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Februari - Maart 
 
 
 

Huldiging vrijwilligers scouting 
 

Buurkracht en 040energie 
 

Inschrijven Dorpskwis 
 

Oproep Petanque 
 

Het is Carnaval! 
 

Welkom Johan Vlemmix 
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Van de redactie  
 

  
Als Pasen, Pinksteren en carnaval op één dag vallen… 
 
Een oude zegswijze die je hier vroeger in het dorp wel eens hoorde 
als er iets onmogelijks gevraagd werd was ‘Goed idee, dat gaan we 
doen als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.’ Als u nu – bij 
daglicht- naar buiten kijkt, zou u zeker kunnen denken dat we dat 
binnenkort gaan meemaken op Acht. Hier en daar zagen we een 
pinksterbloem in bloei staan en ook de narcissen die we altijd met 
carnaval of Pasen in de Achtse tuinen zien staan hier en daar nu al in 
bloei.  
 
Een week geleden zagen we dat iemand het gras aan het maaien 
was. Nog nooit vertoond op Acht in januari! De wonderen zijn de 
wereld dus nog niet uit, al betwijfelen we of we wel blij moeten zijn 
met dit veel te warme weer van de laatste maanden. De natuur en  
de tuinen in ons dorp hebben een paar maanden winter en kou  
nodig om tot rust te komen en energie te verzamelen voor hun 
groeispurt in het voorjaar.  
 
Tja, de winter is bij de meeste mensen niet favoriet, maar dat 
noodgedwongen binnenzitten omdat het stormt, sneeuwt of hagelt 
heeft ook z’n voordelen. Het biedt u de gelegenheid om dit dorpsblad 
eens op uw gemak door te lezen en de advertenties eens goed te 
bekijken. Wellicht ziet u iets wat u aanspreekt, een leuk dorpsnieuwtje 
of een aankondiging van een activiteit waar u best bij zou willen zijn.  
Als redactie hopen wij natuurlijk dat het u op een idee brengt voor een 
leuk artikel voor de volgende editie van dit dorpsblad.  
Aarzel dan niet en klim in de pen!  
 
 
 
We wensen u een vrolijke carnaval 
en veel leesplezier toe.  
 
Uw kopij voor het volgende 
nummer kunt u tot 8 maart  
18.00 uur mailen aan: 
 
redactie@kijkopacht.nl 
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Achtse Revue 
   Jubileumjaar Achtse Revue groot succes 

 
   De viering van 30 jaar Achtse Revue ligt alweer  
   achter ons. 2015 was voor ons een speciaal jaar, 
waar we met voldoening op terugkijken. Ter ere van ons jubileum 
speelden we op locatie 6 mooie uitvoeringen, volle zalen, twee 
gezellige sponsoravonden en een tevreden en enthousiast publiek.  
Na de laatste uitvoering was ons toneeljaar nog niet ten einde. Voor 
de vijfde keer gaven we acte de présence op de kerstmarkt. En ook 
daar wist men ons te vinden voor een hapje, een drankje en een 
heleboel gezelligheid. 
Momenteel zijn de voorbereidingen voor een nieuwe productie in  
volle gang. Wij hopen ons trouwe publiek ook dit jaar weer te mogen 
verwelkomen.Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wilt u 
vriend of sponsor worden dan kunt u een mail sturen naar 
achtserevue@gmail.com.  
 
Ook meedoen?  
Voor versterking van de spelersgroep zijn wij op zoek naar mannen, 
bij voorkeur jonger dan 40 jaar. Heeft u interesse? Neem dan contact 
op met het secretariaat maria@achtserevue.nl of 06 - 16 92 74 89 

Samen verder 
Geef acht! 

 
 
 

Deze kreet komt uit het leger en komt van "Geef aandacht". De kreet 
is bedoeld om de aandacht van de soldaten te krijgen. 
Met de actie Samen Verder vragen wij dit jaar aandacht voor de 
schoolkinderen in Katakwi in Oeganda. Deze kinderen willen graag 
naar school. Hun ouders hebben echter vaak geen geld om 
leerboeken en schooluniformen voor hen te kopen. Daarom willen wij 
hen helpen. 
 
In de week van 28 maart wordt hiervoor met de bekende zakjes een 
huis-aan- huiscollecte gehouden. 
We hebben ook nog behoefte aan enkele collectanten. 
 
Dus: Geef ! Acht ! 
Namens de actie Samen Verder 
Frans Huijbers tel. 040 - 262 12 07 
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Scouting  

Dr. Albert Schweitzer 
 
 
 

Vrijwilligerspenning voor Geert, Ria en Ad 
Zaterdag 9 januari vond er een bijzondere gebeurtenis plaats bij 
Scouting Dr. Albert Schweitzer. 
 
Geert en Ria Beuving en Ad Nonnekes, kregen tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie uit handen van wethouder Mary Ann Schreurs,  
de vrijwilligerspenning van de stad Eindhoven uitgereikt.  

Geert en Ria zetten zich al ruim 15 jaar in voor onze vereniging en 
hebben daar verschillende functies uitgeoefend en doen dat nog.  
Dat geldt ook voor Ad Nonnekes die daarvan 9 jaar voorzitter is 
geweest en nog steeds inspringt als dat nodig is. 
De wethouder gaf duidelijk aan dat dit vrijwilligerswerk de 
maatschappij een stukje mooier maakt en dat we zonder de inzet  
van deze mensen een stuk armer zouden zijn. 
Na de uitreiking was er nog een gezellig samenzijn met vele  
jeugd- en stafleden en ouders daarvan. We hopen dat Geert, Ria en 
Ad nog lang bij onze vereniging actief zullen blijven. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende 
onderscheiding! 
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Bericht van de Dorpsraad 
 
 
 
Het kan nog net, januari is nog niet voorbij:  
de Dorpsraad wenst u een goed 2016.  

