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Van de Redactie 
 
Als redactie openen we elke uitgave van dit dorpsblad met een eigen 
artikel. Altijd op deze pagina, met de titel ‘Van de redactie’.  
Zo af en toe bevat ons artikel iets waarover we u aan het denken 
willen zetten. De ene keer met een doordenkertje, de andere keer 
door een ironische of grappige tekst. Dat deden we ook in onze vorige 
‘Van de redactie’ waarin we de stemming over de supermarkt – 
hertenwei aanhaalden.  
Veel mensen vonden het een moeilijke keuze. Ze wilden een 
hertenwei, maar ook een supermarkt. Aan de ene kant waren ze voor 
een supermarkt midden in het dorp,  en aan de andere kant waren ze 
er op tegen vanwege o.a. de mogelijke verkeersoverlast. 
 
Iemand verzuchtte “Ik ben voor allebei, wat moet ik nou toch invullen 
op het stembiljet. Ik zou willen dat we het konden kopiëren, zodat ik 
voor allebei kon stemmen”. Zo ontstond bij uw redactie het idee om dit 
met een grappige, ironische tekst te verwerken in ons artikel ‘Van de 
redactie’. Helaas namen sommige mensen de tekst serieus. Ze 
dachten dat er wellicht fraude zou zijn gepleegd bij de stemming of 
dat sommige mensen hun stembiljetten echt gekopieerd hadden…… 
Voor alle duidelijkheid willen we hierbij aan u melden dat we in onze 
vorige ‘ Van de redactie’ alleen wilden beschrijven hoe moeilijk 
sommige Achtenaren de keuze vonden. Als we u met onze tekst  ‘op 
het verkeerde been hebben gezet’, dan spijt ons dat erg, want dat was 
natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Tot zover deze terugblik op de vorige keer, toen het nog winter was. 
Gelukkig hebben we dat achter de rug. Op de dag dat we met de 
redactie vergaderden over deze uitgave van het dorpsblad, was het 
namelijk prachtig weer. We hopen natuurlijk dat dat ook zo is nu u dit 
Dorpsblad gedrukt en wel in handen hebt. Mocht het nu regenen, 
laten we dan in heel Acht voor het slapen gaan een zonnedansje 
gaan doen. Als het dan morgen nog regent, dan hebben we in ieder 
geval ons best gedaan. In dat geval nodigen we u uit om vooruit te 
kijken naar 30 april, want dan is het meestal mooi weer.  
Vorig jaar kwam de burgemeester op 30 april op bezoek op Acht. Wie 
zou(den) er dit jaar komen? 
 
We wensen u veel leesplezier en een mooi vervolg van de lente toe! 
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Oranje Jeu de Boules festijn Acht    
 Koninginnedag maandag 30 april 2012 

 
 
 

 
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 een groot recreanten doubletten-toernooi dat 
georganiseerd wordt door het  “Oranje Jeu de Boules festijn Acht “ . 
 
Dit Oranje Jeu de Boules festijn wordt nu al voor de drieëntwintigste 
keer georganiseerd. En, met groot succes. 
 
Uit alle windstreken van het land en uit het buitenland komen de 
deelnemers naar Acht,  waar iedereen vrij kan boulen, want een 
licentie is niet nodig. En 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. 
 
 
Als de weergoden ons goed gezind zijn kan deze dag niet meer stuk; 
want u komt toch ook? 
  
Aanmelden c.q. inschrijven op de dag zelf vanaf 09.30 tot 10.20 uur in 
het Dorpshuis Acht 
Lekstraat 4 Tel.nr. 040-2621406 
 
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 inschrijvingen kunt u terecht bij: 
 
Nico van der Heijden 
Tel.nr. 040-2623718 
E-mail : n.vanderheijden53@chello.nl 
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Monument verzetshelden  
Acht en Eindhoven 

 
 
Bewoners van de nieuwe wijk Acht-Zuid   
("de Verzetsheldenbuurt”), zoals de Simon van 
Hapertlaan en anderen, werden jaarlijks rond 
de dodenherdenking op 4 mei geconfronteerd 
met een 'bloemenhulde' door de familie Van 
Hapert ter gelegenheid van een hun tijdens de 
oorlog overleden familielid: verzetsheld Simon 
van Hapert. 

 
Nadat deze bloemenhulde had plaats gevonden  - meestal een 
'bloemenkrans' over het straatnamenbordje - bleven de restanten lang 
hangen. Hierdoor waren / kwamen vele omwonenden en 
voorbijgangers van deze 'bloemenhulde’ op de hoogte. 
 
