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Feestelijke opening Dikkie & Dik 
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Van de redactie  
 

 
De Winkel van Sinkel en een digitaal dorpsplein?  
Als het aan Acht en aan de dorpsraad ligt, komt er weer een winkel in 

ons dorp. Zou het zoiets worden als op deze tekening? Zeker is dat 

het nog even gaat duren, maar gelukkig start er binnenkort een  

winkelvoorziening in woonzorgcentrum het Antoniushuis.  

U leest er meer over verderop in dit blad.  

Wist u trouwens dat ons dorp zo’n 50 jaar geleden minstens 2 winkels 

had? Echte winkels van Sinkels waren het want echt alles was er te 

koop, zelfs verf en behang. Alle koopwaar stond achter de balie of  

ver weg in een magazijn. Terwijl de winkelbediende alles inpakte wer-

den alle dorpsnieuwtjes uitgewisseld. 

In die dorpswinkels hoorde je dus alles van elkaar en over het dorp. 

Niet iedereen was daar blij mee, maar je kon er ook je voordeel mee 

doen. “Hedde gij al geheurd dá ze bij dun voetbal unne nije spits  

zuke?“ Menig voetbaltalent van het Merwedeveldje kwam zo op het 

idee om zich bij de voetbalclub te melden.  

De groep ‘Kracht op Acht ‘ wil een moderne versie van die  

dorpswinkel-informatie op gaan zetten. Een heus digitaal dorpsplein, 

waar alle verenigingen hun vragen en informatie op kunnen plaatsen. 

Het lijkt ons een mooi initiatief dat prima naast dit Dorpsblad past.  

Dit blad blijft dus beschikbaar voor alle aankondigingen en achter-

grond verhalen die u als Achtenaar of Achtse vereniging in stuurt.  

 

Het volgende dorpsblad verschijnt op 18 september.  

Kopij kunt u tot 3 september,18.00 uur mailen aan:  

redactie@kijkopacht.nl 

We wensen u een fijne, zonnige zomer toe! 

mailto:redactie@kijkopacht.nl
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Winkelvoorziening of supermarkt 
in Acht?  

 

 

Als het aan u ligt, dan wel!  

Bijna 50% van de inwoners van Acht nam de moeite om de door de 

Dorpsraad verspreide enquête over de wenselijkheid van een super-

markt, te beantwoorden. De Dorpsraad is blij met zo’n hoge respons. 

Het laat zien dat de betrokkenheid van Achtenaren bij zaken die de 

leefbaarheid betreffen erg groot is en ook dat “de Supermarkt”,  

10 jaar na sluiting, nog steeds een belangrijk onderwerp in Acht is. 

Maar liefst 78% van degenen die de enquête invulden gaf aan dat zij 

behoefte hebben aan een supermarkt in Acht. De Dorpsraad ziet 

deze uitkomst dan ook als een stimulans om de mogelijkheden van 

een winkel in Acht verder te onderzoeken.  

 

De volgende stappen zijn:  

1. De diverse supermarktketens van Nederland verzoeken of zij 
eventueel een nieuwe supermarkt in Acht zouden willen 
openen, en zo ja onder welke voorwaarden. 

2. De Dorpsraad gaat een voor bewoners van Acht 
representatieve adviescommissie “Winkelvoorziening Acht” 
instellen, die de eventuele plannen van de supermarkt ketens 
gaat beoordelen. De (nog op te stellen) criteria hiervoor zijn o.a. 
de architectuur (behoud van het dorpse karakter), de ligging 
(waar in het dorp), milieu (geluidoverlast, zwerfvuil), verkeer 
(routes, parkeren), toekomstbestendigheid, etc., etc.  
Na een oproep in de vorige openbare Dorpsraad -vergadering 
(11 mei) hebben zich reeds 12 personen aangemeld.  
Hieruit zal een commissie van 7 mensen gevormd worden. 

3. De politiek en de ambtenaren van de gemeente Eindhoven 
zullen verzocht worden om hun medewerking ter verlenen aan 
vestiging van een supermarkt, indien de dorpsraad positief is 
over het door de supermarkt ingediende voorstel (zie punt 2). 

De uitkomsten van de enquête, het vervolgplan en nog heel veel 

andere informatie vindt u op de vernieuwde website van de 

Dorpsraad Acht: www.dorpsraadacht.nl  

Uitnodiging: Dorpsraad maandag 6 juli 

Wij hopen u (weer) te zien op de volgende openbare Dorpsraad-

vergadering op maandag 6 juli om 20.00 uur in het Dorpshuis.  

Wil u ons iets laten weten: mail naar info@dorpsraadacht.nl 
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Interview met Ingrid Sanders  
kinderopvang Dikkie & Dik 

 
 

Op uitnodiging van Ingrid Sanders, de directeur van Kinderopvang 
Dikkie & Dik, ging uw redactie een kijkje nemen op de nieuwe locatie 
aan de Waalstraat. Al tijdens de bouw heeft het Spilcentrum veel stof 
doen opwaaien in Acht. We hoorden termen als “te modern, past niet 
in dorpsbeeld, het kan er mee door enz. enz.” Daarom was het zeker 
de moeite om eens te gaan kijken. Ingrid leidde ons rond en vertelde 
dat er is gebouwd volgens het “4 ogenprincipe”. Dat betekent dat er 
altijd zicht is op alles en iedereen. Daardoor oogt de locatie heel open 
en ruimtelijk.  
 
