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Juni - Juli - Augustus - September 
 
 

Jubileum Wagenspel ook in Acht 
 

Achtse Vrouwen Vereniging 75 jaar 
 

Na de zomer: kermis met rommelmarkt! 
 

Afscheidsconcert en doorstart DRUMFANFARE  
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Van de redactie ‘Ge hurt-er bij’ 
 
 
‘Ge hurt-er bij’ betekent in het algemeen beschaafd plat Achts 

(ABPA): ‘je hoort bij ons, je maakt deel uit van onze groep, onze 

familie, ons dorp’. Onlangs werd dit prachtig verwoord en gezongen 

door de Achtse Revue, voor een dierbare dorpsgenoot.  

 

Dat ‘algemeen beschaafd plat Achts’ dateert uit de tijd dat Acht nog 

een petieterig klein dorp was en Eindhoven nog echt stadse allure 

had. Aan Achtenaren die zich in de stad waagden stelde men de 

retorische vraag ‘Witte – gij – wah-de helft - van - 8 is?’  

(ABN spraken ze in ‘de stad’ dus evenmin….) 

 

 ”Jazeker” antwoordden wij op onze eigen bescheiden en toch ook 

trotse wijze, “dat is 4!”  

We hadden op onze lagere school immers verdomd goed leren 

rekenen en waren eigenlijk verbaasd over zo’n domme vraag.  

 

‘Mwu, wah - zeg - de?” vroeg de stadsfrats “Oh sorry, ik antwoordde in 

ons algemeen beschaafd plat Achts dat het antwoord op uw  

vraag 4 is.” De stadsfratsen lagen nu dubbel van het lachen en riepen 

in koor “Neeeeee, de helft van 8 is boere”.  

Nou, dat wisten wij natuurlijk allang, want iedereen in de klas had een 

vriendje of vriendinnetje van de boerderij. Dus dan kwam je al snel tot 

de conclusie dat de helft van Acht uit hardwerkende boeren bestond. 

Voorzichtig boden de Achternaren een bijles rekenen aan van onze 

hoofdmeester of juffrouw Carrenbrock.  

 

Enfin, het is allemaal goed gekomen. Vandaag de dag is er geen 

verschil meer tussen boeren, burgers en buitenlui. Gelukkig maar, 

want in het algemeen was de vraag ‘Witte gij wat de helft van 8 is’ de 

inleiding van een potje akelig en gemeen pesten.  

 

De uitspraak ‘ge hurt-er bij’ geldt nu voor iedereen in Acht.  

Da’s mooi. 

We wensen u een fijne zomer!  
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“Drumfanfare”  
Acht stopt!  

MAAR… 
 
Op donderdagavond 6 juni 2013 heeft de ledenvergadering van 
Drumfanfare Acht, tijdens een moeilijke en emotionele bijeenkomst, 
besloten om op korte termijn niet verder te gaan als Drumfanfare.  
De afgelopen jaren is, ondanks vele initiatieven, het ledental van de 
vereniging enorm teruggelopen. De ledenkrimp, en in mindere mate 
financiële redenen, zijn de belangrijkste redenen voor dit besluit.  
 
De afgelopen 45 jaar hebben we heel veel muzikanten zien komen  
en gaan. Velen hebben er vele jaren een geweldige hobby gevonden. 
Vanaf de oprichting heeft onze vereniging zich altijd nauw verwant 
gevoeld met Acht. Als we gevraagd werden om een festiviteit 
muzikaal op te luisteren gaven we hier altijd met veel plezier gehoor 
aan. Dit hadden we nooit zo lang vol kunnen houden zonder uw 
enthousiaste reacties bij optredens en uw financiële steun tijdens 
onze donateursactie. Namens alle leden spreken wij hiervoor onze 
dank uit.  
 
MAAR.... !!!! 
Een aantal leden gaat een verandering maken naar een nieuw 
muziekgezelschap op Acht, met een ander repertoire. Hoe, dat zal in 
de komende maanden duidelijk worden. Tot die tijd blijven we nog 
gewoon even Drumfanfare Acht. Het is wel de bedoeling om de 
muzikale ondersteuning, waar mogelijk bij enkele festiviteiten in Acht 
te blijven doen. En ook de kerstbomenverkoop gaat gewoon door. 
 
Wij hopen in de eerstvolgende “Kijk op Acht” meer informatie te 
kunnen geven. 
 
Voor het zover is willen we ons graag nog één laatste keer als 
drumfanfare muzikaal in Acht laten zien en horen.  
 
Op zondagmiddag 23 juni zullen we, na een laatste korte rondgang 
door Acht, nog een laatste concert geven op de kiosk in Acht. 
Namens Drumfanfare Acht nodig ik u allen hiervoor van harte uit. 
 
Bestuur Drumfanfare Acht 
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Stichting Jeugdbelangen 

 

 
14 september Disco 
Voor alle kinderen uit  
groep 7 en 8 en uit de eerste en 
tweede klas van de middelbare 
school, die van dansen, swingen 
en gezellig kletsen houden is er 
een disco. 
 
