeerterrein  P 6 
(ma t/m vr,  11.30 – 13.30 uur) 
Tel: (040) 297 01 70, vragen naar ‘In De Gebakken Peer’ 
 
Boerderij de Haen, bij parkeerterrein P 7 en P8 
(weitjes met kippen, geiten etc. hele dag te bezoeken) 
 
Helpen als vrijwilliger? 
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger te helpen in een van de winkeltjes of 
andere projecten,  neem dan contact op met Jasmijn van Kooten van 
GGzE- de Boei, tel: (040) 29 70 656 
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Pure Vision    Zaanstraat 27 
Schoonheidssalon    5626 DA Eindhoven   
 
www.purevision-schoonheidssalon.nl Tel. 040-848 28 78 
 
Zolang de bron van de eeuwige jeugd niet in Google Maps 
opgenomen is moeten we het doen met beautybehandelingen en 
crèmes. Toch komen sommige daarvan wel akelig dicht in de buurt 
van die bron.  

Pure Vision schoonheidssalon introduceert een 

kennismakingsbehandeling voor: 
 
€ 30,00 met de Vagheggi Renew gezichtsbehandeling + Vagheggi 
DL-Lifting oogmassage (normaal € 60). 
 
De behandeling duurt 60 minuten. In deze tijd wordt uw huid gereinigd 
waarna de DL-lifting scrub wordt ingemasseerd. Deze activeert het 
celvernieuwingsproces. De exfoliërende energie van het melkzuur 
komt samen met de actieve bestanddelen om de huid grondig aan te 
pakken en te verjongen.  
 
Daarna volgt de DL-lifting oogmassage die zorgt voor een direct 
liftend effect en geschikt is voor de vermoeide, veeleisende huid die al 
wat rimpeltjes vertoont en verlies aan vocht en stevigheid ondervindt. 
Daarna wordt de "protective day emulsion" aangebracht die wordt 
aangepast aan uw huidtype. Deze behandeling is met name geschikt 
voor huidtypes die vroeger geplaagd werd door acné, pigmentvlekjes 
hebben en/of een huid met rimpels en fijne lijntjes. 
 
Maakt nu snel u eigen account aan op onze website:  

www.purevision-schoonheidssalon.nl  
 
U kunt  via de website een afspraak maken voor een behandeling  in 
de schoonheidssalon. Tevens kunt u ook telefonisch reserveren of 
informatie op vragen:  040-8482878 
 
Tot ziens  
Danielle Hamelink 
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Informatie van een van onze adverteerders  
 
Pure Vision schoonheidssalon  

 
Bestaat inmiddels 6 jaar. Na enkele verhuizingen, een flinke 
verbouwing, bevindt de salon zich nu op een prachtige locatie in Acht
(Eindhoven). 
 
Door middel van verschillende trainingen is uw 
schoonheidsspecialiste, Danielle Hamelink volledig opgeleid voor het 
toepassen van het Vagheggi huidverzorging concept.  
 
Vagheggi vervaardigt al meer dan 30 jaar huidverzorging producten 
voor gezicht en lichaam op basis van plantaardige extracten en 
hanteert scherpe normen voor de toepassing van verantwoorde en 
effectieve ingrediënten. De in de laboratoria van Vagheggi 
ontwikkelde producten zijn hypo-allergeen, dus veilig voor gebruikers 
met allergieën en zijn dierproefvrij. 
 
De gezichtsbehandelingen van Vagheggi worden geheel afgestemd 
op uw huidtype en persoonlijke wensen. Voor we met de behandeling 
beginnen krijgt u een huidanalyse en indien gewenst een bijpassend 
advies, zodat u thuis de werking van de ondergaande behandeling 
kunt ondersteunen en voortzetten. 
 
Voor meer informatie over Pure Vision Schoonheidssalon verwijzen 
wij u graag door naar onze website: 
 
www.purevision-schoonheidssalon.nl 
 
Wilt u even lekker ontspannen kom dan genieten van een heerlijke 
behandeling. 
 