 
Rattenbestrijding 
Terugkijkend op 2015 kunnen we constateren dat de DR een aantal 
zaken heeft afgerond, zoals de discussie met de gemeente over de 
aanpak van de rattenbestrijding. Het resultaat: de gemeente gaat 
hierin toch zijn verantwoordelijkheid nemen.  
 
Allerlei zaken 
We hebben zaken gecontinueerd zoals de organisatie van de 
dodenherdenking en de subsidieverstrekking aan allerlei activiteiten 
die de leefbaarheid en samenhang in Acht verbeteren. En niet te 
vergeten er zijn 6 openbare Dorpsraadvergaderingen in 2015 
gehouden, waar elke Achtenaar zijn inbreng kon laten horen over 
actuele Achtse thema’s.  
 
Supermarkt 
Nieuwe zaken zijn geïnitieerd en tot een actueel thema gemaakt in 
2015: o.a. de winkelvoorziening. Uit een door de DR gehouden 
enquête bleek duidelijk: ”Acht wil een winkel”. Na veel overleg en 
afwegingen, enorm geholpen door een speciaal hiervoor benoemde 
adviescommissie, heeft de Dorpsraad, op 16 december, het advies 
uitgebracht om de firma Jan Linders een plan te laten ontwikkelen voor 
een winkel op de dierenweide. Dit overigens onder de voorwaarde van 
behoud van een gedeelte van deze dierenweide. Op de volgende 
openbare DR-vergadering hoort u daar vast meer van.  
 

ZorgSaam op Acht 
Waar u op de volgende DR vergadering ook meer over gaat horen is 
het initiatief “ZorgSaam op Acht”. Dit initiatief wil de leefbaarheid in 
Acht vergroten door mensen die (kleine, tijdelijke) zorg nodig hebben 
in contact te brengen met vrijwilligers uit de buurt die deze zorg 
kunnen verlenen (denk aan boodschappen doen, een wandelingetje 
maken etc.) In november is er door de initiatiefnemers een enquête 
gehouden in Acht.  
Ca.125 mensen hebben hierop gereageerd. 
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Voor meer informatie kunt u terecht aan de balie 
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Bericht van de Dorpsraad 
vervolg 

 
 

Inloopochtend 
Op woensdag 17 februari wordt er een eerste inloopochtend 
georganiseerd.  
Iedere Achtse hulpvrager en potentiële Achtse hulpaanbieder is, ook 
als u de enquête niet heeft ingevuld, uitgenodigd om van 10.00 tot 
12.00 uur in het Dorpshuis, een kopje koffie te komen drinken.  
 
Mogelijk leidt dit al tot de eerste concrete afspraken. Meer details over 
de enquête en over de opkomst op 17/2 hoort u op de volgende 
openbare DR vergadering.  
 
We hopen dan ook, u (weer) te zien op de volgende openbare 
Dorpsraad vergadering. Deze staat gepland voor  
maandag 29 februari, 20.00 uur, in het Dorpshuis Acht. 
 
Wilt u ons iets laten weten: mail naar info@dorpsraadacht.nl 

KWF-kankerbestrijding 
Bedankt voor uw gift 

 
 

 
 
2015 
 
In het afgelopen jaar hebben 22 vrijwilligers gecollecteerd voor KWF-
kankerbestrijding en hebben in Acht een bedrag van € 1881,70 
opgehaald. Hartelijk bedankt voor uw gift.  
 
Tevens bedanken wij alle vrijwilligers en KWF wenst alle inwoners en 
vrijwilligers van Acht een voorspoedig maar vooral gezond 2016. 
 
R. de Bouter 
Schipbeekstraat 24 
5626 GX Eindhoven 
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Petanque Club Eindhoven  
Meedoen met PETANQUE? 

 
 
 

 
Heel veel mensen kennen Petanque, beter als: ‘Jeu de Boules’.  
We hebben een gezellige vereniging van zo’n 45 mensen. 
 
Dinsdagavond 
Elke dinsdagavond tussen19.30 en 22.30 uur spelen zij 3 partijen.  
Het zijn mix duo’s, wat inhoudt, dat je bij elke partij een nieuw maatje 
hebt. Dus iedereen kan van iedereen winnen of verliezen. 
We spelen voor leuke prijsjes met een inleg van €1,50.  
 
Veel mensen spelen dit spel met plezier in de vakantie maar nu kan 
het ook vóór- en na de vakantie. 
 
Donderdagavond  
Donderdagavond kun je meedoen aan een interne competitie en je 
laten instrueren voor een verbeterde worp. Het is een geweldige man/
vrouw sport, die je een hele avond gezellig bezighoudt in een prettige 
omgeving. 
Wie zijn wij? Petanque Club Eindhoven (PCE) 
Waar zitten wij? Pétanquehal naast het Ir. Ottenbad  
   (binnen- en buitenbanen) 
   Sportpark aan de Vijfkamplaan  
 
 
Interesse?  
Je kunt rustig op dinsdagavond binnenlopen vanaf 19.00 uur  
en gewoon een paar keer gezellig meedoen en dan pas beslissen  
of je lid wordt. 
 