In het Dorpshuis van  
20.00 uur tot 22.00 uur  
met muziek van drive-in disco van Jordy en Koen.  
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. 
 
Entree € 2,00 
Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 1x snoep voor € 5,00.  
(geldig bij elke disco) 
Datum volgende disco: 5 oktober 

 
 

Kom bij de CreaKidsClub Acht! 
Wij zijn een club waar je gezellig met andere kinderen kunt knutselen. 
De club is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en wordt op maandagavond 
gehouden van 18.30 uur tot 20.00 uur, 15x per seizoen, in het 
Dorpshuis. De kosten hiervoor zijn € 30,-.  
 
Wat doen we komend jaar: vriendenavonden. 
Je mag als lid een vriendje of vriendinnetje uitnodigen. Zij mogen dan 
tegen een kleine vergoeding een aantal werkstukjes maken.  
Wat we op die avond gaan doen, maken we vooraf bekend.  
 
Keuze werkstukken: 
Heb je een leuk idee of wil je een bepaalde techniek leren  
(bijv. breien, emailleren of figuurzagen), dan kun je dit kenbaar maken 
aan het begin van het seizoen. Samen kijken we dan wat mogelijk is.  
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Stichting Jeugdbelangen 
(vervolg) 

 

 
Dus voor een deel bepaal je zelf wat je dit seizoen gaat maken. 
 
Wat gaan we komend seizoen zeker maken: 
 

 Een (sleutel)hanger van diverse materialen om je tas, jas 
of riem mee op te pimpen;  

 Je eigen T-shirt of; 
 Bijvoorbeeld schoenen nog mooier maken van natuurlijk 

materiaal; 
 Een skelet, vleermuis of fantasiedier maken. 
 

Heb je interesse, geef je dan op bij  
Marlies van der Heijden, Amerlaan 14, tel:. 040 - 262 16 26 
(marliesvanderheijden@chello.nl). 
 
Vermeld je naam, adres, tel nummer, geboortedatum en e-mail adres. 
 
We zien jullie graag in september! 
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Gouden Jubileum Wagenspel  
van het Ariëns Toneel 

 
Op 15 juni gaat het traditionele Wagenspel van Ariëns Toneel voor de 

vijftigste keer in première.  

 

Voorstellingen in de wijken 

Op de bekende ‘platte kar’ zullen we ook dit jaar weer in vele wijken in 

Eindhoven opduiken voor een optreden van ongeveer een half uur. 

Onder regie van Anemoon Langenhof zal dit jaar een speciaal voor de 

gelegenheid geschreven stuk van Jan Smeets ten tonele worden 

gevoerd. De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden.  

Om nog meer mensen en wijken te bereiken voor deze vijftigste 

voorstellingreeks is het aantal voorstellingen fors uitgebreid.  

Kijk op www.arienstoneel.nl voor plaatsen en tijden. 

 

Optreden in Acht van het Ariëns Toneel : 

Dinsdag 25 juni 2013 om 22.00 uur,  
bij de Kiosk op het Dorpsplein. 
De toegang is gratis. 
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Antoniushuis Acht 
 

 

Wist u dat u bij het Antoniushuis maaltijden kunt bestellen en dat deze 
dan op doordeweekse dagen bij u thuis worden bezorgd. 
U mag ook gezellig in ons restaurant komen eten. 
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en een toetje. 
Het is een 2 keuze menu. 
En dat voor de prijs van € 8,00 

We zoeken vanaf eind juli nog een chauffeur om op dinsdag de 
maaltijden te bezorgen. 
Het is op vrijwillige basis tegen kilometervergoeding. 
U kunt zich melden bij de receptie van Antoniushuis. 
Tel. 040 – 2621265 
Of vragen naar Franka Lutters 

Samen sterk voor een groener Woensel 
 

 Het idee achter Groen Zonnig Woensel is hetzelfde als 
 van het gelijknamige burgerinitiatief in Houten:  
de aanschaf van zonnepanelen laagdrempelig maken.  Dit initiatief 
werd in 2011 opgezet door Houtenaar Wilko Kistemaker. Samen met 
wijkgenoten en een lokale leverancier besloot hij om zoveel mogelijk 
inwoners te interesseren voor zonnepanelen en zo bij te dragen aan 
een duurzame toekomst. Vanuit Woensel zal bewoner Martin van de 
Goor een lokaal aanspreekpunt zijn.  
 
Informatieavond op 3 september 
Op 3 september  a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd in 
het Dorpshuis in Acht. Er zal gesproken worden over de werking, 
plaatsing, kosten en besparingen van zonnepanelen en zonneboilers, 
en over de aanpak, het maatwerkadvies en de groepskorting. 
Sprekers zijn Wilko Kistemaker, Martin van de Goor en Nick 
Verstappen van A.J. Loots, lokale leverancier van zonnepanelen.  
Aanvang 19.30 tot ca. 21.45 uur.  
Aanmelden kan via de website: www.groenzonnigwoensel.nl  
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Superfoods, handige apps,  
Sonja Bakker of Dr. Frank? 