Het is een mooi, fris, modern verblijf geworden waar de kinderen het 
zeker naar de zin zullen hebben. Het spilcentrum biedt ruimte aan een 
kinderdagverblijf (0-4 jr), peutergroep (2-4 jr) en buitenschoolse 
opvang (4-13 jr). 
 
De opening/start 
Ingrid: “Op 11 mei zijn we hier gestart. Kinderopvang Dikkie & Dik 
heeft al 4 locaties in Eindhoven aan de Gerretsonlaan, Elegaststraat, 
2e Lieve de Keijlaan en bij de Driestam. Van de locatie Gerretsonlaan 
zijn er kinderen naar Acht gekomen. De jongste is nu 1 jaar maar in 
juni komen er ook weer nieuwe baby’s bij. De Peutergroep is vol, 
maar bij de kinderopvang is nog plaats. Na de zomervakantie gaan  
er kinderen naar school en komen er weer plaatsen vrij op de 
peutergroep”. 
 
Kinderdagverblijf 
De eerste ruimte die we bezochten was het kinderdagverblijf. 
Ingrid legt uit: ”Iedere groep heeft een eigen woonkeuken met een 
grote tafel om een huiselijke sfeer te creëren. Er is een speelkamer 
voor kinderen van 0-4 jaar. Dikkie & Dik is geopend van half 8  
’s morgens tot half 7 ‘s avonds, maar de kinderen kunnen ook een 
ochtend of een middag komen. Er kunnen maximaal 12 kinderen per 
dag terecht. Zij worden door 2 medewerkers begeleid”. 
 
Peuterspeelzaal 
“De peuterspeelzaal zit nu ook op deze nieuwe locatie”, vervolgt 
Ingrid. “Zij zaten eerst aan de IJsselstraat. De 16 peuters hebben  
een vast programma. De peuterspeelzaal is 5 ochtenden in de week 
geopend.” 
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Interview Dikkie Dik 
(vervolg) 

BSO (buiten schoolse opvang) 
“Op de bovenverdieping zijn de BSO-groepen, 1 groep voor kinderen 
van 4-6/7 jaar en de 2de groep voor kinderen van 7-12 jaar. Zij komen 
voor en na schooltijd en in de vakanties. De kinderen mogen hier 
kiezen wat ze willen doen. “ 
Ook hier zien we de woonkeuken, waarin de kinderen mogen koken of 
bakken, maar er is tevens een ruimte om lekker te relaxen in een berg 
zitzakken. “BSO is puur voor de ontspanning, maar we bieden wel 
activiteiten aan. 
Zo zijn we druk bezig om contacten te leggen met de voetbalclub, de 
scouting ed. om tijdens de zomervakantie gezamenlijk activiteiten te 
organiseren. De samenwerking met de basisschool is heel prettig.  
We maken o.a. gebruik van de nieuwe gymzaal en via de brug kunnen 
de kinderen snel en veilig op en neer tussen de basisschool en ons 
gebouw”. 
 “Het is fijn dat alle kinderen van 0-13 jaar nu op één plek kunnen 
blijven en makkelijk kunnen doorstromen”, zegt Ingrid. 
 
Open dagen en activiteiten 
“Begin juni hebben we al 3 opendagen gehad.  
Op woensdag 24 juni en woensdag 1 juli organiseren we allerlei 
activiteiten voor de kinderen van basisschool St. Antonius Abt. 
Het openingsfeest, waar ook alle belangstellenden uit Acht en 
omgeving welkom zijn, zal plaats vinden in september “  
(hierover meer in de Kijk op Acht van september). 
 
Welkom 
Dikkie & Dik wil graag 
laagdrempelig zijn. 
Alle Achtenaren zijn 
van harte welkom.  
 
Meer informatie 
Wilt u een keer gaan 
kijken, maar heeft u de 
opendagen gemist, of 
heeft u vragen, bel of 
mail naar: 
Tel. 040-293 94 04 
 
Mail:  
info@dikkie-en-dik.nl  
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De vlag van Acht 
 
 
In 2003 vierde men dat Acht 700 jaar bestond. De werkgroep Acht 
700+ nam toen het initiatief om een vlag voor Acht te laten maken. 
Hieronder leest u de verklaring van de kleuren en van het ontwerp.  
 
De kleuren: rood, wit / rood,wit en blauw 
Die verwijzen naar het stadsdorp Eindhoven waarvan Acht een 
onderdeel is, naar de provincie Noord Brabant en naar Nederland. 
 
Twee vlakken met een “onderbrekings” lijn 
Acht bestaat al van oudsher uit twee gedeelten: OP AGT en NIJ 
AGT. De schuine lijn verwijst naar de spoorlijn die sinds de 
“industriële welvaart” tussen Acht en Nieuw Acht ligt.  
 
