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Van de redactie  
 

 
Uw papieren dorpsblad?! 
 
De ‘nieuwe’ vorm van ons dorpsblad Kijk op Acht die u nu in handen 

hebt bestaat 5 jaar. Een lustrum waar we trots op zijn!  

 

In onze vorige editie meldden we u al dat we dit blad nog altijd met 

veel plezier voor u maken. Bij deze willen we dat wat nuanceren…... 

Nee, niet dat ‘plezier’, maar dat ‘maken’. Want de eerlijkheid gebied te 

zeggen dat wij – uw redactie – niet zo veel ‘maken’, want beste 8-se 

lezer, 8-se vereniging en beste adverteerder, dat doet u! 

Wij plaatsen immers wat u ons toestuurt. En ja, natuurlijk zetten wij 

daar als redactie een inleidinkje of een koptekstje bij om uw bericht 

nog duidelijker te maken voor de lezers, maar daar blijft het bij.  

 

We krijgen nog altijd veel positieve reacties over dit ‘papieren’ dorps-

blad. We horen dat van de bezorgers (dank!) en we hoorden dat toen 

we meeliepen in de carnavalsoptocht. Heel fijn was dat, en we hopen 

natuurlijk dat u de pennen die we toen uitdeelden gaat gebruiken om 

veel berichten en nieuwtjes voor het dorpsblad te gaan schrijven.  

 

Uitslag kleurwedstrijd 

In de vorige Kijk op Acht zat een kleurplaat. Er zijn heel mooi gekleur-

de exemplaren bij ons ingeleverd. De winnaars zijn: 

Kinderen t/m 4 jaar:  Brik 

Kinderen tot 8 jaar:  Sten 

Kinderen tot 12 jaar:  Isa 

Op de kaft van dit blad zie je de winnaar(s). 

 

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 

Donderdag 28 mei voor 18.00 uur. 

 

Kijk op Acht verschijnt weer op 19 juni. 
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Uitslag Carnavalsoptocht 15 februari 2015 
 

Hieronder het verslag van de jury! 
 
Wagens:  
 Op een i-pad groeit geen gras 

Wat een mooie groep met een passende boodschap voor ons 
allen. Goed verzorgd, leuke presentatie. 

 
Station Acht 

Maakt duidelijk dat we het station verwachten. Mooie groep, 
netjes voor mekaar, goed verzorgd, leuke spelmomenten. 

 
Molen 

Voor de toekomst, molen in goede handen, de hangjongeren 
hebben vaste plek gevonden. 

 
Schoolbieb 
Wat gingen de “vandalen” tekeer, met als gevolg de 1ste prijs. 

 
Loopgroep kinderen: 
 Ratjetoe 

 Mooie groep, prima verzorgd, goede opvallende 
 tekstverwijzingen, compleet plaatje, 1ste prijs. 

 
 Kracht op Acht  

 Prachtig voorbeeld van echte optochtmakers, goed gewerkt. 
 Toekomstige kracht voor de optocht op Acht.  
 Extra punt voor de jongens. 

 
Loopgroep volwassenen 
 Tent 1, tent 2.  
  Deden voor elkaar niet onder. Wat meer voorbereidingen 

 gaan dan met een prijs naar huis. 
 
 Achtse maten  

 Even volhouden en gaan dan straks de toon aangeven. 
 
 Klim in de pen  
  Leuke presentatie, heel actief, zeer verzorgde kleding, 

 opvallend goed. Een pareltje in de optocht. 
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Uitslag Carnavalsoptocht 15 februari 2015 
(vervolg) 

 
Loopgroep volwassenen  
 Maffi 8 
 Wat een mooie groep, prachtig in het pak. Leuke act, zeer 
 verzorgd, heel goed  
 

 Annelies gekapt  
 De originaliteit ten top, gingen fietsend door de optocht, met  
 veel gevoel en plezier, door ervaring rijk.  
 Zeer goed geslaagd. 
 

 Rattenvangers van Acht 
 Ratten zijn gewaarschuwd, ze komen eraan, de vangers van 
 Acht. Leuk bedacht en goed uitgevoerd. 

 

 Ratatouille 
 Verzorgde uitvoering, tekstverwijzing goed gevonden, de 
 ratten krijgen het moeilijk. 

 
 We zijn der weer BIJ 

 Ze waren er weer Bij, prachtig, een voorbeeld voor ons allen, 
 zeer goed, 1ste prijs 

 

Het was al met al een geslaagde optocht. Er hadden wat meer 
kinderen in mee mogen lopen. Het plezier van de deelnemers en de 
opkomst van het publiek was duidelijke een stimulans om er mee door 
te gaan. Voor ons als jury was het een groot genoegen om dit te 
mogen doen. Jo Sporen 
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Is uw computer traag of kapot? 
Hebt u een nieuwe computer nodig? 

Windows, back-up of antivirus  
probleem? 

 

www.ict-insight.nl – 040 369 0559 
Noord Brabantlaan 265, Eindhoven 

http://www.ict-insight.nl
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Buurtpreventie Acht 
 
 
We wonen in een fijne buurt. Helaas worden we ook 
geconfronteerd met minder gewenste ontwikkelingen 
zoals criminaliteit, vandalisme en andere overlast.  

 
Daarom is er na de nodige voorbereidingen en met hulp van veel 
vrijwilligers ook op Acht gestart met buurtpreventie.  
Buurtpreventie is een samenwerkingsverband tussen bewoners, 
politie en de gemeente. 
 