 
Wat weet jij van superfoods, handige apps, diëten volgens ‘goeroes’ 

zoals Atkins, Sonja Bakker of dr. Frank? 

 

Superfoods zoals Quinoa en chiazaad Quinoa (moeder aller granen) 

is een super eiwitbron en bevat meer eiwitten dan alle andere 

graansoorten zoals rijst en pasta. De eiwitten uit quinoa worden, net 

zoals eiwitten uit eieren, goed opgenomen door ons lichaam en 

zorgen voor een enorme verzadiging. 

 

Chiazaad is pas de laatste jaren bekend en populair geworden in 

Europa. Tot die tijd werd het alleen in Midden Amerika gegeten. 

Voordat de voedselautoriteit een nieuw voedingsmiddel goedkeurt 

duurt het jaren! Dat is dus de reden dat de Europese Unie pas in 2009 

de consumptie van chiazaad heeft goedgekeurd! Chiazaad neemt 

heel veel vocht op en geeft een verzadigd gevoel. Naast dit verzadigd 

gevoel heeft het ook een laag gehalte aan koolhydraten waardoor 

insulinepieken worden voorkomen. Bovendien bevat chiazaad 6 x 

meer calcium dan een beker melk. Dus als je af wil vallen heb je met 

quinoa en chiazaad gezonde hulpmiddelen in handen!  

 

De naam zegt het al, de handige apps! Deze apps kunnen je goed 

helpen. De gratis Slim Koken-app en de Balansdag-App van het 

Voedingscentrum maken het je gemakkelijk om iets lekkers van een 

overgebleven kliekje te maken of ideeën op te doen voor een gezonde 

maaltijd. Dieetgoeroes zoals onder andere Montignac, Adkins, Dr. 

Frank, Sonja Bakker, Cambridge etc. geven aan dat elk dieet tijdelijk 

is! Het enige wat tijdens zo’n dieet telt is een snel resultaat. Bespaar 

jezelf deze worsteling met eten en geef jezelf de tijd om andere, 

gezonde en duurzame eetgewoontes aan te leren.  

Het aanpassen van je levensstijl en het aanleren van een nieuw 

voedingspatroon gaat niet vanzelf. Dit vraagt tijd, energie en 

doorzettingsvermogen. ‘Lijnen met Will’ begeleidt je intensief bij dit 

traject. Als beloning heb je aan het einde je ideale gewicht en dankzij 

je nieuwe leef- en eetpatroon ben je verlost van het eeuwige diëten. 

Meer informatie: 040 – 262 36 48 
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Nieuwe saamhorigheid 
 

 

Door het sluiten en fuseren van al vele kerken, is het kerkbezoek 

drastisch teruggelopen. Voor velen onder ons een zware beproeving. 

Echter, het was een voor het Bisdom onoverkomelijke beslissing. 

 

Nieuwe gezichten in Acht 

Onlangs is de Verrijzeniskerk (Achtse Barrier) gesloten.  

De Kerk St. Antonius Abt is open gebleven voor zowel de eigen 

kerkgangers als die van de Achtse Barrier en Blixembosch. 

Voor de Achtenaren was deze overgang misschien wel een beetje 

moeilijk. Veel nieuwe gezichten. 

 

Maar vooral het wennen aan een geheel nieuw kerkbestuur. 

We moesten min of meer onze identiteit prijs geven, een 

zwaarwegend iets voor de dorpsbewoners. Dit ging niet gemakkelijk. 

Door een goed, open gesprek met leden van het nieuwe kerkbestuur 

zijn we samen op de goede weg, we zullen er uit komen.  

 

Mede-parochianen 

De nieuwe gezichten zoals gezegd, zijn nu onze medeparochianen en 

we leren elkaar steeds beter kennen. Vooral na de zondagse 

kerkdienst in de parochiezaal, met een kop koffie of thee is het heel 

gezellig. Ook de beide koren, zowel het gemengd koor en het 

Gregoriaans koor zijn uitgebreid.  

Het jongerenkoor heeft ook zijn repetitieplek in Acht gevonden.  

Ook hier proef je de saamhorigheid.  

 

Kortom, we gaan er met zijn allen iets moois van maken. 

 

Albert Verdonk 

Een betrokken parochiaan uit Acht 

Reactie: m.verdonkvan.leest@hetnet.nl 
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 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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Nieuwe voorstelling  
“Onder ’t sterrenblinken” 

 

Begin dit jaar zijn we bij de Achtse Revue gestart met de 

voorbereidingen voor de nieuwe productie “Onder ’t sterrenblinken”.  