Mail: 
henkvanderheijden@chello.nl 
 
Telefoon: 040 - 262 16 26 
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Afvallen met een gegarandeerd resultaat,  
op een gezonde wijze en met de juiste voeding. 

Samen aan de slag met je persoonlijk doel! 
 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek 
 

www.weight-less.nl  
Boschdijk 934, Eindhoven 

06-54159592 info@weight-less.nl 

http://www.weight-less.nl
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Stichting Jeugdbelangen 
 
 
 
Dankzij vele sponsoren heeft SJB zich in een nieuwe outfit kunnen 
steken. SJB dankt langs deze weg alle sponsoren voor hun bijdragen 
die dit hiermee mogelijk hebben gemaakt.  
Op 7 februari a.s. tijdens het kindercarnaval in het Dorpshuis zullen 
wij aanwezig zijn in onze nieuwe kleding!! 
 
Zondagmiddag 7 februari  
Kindercarnaval in het Dorpshuis de entree is gratis! 
Het Dorpshuis is open rond 12.30 uur. 
 
Na afloop van de optocht, die om 13.08 uur vertrekt, maken wij de 
dansvloer vrij voor de kinderen (geen ouders en geen glas) en  
kan het carnavalsgedruis beginnen voor de kinderen. 
 
Rond 14.30 uur is het eerste optreden van 
Clown Edwino. 
In de pauze van de clown zal in de tent, op de 
binnenplaats van het Dorpshuis, de 
prijsuitreiking van de optocht plaatsvinden. 
Wij zorgen voor passende muziek en maken we 
er weer een gezellige boel van. Voor het 
verdere programma in het Dorpshuis met 
Carnaval kijk naar de info van Kracht op Acht 
elders in dit dorpsblad. 
 
 
Zaterdag 27 februari Disco 
Kom gezellig dansen in het Dorpshuis! 
Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, die van dansen, swingen en 
gezellig kletsen houden. 
 
Je bent welkom in het Dorpshuis van 20.00 tot 22.00 uur. 
De drive - in discomuziek wordt gedraaid door de diskjockeys Jordy 
en Koen.  
 
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. Entree € 3,00 
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Stichting Jeugd Belangen 
vervolg 

 
 

Woensdag 16 maart: Knutselmiddag  
In het Dorpshuis van 14.00 tot 15.30 uur voor de kinderen uit  
groep 4 t/m 7. Een middagje gezellig knutselen. 
Je kunt kiezen uit een paar verschillende werkstukjes. 
 
Heb je zin om mee te doen geef je dan op voor 12 maart via: 
jeugdbelangen@sjbacht.nl. Wij vragen een entree van € 2,00. 
We hebben een minimum en maximum gesteld aan het aantal 
kinderen dat mee kan doen dus: opgeven is verplicht. 
Zet alvast de volgende keer in je agenda: 13 april. 
 
Zaterdag 19 maart: Paasbingo 
Bingo voor groot en klein!! Heb je zin in een spannende bingoavond? 
Meld je voor 15 maart aan via het emailadres: 
jeugdbelangen@sjbacht.nl. Vermeld je naam en groep.  
De betaling van € 2,50 kan in het Dorpshuis. 
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 dan ben je welkom om 18.30 uur voor een 
uurtje bingo spelen tot 19.30 uur. Deze speciale bingo is niet met 
cijfers maar met plaatjes. 
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan staat het bingospel met cijfers voor je 
klaar. We beginnen om 19.45 uur en bingoën tot 21.00 uur. 
Geef je voor deze gezellige zaterdagavond in het Dorpshuis op via 
ons e-mailadres. Iedereen krijgt één speelkaart.  
Er zijn verschillende prijzen te winnen! 
 
Zaterdag 26 maart: Paaseieren zoeken met de Paashaas! 
(vooraankondiging) 
Dit is voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen  
uit groep 1, 2 en 3. 
We verzamelen aan de achterkant van het woonzorgcentrum 
Antonius bij de diertjes om 11.00 uur. In de volgende uitgave van Kijk 
op Acht hier meer informatie over. 
 
Volg ons ook op facebook  
 
Stichting Jeugdbelangen Acht. Deelname aan al onze activiteiten is 
altijd op eigen risico. Voor meer info zie ook onze website 
www.sjbacht.nl 
Contact: jeugdbelangen@sjbacht.nl 
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Nieuws van de Buurtpreventie 
 
 

In maart 2015 is de buurtpreventie Acht van start gegaan. Momenteel 
zij er bijna 60 buurtpreventen in Acht en bijna dagelijks surveilleren 
één of meerdere teams door ons dorp. 
 
We hebben Acht in 2 delen gesplitst:  
Acht 1 (op de plattegrond B en C) en  
Acht 2 (A en D).  
 
Elke team loopt regelmatig in zijn eigen stukje Acht zodat ongewone 
zaken eerder opgemerkt worden. 
 
Sinds we als buurtpreventie van start zijn gegaan is het aantal 
inbraken aanmerkelijk verminderd en ook de overlast van de 
hangjeugd is veel minder. Dat zijn dus mooie resultaten. 
 
We zijn echter nog steeds  
op zoek naar meer 
buurtpreventen.  
 
Hebt u interesse en wilt  
u ook uw steentje bijdragen 
aan een  
veiliger Acht?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem dan contact met  
ons op door een mail  
te sturen naar buurtpreventieacht@gmail.com.  
 