Wat is het doel van een buurtpreventieteam? 
Het doel is om gezamenlijk als bewoners, politie en gemeente, 
preventief en actief de overlast in de buurt aan te pakken. De 
buurtpreventen signaleren bijzonderheden en problemen in de wijk. 
Zij ‘treden niet op’, maar geven de dingen die hen opvallen door aan 
de politie of aan de coördinatoren van Buurtpreventie Acht. Zo nodig 
kan de politie actie ondernemen.  
 
Buurt preventie helpt! 
In de wijken van Eindhoven en gemeenten met een 
buurtpreventiegroep bleek dat daar minder inbraken en minder 
vernielingen plaatsvonden. Daarom nam de Dorpsraad het initiatief 
om ook in Acht met buurtpreventie te starten. Zo’n 50 Achtenaren 
meldden zich aan.  
 
Buurtpreventie op Acht is gestart! 
Op 16 maart liepen de buurtpreventen van Acht hun eerste rondes. U 
herkent hen aan hun knalgele hesjes met de tekst ‘Buurtpreventie’, 
een zaklantaarn waarmee ze de omgeving afspeuren en een 
vriendelijke groet voor iedereen die ze tegenkomen.  
 
Scholing en begeleiding 
De Achtenaren die meelopen als buurtprevent hebben in een training 
van 2 avonden geleerd waar ze op moeten letten.  
Ook krijgen ze regelmatig briefings van de wijkagent en van collega-
vrijwilligers.  
Zij zijn verzekerd via de gemeente en krijgen de nodige begeleiding 
en cursussen. Ze maken deel uit van een groeiend team enthousiaste 
mensen die zich inzetten voor een veiligere wijk en woonomgeving. 
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Buurtpreventie Acht 
(vervolg) 

 
Suggesties of ook meedoen?  
Wie ook wil bijdragen aan de veiligheid in de wijk kan 
zich aanmelden bij de coördinatoren:  

 
 bpachtgroep1@gmail.com (voor geïnteresseerden 

woonachtig ten zuiden van Waalstraat/Rijnstraat), 
 of  

 bij bpachtgroep2@gmail.com (als je woonachtig bent ten 
noorden van Waalstraat/Rijnstraat). 
 

Iedereen is welkom als vrijwilliger, mits 18 jaar of ouder. Er wordt wel 
verwacht dat je regelmatig tijd maakt en je inzet als vrijwilliger.  
Je loopt of fietst altijd met twee of meer in je eigen wijk en alleen 
wanneer het jou uitkomt.  
Ook kan je je opgeven als passieve buurtprevent. Er wordt dan van je 
verwacht dat je bij verdachte omstandigheden de door jou 
waargenomen signalementen, kentekens en andere relevante 
gegevens doorgeeft aan de politie. 

Achtse Vrouwenvereniging 
Voorjaarsprogramma 

14 april: Line dansen 
Onder deskundige begeleiding gaan onze leden weer volop 
aan het dansen. 

12 mei: Moederdagviering 
 Altijd een druk bezochte avond met een leuk optreden wat nog 

een verassing is. Onder het genot van koffie met gebak en een 
drankje en hapje kunnen onze dames volop genieten. 

16 juni: Dagtocht:  
Jaarlijks gaan wij met onze vereniging een dagje op stap.  
Dit jaar gaat de reis naar Leuven. 

De kosten per persoon bedragen € 45,- inclusief vervoer per luxe 
touringcar, koffietafel met kroket en als afsluiting een heerlijk diner. 
Ook niet leden kunnen zich opgeven voor 12 mei bij Elly Teurlincx, 
Amerlaan 10, 5626 BP  Acht. Telefoon 040 - 262 16 27. 
Wacht niet te lang want vol is vol. 

 
Dames kunnen zich te alle tijden opgeven bij: 
Betsie Swinkels, Piet Haagenlaan 4, 5626 GM  Acht.  
Telefoon 06 -13 11 05 11 

Nicol_000
Notitie
Kunnen de data beginnen aan de kantlijn?

Nicol_000
Notitie
  opgeven als lid

Karin
Notitie
springt 3x in. teveel.

Sylvia
Notitie
"of" staat verdwaald
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WIJeindhoven 
 

 

 

Te gast bij team Acht- Aanschot - Achtse Barrier WIJeindhoven 

Op 10 maart hield dit enthousiaste team van WIJeindhoven een 

informatiebijeenkomst in Cafe Hof van Brabant. De zaal zat goed vol. 

Ook uw redactie was aanwezig, want ook wij wilden weten wat zij voor 

Acht en de Achtenaren kunnen betekenen.  

 

Wat doet WIJeindhoven? 

Teamleidster Jikke Menting legde uit dat zij er zijn voor iedereen die 

ondersteuning nodig heeft, zijn zorgen wil delen en voor iedereen die 

iets wil doen voor een ander. De medewerkers helpen dus bij 

bijvoorbeeld vragen over opvoeding, werk, schulden en persoonlijke 

problemen, maar ook als je iets wilt organiseren of een goed idee 

hebt. De zaal vraagt vooral om continuïteit want “alle wisselingen in 

de zorg de laatste jaren waren rampzalig”. 

 

Zijn jullie deskundig op alle gebieden? 