 

De voorbereidingen zullen dit jaar anders verlopen, omdat ons op 28 

mei jongstleden het bericht bereikte dat Theo van Nistelrode die 

ochtend was overleden. Onze Theo is zijn gehele lidmaatschap de 

drijvende kracht geweest achter onze prachtige decors. Als een 

generaal stuurde hij zijn manschappen de goede richting uit. Als 

speler heeft hij wellicht ook u meerdere malen laten lachen. Hij wist 

ons regelmatig te verrassen met zijn creatieve invullingen. We zullen 

Theo met al zijn enthousiasme en gedrevenheid, maar bovenal als 

vriend, enorm missen.  

 

Om Theo te eren gaan wij er met zijn alle 110% voor om dit jaar een 

mooie voorstellingen op de planken te brengen. Dit doen wij onder 

regie van Janneke Houwaard, een jonge enthousiaste regisseur.  

De tekst van het stuk is speciaal voor ons geschreven door  

Michelle van Daalhoff. Een hilarisch kerstdiner met diverse 

uitgesproken gasten zal u een avond vol spanning en humor 

bezorgen.  

 

Voorstellingen eind dit jaar 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van onze uitvoeringen op 
22, 23, 24, 30 november en 1 december.  
 
Zaterdag 23 november is een besloten avond  
voor onze vrienden en sponsoren. Ook u kunt 
daar onderdeel van uitmaken.  
 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 
graag naar www.achtserevue.nl.  
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Dorpsraad Acht 
 
 
Dorpsgenoten, 
 
Het is alweer zo’n jaar geleden dat aan u door middel van het 
verspreiden van een algemene brief is gevraagd om aan te geven  
wat de Dorpsraad voor u kon betekenen.  
Dat heeft een aantal reacties opgeleverd die vervolgens behandeld 
zijn in de daarop volgende openbare dorpraadsvergaderingen.  
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet al uw vragen ook tot  
de gewenste oplossingen hebben geleid, maar een aantal daarvan 
zeker wel. 
 
Hebt u wensen of vragen? 
Thans vragen wij u opnieuw, maar dan via dit bericht in “Kijk op 
Acht”om aan te geven, of er onderwerpen zijn waarin de Dorpsraad 
Acht wellicht een oplossing kan bieden. 
Zo ja, schroom dan niet om dat aan ons kenbaar te maken. 
 
Subsidiemogelijkheden 
Een tweede aspect waar wij uw aandacht voor vragen is het  
volgende: Sinds 1 januari 2013 is de subsidieverstrekking voor 
algemene activiteiten in Acht gedelegeerd aan de Dorpsraad.  
Dit houdt in, dat u bij de Dorpsraad uw subsidieverzoek dient in te 
dienen. De aanvrager kan zowel een individu als een organisatie zijn. 
 
Let wel, het moet dan gaan over te ondernemen activiteiten waaraan 
in principe iedere Achtenaar kan deelnemen. 
Voor het verstrekken van subsidie aan “doelgroepen” is de Dorpsraad 
niet bevoegd. 
 
Voor contact voor beide onderwerpen kunt u mailen aan 
dorpsraad@acht.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Dorpsraad Acht. 
 
Ton van der Heijden (voorzitter) 
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‘Drie dagen vertier in kerkdorp Acht’ 
 
 
Acht staat op 30, 31 augustus en 1 september weer in het teken van 

de Nostalgische kermis. 

Ook dit jaar proberen wij met extra inspanningen u een paar 

onvergetelijke dagen te bezorgen.  

Het evenemententerrein, gelegen aan de Merwedestraat - Volkerak, 

zal omgetoverd worden tot een groot vermaak centrum voor groot en 

klein.  

Botsauto’s, draaimolen, spin, rups, zweefmolen en diverse andere 

attracties en ook optredens in en om de feesttent dragen bij om er 

weer een echt feestweekend van te maken.  

 

Kermis commissie Acht 
Meer informatie:  
Kijk op www.acht.nl of op Facebook: kermis.Acht 
 
Vrijdag 30 augustus  

 
Kermis vanaf 15.30 tot 24.00 uur geopend.  
In de feesttent draaien de DJ´s van Soundwaveproductions 
vanaf 20.00 uur. 

 
Zaterdag 31 augustus  

 
Kermis vanaf 13.30 tot 24.00 uur geopend. 
In de feesttent is er vanaf 20.00 uur live muziek. 
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‘Drie dagen vertier in kerkdorp Acht’ 
 
 
Zondag 1 september 

 
Kermis vanaf 13.30 tot 23.00 uur geopend. 
Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor  
jong en oud.  
 
Zondagmiddag-programma 
 
’s Middags bent u van harte uitgenodigd in de feesttent waar 
Holland party on Tour show hun intrede doen met diversen live 
optredens van Eric Baghuis – Jim ter Meulen – Danny Canters 
en ………….  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondagavond-programma 
 
Het feestgedruis zal door de DJ’s van Soundwaveproductions 
afgesloten worden. Hopelijk kan en zal iedereen dan terugkijken 
op een geslaagd en gezellig weekend “ OP ACHT”. 