De kleur blauw, de kleur van water 
De naam ACHT is waarschijnlijk ontstaan uit het Latijnse woord 
AQUA, wat WATER betekend. In de loop der eeuwen is dat 
verbasterd naar AGUA en AAGT. Een bevestiging van ‘AQUA’ kan 
zijn dat het op NIJ AGT enorm waterig en moerassig was. Dat blijkt 
mede uit de vestiging van steenfabrieken daar, en uit de huidige 
bodemgesteldheid.  
 
De kleur groen 
In het verleden was de bevolking van Acht voornamelijk agrarisch, 
maar ook nu mogen we Acht gerust “groen”noemen.  
 
Het plusteken: + naast ACHT 
Dat is voor meerder uitleg vatbaar!  
naar de van oorsprong christelijke bevolking,  
aanduiding dat Acht méér dan 700 jaar bestaat; 
waardering voor het woon- en leefgenot: dat is, zeg maar gerust een 
“ACHT PLUS.” 
 
Wilt u ook een vlag?  
Vele Achtenaren gebruiken de “Achtse” vlag om te laten zien dat men 
er “bij hoort” en zich verbonden voelt met Acht en de Achtse 
gemeenschap. Een vlag van 100 x 150 cm kost €30,- en van  
50 x 225 cm €85,-. 
Ze zijn te bestellen bij: Stichting Acht Actief!  
Tel. Peter van Eijk 040 – 262 36 66 
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Stichting Jeugdbelangen 
Avondwandel driedaagse  

 

 
Stichting Jeugdbelangen organiseert voor jong en oud een prachtige 
avond driedaagse door het mooie gebied in en rond Acht. Elke avond 
loopt u een route tussen de 5 en 7 km. 
Voor deelnemers met kleine kinderen is het aan te bevelen een 
bolderkar of buggy mee te nemen. 
 
Maandag 22 juni vertrekken we tussen 18.15 en 18.45 uur vanaf 
de Kiosk op het dorpsplein in Acht. 
 
Dinsdag 23 juni vertrekken we waarschijnlijk vanaf een andere plaats 
in Acht tussen 18.15 en 18.45 uur.( info hierover volgt later op 
onze website) 
 
Woensdag 24 juni starten de volwassenen die met kinderen 
lopen om 18.15 uur, de overige volwassenen om 18.45 uur vanaf de 
kiosk. Op deze manier proberen we ongeveer tegelijk te eindigen. 
 
Inschrijven s.v.p. voor 19 juni! 
U kunt inschrijven tot aan de dag/uur van vertrek, maar doe dit, i.v.m. 
de organisatie, liever eerder, vóór vrijdag 19 juni a.s. 
Inschrijfgeld, ongeacht het aantal avonden dat u loopt: 
€3,50 per persoon en €7,50 voor een gezin (bestaande uit 2 
volwassenen + 2 kinderen). Zijn er meer kinderen in een gezin dan 
betaald elk volgend kind €1,00 extra. 
 
Inschrijven per mail: jeugdbelangen@sjbacht.nl met vermelding van 
het aantal deelnemers en contante betaling bij vertrek. 
 

mailto:jeugdbelangen@sjbacht.nl
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Stichting Jeugbelangen 
Activiteiten in het Dorpshuis 

(vervolg) 

 
 
Zaterdag 12 september: Soosavond in het Dorpshuis 
Zit je in groep 6, 7 of 8 kom dan om 19.00 uur naar het Dorpshuis. 
Deze keer niet voor een disco, maar natuurlijk wel met muziek. 
Waar het vooral om gaat is dat het een leuke avond wordt. 
Wat we precies gaan doen volgt later nog maar er kunnen in ieder 
geval spelletjes gedaan worden zoals bijvoorbeeld darten en het kan 
ook zo maar zijn dat er voor de jongens en/of de meisjes een leuke 
workshop is. 
Houd onze site in de gaten want verdere info volgt nog!!! 
Entree €2,50 
 
 
Zondag 13 september: Spiegeltje andersom, Poppentheater 
Op zondag 13 september is er in het Dorpshuis een voorstelling door 
het poppentheater De vliegende koffer. 
Het verhaal ‘Spiegeltje andersom’ gaat over een prinses die dol is op 
techniek, een professor die rare dingen uitvindt, een stiekeme lakei, 
een reis door de tijd en..........een Spiegeltje Andersom. 
 
Het is een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: €3,00 
 
 
Kaartverkoop  
In de zaal of vooraf reserveren via jeugdbelangen@sjbacht.nl 
 
Volg ons ook op facebook             Stichting Jeugdbelangen Acht 
 
 
 
Meer informatie 
Kijk op onze website www.sjbacht.nl  
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico.  

http://www.sjbacht.nl
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Buurtzorg Eindhoven 
 
 

Graag willen wij u kennis laten maken met Buurtzorg.  
Wij zijn een thuiszorgorganisatie die met kleine teams werkt. Onze 
teams bestaan uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden 
en leveren zorg aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en 
persoonlijke verzorging.  
 
De visie van Buurtzorg is uitgaan van de autonomie en wensen van 
de cliënt, en waar mogelijk, de zelfredzaamheid bevorderen. Samen 
met de cliënt kijken we wat nodig is om zo lang mogelijk, op een 
verantwoorde manier thuis te kunnen blijven wonen. Buurtzorg zoekt 
daarbij ook altijd naar mogelijkheden in de eigen woonomgeving van 
de cliënt. 
 