De medewerkers zijn ‘generalisten’. “Als team weten we heel veel”, 

zegt een van hen. “In ons team werken mensen vanuit de GGz, het 

jongerenwerk, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, 

schuldhulpverlening enzovoort. Als we iets niet weten, zeggen we dat 

eerlijk en zoeken we het uit. Of we huren een deskundige in.” 

 

Privacy 

Verschillende bezoekers vragen hoe het met de privacy zit. De 

teamleidster benadrukt dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en het 

dossier ook. Alleen als er problemen zijn met de veiligheid of fraude, 

dan kunnen of moeten de medewerkers openheid geven.  

 

Blijf niet met je vraag rondlopen, maar bel! 

Kijk op www.wijeindhoven.nl, bel naar: 040 - 238 89 98 

of mail naar: woensel-noord@wijeindhoven.nl 
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Sylvia
Notitie
staat deze advertentie recht?
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Stichting Jeugd Belangen 
 
 
 

Knutselen en Paaseieren zoeken zondag 4 april  
Voor iedereen t/m groep 8 die van knutselen houdt maken we iets 
leuks voor Pasen op zondag 4 april.  
 
Zit je in groep 4 t/m 8 en heb je zin om iets leuks voor Pasen te 
knutselen dan kun je meedoen. We knutselen van 13.30 tot 14.30 uur 
in het Dorpshuis. Aansluitend Paaseieren zoeken in de achtertuin  
van het Antonius voor de kleintjes. 
 
De kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1, 2 en 3, worden 
natuurlijk ook door de Paashaas verwacht bij het knutselen voor 
Pasen en bij het Paaseieren zoeken. Wel zou het dan fijn zijn als  
er wat ouders willen blijven om ons/hen te ondersteunen. 
Graag bij deelname even doorgeven via de mail. 
 
Paaseieren zoeken 
Aansluitend is het paaseieren zoeken voor alle kinderen van de 
peuterspeelzaal en de kinderen uit groep 1 ,2 en 3. We vertrekken 
samen met de Paashaas vanuit het Dorpshuis om 14.30 uur naar de 
tuin van het Antonius.(alleen de kinderen mogen de tuin in). 
De gevonden eieren verzamelen we in een grote mand en later krijgt 
ieder kind van de paashaas evenveel eieren in de hand. 
 
Inschrijven en de kosten 
De kinderen die meedoen aan het knutselen betalen € 2,00 in het 
Dorpshuis en de kinderen die paaseieren willen zoeken betalen  
€1,50 in het Dorpshuis. (graag gepast betalen) 
Inschrijven voor deze gezellige middag kan tot 1 april via 
jeugdbelangen@sjbacht.nl Vermeld je naam en in welke groep je zit.  
 
 
Tot Paaszaterdag de 
paashaas wacht op jullie. 

Karin
Notitie
.
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Oranje Jeu de Boules festijn 2015 
   

 
 

Koningsdag maandag 27 april 
 
Alweer voor de 26ste keer wordt op maandag 27 april het  
Oranje Jeu de Boules festijn op Acht georganiseerd. 
En mocht u nog geen plannen hebben en u wilt een gezellige maar 
sportieve dag beleven, dan nodigen wij u en uw familie, vrienden en 
kennissen hierbij uit voor dit groot recreanten doubletten toernooi. 
 
Dit Oranje Jeu de Boules Festijn wordt nu al jaren georganiseerd en 
met groot succes, daar uit alle windstreken van het land en 
buitenland, komen de deelnemers naar Acht, waar iedereen vrij kan 
boulen, want een licentie is niet nodig.  
 
Het leuke van deze sport is dat jong en oud hieraan kunnen 
deelnemen. Daarom is meedoen belangrijker dan winnen, want er zal 
op verschillende ondergronden gespeeld worden, zodat iedereen 
evenveel kans maakt op een prijsje. 
 
U wilt deze uitdaging toch ook aangaan, of niet soms.  
En als de weergoden ons goed gezind zijn kan deze dag niet meer 
stuk. 
 
Wij heten u van harte welkom. 
  
Aanmelden c.q. inschrijven  
Dat kan op de dag zelf vanaf 9.30 tot 10.20 uur in het Dorpshuis Acht, 
Lekstraat 4, tel. 040 - 262 14 06 
Aanvang van het toernooi 10.30 uur. 
De prijzen zijn in natura. 
De kosten bedragen € 10,00 per doublette (betaling bij inschrijving). 
 
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij: 
Nico van der Heijden 
Tel. (040) 262 37 18 of 06 22 73 56 94 
E-mail: n.vanderheijden53@chello.nl 

Karin
Notitie
komen moet na Acht komen om de zin te laten lopen

Karin
Notitie
,

Karin
Notitie
.

Karin
Notitie
,  , .
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Stichting Jeugdbelangen 
 
 
 

 
Koningsdag maandag 27 april   
Met een optocht, kindermarkt, springkussens en een schminkcaravan. 
 
Optocht 11.30 uur 
Ook dit jaar is er weer een gezellige optocht samen met de 
Drumfanfare. De optocht start om 11:30 uur aan de achterkant van het 
Antonius huis. Kom met je versierde fiets, bolderkar, step etc., dan 
lopen we door het dorp.  
De tocht sluiten we af bij de kiosk. Hier staat voor jullie een beker 
ranja en een snoepje klaar!!! 
 