Tijdens een buurtfeest in het 1e  weekend van september 1994 werd 
door enige buurtgenoten het een en ander besproken en stelden zij 
vast dat er – blijkbaar - een behoefte was om  de 'verzetshelden' 
jaarlijks te herdenken. 
 
Het initiatief was ‘geboren’: in een ‘nieuwe’ wijk waar de straten 
vernoemd zijn naar omgekomen Eindhovense VERZETSHELDEN én 
- zo mogelijk ' ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding Eindhoven (18 
september 1994) wilde men een centrale en algemene mogelijkheid 
scheppen voor het herdenken van ALLE verzetshelden die zijn 
vernoemd op de straatnamenborden in Acht-Zuid. 
 
Na ampele 'besprekingen’ met deze en gene  werd het "plein" op de 
hoek Verzetsheldenlaan / Henk van den Broeklaan als meest 
gewenste en ideale locatie gezien voor de herdenking. 
Dit is niet alleen een beeldbepalende locatie, maar ook een 
historische plek voor Acht omdat er vroeger door grote gezinnen de 
oogst werd gewonnen. 
 
Er werd een commissie samengesteld - later de 'Stichting 
Verzetsheldenmonument Acht’ -bestaande uit een viertal 
omwonenden van het plein. 
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Monument verzetshelden  
Acht en Eindhoven (vervolg) 

 
In overleg met de gemeente Eindhoven werd het plein inderdaad als 
centrale locatie aangewezen en er werd gekozen voor een 
'monument’. 
De datum 18 september 1994 bleek (uiteraard) niet meer haalbaar, 
dus werd het monument onthuld  op 4 mei 1995.  
 
Met een inzamelingsactie - o.a. via acceptgiro's - onder de Achtse 
bevolking en daarbuiten werden de benodigde financiële  middelen 
verzameld. 
 
Door oud Eindhovenaar Joep Coppens, toen wonend en werkend in 
Mierden / Asten,  werd een bronzen sculptuur vervaardigd. Een 
‘schild’ (met daarachter "handen" ) van 1.10 m hoog op een sokkel 
van 80 cm. De tekst op het beeld "mijn schild en de betrouwen' 
verwijst naar de 1e  regel van het 6e couplet van het Wilhelmus. 
 

ln aanwezigheid van vele belangstellenden, familieleden en 
nabestaanden uit het hele land werd op donderdag 4 mei 1995  
(1 dag voor 50 jaar bevrijding van Nederland) het monument  
onthuld door Burgemeester Welschen. Bij zijn toespraak ter 
gelegenheid van de onthulling memoreerde hij “de grote betekenis 
van de verbondenheid met hen die vielen, het blijven herdenken en 
het via dit monument naam te geven als symbool van tolerantie en 
solidariteit”. 

 
Om aan te geven dat de betekenis van zo'n monument de grenzen 
van Acht en Eindhoven ver overtreft werd het monument op de 
dezelfde dag door de initiatiefnemers  (de eerdergenoemde Stichting) 
overgedragen aan de Gemeente Eindhoven. 
 
 
P.H.N. (Peter) van Eijk, Vezetsheldenlaan 8, 5626 GH Eindhoven 
(Acht) 
 
 

Dodenherdenking: 4 mei 18.30 uur bij het 
Verzetsheldenmonument  
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Stichting Hart voor Acht 
 
 
 

AED Verzetsheldenlaan 
Opnieuw heeft de Stichting Hart voor Acht een AED opgehangen in 
Acht. Deze keer op de Verzetsheldenlaan nr. 9. Deze 4de AED is net 
als de AED op de Haringvliet 18, in het Antoniushuis en op de 
Boschdijk 1051, 24 uur per dag beschikbaar en hangt in een 
afgesloten kast met pincode. De code ontvangen alleen  
burgerhulpverleners (300m rond de AED) bij een oproep van AED-
Alert. Daarnaast is het ook van belang dat bij een melding van een 
hartstilstand voldoende mensen kunnen reanimeren en zijn 
aangemeld bij Hart voor Acht. Gerard Dohmen heeft daarom het 
initiatief genomen om in dit gedeelte van Acht huis aan huis mensen 
enthousiast te krijgen voor het volgen 
van een cursus. Meer dan 30 
buurtgenoten hebben dit ondertussen 
gedaan. 

 
Deze 4de AED en kast zijn mogelijk 
gemaakt door donaties van 
omwonenden. Op deze manier dragen 
zij er zelf aan bij hun omgeving nog 
veiliger te maken en dat Acht 
binnenkort 'Heartsafe' wordt. Natuurlijk 
bedanken wij naast hen, ook de familie 
Reaven van nr. 9 die onze stichting toestemming gaf de AED kast 
tegen hun huis op te hangen.  
 