We zijn nu 5 jaar werkzaam op Acht en hebben inmiddels vele 
cliënten naar tevredenheid geholpen. Er is een goede samenwerking 
met de huisartsenpraktijk. In Zorgcentrum Antonius leveren wij 
ondersteuning bij de palliatieve zorg en bij verpleegtechnisch 
handelen. Ons team bestaat uit acht verpleegkundigen waarvan er 
ook een aantal in Acht woonachtig zijn. Ons kantoor is op Achtseloop 
14 (oude fysiotherapiepraktijk Acht).  
 
Naast de zorg die we verlenen, doen we ook aan preventie. 
Bijvoorbeeld de cursus mantelzorgondersteuning die we aan het 
ontwikkelen zijn voor inwoners van Acht. Maar niet minder belangrijk 
vinden wij het om een rol te spelen bij sociale activering, het 
verbinden van mensen om op die manier hun sociale netwerk te 
kunnen vergroten. Het is de visie van Buurtzorg dat het sociale 
netwerk een belangrijke pijler is in de huidige organisatie van zorg.  
 
Wij zien zeker mogelijkheden om samen met inwoners van Acht een 
goed en solide netwerk op te zetten waar men indien nodig gebruik 
van kan maken. Samen werken en krachten bundelen en daarmee  
de gemeenschap Acht versterken! 
 
Meer informatie 
Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.  
Petra Vera en Marlies Vriens, Wijkverpleegkundigen Buurtzorg 
Eindhoven Woensel Noord West. 
Telefoonnummer 06 20 65 48 08. 
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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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Wagenspel Ariens toneel 
‘Zakdoeken’ 

 
 In het wagenspel ‘Zakdoeken’ krijgt u een kijkje in het  
 leven van een groepje kinderen in een internaat rond 
 het jaar 1939.  Hoe hielden die kinderen stand?  

Hoe overleefden zij de barre tijden in afzondering van hun familie? 
Wat gaven zij op en wat vonden ze terug?  
 
Een klein groepje jongens en meisjes zoekt naar een klein beetje 
plezier in de strenge dagelijkse sleur van opvanghuis ‘Het dr. 
Ariënshuis’.  Auteur en regisseur: Jurgen Zweemer  
 
Speeldata 
Zondag 12 juli tot en met vrijdag 18 juli, door heel 
Eindhoven. 
 
Op dinsdag 14 juli om 21.30 kerkplein op Acht. 
 
(locatie en tijd kijk op www.arienstoneel.nl of  
in dag- en weekbladen) 

Dank namens de Hartstichting 
 
 

 
Namens de Hartstichting en de regio coördinator van Acht bedanken 
we de vrijwilligers voor hun inzet en inwoners van Acht voor hun gift.  
De collecteweek van de Hartstichting, begin april, was dankzij de hulp 
van 22 collectanten weer een succes. De opbrengst van ons dorp 
Acht is een mooi bedrag van €1478,16.  
 
Zou u volgend jaar ook willen helpen als collectant?  
Het is maar 2 á 3 uur per jaar.  
We kunnen uw hulp goed gebruiken.  
 
Neem dan contact op met Claire van Schayk (coördinator Acht),  
06 41 44 33 63 of  
email naar claire.van.schayk@upcmail.nl 
 

http://www.arienstoneel.nl
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De nieuwe winkel in het Antonius 
Interview met Dorien van Gemert - van Kemenade  
en Gerry van Nistelrode 

 
Het eerste initiatief 
Dorien van Gemert - van Kemenade , manager van Antonius, vertelt 
dat het initiatief vanuit het Antonius gekomen is. 
 
“ Zo’n 20 jaar geleden hadden wij ook een eigen winkel met 
benodigdheden voor broodmaaltijden die goed liep. Maar toen 
kwamen er andere normen rondom maaltijden in o.a. 
bejaardenhuizen, de zgn. hygiënecode.  
 
 
Alle inkopen moesten op temperatuur blijven 
tijdens transport etc. etc. Toen was het voor  
ons geen haalbare kaart meer. De winkel  
werd uitbesteed aan zelfstandigen. Voor hen  
(de detailhandel) waren namelijk andere 
normen van toepassing”. 
 
“De winkel is beheerd door verschillende 
ondernemers. Producten werden naar eigen 
inzicht gehaald. De laatste ondernemer heeft  
de winkel eind april weer leeg opgeleverd. 
Helaas moest de beheerder stoppen.  
De winkel ging wat minder lopen, hij was  
niet op geregelde tijden open.  
Het werd allemaal te veel”. 
 