Kindermarkt 
Na de optocht start om 12.00 uur de kindermarkt 
Kinderen die mee willen doen aan de kindermarkt kunnen vanaf 11:30 
uur hun plekje inrichten. Breng hiervoor een kleed of tafeltje mee. Zo 
kun al je speelgoed of bv. zelfgebakken koekjes verkopen. 
Het is wel de bedoeling dat jullie aan het eind van de middag al de 
spullen die jullie nog over hebben weer mee naar huis nemen. De 
kindermarkt duurt tot ongeveer 16:00 uur. 
  
Schminken, muziek en springkussens! 
Ook dit jaar is er een schmink – caravan van 12:00 tot 15:00 uur.  
Je kunt je hier voor € 1,00 prachtig laten schminken of, zeker ook voor 
de grotere kinderen, een glitter tatoeage laten zetten. 
Springkussens zijn dit jaar ook weer aanwezig. Dit dankzij Zinderend 
Acht!! 
JORDY EN KOEN zorgen deze middag voor de gezellige muziek. 
 
30 mei Disco 
Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, 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 € 3,00 
 
Deelname aan onze activiteiten is geheel op eigen risico. 

Karin
Notitie
11:30 of 11.30 tijden staan verschillend.

Karin
Notitie
tijden op deze pag. in een stijl aanpassen

Karin
Notitie
.



2
0
 

 
 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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Nationale Bevrijdingsdag 
dinsdag 5 mei 2015 

 
 
 

 
 
 
 
In Acht is de Dodenherdenking 
op: 
 
maandag 4 mei  
van 18.30 tot 19.30 uur bij 
het Oorlogsmonument  
Cor Gehrelslaan. 

1945 – 2015 
 

Bevrijding 70 jaar ook op Acht 
Zie en beleef dit mee op zondag 
6 september a.s. 
wanneer de organisatie Wheels 
zich gaat presenteren. 
Meer informatie volgt in Kijk op 
Acht uitgave juni. 

Nicol_000
Notitie
Verzetsheldenmonument

Karin
Notitie
.
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Interview Piet Brands, Dierenweide Acht 
 
 
Wie kent de dierenweide niet, midden in het dorp? Iedereen fietst of 
rijdt er wel eens langs of gaat met de kinderen, kleinkinderen de 
dieren voeren.  
Kijk op Acht vroeg zich af hoe de dierenweide is ontstaan in Acht. 
Een afspraak was snel gemaakt met Piet Brands, de beheerder/ van 
de Dierenwei. Tijdens een gezellig gesprek en een kop koffie vertelt 
Piet de geschiedenis van de dierenweide. 
 
Het begin 
“Het is begonnen nadat café de Sport in 1974 is afgebrand. Het café 
stond op de plek waar nu de dierenweide is. Het terrein bleef lang 
braak liggen. Er werd vuil gestort. Martien van Eerd en ik hebben 
samen het initiatief genomen om er een dierenweide te maken. 
Hekwerk werd geregeld en met ondersteuning van de Dorpsraad werd 
de dierenweide gerealiseerd. Piet van Kemenade en Bernard 
Verkooijen (toenmalige voorzitter Dorpsraad) hebben zich hard 
gemaakt voor de dierenweide. Frans van de Ven heeft het dierenhok 
getimmerd.” 
 
Piet vertelt: “Wij woonden eerst in de boerderij die tegen de 
dierenweide aan ligt (Cor Gehrelslaan). Wij moesten daar weg omdat 
er volgens het bestemmingsplan een weg zou komen. Wij hebben 
toen ons huis gebouwd naast de dierenweide (Rijnstraat). Het 
bestemmingsplan werd veranderd, de weg is er nooit gekomen en 
zodoende bleef het terrein maar braak liggen. 
 
Waar komen de dieren vandaan? 
Piet:”Martien en ik zijn de eerste hertjes gaan halen bij Huize Padua. 
Je kon daar voor weinig geld, kleine hertjes kopen. 
 
Soms worden er tijdelijk dieren gestald. Zoals ezels en een pony. 
Het probleem met ezels en pony’s is dat deze dieren niet gevoerd 
mogen worden. Zij blijven namelijk eten en eten zich daardoor dood. 
Nu zitten er alleen dieren die gevoerd mogen worden. 
Tja, en af en toe worden er dieren bijgezet. Kippen en met name 
hanen. Dat zijn herrieschoppers! Tegen de vakantietijd zijn er in eens 
veel konijnen….. Het is zelfs gebeurd dat er jonge katjes werden 
losgelaten in de dierenwei”. 

Nicol_000
Notitie
/ weghalen
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“Er is ook een hertenbok geweest. Maar daar hadden we veel 
toestanden mee. Een keer heeft zijn gewei vastgezeten aan een kar in 
de wei. De dierenarts moest er aan te pas komen om hem los te halen 
nadat hij verdoofd was”. 
 
Wat eten ze ? 
“In de winter moet ik de dieren bijvoeren. De mensen komen dan 
minder vaak de dieren eten geven. Zomers valt het wel mee. Ze eten 
voederbieten, aardappels soms appels van de Fruittuin. De kippen 
krijgen legkorrels”. 
 
Wat kost het allemaal? 
“Het voer betalen we zelf. Vorig jaar hebben we subsidie gekregen 
van de Dorpsraad. Dat was erg welkom. En een aantal jaar geleden 
hebben we van de basisschool geld gekregen. Zij hadden een 
sponsorloop gehouden en het geld geschonken aan de dierenweide. 
Wij waren daar erg blij mee”.  
 