 
Rommelmarkt 

Zondag 1 september 
 
Van 12.00 tot 17.00 uur is er een grote rommelmarkt waar men 
te kust en te keur kan rondneuzen en het nodige kan kopen. 
 
Kraam huren: 
1 kraam (2 meter breed): 12.50 euro 
2 kramen (4 meter breed ): 22.50 euro 
Reserveren kan tot 19 augustus 2013. Vol is vol! 
Meer informatie: 
Bel Inge 06 21 88 44 39 of Kim 06 13 28 85 08, 
of stuur een e-mail naar: ingewithagen@hotmail.com 
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Achtse Vrouwen Vereniging: 75 jaar!! 
Interview met penningmeester Elly Teurlincx 
 

Ter gelegenheid van dit jubileum spraken we met penningmeester Elly 

Teurlincx. In 1938 werd de KAV opgericht, de eerste voorloper van de 

AVV (Achtse Vrouwen Vereniging). Men wilde zo de boerenvrouwen 

bereiken die ‘anders de deur niet uit kwamen’.  

Er was een overkoepelende organisatie voor heel Zuid Nederland 

waar een deel van het lidmaatschapsgeld naar toe ging. 

Toen bleek dat de vereniging daar ‘niks voor terug kreeg’ besloten de 

vrouwen in 2000 om de AVV op te richten in haar huidige vorm.  

 

75 jarig bestaan vieren? 

Dit keer hield AVV geen receptie of feestavond. “We hebben gekozen 

voor een dagtocht voor de leden, aangeboden door de vereniging”, 

vertelt Elly. ”Op 28 mei zijn we ’s morgens vertrokken naar Hoorn, 

Medemblik en Enkhuizen. Met de bus en inclusief koffietafel en diner. 

Het was een geslaagde dag met mooi weer. Bijna alle leden waren 

erbij!” 

 

AVV heeft inmiddels 50 leden. Helaas loopt het aantal leden wel wat 

terug zegt Elly. “We zijn een vereniging die allerlei activiteiten 

organiseert, voor de gezelligheid. Een greep uit ons programma: 

Moederdagviering, 1x per jaar een dagtocht, 1x per maand een  

thema-avond en 7x per jaar een kienavond” .  

 

Oproep 

We willen er heel graag vrouwen bij! “Voor 23 euro ben je al lid van de 

AVV”, zegt Elly. Je mag je zus of vriendin meenemen. Er is geen 

leeftijdsgrens. We krijgen nog aanmeldingen maar er is plaats voor 

meer. Het langst lid is mevr. Ebben, die al 53 jaar lid is. Het laatste lid 

heeft zich vorig jaar aangemeld.  

 

Vroeger moest je nog een binding met Acht hebben om lid te kunnen 

worden, maar tegenwoordig kunnen alle vrouwen lid worden. 

“Iedereen is welkom”, zegt Elly 
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Meepraten over het jaarprogramma 

In januari houdt AVV altijd een jaarvergadering. Elly vertelt wat er dan 

zoal op de agenda staat: “De financiële zaken worden besproken, het 

jaarprogramma en de onderwerpen voor de thema-avonden worden 

bepaald. Iedereen kan dan aanschuiven en meepraten”. 

 

Hieronder het programma van de AVV voor de rest van het jaar: 

 10 sept. Openingsavond naseizoen en een leuk spel 

 01 okt. Kienen 

 15 okt. Thema-avond Osteoporose 

 29 okt. Kienen 

 12 nov.  Sjoelen 

 26 nov. Kienen 

 03 dec. Thema-avond Knutselen 

 17 dec. Kerstviering 

Alle activiteiten vinden plaats in het Dorpshuis. 

De avonden beginnen om 19.30 uur. 

 

Interesse? 
Vrouwen die zich willen aanmelden of een keer willen komen kijken 
kunnen contact op nemen met  
Betsie Swinkels, secretaresse.  
Haar telefoonnummer is 040 - 262 42 69.  
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Nieuws van Hart voor Acht 
 
 
 
 

Bel 112 als elke seconde telt! 
Als u ziet dat iemand getroffen wordt door hartfalen, zoals een 
hartstilstand, dan is hulp direct nodig. Zo snel als het kan moet dit 
gemeld worden aan de hulpdiensten zodat zij direct uit kunnen 
rukken. Er is maar één telefoonnummer wat u dan moet bellen: 112! 
 
Als stichting Hart voor Acht krijgen we regelmatig de vraag of wij dan 
niet gebeld moeten worden om snel hulp te komen bieden als iemand 
in Acht een hartstilstand krijgt. Nee hoor, u moet altijd en alleen bellen 
naar 112 en doorgeven dat het om een hartprobleem gaat. Het is 
helemaal fijn als u door kunt geven dat er zelfs sprake is van een 
reanimatie. In dat geval alarmeert de meldkamer direct twee 
ambulances en de brandweer. Vervolgens zal de meldkamer 
burgerhulpverleners in de directe omgeving van het slachtoffer (in 
Acht vrijwilligers van Hart voor Acht) oproepen via een zogenaamd 
sms-systeem. Acht heeft inmiddels 130 burgerhulpverleners die 
opgeleid zijn.  
 