Waarom dan toch weer een winkel is de vraag van de redactie 
Dorien legt uit: “ In het Antonius zitten zeker 110 mensen die dan 
gebruik kunnen maken van de winkel. Tegenwoordig is het streven  
dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven. Dit geldt ook voor het 
boodschappen doen.  
Een winkel doet een beroep op hun zelfstandigheid. Zij kunnen 
boodschappen doen voor de visite, kant-en-klaar maaltijden halen en 
dit allemaal zonder hulp. In overleg met het management is er een 
formule gevonden.  
Er komen artikelen met Jumboprijzen in de winkel met een kleine 
marge er boven op. Deze marge wordt gebruikt voor het aanschaffen 
van het interieur, gebruik ruimte en energie en de kassa en 
pinautomaat”. 
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Wie gaat de winkel draaien? 
Dorien: “Gerry van Nistelrode is gevraagd om mee te denken.  
Zij heeft veel met winkels te maken gehad”.  
 
Gerry: “Inmiddels is er een team van 5 vrijwilligers die de winkel gaan 
draaien. Een clubje mensen waar je langere tijd op kunt rekenen. 
 

 
 Wanneer gaat de winkel open? 
 “De bedoeling is om in juni open te gaan”, 
 vertelt Dorien. ´Er moet nog veel gebeuren, 
 de inrichting, de kassa en de pinautomaat. 
 Het is de bedoeling dat het een “cashless” 
 systeem wordt.  
 De bewoners betalen met een pas en wij 
 vragen iedereen om zoveel mogelijk te 
 pinnen”. 
 
 Openingstijden 
 “Het doel is om 5 à 6 dagen per week  
 open te zijn, iedere ochtend.  
 De tijden worden nog bekend gemaakt.  
 De winkel is toegankelijk voor alle inwoners 
 van Acht”. 
 
 

Waar komt de winkel en wat is er te krijgen? 
Gerry: “Op de plaats van de oude winkel, bij de ingang van de 
aanleunwoningen. De winkel moet nog goed zichtbaar worden 
gemaakt. In principe is alles te krijgen, ook koelvers en diepvries.  
3x per week komt de leverancier en kan aan alle wensen voldoen. 
Dus wat er niet is, kan besteld worden”. 
 
Hoe weten de Achtenaren wanneer de winkel start? 
“Houd de flyers in de gaten. Er zal nog een speciaal moment komen 
voor de opening, maar iedereen wordt op de hoogte gehouden. Het 
motto van het Antonius is ‘Het leven omarmen”. Als er Achtenaren 
naar de winkel komen, dan geeft dat reuring in het huis. Er kunnen 
verbintenissen aangegaan worden. Wij hebben dan waarde voor 
elkaar”, zegt Dorien. “Dus iedereen is van harte welkom”. 
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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 
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Hart voor Acht 
 
 

 
Nieuwe locatie gevonden voor 9e AED! 
Met onze 8 AED’s hadden we een behoorlijke dekkingsgraad bereikt. 
Toch was er nog een stukje Acht waar we de ‘hartveiligheid’ nog 
konden verbeteren. Het betrof het gebied rond de Roerstraat.  
 
Met de AED van het Antoniushuis leek dit gebied goed afgedekt; 
alleen was het Antoniushuis niet toegankelijk vanaf de Leistraat.  
Bij een reanimatie in de Roerstraat, Leistraat en Swalmstraat zouden 
vrijwilligers eerst naar de vooringang van het Antoniushuis moeten 
gaan, en dat zou kostbare tijd in beslag nemen.  
 
Daarom vroegen we in “Kijk op Acht” bij wie we de 9e AED mochten 
ophangen. Liefst centraal in het genoemde gebied, goed zichtbaar 
vanaf de straat door (straat)verlichting, makkelijk toegankelijk en 
beschut tegen zon, wind en regen. 
 
De oproep heeft enorm succes gehad. Er zijn maar liefst vier inwoners 
geweest die aangeboden hebben om de AED bij hen te bevestigen. 
 
AED in de Roerstraat  
Vanwege de meest centrale ligging is de keuze gevallen op 
Roerstraat 55 bij onze vrijwilliger Ko Klein.  
De Technische Commissie heeft de kast met de AED inmiddels 
bevestigd. Wij zijn de heer Klein erg dankbaar voor zijn aanbod. 
De plaatsing van de 9e AED is daarmee binnenkort een feit!! 
 
Uiteraard geldt deze dankbaarheid ook voor de andere inwoners die 
hebben aangegeven dat wij daar de AED zouden kunnen plaatsen. 
Het gaat om onze vrijwilligers Peter Welting uit de Leistraat 17 en 
Anita Cornelissen uit de Roerstaat 17.  
De vierde persoon was Pieter Verheggen uit de Roerstraat 109.  
Hij is nog geen lid maar zowel Pieter zelf als zijn vrouw hebben 
gezegd ook de cursus te willen gaan volgen en daarmee beschikbaar 
te zijn voor onze stichting. 
 
 
Meer informatie:  
info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl.  
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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 

Inzet van vrijwilligers 
Op zondag 8 maart 2015 is er om 11:37 uur een melding van 
HartslagNu uitgegaan vanwege een reanimatie in de Dinkelstraat.  
Ter plaatse bleek de inzet voor onze vrijwilligers niet meer nodig want 
de bewoner bleek helaas overleden te zijn. 
Wel kunnen we weer eens constateren hoe goed ons systeem werkt. 
Er zijn maar liefst 8 vrijwilligers gekomen en ze hebben de drie 
opgeroepen AED’s ter plaatse gebracht! Dit is dus bijzonder goed.  
 