Alvast hartelijk dank. 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Hart voor Acht 
 
 
 
De stichting Hart voor Acht heeft ook afgelopen jaar met voldoening 
kunnen vaststellen dat we Acht hartveilig kunnen noemen.  
Dit is alleen mogelijk door onze enthousiaste vrijwilligers en door de 
ter beschikking gestelde middelen. Voor de inzet van deze 
vrijwilligers spreekt het bestuur haar dank en waardering uit.  
De betrokkenheid van de Achtse gemeenschap vormt immers een 
essentiële voorwaarde om Acht hartveilig te houden. 
 
HartslagNu heeft vorig jaar in Acht drie oproepen  
gedaan voor een mogelijke reanimatie. 
Telkens werd hieraan door meerdere vrijwilligers  
gehoor gegeven en ook brachten zij steeds AED’s mee. 
 
De media besteden de laatste tijd veel aandacht aan 
reanimeren. De vooroordelen als zou men na een 
reanimatie verder moeten leven als een kasplantje worden weerlegd. 
Door sterke landelijke toenames van vrijwilligers en AED’s stijgt het 
aantal succesvolle reanimaties zonder blijvende restverschijnselen 
enorm.  
Ook de nieuw HartslagNu app draagt hier aan bij. 
 
Er is ook veel aandacht voor niet-werkende AED’s.  
Onze Technische Commissie onderhoudt de AED’s echter zeer goed 
zodat de werking geborgd zou moeten zijn! 
 
Statistisch gezien krijgt jaarlijks 1 op 2500 mensen een hartstilstand. 
Toch hopen we dat ook in 2016 geen reanimatie nodig is op Acht. 
Maar als er om een inzet gevraagd wordt zullen vrijwilligers van Hart 
voor Acht binnen 6 minuten aanwezig zijn voor adequate hulp. Een 
hartstikke goed gevoel.  
Namens het bestuur en al onze (160) vrijwilligers wens ik iedereen 
een hartstikke goed, gezond en kloppend 2016. 
 
Gerard Dohmen 
 
Meer informatie 
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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Herkent u deze voet- en bewegingsklachten? 
Herkent u één van onderstaande klachten? Meestal denkt men hierbij 
direct aan slijtage, leeftijd of gewoon een tijdelijke blessure, terwijl de 
oorzaak van de pijn vaak ergens anders ligt en soms eenvoudig te 
verhelpen is. Hebt u bv. last van: 
 
- Klachten aan steun- en bewegingsapparaat,  
 zoals knie, heup en rug 
- Chronische voetklachten 
- Achillespeesproblemen 
- Voetproblemen bij kinderen 
- Ingegroeide teennagels 
- Beenlengteverschil 
- Slepende sportblessures 
- Voetklachten t.g.v. Diabetes Mellitus  
- Reumatische klachten 
- Overbelasting 
- Afwijkingen van tenen en nagels 
- Hielklachten 
- Te weinig steun van gewrichten 
- Zenuwbeknelling in de voet 
- Scheenbeen irritatie 
- Uitstralende zenuwpijn 
 
De podotherapeut kan er iets aan doen!  
In de podotherapie worden mensen behandeld die - op een zeer 
breed gebied - voetklachten hebben en/of klachten aan hun 
bewegingsapparaat als gevolg van een afwijkende voetfunctie. Een 
afspraak maken kan overigens zonder verwijzing. 

 
 

Praktijk voor podotherapie / Rijnstraat 72 - Eindhoven-Acht 
Tel. 040-2512300 – www.podoxpert.nl – acht@podoxpert.nl 

(Advertorial) 

http://www.podoxpert.nl/behandeling/chronische%20voetklachten.html
http://www.podoxpert.nl/achillespees%20klachten.html
http://www.podoxpert.nl/behandeling/kinderen.html
http://www.podoxpert.nl/behandeling/ingegroeide%20teennagels.html
http://www.podoxpert.nl/Beenlengteverschil.html
http://www.podoxpert.nl/behandeling/sportblessures.html
http://www.podoxpert.nl/behandeling/podotherapie-diabetes.html
http://www.podoxpert.nl
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Op de thee in Soestdijk II 
 
 
Het grootste huis van Acht krijgt binnenkort een nieuwe bewoner, 
Johan Vlemmix. U kent hem vast wel van de TV.  
Hij was o.a. starter en jury van ‘Te land ter zee en in de lucht’. Johan 
ontving ons zeer gastvrij in zijn huidige woning Soestdijk II, aan de 
rondweg in Eindhoven. We vroegen hem waarom hij gekozen heeft 
voor ons dorp en het enorme huis op de hoek van de Anthony 
Fokkerweg en de Verzetsheldenlaan.  
 
“Ik heb het huis gekocht omdat ik het altijd  
al een mooi huis vond. Het huis heeft alles.  
Ik hoef er niks aan te doen!. Dat het in Acht 
was, wist ik aanvankelijk niet. Laatst ben ik  
in de buurt gaan wandelen, en de mensen  
die ik tegenkwam waren allemaal erg 
aardig. Dus ik kijk er naar uit om in Acht en 
het huis te gaan wonen”. 
 
 
Zult u er veel zijn? “Ja, dat denk ik wel.  
Ik wil er een echt thuis van gaan maken.  
De inrichting zal een beetje modern en een 
beetje klassiek worden. En stijlvol, want dat 
past bij het huis. Ik neem helemaal niks 
mee van de spullen die ik nu heb, dus ik 
ben alles aan het verkopen.”  
 