Ook in Achtse Barrier een 6-minutenzone 
Het Leefbaarheids Team van de Achtse Barrier heeft n.a.v. 2 
reanimaties in hun wijk contact opgenomen met Hart voor Acht. Ook 
zij zien het levensbelang van het burgerinitiatief dat in Acht al een 
leven heeft  kunnen redden. Er zijn in de Achtse Barrier geen AED’s 
beschikbaar en minder dan 20 mensen aangemeld bij AED Alert. Op 
dit moment zijn zij via het wijkblad ‘Brierke’ daarom op zoek naar 
enthousiaste mensen die een werkgroep willen vormen met als eerste 
doel vrijwilligers te werven en op te leiden. Daarna zullen ook AED’s 
beschikbaar moeten komen zodat niet alleen de AED’s van Hart voor 
Acht, die te ver weg hangen, steeds worden aangesproken.  
Hart voor Acht wil hen hierbij graag van dienst zijn. 
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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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Stichting Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
Brandweer meestal eerder dan Ambulance  
 
Als de meldkamer een 112-melding binnenkrijgt voor een reanimatie, 
zal zij, naast de ambulance, ook de brandweer alarmeren. Dit gebeurt 
alleen wanneer de verwachting is dat de brandweer eerder bij een 
reanimatiepatiënt kan zijn dan de ambulance. De brandweer start in 
dat geval de reanimatie op, waarna de ambulance het later zal 
overnemen. Hierdoor kunnen kostbare minuten gewonnen worden.  
De brandweer stuurt bij elke reanimatiemelding  twee 
brandweermensen naar een patiënt. Naast de normale reanimatie 
kunnen zij ook met behulp van een AED een schok toedienen als dat 
nodig is. Zodra de ambulance ter plaatse is, zal deze de zorg 
overnemen. Om de brandweer na een hulpverlening weer snel 
inzetbaar te hebben voor andere inzetten, rukt de brandweer voor een 
reanimatie met een normaal brandweervoertuig uit. Ze zijn aan hun 
kleding herkenbaar als ‘reanimatieteam brandweer’. 
 
Als je (als burgerhulpverlener) na een oproep 
bij een reanimatie komt en de brandweer is al 
aanwezig, ga dan niet meer naar binnen. 
 
 
Cursus en herhaling 
 
Hart voor Acht wil de mensen die nog geen 
cursus reanimatie en AED hebben gevolgd 
graag de kans geven dit alsnog te doen. Bij 
voldoende aanmeldingen zal er weer een 
cursus van 2 avonden  in het Dorpshuis 
worden gestart.  
 
 
Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website 
www.hartvooracht.nl. 
Op de site vinden cursisten die een herhaling willen volgen ook bij 
‘agenda’ de data van de herhalingsavonden waarvoor u na een half 
jaar uitgenodigd wordt of zich vooraf kan aanmelden. 

 

Uitrusting van  
re-animatieteam brandweer 
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Stichting jeugdbelangen 
Activiteiten 

    
 
Zaterdag 7 april knutselen voor Pasen 
Voor de kinderen van groep 3 t/m 5,  
in het Dorpshuis van 13.45 tot 14.30 uur.  
Heb je zin om iets leuks te knutselen voor Pasen,   
geef je dan even op. 
 

 

 

 

 

 

 
De gevonden eieren verzamelen we in een grote mand en later krijgt 
ieder kind van de paashaas evenveel eieren in de hand. 
 
De kinderen die komen knutselen betalen €1,50 in het Dorpshuis. 
De kinderen die paaseieren willen zoeken betalen bij de ingang van 
de Hof van Acht. €1,50 ( graag gepast betalen). 
 
Opgeven met naam en groep via het contactformulier of 
marliesvanderheijden@chello.nl.  

 

Zaterdag 7 april p
aaseieren 

zoeken voor alle kinderen van de 

peuterspeelzaal en de kinderen 

uit groep 1 en 2. 

We verzamelen bij de poort van 

de Hof van Acht (achter het 

Dorpshuis) om 14.30 uur. 

Hier komt de paashaas jullie 

ophalen en gaan we in de 

Hof de eieren zoeken (alleen 

de kinderen mogen de tuin 

in). 
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 Stichting jeugdbelangen    

Activiteiten (vervolg) 
 

 

Zaterdag 14 april Disco 
 
Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 en uit de eerste en tweede klas 
van de middelbare school, die van dansen, swingen en gezellig 
kletsen houden is er een disco. In het Dorpshuis van 20.00 uur tot 
22.00 uur met muziek van drive-in disco van Jordy en Koen of van 
Twan.  
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken.  
Entree €2,00 of een strippenkaart van €5,00 voor 1x entree,  
2x drinken, 1x snoep (geldig bij elke disco) 
 
Kinderen uit groep 6 nog even niet. Jullie zijn welkom na de grote 
vakantie als jullie in groep 7 zitten. 
Volgende disco zaterdag 12 mei en op zaterdag 16 juni (de laatste 
voor de vakantie). 