Wie helpt er mee? 
Piet: “Helaas is in februari Martien van Eerd overleden. Wij deden het 
werk samen. Twee keer in de week de hokken schoonmaken , 
voederen enz. Maar mijn kleinzoon Thijs komt helpen en Mark 
Zwanenberg helpt ook als wij een paar dagen weg gaan.  
We zien wel hoe het verder gaat.” 
 
De toekomst 
De grond van de dierenweide is van de gemeente. Heeft de gemeente 
andere plannen met de grond?  
Piet: “We weten het niet. We wachten het maar af. Wij zijn niet op de 
hoogte van andere plannen. 4 á 5 jaar geleden heeft de gemeente 
nog een nieuw hek gezet. Zo wordt ons werk toch gewaardeerd”. Net 
als door vele Achtenaren die vaak even met of zonder kinderen bij de 
dieren langs gaan.  
Piet geeft aan dat het wat hem 
betreft nog geen tijd is om te 
stoppen. 
 
 
Tot ziens bij de dierenweide!  
De dieren wachten op jullie! 
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Minivoetbal Dorpstoernooi 2015 
 
 
 

 
Hemelvaartsdag14 mei 
Op Hemelvaartsdag organiseren Voetbalvereniging Acht en Stichting 
Kracht op Acht voor de 1e keer een Minivoetbal Dorpstoernooi: 8 
tegen 8 op een half veld. 
 
Het is de bedoeling om het dorpskarakter te behouden door enkel en 
alleen recreatieve, niet prestatieve, teams deel te laten nemen. 
 
Er dienen teams samengesteld te worden van straten, families, 
buurten, jeugdleiders, verenigingen, enzovoort. Vanzelfsprekend 
hebben verklede teams de voorkeur. 
 
De BBQ zal op deze dag niet ontbreken evenals  
de muzikale omlijsting. 
 
Let op! het motto is: meedoen is belangrijker dan winnen 
 
Datum, teams inschrijven  
 
Datum: 14 mei 2015 
 
Locatie: sportpark  
“ de Leeuwenkuil” 
 
Tijdstip: 12.00 uur 
 
Minimum leeftijd ca 16 jaar. 
 
Teams kunnen zich inschrijven  
via email: info@vvacht.nl 
 
 
Alvast veel plezier! 
vv Acht i.s.m Kracht Op Acht 

Karin
Notitie
.

hks
Notitie
spatie er tussen
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Dorpsraad Acht 
 

 
Het is nu precies een jaar geleden dat de nieuwe dorpsraad Acht is 
gekozen. Goed om even terug te blikken en vooral tijd om verder 
vooruit te kijken.  
 
Wat was onze doelstelling ook alweer?  
“We werken met steun van de inwoners van Acht aan lokale 
onderwerpen met het doel de leefbaarheid in Acht te bewaren en 
daar waar mogelijk te vergroten en de sociale cohesie te versterken”. 
 
Dit hebben we als volgt concreet gemaakt: 

 Organisatie van de dodenherdenking in Acht; 
 Publiciteit genereren voor de rattenproblematiek in Acht en 

de gemeente blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid voor 
het komen tot een oplossing; 

 Contacten met gemeente (wijkcoördinatoren), andere wijken 
(Bewonersplatform Woensel Noord) en politiek (diverse 
gespreken met raadsleden en wethouder) versterkt; 

 Leidende rol genomen in opzetten van buurtpreventieteam in 
ons dorp; 

 Organisatie van een vijftal openbare 
dorpsraadvergaderingen, waar steeds 80 tot 120 Achtenaren 
aanwezig waren en waar iedereen zijn mening kon laten 
horen; 

 Opstellen van een communicatieplan inclusief een nieuwe 
website welke binnenkort in de lucht gaat 
(www.dorpsraadacht.nl). Hier zijn straks ook de verslagen 
van de Dorpsraad te vinden; 

 Het toewijzen van subsidies (totaal ca. 5000 euro, over 6 
activiteiten) t.b.v. van activiteiten voor alle Achtenaren die de 
leefbaarheid in Acht verbeteren.  

 
1 april: bijeenkomst in Dorpshuis: Voorlichting over Rattenbestrijding. 
 
Waar zijn we mee bezig en wat kunt u van ons verwachten: 
Van bovenstaande punten gaan ook het komende jaar de meeste 
gewoon door, zoals 4 mei a.s. de Dodenherdenking bij het monument 
aan de Verzetsheldenlaan. 
 

Karin
Notitie
dit moet toch met punt. als blad uitkomt is dit ook gerealiseerd.

hks
Notitie
Logo van Dorpshuis en het gaat over Dorpsraad ????
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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 

Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen 

 IJSSALON 
 

 LUNCHROOM  
 

 VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA  

 
 

Lekstraat 1 B, Acht  Telefoon: 040-262 16 02 

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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Dorpsraad Acht 
(vervolg) 

 Op veler verzoek onderzoekt de Dorpsraad momenteel of er 
behoefte is aan een winkelvoorziening (supermarkt) in Acht. 

Inmiddels heeft u een enquête ontvangen. Vergeet niet deze 
in te vullen voor 12 april (op papier of via de nieuwe website). 