Als waardering voor hun inzet hebben we een bedankkaartje 
afgegeven. Het is erg leuk te zien dat dit enorm gewaardeerd wordt. 
Op 11 en 28 januari 2015 zijn enkele vrijwilligers ook gealarmeerd 
voor een inzet in de Achtse Barrier. Ze hebben niet handelend 
opgetreden. 
 
Advies gevraagd door wijk Prinsejagt 
Vanaf het begin af aan hebben we gezegd dat wij ons als Stichting 
Hart voor Acht alleen maar richten op ons dorp Acht.  
Dit neemt niet weg dat we waar nodig andere wijken van Eindhoven 
willen ondersteunen als zij ook een soortgelijk initiatief willen 
beginnen. Zo hebben we eerder al de nodige adviezen gegeven 
richting de collega’s van de Achtse Barrier. Op dit moment geven we 
adviezen aan de wijk Prinsejagt. 
 
Zorg dat uw huisnummer goed zichtbaar is! 
We hebben het al vaker gemeld en vanwege het belang doen we  
het nog een keer: zorg dat uw huisnummer goed zichtbaar is!  
Stel dat er bij u thuis iets gebeurt waardoor er een beroep gedaan 
wordt op onze vrijwilligers, de brandweer of een ambulance.  
Stel dat ze naar een straat en huisnummer worden gestuurd terwijl 
het donker is. De meeste huisnummers blijken toch vaak moeilijk 
zichtbaar te zijn vanaf de straat.  
 
Hoe goed is uw huisnummer zichtbaar/leesbaar vanaf de straat?  
Niet zo goed…? Doe er iets aan. In uw eigen belang! 
 
Meer informatie 
Gerard Dohmen (voorzitter), info@hartvooracht.nl  
of kijk op www.hartvooracht.nl. 
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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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WHEELS 
Oude legervoertuigen  

 
 
 

In 2015 viert Nederland 70 jaar bevrijding.  
Niet alleen de gesneuvelden worden dit jaar herdacht, ook de 
bevrijding van de jarenlange onderdrukking zal worden gevierd.  
 
Ook Acht zal op zondag 6 september in het teken staan van deze 
speciale dag. Rondom de kiosk worden oude legervoertuigen 
geplaatst door vereniging WHEELS. Deze vereniging heeft als doel 
om auto’s, trucks en tanks uit de oorlogsjaren rijdende te houden  
om zodoende mensen te herinneren aan een tijd die nooit meer mag 
terugkeren. De leden van WHEELS geven u volop gelegenheid tot 
vragen stellen en er is zelfs een mogelijkheid om mee te rijden met 
één van deze legervoertuigen.  
 
Andere activiteiten 
Intussen zijn de eerste gesprekken met diversen groeperingen uit 
Acht al gevoerd met de vraag of zij hun eigen invulling kunnen geven. 
Ook spraken we met Living History Group Holland. Deze verenging 
probeert om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld uit die tijd neer 
te zetten. Dit gebeurt met figuranten en een authentieke EHBO post. 
 
Zo ziet u maar, dat wij tezamen voor u als bezoeker iets willen 
betekenen om met elkaar bewust te worden van die bewogen maar 
niet vervlogen tijd. Sta, kijk en beleef dit tezamen mee.  
Het geheel is voor zowel oudere als jongere generatie zeer de moeite 
waard om even terug te gaan naar die tijd en wij hopen met zijn allen 
dat dit ons nooit meer overkomt!  
 
Programma 6 september 
Voor dit evenement bent u vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur van harte 
uitgenodigd en de Entree is gratis! 
 
Het hele programma is nog niet bekend. Kijk daarvoor t.z.t. op 
facebook of op www.acht.nl 
 
Meer informatie 
Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij 
Nico van der Heijden 040-262 37 15 of  
via mail: n.vanderheijden53@chello.nl 

http://www.acht.nl
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Kermis en dorpsfeest Acht 

 
4, 5 en 6 september: drie dagen vertier in kerkdorp Acht 
Ook in 2015 staat Acht op 4, 5 en 6 september weer in het teken van 
de Nostalgische kermis. Wij gaan weer proberen 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, pony´s en 
diverse andere attracties en optredens in en om de feesttent dragen 
bij om er weer een echt feestweekend van te maken.  
 
Vrijdag 4 september:  
Kermis van15.30 tot 24.00 uur 
In de feesttent, vanaf 20.00 uur: DJ´s Soundwaveproductions.  
 
Zaterdag 5 september:  
Kermis van13.30 tot 24.00 uur 
Die avond is op veler verzoek weer de band No-Exit uitgenodigd. 
Deze band was al een keer in Acht en heeft toen een geweldige 
indruk achter gelaten. 
 
Zondag 6 september:  
Kermis van 13.30 tot 23.00 uur 
Deze dag belooft het extra druk te worden voor jong en oud.  
Naast het programma bij de kiosk, kunt u vanaf 18.00 uur in de 
feesttent rechtstreeks op een groot scherm naar de voetbalwedstrijd 
Turkije – Nederland kijken!  
 