 
Met die verkoop gaat het goed, want terwijl 
wij Johan interviewen gaat zijn telefoon continue. “Zo, weer iets de 
deur uit” zegt hij als er weer iets verkocht is. 
 
Johan is een verzamelaar van verzamelingen. 11.000 
boeken had hij, heel veel postzegels, 8000 kg munten, 5 huizen, 182 
oranje artikelen, 32000 brillen, 12 auto’s, heel veel meubels, 
bijzondere attributen en vele dozen kleding.  
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Die enorme hoeveelheid spullen doet hij nu de deur uit. Heel wat volle 
vrachtwagens vertrokken er al, maar Johan heeft nog heel wat over. 
Dus beste lezer, mocht u interesse hebben in iets bijzonders of in één 
van de verzamelingen van een beroemde Nederlander: u kunt uw slag 
nog slaan!  
 
 
 

Johan is overigens een heel toegankelijk 
mens. Bij hem geen poespas of 
duurdoenerij. Hij drinkt gezellig een kopje 
thee met ons aan zijn eetkamertafel – 
annex bureau en beantwoordt geduldig 
onze vragen.  
 
Dan gaat de telefoon weer.  
Hij verontschuldigt zich, “Sorry, de 
platenmaatschappij in verband met mijn 
nieuwe plaat. Die heet ‘Neuro van de euro’ 
omdat we ongelooflijk genept zijn door die 
euro. Alles is zo veel duurder geworden. 
Daar wordt je neuro van, dus daar heb ik 
een plaat over gemaakt”.  
 
José Hoebee van de (vroegere) 
meidenband Luv’ produceert de plaat en 
zingt ook in t koortje. “Prima zangeres, op 
de plaat zingt ze de hoge noten.”  
 

Dan belt het TV-programma Boulevard. We maken er uit op dat we 
Johan daar binnenkort zullen zien, met zijn nieuwe plaat. We sluiten 
onze theevisite af, want Johan heeft het druk.  
“In mijn nieuwe huis wil ik een nieuwe start gaan maken. Ik ga er 
wonen en vernieuwende programma’s maken”.  
 
We wensen Johan veel geluk toe in zijn nieuwe huis en op Acht! 
 



2
6
 

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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Kracht op Acht 
Carnaval 

 
 
 
Carnaval in het Dorpshuis MET TENT 
Het Dorpshuis gaat los met Carnaval! Zowel voor jong, heel jong, oud 
en heel oud is er dit jaar iets te doen in het Dorpshuis en in de tent 
achter het Dorpshuis. 
 
Zaterdag 6 februari: Aparte party jeugd en ouders 
Op zaterdag wordt het startsignaal in de tent gegeven met de 
Saturday night party voor de jeugd (die van 12 – 17 jaar 
welteverstaan en gratis entree). Vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur kunnen 
zij dansen op de muziek van DJ Stefan.  
Natuurlijk is er geen toegang voor ouders en wordt er alleen frisdrank 
geschonken. De ouders kunnen deze avond hun vertier zoeken aan 
de bar in het Dorpshuis.  
 
Zondag 7 februari: Optocht 
Op zondag start de optocht wederom om 8 over 1. Natuurlijk hopen 
we weer op een grandioze opkomst, zowel van deelnemers als van 
publiek. Er wordt een klein rondje gemaakt vanuit de kiosk, langs het 
Antonius en weer terug over de Rijnstraat. Na de optocht zal om 
ongeveer 8 over 3 de prijsuitreiking plaatsvinden in de tent achter het 
Dorpshuis, maar natuurlijk is er eerst tijd voor de kleintjes met clown 
Edwino in de zaal. De ‘groten’ kunnen ondertussen vast opwarmen in 
de tent, waar na de prijsuitreiking DJ Marco helemaal los zal gaan.  
In de zaal blijft de hele middag iets leuks te doen voor de kleintjes. 
Entree is gratis. Voor inschrijving voor de optocht zie de 
informatie op pagina 29 van dit blad. 
 
Maandag 8 februari: Ontbijten en naar de stad 
Om nog eens gezellig na te buurten over de optocht en om te starten 
vanaf Acht naar de stad voor de ‘traditionele maandag', is er op 
maandag een carnavalsbrunch in de tent.  
Vanaf 8 over 1 is iedereen welkom en rond 8 over 3 vertrekt de bus 
naar de stad. Hoe iedereen weer naar huis komt wordt niet geregeld! 
Je kunt ook alleen naar het ontbijt komen.  
Het all-in pakket kost € 22,50 (voor ontbijt, consumpties Dorpshuis, 
bus en consumpties Pintxo Dommelstraat).  
Het brunchpakket kost € 15,00 (voor ontbijt en consumpties 
Dorpshuis). Voor inschrijving en overige pakketten zie de informatie 
op de volgende bladzijde. 
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Kracht op Acht 
 Carnaval 

vervolg  
 
Dinsdag 9 februari: Boerenbruiloft 
Voor wie er op dinsdag nog geen genoeg van heeft, gaat het 
Dorpshuis nog één keer open want om 10.00 uur vertrekt de 
traditionele Boerenbruiloft dan vanaf het Dorpshuis naar de stad. De 
route loopt via de Grote Beek en het Wilhelminaplein en om 14.15 uur 
wordt het bruidspaar onwettig gehuwd in de grote tent op de markt in 
de binnenstad van Eindhoven.  
 