 
 
Tot ziens in mijn schoonheidssalon 
Danielle Hamelink 
Zaanstraat 27 
5626 DA Eindhoven 
Tel. 040-8482878 
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Huiszwaluwen in Acht 
 
 
Wellicht kent u die kleine 
behendige vogeltjes,  de 
huiszwaluwen?  
 

Deze luchtacrobaten van nauwelijks 14 cm groot met een korte licht 
gevorkte staart zijn, meestal in groepjes, veel in de lucht waar ze 
duizenden insecten, waaronder veel muggen, vangen. 
Ze hebben een  blauwzwarte kruin, rug en staart  met een krijtwitte 
stuit en een witte keel en onderzijde. De witte stuit is een makkelijk 
herkenningspunt in de lucht. 
 
Huiszwaluwen broeden in van klei gemetselde bolvormige nesten die 
bij voorkeur onder witte (lichte) dakgoten of overstekken van huizen 
worden gebouwd. Ze brengen 4-5 jongen groot en hebben vaak 2, 
soms 3 broedsels per zomer. Als er jongen zijn vliegen de ouders af 
en aan om de jonge vogels van voedsel te voorzien, tot wel 800 
vluchten per dag.  
In augustus verzamelen de vogels zich en vertrekken in september 
naar Afrika waar ze overwinteren om in april weer terug te keren.  
 
Helaas staat de huiszwaluw op de rode lijst van bedreigde diersoorten 
en wist u dat in Eindhoven nog maar 2 populaties van deze grappige 
actieve vogeltjes aanwezig zijn? Eén van deze populaties is aanwezig 
in Acht met name in Waalstraat, Rijnstraat, Scheldestraat en 
Amerlaan. De huiszwaluwen bouwen de nesten van de klei uit de 
omgeving b.v. het dierenparkje aan de Rijnstraat. Echter, de aantallen 
broedvogels lopen nog steeds achteruit en het zou heel erg jammer 
zijn als de huiszwaluw uit het straatbeeld van Acht zou verdwijnen.  
 
Om nu de bestaande populatie huiszwaluwen vanaf het komende 
voorjaar te versterken willen wij graag extra kunstnestkasten  plaatsen 
en het zou heel fijn zijn als meerdere bewoners in Acht bereid zijn een 
nestkast op te (laten) hangen. Deze nesten worden gratis verstrekt. 
Omdat huiszwaluwen kolonievogels zijn  en wij vanuit de bestaande 
populatie de groep willen versterken gaat de voorkeur in eerste 
instantie uit naar huizen in de omgeving van Waalstraat, Rijnstraat, 
Scheldelaan en Amerlaan. Het gaat om hele kunstnesten in 
combinatie met halve kunstnesten, de laatste om de vogels te 
stimuleren zelf te metselen en het werk af te maken. 
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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 
 e-mail: g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl 
 www.gpkunststofkozijnen.nl 
  
 VKG KEUR 

mailto:g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
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Te huur: 4 pers. 
Appartement Oostenrijk 
Salzburgerland Wagrain. 
Voor zomer en winter 040 
2621507 of 06  48016628 

Huiszwaluwen  
(vervolg van blz. 37) 

 
 

De huiszwaluwen geven weinig overlast en 
u krijgt er vrolijk kwetterende, bezige 
vogeltjes in de nabijheid van uw woning 
voor terug.  
 
 

Het is natuurlijk wel zo dat de muur en mogelijk ook de stoep of het 
terras enigszins bevuild worden, maar dat is na het broedseizoen 
eenvoudig te verwijderen met een hogedrukspuit en het terras kan 
beschermd worden door een smal plankje onder (+/- 50 cm) de 
nestkasten aan te brengen.  
 