Onze dorpsgenoten weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand 
(reanimeren!) en zij brengen een apparaat ter plaatse, de AED. Met 
dit apparaat is het mogelijk om in gevallen waarbij het hart zeer snel te 
keer gaat, een schok te geven zodat het hart weer normaal gaat 
kloppen. Tenminste, in een aantal gevallen lukt dat maar helaas zeer 
zeker niet altijd. 
Dus, krijgt er iemand in uw omgeving in Acht of ergens anders een 
hartprobleem, bel dan altijd 112! 
 
Hoe worden de vrijwilligers van Hart voor Acht opgeroepen? 
Zoals hierboven staat beschreven worden onze vrijwilligers 
gealarmeerd door een sms-systeem. Het bedrijf dat hier voor zorgt 
heet HartslagNu. 
Binnen een afstand van 1000 meter van het adres van het slachtoffer 
wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners (vrijwilligers) 
van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het 
dichtst in de buurt van het slachtoffer is. Van deze 30 mensen wordt 
1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd om direct te starten 
met reanimeren en 2/3 deel krijgt de oproep om een AED op te halen 
en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. 
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HT RAAMDECORATIE 
 

Gordijnen, Binnenzonwering, Insectenwering, Woningstoffering 
vrijblijvende offerte met stalen aan huis 

wij plaatsen ook bestaande binnenzonwering & gordijnen 
 

www.htraamdecoratie.nl 
Tel: 06-49 30 93 55 

De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: Gesloten 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

http://www.htraamdecoratie.nl
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 Nieuws van Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Het systeem gaat uit van de beschikbaarheid zoals die door de 
vrijwilligers zelf is opgegeven. Dit betekent dat het erg belangrijk is om 
de juiste beschikbaarheid op te geven. Als iemand heeft ingevuld dat 
hij altijd beschikbaar is, maar op maandag, dinsdag en woensdag 
werkt hij bijvoorbeeld buiten de stad, zal deze persoon toch 
opgeroepen worden op dat moment. En helaas zal dan iemand die 
wel beschikbaar is, dus dan niet opgeroepen worden omdat er nooit 
meer dan 30 opgeleide mensen worden gealarmeerd. Als veel 
vrijwilligers hun beschikbaarheid niet goed hebben ingevuld, kan het 
zijn dat er dus te weinig mensen komen als de nood daar is. Zorg dus 
alsjeblieft voor het juist invullen van uw beschikbaarheid. Wij willen u 
hierbij graag helpen. 
 
Stichting Hart voor Acht is voortaan lokaal beheerder van 
HartslagNu! 
Enige tijd geleden hebben we als stichting Hart voor Acht bij het 
bedrijf HartslagNu het verzoek gedaan om op te mogen treden als 
lokaal beheerder. HartslagNu heeft ons verzoek beoordeeld en zij 
heeft geconstateerd dat wij een erg serieuze stichting zijn. Daardoor 
heeft zij aan ons een lokaal beheerder account toegekend. Dit 
betekent dat wij voortaan zelf heel veel zaken bij kunnen houden in 
het systeem en ook zelf wijzigingen aan kunnen brengen. Zo zorgen 
wij er voortaan zelf voor dat iedereen die bij ons is opgeleid, in het 
bestand van HartslagNu wordt opgenomen. Ook brengen wij de 
wijziging aan van de datum als er weer een herhalingscursus is 
geweest. 
Natuurlijk kunnen onze vrijwilligers zelf ook in het bestand inloggen 
om wijzigingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van 
de beschikbaarheid. Bij de aanmelding ontvangt men immers een 
persoonlijke code om in te loggen. 
Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn dat we voortaan op mogen 
treden als lokaal beheerder van HartslagNu. 
 
Namens Stichting Hart voor Acht,  
Paul van Dooren – bestuurslid technische zaken 
 
Nieuwsgierig en / of wilt u ook vrijwilliger worden? Neem gerust eens 
contact met ons op via info@hartvooracht.nl of kijk op 
www.hartvooracht.nl. 
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Ensemble Classique 
 

 
 

Velen in Acht weten niet dat er in ons Dorpshuis om de week op 
vrijdagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur muziek gemaakt wordt. En 
hoe zou u dat ook moeten weten?  
Ja, toevallig als u langs ons Dorpshuis loopt en een paar klanken 
opvangt van het muziekstuk dat we op dat moment zo mooi mogelijk 
proberen te spelen. Staat u dan even stil en vraagt u zich af wat daar 
binnen gebeurt? Ik denk het niet! 
Daarom wil ik u graag vertellen wie wij zijn.  
 