Inschrijven Optocht en Carnavalsbrunch 
Inschrijven voor zowel de optocht als voor de Carnavalsbrunch kan 
door een mail te sturen naar: krachtopacht@outlook.com,  
via de facebookpagina van Kracht op Acht of via het inschrijfformulier 
op www.acht.nl.  
De inschrijfprijzen zijn te zien op het inschrijfformulier.  
 

 

Dorpskwis 
 
Achtse Dorpskwis 2016: inschrijven! 
Het is bijna zover!! Vanaf 13 februari staat het inschrijfformulier voor 
de Achtse Dorpskwis 2016 online! Ben er op tijd bij! Het 
inschrijfformulier is te vinden op www.acht.nl, maar kun je ook 
aanvragen door een mail te sturen naar krachtopacht@outlook.com.  
 
Iedereen staat weer op scherp, wij van het kwisteam natuurlijk, maar 
de deelnemers zeer zeker ook!! Dus ga weer eens bij elkaar zitten om 
het team samen te stellen (wij adviseren tussen de 12 en 18 
personen!) en de tactiek alvast te bespreken.  
 
En voor diegenen die dat nog niet gedaan hadden zet de volgende 
data met dikke stift in de agenda:  

 Kwisavond:  24 september 

 Feestavond:  15 oktober 
 
Meer informatie 
www.acht.nl of mail aan: krachtopacht@outlook.com  



3
0
 

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 
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Boerenbruiloft 
dinsdag 9 februari 2016 

 
Op dinsdag 9 februari zullen op de Stadse mert in het Lampegat 
Thieu van ’t Mulderke en Nel van den Bloazer (Adriaan Umans en 
Angelique Koppen) in het burgerlijk en kerkelijk onwettig huwelijk 
verbonden worden. 
 
Op deze dag vertrekt om  
10.00 uur vanuit Acht een 
nostalgische optocht met platte 
karren en hoogkarren naar de 
Stadse mert.  
Het verloofde stel zit 
traditiegetrouw in de laatste 
hoogkar van de optocht.  
 
Uiteraard maken ook de 
wederzijdse ouders en 
getuigen deel uit van deze stoet. Naast de familie nemen ook de 
gasten plaats op de karren om naar de Stadse mert te worden 
vervoerd.  
 
Na een korte pauze op het terrein van de Grote Beek, waar het 
verloofde stel, de familie en de gasten getrakteerd worden op 
overheerlijke erwtensoep met roggebrood, gaat de stoet verder naar 
het Wilhelminaplein alwaar eenieder welkom geheten wordt door de 
Stadsprins. 
 
Hierna gaat de stoet voor het laatste kleine stukje naar de Stadse 
mert. Hier zal, in een ieder jaar goedgevulde tent, het burgerlijk en 
kerkelijk onwettig huwelijk voltrokken worden. Voor de 
carnavalsvierders die hierbij aanwezig willen zijn.  
Aanvang is om 14.15 en het einde is rond de klok van 16.00 uur. 
 
Meerijden met het Bruidspaar?  
Natuurlijk mogen alle mensen die daar zin in hebben met ons mee 
gaan naar de Stadse Mert. Meld dit even bij de organisatie, misschien 
is er nog plaats op een kar. 
 
Aanmelden bij: Tiny Oosterbosch  
Spaarnestraat 40,5626 DH Eindhoven 
Tel.: 040 - 262 29 09 of 06 - 24 33 26 35 
j.oosterbosch@chello.nl of t.oosterbosch@me.com  
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Kerkbericht 
 

 
 
 
Carnaval, Aswoensdag en de veertigdagentijd 
 
Ook dit jaar weer helemaal uit je dak gaan met carnaval, een paar 
dagen plezier, feest vieren en de boel eens op zijn kop zetten.  
De nar wordt koning, en de koning nar. Bestaande verhoudingen 
worden op de korrel genomen; kijk maar eens naar de 
carnavalsoptochten en wat die uitbeelden.  
Waarschijnlijk ligt de oorsprong van carnaval al bij de Romeinen 
(Saturnaliën). Dit feest is niet voor niets. Je kunt je even uitleven  
voor de veertigdagen of vastentijd, een tijd van inkeer en ommekeer 
voor het naderend Paasfeest.  
 
Deze tijd van bezinning begint met As-woensdag. Op die dag halen 
vooral katholieken een askruisje in de kerk. Dit askruisje is een  
teken om te laten zien dat we een bijzondere tijd ingaan, maar ook 
een teken van boete en berouw. Bij het opleggen van dat kruisje  
wordt dan ook vaak deze mooie tekst uitgesproken:  
‘Gedenk mens dat je stof zijt en tot stof zult wederkeren’.  
 
De veertigdagen of vastentijd is bedoeld als steun bij vragen als:  
Wat kunnen wij voor onze naaste betekenen? Hebben wij in ons 
welvarende westen alles nodig wat aangeboden wordt? En die ander 
die zoveel tekort komt? Wat is onze houding naar diegenen die op 
zoek zijn naar een menswaardig bestaan, het milieuprobleem, onze 
verhouding tot andersdenkenden, en niet te vergeten onze relatie  
met God? Onderhouden wij die nog wel of raakt dat in de 
versukkeling?  
 
En zo zijn er nog meer vragen en problemen die onze aandacht 
verdienen. Deze veertigdagentijd is een goede tijd om ons te  
bezinnen op wie wij zijn en wat wij doen.  
Ik wens u veel inspiratie toe deze periode. 
 