 11 mei: Dorpsraadvergadering met terugkoppeling over het 
Dorpsadvies Winkelvoorziening. 

 T.a.v. communicatie zijn we aan het onderzoeken of 
‘welkomstborden’ in Acht de informatievoorziening kunnen 
ondersteunen. 

 Met wijkcoördinator Maurice van Hommel zijn we continu in 
overleg over zaken als wijkinrichting (groen, speeltuintjes, 
hangplekken, verkeersmaatregelen, etc.) maar ook over 
organisatie van de zorg (WIJEindhoven). 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor de dorpsraad? 

Dit kunt u altijd melden via dorpsraad@acht.nl. Hopelijk tot ziens op 

een volgende dorpsraadvergadering,  

Ad Sparidaens (secretaris Dorpsraad Acht) 

Ook in 2015 uw ambachtelijk bakker op Acht 
Jan en Anneke de Leijer 
o.a. Biologisch speltbrood  
en koolhydratenarm brood 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
4 broden voor €7,20 
Waalstraat 64, telefoon 040 – 262 12 69 

hks
Notitie
weer fout logo
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Muziekvereniging  
De Achtse Maten  

 
 
 
 

Hoe staat het met “de Achtse Maten”? 
Die vraag horen we regelmatig. We zijn na de doorstart van de 
drumfanfare Acht, nu bijna 2 jaar bezig.  
Dit zijn zeer moeilijke jaren geweest.  
Een zeer jong bestuur dat de moed en durf had om een 
muziekvereniging in stand te houden. Het was moeilijk om het 
ledenaantal op peil te houden, maar ook was het moeilijk om van de 
traditionele marsmuziek van de drumfanfare over te gaan naar een 
ander genre. De één pikt dat eerder op dan de andere. En dan blijkt 
het ook heel lastig te zijn om de juiste sfeer in de vereniging te 
houden.  
 
In de ledenvergadering van februari j.l. is aan de leden de vraag 
gesteld: “Gaan we door of stoppen we er mee?” 
Na lange discussie was een groot aantal leden het uiteindelijk er toch 
over eens dat ze graag samen muziek maken en dus DOOR moeten 
gaan, al is het alleen maar om de Achtse festiviteiten te ondersteunen. 
Dus jullie kunnen ons weer zien en beluisteren op Koningsdag en  
op 4 mei bij de dodenherdenking op Acht.  
 
Opruiming oude instrumenten 
Wat we ook gaan doen is veel oude spullen van de drumfanfare 
opruimen. Zo hebben we nog veel instrumenten liggen.  
Ook de laatste uniformen hangen er nog, en nog diverse andere 
zaken. Mocht je belangstelling hebben, meld je bij ons. 
 
Muziek maken 
En natuurlijk maar dat zal inmiddels 
bekend zijn, wil je lekker muziek bij ons 
komen maken of de vereniging op een 
andere manier willen helpen, mail dan 
naar:  
 
info@achtsematen.nl  
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Kracht op Acht 
 
 
Kracht op Acht gaat collecteren! 
Om extra inkomsten te generen t.b.v. onze activiteiten 
hebben wij besloten om dit jaar i.s.m. het Oranje 

 Fonds te gaan collecteren.  
 
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties met onder andere geld 
en kennis. Juist voor lokale initiatieven is het vaak niet mogelijk om 
een collecte te organiseren. Daarom organiseert het Oranje Fonds 
een landelijke collecte voor lokale sociale initiatieven, rond 
Koningsdag van 27 april t/m 2 mei 2015. 
 
Aangezien Kracht op Acht sinds januari een officiële stichting is, 
mogen wij dit jaar collecteren voor het Oranje Fonds. Dit genereert 
extra inkomsten voor ons aangezien de helft van de opbrengst naar 
de collecterende organisatie gaat. Het Oranje Fonds besteedt de 
andere helft aan (andere) sociale organisaties in de provincie waar is 
gecollecteerd. Indirect heeft dus elke inwoners van Acht baat bij een 
hoge opbrengst. Enerzijds omdat wij meer kunnen investeren in het in 
stand houden van het dorpsleven. Anderszijds omdat het geld door 
het Oranjefonds in deze regio wordt besteed. 
 
Tussen 27 april en 2 mei zullen wij bij u aan de deur komen. We 
hopen dat we kunnen rekenen op uw vrijgevigheid! 
 
Meehelpen? 
Wil je ons helpen om te collecteren? Stuur dan een mailtje naar: 
krachtopacht@outlook.com. 
Op het plaatje kun je zien welke gebied voor ons is aangewezen  
(Acht en een klein gedeelte van de Achtse Barrier). 
Aangezien wij sinds januari een  
officiële stichting zijn, mogen  
wij dit jaar collecteren voor het 
Oranje Fonds. En het mooie is, 
voor alle inwoners van Acht, 
dat de helft van de opbrengst 
naar de collecterende 
organisatie gaat.  
Het Oranje Fonds besteedt de 
andere helft aan (andere) 
sociale organisaties in de 
provincie waar is gecollecteerd. 

Nicol_000
Notitie
Aangezien..... deze tekst staat al in het bovenstaande stuk. Dit kan  hier dus weg.

Sylvia
Notitie
tot aan hier mag weg
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Digitaal Dorpsplein?  
 