Hebt u interesse of wilt u meer weten over het aanbrengen van 
nestkasten voor huiszwaluwen neem dan contact op met: 
Frans Hijnen of Harrie van der Leij 
e-mail Frans: fhijnen@gmail.com 

Zanggroep Dississit is dringend 
op zoek naar een toetsenist. 
Interesse: mail naar:  

voorzitter@dississit.info 

Te koop: Honing van 
bijen uit Acht.  
J. van Nisterode, 
Schipbeekstraat 16, tel. 
040 2621507 of 06 48016628 

mailto:fhijnen@gmail.com
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Voor al uw opleidingen zoals: 
* 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 
B.T.W nr:1611.67.287.B.01 
Bank ABN: 89.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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Achtse Belangen 
Bert Wolters, voorzitter 

 
Op 6 december jl. heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten tot 
opheffing van o.a. de Dorpsraad Acht. De partijen die dit besluit 
namen waren: PvdA, VVD, D66, Groen Links, SP, en TROTS op 
Nederland.  
 
De Dorpsraad is op 9 juni 2010 gekozen met een opkomstpercentage 
van 57%. (3 maart 2010 is de huidige gemeenteraad gekozen door 
slechts 43,5%). Vervolgens werd de Dorpsraad op 7 september 2010 
door burgemeester van Gijzel beëdigd en geïnstalleerd. In zijn 
toespraak heeft de burgemeester de Dorpsraad geprezen voor het 
goede werk dat zij al vele jaren voor de Achtse gemeenschap doet. 
Géén woord over plannen tot een mogelijke opheffing van de raad.  
 
Het bestuur van Achtse Belangen is van mening dat dit besluit tot 
opheffing onrechtmatig is omdat: 

a. hiermee de wil van de Achtse bevolking terzijde wordt geschoven! 

b. de raad is beëdigd én geïnstalleerd voor een periode van 4 jaar! 

c. de raad volgens het Staats- en Bestuursrecht alléén opgeheven 

mag worden als daar gegronde reden voor zijn! 
De opgegeven reden in het raadsvoorstel, bezuiniging, niet juist is en 
dus géén gegronde reden kán zijn. 
 
De Dorpsraad Acht heeft aangeboden al haar wettelijk toekomende 
financiële ondersteuning inclusief de ambtelijk secretaris in te leveren 
met als enige voorwaarde: Behoud van het “gekwalificeerd 
adviesrecht”. Dat is door B&W afgewezen. 
 
Het gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat de gemeente tot 1 januari 
2012 wettelijk verplicht was om alle plannen voor Acht voor advies 
aan de Dorpsraad voor te leggen, zodat die de gevolgen voor de 
Achtse gemeenschap kon beoordelen en zonodig wijzigingen kon 
voorstellen.  
Bij afwijzing van de Dorpsraad adviezen waren B&W verplicht te 
motiveren waarom zij deze niet zou opvolgen. 
De Dorpsraad neemt haar mandaat van de kiezer wel serieus en gaat 
verder om de Achtse belangen te behartigen.  
Wilt u dat steunen, word óf blijf lid van Achtse Belangen voor slechts 
 € 10,- per jaar (zie onze advertentie in dit blad) 
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FEBRUARI 2012 
 
2    Restafval (grijzebak) 
9  GFT (groenebak) 
10  Kijk op Acht 1 
11  SJB kinderdisco 
13  Oudpapier 
16  Restafval (grijzebak) 
18-21  Carnaval 
19  Achtse carnavals optocht 
19-20  Carnaval in het dorpshuis 
21  Boerenbruiloft van Acht, 
  naar centrum Eindhoven) 
23  GFT (groenebak) 
27  Oudpapier 
 

 

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: circa1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, Roerstraat 22 
 
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@acht.nl 
Advertenties: advertentie@acht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 22 maart 
Kijk op Acht verschijnt weer op 5 april 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede 
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO 601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht 

 

MAART 2012 
 
1   Restafval (grijzebak) 
8    GFT (groenebak) 
12  Oudpapier 
15  Restafval (grijzebak) 
16  Oudpapier 
22  Sluitingsdatum copij 
22  GFT (groenebak) 
26  Oudpapier 
29  Restafval (grijzebak) 
 

APRIL 2012 
5   Kijk op Acht 2 
5   GFT (groenebak) 
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