Rob Kosterman, Parochie Sint Petrus’ stoel Eindhoven. 
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Scouting Albert Schweitzer 
 
 
 

Uurtje over voor de scouting? 
Vrijwilligers zijn het hart en de kracht van onze Achtse 
scoutingvereniging Dr. Albert Schweitzer die inmiddels 65 jaar 
bestaat. Zonder vrijwilligers is een vereniging onmogelijk en dat 
kunnen we onze toekomstige en nu actieve jeugdleden niet aandoen.  
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? Vind je het leuk om, samen met andere 
vrijwilligers, iets op te bouwen? Ben je bovendien een paar uurtjes  
per maand hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Teamleider gezocht. 
Wij zoeken op korte termijn een teamleider voor de groep Welpen. 
(kinderen van 7 tot 11 jaar). Iedere zaterdagmiddag komen die om 
14.00 uur bijeen bij onze blokhut aan de Mispelhoefstraat 126 en om 
17.00 uur gaan ze blij naar huis. 
Ook worden er door het jaar heen diverse andere activiteiten 
georganiseerd waaronder natuurlijk het jaarlijkse zomerkamp dat  
ieder jaar ergens anders wordt gehouden.  
Lijkt het jou ook wat om kinderen blij te maken met een paar uurtjes 
van je eigen tijd? Het liefst hebben we iemand met scoutingervaring 
op teamleiderniveau maar ook hebben we binnen onze vereniging  
een eigen opleidingstraject voor iemand die teamleider wil worden en 
die de ervaring nog niet heeft. 
Voor informatie: 040-262 37 48 of mail naar 
secretaris@scoutingalbertschweitzer.nl 
 
Vooraankondiging:  
Spullenbeurs zondag 3 april 12.00 tot 15.00 uur. 
Wat: Doneren spullen ten behoeve van Scouting-spullenbeurs 
Wanneer: Vanaf nu tot en met 2 april 
Waar: Na afspraak op Mispelhoefstraat 126 (Blokhut), of ophaal-
afspraak. 
Waarom: Dit jaar bestaat scoutinggroep Dr. Albert Schweitzer 65 jaar. 
Om dit lustrum extra te vieren is er de wens voor een dagje efteling 
met de gehele scoutinggroep. Hiervoor wordt een spullenbeurs 
georganiseerd. Witgoed, bedden en banken zijn vanwege de grootte 
niet welkom. 
Kosten: Aan het inleveren of ophalen zijn geen kosten verbonden. 
Heeft u nog spullen over? Neem dan contact op met 
Geert-Jan van de Vondervoort 06-46 80 24 10, gvonderv@gmail.com 
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Antonius 
Supermarkt is geopend! 

 

In het Antonius aan de Amstelstraat is een kleine superette 
(supermarkt) met een groot assortiment geopend.  

 
Alle Achtenaren kunnen daar terecht van maandag tot en met 
zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur (bij de rechtse ingang). 

Er werken 5 enthousiaste dames en zij zijn zeer service gericht 
ingesteld. Zelfs een bezorgservice wordt opgezet, “ook buiten het 
Antonius als we de mensen daar mee kunnen helpen”. 
Geen wonder dat de bewoners van het Antonius erg enthousiast zijn!  

Wat kunt u er kopen? 
Bijna alle dagelijkse 
benodigdheden, brood, 
broodbeleg, zuivel, vleeswaren 
maar ook lekkere koekjes en  
snoep en schoonmaakmiddelen, 
persoonlijke verzorging,  
te veel om op te noemen.  
 
Er kan ook gebak besteld worden.  
Op wens van de bewoners  
worden er ook ansichtkaarten  
en postzegels verkocht. 
 
 
Alleen pinnen 
Iedereen is welkom in ons 
winkeltje, kom gerust eens kijken.  
 
We hebben een cashless 
betaalsysteem dus u kunt niet 
contant betalen, maar wel pinnen. 
De bewoners hebben daar zelfs een speciale pas voor.  
Maar elke pinpas is te gebruiken. 
 
Wij zien u graag komen in onze winkel!  
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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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Spilcentrum Acht 
 
 
 
 

Om te beginnen wensen we iedereen een leerzaam en gezellig 2016! 
Waarin we samen, in een open sfeer, het beste voor hebben met alle 
betrokkenen van ons spilcentrum!!! 
 
Na een bewogen start van dit schooljaar die in het teken stond van 
afscheid en vernieuwing hebben we kunnen genieten van 2 weken 
kerstvakantie. Die begon met de kerstmarkt in Acht, waar wij voor het 
eerst aanwezig waren met een kraam! Er konden veel door de 
kinderen zelfgemaakte kerstspullen worden gekocht en de opbrengst 
was voor de voedselbank. Het was een zeer geslaagde dag, waarin 
we veel ouders, (oud)leerlingen en belangstellende hebben kunnen 
ontmoeten.  
 
Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de gulle giften en hebben 
een bedrag opgehaald van € 290,00 …fantastisch. 
 
Ook waren wij als spilcentrum inleverpunt voor de voedselbank in 
samenwerking met Omroep Brabant. Wij hebben 25 volle 
bananendozen kunnen wegbrengen om goedgevulde kerstpakketten 
voor Brabanders te maken.  
Ook daarvoor allemaal hartelijk dank!!! 
 