 
In de vorige Kijk op Acht hebben wij al aangekondigd 
dat er een avond zal worden georganiseerd om een 
mooi vervolg te geven aan de prijs die ons door de 

Lumens Groep is overhandigd. Deze prijs ontvingen wij voor “Het bes-
te idee”. Het beste idee om de leefbaarheid in een wijk, in ons geval 
natuurlijk een dorp, te beteren.  
Ons idee is om een online platform te maken. Inmiddels noemen wij 
het liever het “digitale dorpsplein”, maar een definitieve naam zal 
waarschijnlijk pas bekend worden na de bonusvraag van de Dorps-
kwis (zie het artikel van de dorpskwis in dit blad). 
 
Met het “Digitale dorpsplein” willen wij bereiken dat verenigingen, 
stichtingen, ondernemers, initiatiefnemers en de rest van Acht elkaar 
sneller en beter kunnen vinden. Men kan elkaar helpen met kennis, 
materiaal, mankracht en initiatieven.  
 
Graag zouden we met jullie, de échte Kracht op Acht, willen brainstor-
men over hoe we zoveel mogelijk inwoners kunnen bereiken, welke 
functies het digitale dorpsplein in ieder geval zou moeten bevatten en 
wat verdere behoeftes zijn. Tijdens een informele avond “Acht 
Bruist!!!” willen we hierover graag met jullie van gedachten wisselen. 
 
Meedenkavond 
Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 6 mei om 20.00 uur.  
De locatie blijft nog even een verrassing.  
Deze zal ruim op tijd aan jullie bekend worden gemaakt. 
Wij hopen tijdens “Acht Bruist!!!” een zo breed mogelijke vertegen-
woordiging van de Achtse gemeenschap aan te treffen. Alleen dan 
kunnen we ervoor zorgen dat het platform dié informatie bevat die 
voor álle mensen in Acht interessant is. 
 
Hopelijk hebben we jullie interesse gewekt en kunnen we rekenen op 
jullie komst en inbreng! Naast het feit dat we op die manier samen 
werken aan een betere leefbaarheid en samenhorigheid in ons dorp, 
zal het natuurlijk ook weer een ouderwets gezellige Achtse avond wor-
den! 
 
Opgeven? 
Je kunt gewoon binnen komen lopen maar je kunt je ook alvast opge-
ven door een mailtje te sturen naar krachtopacht@outlook.com.  
Tot 6 mei! Tot “Acht Bruist!!!”  

mailto:krachtopacht@outlook.com
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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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Achtse Dorpskwis 2015 
 
Net na de carnaval ging de inschrijving van de Achtse 
Dorpskwis open en er zijn nu al meer dan 30 inschrij-
vingen!! 

 
Inschrijven kan nog steeds (onder voorbehoud), omdat we natuurlijk 
ook rekening moeten houden met het aantal personen dat aanwezig 
kan zijn op de feestavond. Maar... ons streven is om zoveel mogelijk 
teams mee te laten doen, dus als je het nog niet gedaan hebt en wel 
van plan was, dan kan inschrijven via het online inschrijfformulier dat 
te vinden is op de site van www.Acht.nl en op de facebook pagina van 
Kracht op Acht of door het formulier dat in de vorige Kijk op Acht 
stond in te leveren bij Ine Verkooijen op de Maasstraat nr. 22. 
 
Kwisavond:  zaterdag 26 september 2015  
Prijsuitreiking:  zaterdag 17 oktober 2015 
 
De kosten voor de kwis bedragen € 25,- per team en zal bij het opha-
len van het kwisboek op 26 september contant dienen te worden be-
taald. 
 
Bonuspunten  
Ook dit jaar zijn er weer bonuspunten te winnen door het verzinnen 
van een naam. Deze keer zijn we op zoek naar een originele naam 
voor het online platform / digitale dorpsplein van Kracht op Acht. De 
eerste bijeenkomst hiervoor zal op 6 mei a.s. plaatsvinden (zie het 
artikel hierover elders in dit blad). Insturen van de naam graag naar 
krachtopacht@outlook.com onder vermelding van je teamnaam!! 

Gevonden in Acht  
 

iphone  
 
 

contact opnemen kan via 
redactie@kijkopacht.nl 

Tapijtmidgetgolfbaan  
 

de rekkendonken Liempde: 
18 holes 4 euro p.p.  

 
kinderen tot 4 jaar gratis  

 
Bel: 0411 63 14 74.  

mailto:redactie@acht.nl
Nicol_000
Notitie
De Rekkendonken met hoofdletters

Sylvia
Notitie
gevonden in acht staat niet helemaal in het midden
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MOV Eindhoven 
Paul Dinjens, voorzitter MOV. 

 
 
 

De Stichting MOV Eindhoven (missiewerk) is actief in alle kerken van 
Eindhoven Noord. Waar mogelijk laten wij ons zien en horen. Zo 
waren wij gast in uw kerk op 19 oktober j.l., op Wereld-missiedag. Op 
onze “MOV-dag” mochten wij u over ons project vertellen en hadden 
we ook de gelegenheid om onze film : “Wegvliegen uit de armoede” te 
vertonen gedurende de koffie-bijeenkomst na de mis. 
Graag komen we nog eens terug bij u, maar dan met een uitgebreid 
programma. 
 
Concerten 
In andere kerken waren wij ook actief: in de St. Petruskerk werd een 
tweetal concerten gegeven, waarvan de opbrengst ten goede kwam 
aan ons project. 
 