Klassieke muziek 
Ons orkest speelt, zoals u in de naam al leest, klassieke muziek. 
Slechts 3 leden wonen op Acht, de andere leden komen vanuit 
Eindhoven en omstreken. Het ensemble is eigenlijk te klein om 
onszelf de naam symfonieorkest te geven. 
De blazersgroep is redelijk vertegenwoordigd, alhoewel enkelen toch 
alleen hun partij moeten blazen. Bij de strijkers hebben we nog een 
aantal musici nodig, zoals cellisten, altviolisten en violisten.  
Misschien is de vrijdagmiddag voor u juist een mooi moment om met 
deze groep mensen op zo'n fijne manier muziek te gaan maken. 
Zeker onder leiding van een dirigent met zo veel ervaring in dirigeren, 
maar ook met een fabelachtig inzicht in de mogelijkheden van dit 
orkest. 
 
Meedoen?  
Bespeelt u een instrument en lijkt het u leuk om met ons muziek te 
gaan maken, loop dan eens op een vrijdagmiddag binnen of bezoek 
onze website met alle nodige informatie: 
www.ensembleclassique.nl  
 
We maken het voor u heel gemakkelijk, want op vrijdagmiddag 28 juni 
2013 geven wij een openbare repetitie in ons dorpshuis op Acht van 
14.00 uur tot 16.00 uur. U bent zeer welkom!! 
Bent u al enthousiast? Prima, aarzel niet, ga het gewoon doen! 
 
Namens leden van Ensemble Classique,  
Nel Keuning  
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Advocatenkantoor  
Brabantse Meesters 

 
Praktisch, dynamisch & betaalbaar 
 
Heeft u een arbeidsconflict? Gaat u scheiden? Heeft u een 
bestuursrechtelijke vraag? De advocaten van Brabantse Meesters 
bieden betaalbare juridische dienstverlening van niveau.  
Voor particulieren, MKB-ondernemers, woningcorporaties en 
gemeentes. En ze doen meer. 
 
Samenwerking met andere specialisten 
 
De advocaten van Brabantse Meesters hebben ervaren dat een 
juridisch probleem vaak niet op zichzelf staat en dat cliënten soms 
ook op andere gebieden advies kunnen gebruiken. Bij een zoektocht 
naar mogelijke oplossingen telt niet alleen de juridische kant van de 
zaak, maar is er ook oog voor de emotionele en praktische kant. 
Brabantse Meesters werkt daarom niet alleen samen met andere 
mediators en advocaten in Brabant, maar ook met diverse 
specialisten, zoals kindercoaches, gedragsdeskundigen, 
psychologen, re-integratie- en loopbaancoaches, relatiecoaches, 
huisartsen, notarissen, financieel planners, makelaars,  
accountants en belastingadviseurs. 
 
Van echtscheiding tot ruimtelijke ordening 
 
Door de ruime ervaring in personen- en familierecht, jeugdrecht, 
arbeidsrecht, bestuursrecht en algemeen verbintenissenrecht, kunt u 
bij Brabantse Meesters terecht voor vragen over onder andere: 
mediation (bemiddeling), (internationale) echtscheidingen, zorg- en 
contactregeling, alimentatie,arbeidsovereenkomst, 
arbeidsvoorwaarden, ontslagkwesties en andere zakelijke geschillen 
op het gebied van arbeidsrecht.  
 
Daarnaast kunt u terecht voor algemeen bestuursrechtelijke zaken en 
ruimtelijke ordening, zoals voor het opstellen van ruimtelijke 
onderbouwingen en bestemmingsplannen, advies over 
planschadeverzoeken en omgevingsvergunningen en het voeren van 
vooroverleggen met gemeentes over uw uitbreidings- of 
verbouwingsplannen. 
 
(lees verder op de volgende pagina) 
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Advocatenkantoor  
Brabantse Meesters 

(vervolg) 
 
Kosteloos inloopspreekuur 
 
Brabantse Meesters kenmerkt zich door open communicatie, 
betrokkenheid, effectiviteit, maatwerk en daadkrachtig optreden. 
Meedenken is een tweede natuur.  
Wilt u weten of de Brabantse Meesters iets voor u kunnen 
betekenen? Zij zoeken het graag voor u uit. Loop gerust binnen of bel 
van maandag tot en met donderdag tussen 10:00 tot 16:00 uur de 
advieslijn op 040-7600707. Heeft u een korte juridische vraag?  
Kom dan op donderdag tussen 16:30 tot 17:30 uur naar het kosteloos 
inloopspreekuur. Graag vooraf aanmelden. 
 
Meer informatie over de dienstverlening en contactgegevens vindt u 
op www.brabantsemeesters.nl  

Oproep van de redactie! 
 
 
 

Beste Lezers, 
 
Iedere keer als we aan de nieuwe uitgave beginnen is het weer 
spannend of we het blad vol krijgen. Krijgen we genoeg kopij 
aangeleverd? Wie gaan we interviewen?  
 
Tegen de tijd dat het blad naar de drukkerij moet, is Kijk op Acht altijd 
weer goed gevuld. En toch willen we via deze oproep vragen of jullie 
nog leuke ideeën hebben om in te sturen! 
 