Het feestgedruis zal om 23.00 uur door de DJ’s van 
Soundwaveproductions afgesloten worden. 
Hopelijk kan en zal iedereen dan terugkijken op een geslaagd en 
gezellig weekend “ OP ACHT ”. 
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Kermis en dorpsfeest Acht 
4,5 en 6 september  

(vervolg) 
 
Programma voor de allerkleinsten 
Ook voor hen proberen we er weer iets moois van te maken met o.a. 
paardjes en een kleurwedstrijd. 
 
Meer informatie kermis en dorpsfeest 
Kijk daarvoor t.z.t. op facebook of op www.acht.nl  
Voor vragen kunt u terecht bij Nico van der Heijden,  
Kermis commissie Acht, tel: 040-262 37 15 
mail: n.vanderheijden53@chello.nl  

http://www.acht.nl
mailto:n.vanderheijden53@chello.nl
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Voedselcollectief Eindhoven 
 
 

Helaas moeten wij jullie mededelen dat de stichting en ik  
(Bart, initiatiefnemer vanuit Klein Gemaakt) in overleg na anderhalf  
jaar heel hard werken besloten hebben om het voedselcollectief niet 
voort te zetten. De belangrijkste reden is dat wij als vrijwilligers-
collectief niet de financiële en mentale adem hebben om het nog 
langer te kunnen voortzetten. Als gevolg van het beperkte 
commitment van deelnemers komt er erg veel (teveel) werk neer op 
een kleine groep actieve mensen. Daarnaast leidt het lage 
commitment ook tot relatief hoge (logistieke) kosten.  
 
Het gedachtegoed van een collectief is gebaseerd op collectieve 
inspanningen van deelnemers, wat helaas onvoldoende aanwezig 
was. Desalniettemin zijn wij erg trots op de grote groep mensen die 
we gemobiliseerd hebben en ik ben er van overtuigd dat dit in de 
toekomst navolging krijgt. Ik, als initiatiefnemer, ben in ieder geval erg 
trots op wat wij als actief kader in zo’n korte tijd bereikt hebben! 
 
Meer informatie: www.kleingemaakt.nl 

Samen Verder 
Opbrengst collecte 

 
 Dit jaar heeft de collecte in Acht een bedrag 

 opgebracht van €2.671,34. 
  

Zoals in de folder staat aangegeven is de opbrengst bestemd  
voor de aanschaf van bevallingsstoelen in een ziekenhuis  
in Garba Tula ( Noord Kenia).  
 
Hiermee kan de moeder-en kindersterfte sterk worden beperkt.  
 
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen en vooral ook aan de 
collectanten. 
 
Namens de Actie Samen Verder 
Frans Huijbers  
 
 

http://www.kleingemaakt.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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St. Antonius Abt 
Nieuws basisschool  

 
 
De opening van het nieuwe gebouw van onze spilpartner  
“Dikkie & Dik” is een feit waar we allemaal heel trots op zijn!  
Geweldig om onze toekomstige kleuters op hun speelplaats te kunnen 
zien spelen en genieten van de aandacht van de grotere kinderen.  
 
Verbouwing bijna klaar 
De verbouwing van het schoolgebouw aan de binnenzijde komt tot 
een afronding. In de meivakantie zijn de nieuwe kleutertoiletten  
en de koffiekamer gerealiseerd met frisse mooie kleuren.  
De nieuwe kleutergymzaal is helemaal op en top. Die is voorzien van 
alle nieuwe materialen en er kan naar hartenlust worden gegymd.  
Natuurlijk geeft verbouwing ook enig overlast en rommel.  
Daarom heeft het hele team de laatste studiedag gebruikt om alles 
weer op te ruimen en te zorgen voor een “fris” gebouw.  
 
Afscheid groep 8 
De laatste periode van het schooljaar is inmiddels ingegaan en er 
wordt door groep 8 hard gewerkt aan de afscheidsmusical.  
Zij kunnen terugkijken op een mooi schoolkamp en een goed 
afgeronde eind cito!  
 
Kleuters  
De kleuters sluiten het jaar af met het thema “erop uit” dus zult u hen 
vast tegenkomen bij een picknick of in een speeltuintje.  
Wij hopen volgend schooljaar natuurlijk weer veel nieuwe kleuters te 
mogen verwelkomen op onze school. Het zou dan fijn zijn als u hen 
tijdig opgeeft. Het liefst voor het einde van dit schooljaar, ook als uw 
kind bijvoorbeeld pas in april/mei/juni 2016 jarig is!  
Hierdoor krijgen wij een beeld van het aantal kinderen en kunnen  
wij u uitnodigen voor de algemene ouderavond na de grote vakantie.  
 
Woensdag 8 juli “ouder bedank brunch”  
We kijken terug op fantastische ouderhulp bij de creatieve uren, 
uitstapjes, leesouders, bibliotheek, brigadiers en nog veel meer. Om 
al die ouders voor hun inzet te bedanken organiseren de kinderen op 
woensdag 8 juli een “ouder bedank brunch”!  
 