Op zondag 3 januari hebben 17 kinderen van het spilcentrum een 
super sportieve prestatie neergezet. Samen met de pedagogisch 
medewerkers van de BSO hebben ze meegedaan aan de kidsrun van 
de Genneper Parken Nieuwjaarsloop. Ouders en kinderen hebben 
genoten van deze leuke ochtend. 
 
Per 1 januari is er bij de allerkleinsten een nieuwe peutergroep 
geopend. Het aantal aanmeldingen stroomt binnen.  
We zijn blij dat de ouders van Acht kiezen voor kinderopvang binnen 
ons spilcentrum. Wanneer u interesse heeft kunt u altijd een 
rondleiding aanvragen.  
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Spilcentrum Acht  
vervolg 

 
 
 

 
Ook zijn wij trots om te melden dat Ellen 
Bijsterveld en Ineke Kleijnen-Kruijer van de 
peuterspeelzaal, deze maand al 20 jaar in 
het vak zitten. Een groot deel daarvan 
hebben zij met veel enthousiasme en inzet 
voor de ouders en hun kinderen in Acht 
gewerkt. Wij feliciteren ze met deze knappe 
prestatie. Op naar de 25! 
 
Inmiddels zijn we alweer in volle vaart 
begonnen aan 2016 en gaan we na 
verschillende toetsen op de basisschool weer lekker gek aan carnaval 
beginnen. De kinderen kunnen dan wederom genieten van 2 weken 
vakantie en de leerkrachten gaan in die laatste week weer aan de slag 
met 2 volle studiedagen.  
Voor de kinderen bij Dikkie & Dik is er in de vakantie uiteraard een 
leuk en uitdagend activiteiten programma. 
 
Op donderdag 7 april zetten we de deuren van het spil weer open en 
bent u allen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen 
binnen onze deuren. Dan kunnen de kinderen laten zien en vertellen 
over de afgelopen periode op school. Tussen 18.00 en 19.30 uur. 
staat de koffie klaar, graag tot dan. Ook de ouders van kinderen die 
nog niet op school zitten zijn natuurlijk bij deze uitgenodigd om een 
kijkje te nemen. Als uw kind nog niet is aangemeld kan er ook altijd 
een afspraak voor gemaakt worden om samen met de directeur Geert 
van Stiphout een en ander te bespreken. Het zou fijn zijn als u uw kind 
tijdig aanmeld, ook al wordt hij/zij volgend schooljaar pas 4 jaar oud.  
 
Tot slot willen wij u nog uitnodigen om eens een bezoekje te brengen 
aan de vernieuwde website van het spil www.spilcentrumacht.nl en 
volg ons ook op facebook.  
 
Team basisschool . St. Antonius Abt en  
Team kinderopvang Dikkie & Dik 
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Informatieavond 
in Dorpshuis 

 
 
Energie besparen met zonnepanelen 
 
Op maandag 14 maart a.s. organiseren Buurkracht en 040energie 
een informatieavond in het Dorpshuis over energie besparen en 
zonnepanelen. Buurkracht bestaat uit inwoners van Acht die samen 
met u hun energieverbruik inzichtelijk willen maken, samen tot 
besparingen te komen, voordat u eerst moet investeren.  
 
Hoe dit werkt wordt uitgelegd door de buurtcoördinator van 
Buurkracht. Daarnaast zullen vrijwilligers van 040energie belangeloos 
aandacht besteden aan zonnepanelen, ervaringen delen en de 
mogelijkheid bespreken om deze voordelig collectief aan te schaffen. 
040energie is een vereniging zonder winstoogmerk, met meer dan 
200 leden en heeft als doel het verduurzamen van het energieverbruik 
in Eindhoven.  
 
Zonne-energie draagt bij aan een beter milieu en is goed voor uw 
portemonnee! De opbrengst kun je vergelijken met 6 procent rente op 
een spaarrekening. In veel gevallen verdient u de investering in 7-8 
jaar terug en hebt u daarna minstens 15 jaar gratis stroom.  
 
Wellicht hebt u al eens overwogen zonnepanelen aan te schaffen, 
maar zijn er vragen zodat het er toch niet van gekomen is. Te veel 
aanbieders, wat is de kwaliteit, is mijn huis wel geschikt, wie kan de 
BTW teruggave regelen? Al deze aspecten komen aan de orde. 
Acht heeft een eigen wijkambassadeur van 040energie. Misschien 
kent u Guido wel persoonlijk. Samen met een bewoner uit een andere 
Eindhovense wijk helpen zij u deze avond en bij een eventueel 
vervolg. 
 
U bent van harte welkom op 14 maart in het Dorpshuis rond de klok 
van 19.30 uur! 
 
Meer informatie en aanmelden:  
www.040energie.nl/040zon 
 
Guido Wilmes (Buurkracht) en Gé de Jong (040energie) 
Telefoon: 06 - 11 35 67 48 
E-mail: acht@040energie.nl  
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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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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
Februari  

   
 6  Saturday night  
   Dorpshuis 
 7  Carnavals optocht Acht  
 7  SJB carnaval Dorpshuis 
 8  Carnavalsontbijt 
 9  Boerenbruiloft 
13  Inschrijven dorpskwis 
17  Inloop Zorgsaam Acht  

 Dorpshuis 
27  SJB-disco 
29 Dorpsraadvergadering

  
  

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 1650 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: 8 maart 2016 voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 24 maart. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
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. 

 

  
 

 
Maart 
 
  14  Info Buurkracht  
   040energie Dorpshuis 
  16 SJB knutselen 
  19 SJB Paas bingo 

   26 Paaseieren zoeken  
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