Ben je lid van een vereniging of stichting en wil je daar iets over 
vertellen, of weet je iets wat wellicht de moeite waard is om over te 
schrijven: laat het ons weten!  
 
Jullie kunnen mailen naar redactie@acht.nl 
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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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De kerktoren van St. Antonius Abt 
 

Statig rijst de toren van de St. Antonius Abt kerk de lucht 

in.  Voor de een ‘n historisch kenmerkend gebouw van Acht, 

 voor de ander een plek van ontmoeting en bezinning.  

Alle mensen die in een parochie verzameld zijn zorgen ervoor dat het 

gebouw en het kerkhof met zijn historische waarde in stand blijven. 

Samen met de pastoors zorgen zij ook dat er een plaats is en dat er 

activiteiten zijn om samen te doen. Allen geïnspireerd vanuit de Bijbel 

die belangrijke waarden uitdraagt van geloof, hoop en naastenliefde.  

Elkaar ontmoeten betekent ook dat je bereid bent de ander op te 

zoeken, samen te zijn. Een vaste plek en een vast ritme helpen om in 

tijden dat velen een leven hebben met een grote verscheidenheid aan 

activiteiten, tijd voor elkaar vrij te maken. Het is een kostbaar goed 

elkaar te ontmoeten en te inspireren rond de toren. Iedereen zou dit 

moeten koesteren. 

 

Hoe belangrijk dit is blijkt ook uit het nieuwe sociale beleid van de 

Gemeente Eindhoven en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die 

ons allen vroeg of laat zal raken. De WMO regelt dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de 

samenleving. Al of niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. 

Pas als dat niet lukt biedt de Gemeente ondersteuning op het gebied 

van werkeloosheid, ziekte, beperking en schulden. Goede sociale 

contacten en netwerken in de eigen buurt en wijk helpen mensen om 

mee te blijven doen, zorgvragen te beperken, eenzaamheid te 

voorkomen. 

 

In Acht worden de waarden van betrokkenheid op elkaar en 

gemeenschapsgevoel nog zeer door de mensen gedragen. De 

parochie met zijn ontmoetingsmogelijkheden in en rond de kerk blijft 

van groot belang. De vitaliteit en bezieling van een gemeenschap 

wordt mede gedragen door mensen die bereid zijn met elkaar en voor 

elkaar de handen uit de mouwen te steken. Veel leden van de 

parochie doen dat al. Iedereen is van harte welkom mee te doen 

omdat het er toe doet voor nu en straks. 

 

Wim Thuis, vice-voorzitter parochiebestuur St.Petrus Stoel 
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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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Wist u dat…… 
 

 de voetballers van VV Acht op 21 mei paginabreed in de krant 

hebben gestaan? 

 ze dit seizoen mooie resultaten behaald hebben? 

 ze de naam van hun sportpark eer aan gedaan hebben? 

 ze in hun 'Leeuwenkuil' menig tegenstander vermorzeld 

hebben? 

 er in Acht 2 soorten ratten zijn gesignaleerd: bruine en zwarte? 

 de Gemeente daarover op 19 juni een informatieavond hield, in 

samenwerking met de Plagen Preventie Dienst en de 

Dorpsraad? 

 u de informatie over ratten kunt nalezen in een speciale folder? 

 u voor informatie naar het Klantcontactcentrum van de 

Gemeente kunt bellen, tel: 14040? 

 dat telefoonnummer klopt (nee, er hoeft geen 040 voor, en het 

aantal cijfers is correct)! 

 Het verslag t.a.v. het bestemmingsplan om kinderdagopvang te 

realiseren aan de Waalstraat 2a (inloopavond 8 oktober 2012) 

beschikbaar is. 

 de belangrijkste onderwerpen “Looks”, Verkeersafhandeling 

(zoen-en zoefstrook, parkeren) en hangjongeren waren 

 u het hele verslag kunt lezen op de website van Acht: 

www.acht.nl 

 dit plan digitaal beschikbaar is op de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0772.80189-0201  
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Juni 

 21  Uitgave Kijk Op Acht 
 23 Zomermiddag concert 
  Drumfanfare Acht  
 25 Wagenspel 
 24 Dorpsraad 
 27 GFT-afval 

 
Juli  
 1  Oud papier 
 4  Rest afval 
 11 GFT-afval 
 15 Oud papier 
 18 Rest afval 
 25 GFT-afval 
 29 Oud papier  

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: 29 augustus voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 13 september. 
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 

 

Augustus 
1  Rest afval 
8  GFT-afval 
12 Oud papier 
15 Rest afval 
22 GFT-afval 
26 Oud papier 
29 Rest afval 
29 Sluitingsdatum kopij  
  Kijk Op Acht 

 30-31 Nostalgische kermis 
 
September 
 1 Nostalgische kermis 
 1 Rommelmarkt 
 5 GFT-afval 
 9 Oud papier 
 9 Dorpsraad 
 12 Rest afval 
 13 Uitgave Kijk Op Acht 
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