Vakantie! 
Op vrijdag 17 juli om 12.15 uur sluiten wij de schooldeuren en mag 
iedereen van een welverdiende vakantie gaan genieten! 
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Kerkbericht 
Vakantie 

 

 
 Nogal wat van onze woorden vinden hun oorsprong in 
 het Latijn. Zo ook ons woordje vakantie. Het komt van 
 het Latijnse “vacare”, wat zoveel betekent als  

 “leeg zijn/maken”.  
Hoe drukker wij het hebben in ons dagelijkse leven, des te 
belangrijker worden vaak de vakanties. Om op adem te komen,  
bij te tanken, te ont-stressen. En hopelijk ook om te genieten van de 
schoonheid van natuur en cultuur, dichtbij of veraf.  
 
Juist als dingen niet meer “moeten” is er misschien ook wat meer 
ruimte om te genieten van simpele dingen en uw hart te laten raken 
door zaken die we anders vaak niet eens zien. Het is u allemaal van 
harte gegund. En toch besluipt mij ieder jaar in de vakantie ook een 
soort “onrustig“ gevoel. Waarom? 
 
Het valt mij op dat, juist in de vakantietijd, de parkeerplaatsen bij de 
ziekenhuizen en bejaardenhuizen leger zijn dan anders.  
Naast die jaarlijkse uittocht zijn er immers ook heel wat mensen die 
noodgedwongen thuis moeten blijven vanwege leeftijd of ziekte.  
Juist de vakantieperiode is voor deze mensen vaak een tijd  
van extra eenzaamheid. 
 
Als wij het de komende weken of maanden wat rustiger krijgen  
en wat meer kunnen genieten van vrije tijd, zou het dan geen idee zijn 
om een klein beetje van die tijd ook eens te wijden aan die buurvrouw 
die een paar jaar terug haar man verloor?  
Of aan dat echtpaar wat al lang tobt met de gezondheid?  
Of aan die weduwnaar waar ge van weet dat hij grote zorgen heeft 
over één van zijn kinderen? 
 
Ons woordje “ontmoeten” zouden we ook in twee kunnen splitsen:  
ont – moeten, niets moeten.  
Juist dan kan er vaak veel. U zult merken dat veel van de 
ontmoetingen zoals ik hierboven noemde meer energie en vreugde 
geven dan dat ze kosten.  
 
Probeer het eens uit: het is een dankbare vakantiejob! 
 
Pastoor Goris 
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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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Achtse Revue 
Jubileumvoorstelling ‘Herman wordt 100’ 

  
 

 
 
 
 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Zoals u wellicht in de eerste editie van ons dorpsblad dit jaar hebt 
gelezen, bestaat de Achtse Revue dit jaar 30 jaar! Een jubileum wat 
we graag met alle Achtenaren vieren. 
 
Er is daarom gekozen om de uitvoeringen op een bijzondere manier 
vorm te geven met "theater op locatie".  
 
Vanuit het Dorpshuis bezoekt u 3 Achtse locaties (op maximale 
loopafstand van 250 meter) waar 3 scènes worden gespeeld. 
De slotscène wordt gespeeld in het vertrouwde dorpshuis. 
 
U gaat de 4 scènes beleven van het speciaal voor ons geschreven 
stuk `Herman wordt 100`. Een bijzonder familiefeest wat samen 
gevierd moet worden. En het brengt de familie weer bij elkaar. 
Uiteraard vol komische herkenbaarheid.  
 
Wanneer? 
De voorstellingen zijn op 21, 22, 25, 27, 28 en 29 november. 
Toegangsprijs voor een reguliere voorstelling: €10,- per persoon  
(incl. 1x koffie, thee, of fris).  
 
Donatie? 
Ook dit jaar is het mogelijk om onze vereniging een warm hart toe te 
dragen middels een donatie, vriend worden of sponsoring.  
De minimale bijdrage als vriend in 2015 bedraagt €40,-.  
Hiervoor ontvangt u 2 vrijkaarten voor de sponsoravond  
21 of 27 november), ontvangst met een hapje en drankje en 
vermelding in ons programmaboekje.  
 
Als u onze vereniging ook wilt steunen kunt u contact opnemen via 
achtserevue@gmail.com of uw donatie overmaken op 
rekeningnummer: NL 57 RABO 01 13 73 31 78 t.n.v Achtse Revue. 
 

mailto:achtserevue@gmail.com


4
2

 



4
3

 
 

 
 
Omdat het ophalen van de  
groene en grijze kliko’s niet meer in 
heel Acht op dezelfde dag plaats-
vindt, verwijzen wij u voor de juiste 
data naar:  
 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
 
Juni  

   
  19 Uitgave Kijk op Acht 
  22-24 SJB wandel3daagse 
  24 Dikkie & Dik 
  27 Zinderend Acht 
  
 

 

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 1660 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: 3 september voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 18 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 NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 
 
Juli  

   
  1 Dikkie & Dik 
  6 Dorpsraadvergadering 
  8 Ouderbedank brunch 

  14 Wagenspel 
 
 
 
September 

 

 3  Sluitingsdatum kopij 
4-5-6  Kermis 
 6  Wheels  
12  SJB Soosavond 
13  SJB Poppentheater 
18 Uitgave Kijk op Acht 
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