Dit jaar is er weer een concert in de St. Thomaskerk, op maandag  
4 mei, om 20.00 uur. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar 
de datum verraadt waarom hiervoor gekozen is: het is dan 
dodenherdenking.  
Het concert wordt verzorgd door het Collegium Vocale Eindhoven. 
 
Meer informatie 
Wij hopen u te ontmoeten en zullen u ook daarna blijven informeren 
over ons project: onderwijs voor meisjes van de Borana-stam in 
Noord Oost Kenia. Ook via de media en andere informatiewijzen 
zullen we aandacht hieraan geven. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij ons: www.stichtingmov.nl 

Blaaskapel Toeterij eNVee 
 
Wij zijn een blaaskapel uit Eindhoven en bestaan sinds 
2009 (www.toeterij-envee.nl).  
Onze club telt nu 13 leden en er is ruimte voor nog een 

aantal enthousiaste muzikanten. 
 
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 trompettisten, een altsaxofonist en een 
trombonist en/of baritonist.  
Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur in 
Wijkcentrum De Mortel - Achtse Barrier/Eindhoven.  

Karin
Notitie
.



4
0
 

Voor al uw opleidingen zoals: 

 Bromfiets 

 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 
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Langer thuis wonen,  
Wijkverpleegkundige 

op Acht 
 
 

De zorg verandert. Minder opnames en langer thuis wonen staan 

centraal. Dit betekent onder andere dat Inigo Hessing, 

wijkverpleegkundige van ZuidZorg in Acht/ Achtse Barrier, meer taken 

heeft gekregen en meer met en voor u kan regelen. “Ik krijg namelijk 

naast mijn werk om u te verzorgen en/of te verplegen ook een 

belangrijke rol in het gezond houden van de wijk .Ook gaan mijn 

collega’s en ik indicaties voor zorg geven. Dat houdt in dat ik in 

overleg met cliënten en mantelzorgers bepaal wat er aan 

ondersteuning en zorg nodig is. Dit gebeurt dus niet meer door  

een landelijke instantie.” 

 

Samenkracht 

“Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar eigenlijk is het heel 

eenvoudig: samen ervoor zorgen dat mensen veilig en vertrouwd in 

hun eigen huis kunnen blijven wonen, als ze dat willen. Samen wil 

zeggen: met familie, buren, vrijwilligers en professionals. Ik stimuleer 

mensen om dingen zelf te doen, voorzie hen van de juiste informatie 

over gezondheid en ziekte en over de mogelijkheden in de wijk.  

Zijn er gezellige ontmoetingsplekken of mogelijkheden om samen te 

sporten of te eten? Vraag het me gerust”.  

 

Indicaties geven is goed luisteren 

“ Ik ben heel blij dat de wijkverpleegkundige nu zelf de indicaties mag 

geven. We staan dichtbij de mensen en kunnen samen heel goed 

inschatten wat nodig en wenselijk is. Daar nemen we de tijd voor. Het 

is namelijk niet makkelijk om uw persoonlijke problemen te bespreken. 

We luisteren naar iemands verhaal, zonder vooroordelen en bepalen 

dan samen wat nodig is”. 

 

Loop ook eens binnen tijdens ons spreekuur; 

Iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur, in  

De Mortel, Savoiepad 14 Eindhoven 

 

Karin
Notitie
begin boven elkaar

Sylvia
Notitie
Uit deze pagina de tekst er weer uit halen die we hadden ingevoegd (indicaties geven is goed .....)en toevoegen de tekst van de collecte samen verder
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Karin
Notitie
ik zou alleen Oud papier vermelden. staat ook in andere uitgaves zo.
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Omdat het ophalen van de groene 
en grijze kliko’s niet meer in heel 
Acht op dezelfde dag plaatsvindt, 
verwijzen wij u voor de juiste data 
naar: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl/  
 
 
April  
 1  Dorpshuis voorlichting 
 4  Ophalen van papier 
 4  SJB knutselen voor Pasen 
 4  SJB paaseieren zoeken 
 20  Ophalen van papier 
 21  Kienen (Zonnebloem) 
 27  Koningsdag/ Jeu de boule
 27 SJB kinderoptocht     
  
 

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 

Oplage: circa 1670 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 28 mei voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 19 juni 2015. 
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 NL66ABNA0601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift 
Kijk op Acht. 

 Mei 
 
  5 Gft afval 
  4 Ophalen van papier 
  4 Dodenherdenking 
  5 Nationale Bevrijdingsdag 

 6 Digitaal Dorpsplein 
 11 Dorpsraadvergadering 
 18 Ophalen van papier 
 26 Kienen (Zonnebloem) 

 
Juni 
 1 Ophalen van papier 
  2 Kopij Kijk op Acht 
 15 Ophalen van papier 
  19 Inschrijven voor SJB 
  wandel3daagse 
 19 Uitgave Kijk op Acht 
  22-24 SJB wandel3daagse 

Nicol_000
Notitie
voorlichting van wat? Ratten

Nicol_000
Notitie
kopij op Acht moet dan naar 28 mei

Karin
Notitie
/ weghalen

Karin
Notitie
is dit voor heel Acht het zelfde? GFT nee, mag weg (sylvia)

Karin
Notitie
onduidelijk zo, zou er bijeenkomst digitaal dorpsplein van maken
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