Zaterdag 30 april viert Nederland  Koninginnedag, een oranje dag 
vol franje. Op deze dag is er een optocht door ons dorp. 
Kom met je versierde fiets, bolderkar, step of iets dergelijks naar het 
Antoniushuis, dan lopen achter de muziek aan door het dorp. 
 
We vertrekken vanaf de achterkant van het Antoniushuis. 
We verzamelen hier voor de optocht achter de Drumfanfare aan door 
Acht. We vertrekken om 11.30 uur.  Deelname is geheel op eigen 
risico. 
De tocht sluiten we af bij de kiosk. Hier staat voor jullie een beker 
ranja en een snoepje klaar. 
 
NB:  Omdat Koninginnedag dit jaar midden in de voorjaarsvakantie 
 valt is er geen middagactiviteit. 
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Achtse Belangen 
Politiek vandalisme 

 
Op 25 augustus 1975 heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten 
tot het vaststellen van de Verordening op de Dorpsraad Acht. 
 
Het voorstel tot dat besluit was gebaseerd op artikel 61 van de 
toenmalige gemeentewet waarin onder andere bepaald dat  
 “..... de gemeenteraad commissies kan instellen met het oog op 
 de behartiging van de belangen van een deel van de gemeente 
 hetwelk daarvoor hetzij door zijn ligging hetzij door zijn karakter 
 in aanmerking komt…..”.  
Die zeker op Acht van toepassing zijnde beschrijving uit de wet en de 
sterke verbinding tussen de bewoners waren factoren die naar de 
mening van het college van burgemeester en wethouders  
 “….. tezamen een uitermate gunstig uitgangspunt vormen voor 
 het welslagen van een dergelijke raad. Wij menen dan ook dat 
 het – eventueel geheel los van ontwikkelingen op dit gebied 
 elders in de gemeente – aanbeveling verdient dat voor Acht een 
 Dorpsraad wordt ingesteld”, 
zo vermeldde het voorstel dat destijds aan de gemeenteraad werd 
aangeboden. 
 
Bovenstaande is nog steeds onverkort van toepassing, toch heeft 
deze coalitie van PvdA, VVD, D66 en Groen Links gesteund door de 
SP en Trots op Nederland op 6 december 2011 besloten tot opheffen 
van de Dorpsraad Acht.  
 
Het opheffen zou nodig zijn door opgelegde bezuinigingen vanuit 
“Den Haag”. De Dorpsraad heeft aangeboden af te zien van alle haar 
rechtens toekomende financiële ondersteuning incl. ambtelijk 
secretaris, in ruil voor behoud van het “gekwalificeerd advies-recht”. 
Dat is afgewezen. Daaruit blijkt dat bezuiniging géén reden tot 
opheffing was. De werkelijke reden is het intrekken van het 
“gekwalificeerd adviesrecht”. Daarmee heeft de gemeente het 
wettelijk recht van de Dorpsraad om vooraf advies te geven over 
voorgenomen plannen in Acht ontnomen.  
 
Dat adviesrecht is uitermate belangrijk om vroegtijdig mee te kunnen 
denken over de toekomstige ontwikkelingen ín én óm Acht. Zoals b.v. 
de plannen voor een Intercity station in Acht en de voorgenomen 
uitbreiding van de vluchten vanaf Eindhoven-Airport..  
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Achtse Belangen 
Politiek vandalisme (vervolg) 

 
Op het Goederen Distributie Centrum is nog veel ruimte voor de 
vestiging van een groot aantal bedrijven. Het is voor Acht van groot 
belang om zicht te houden op het soort bedrijven dat zich daar wil 
vestigen. 
 
Het feit dat de openbare Dorpsraadvergaderingen een langjarig 
bezoekers gemiddelde kent van ca. 40 bezoekers per vergadering en 
Dorpsraad op 9 juni 2010 met een opkomst van 57% is gekozen en 
vervolgens op 7 september 2010 door de burgemeester is beëdigd en 
geïnstalleerd is voor een periode van 4 jaar was bij de besluitvorming 
tot opheffen van geen enkel belang!  
 
Ondanks de tegenwerking van de gemeente heeft de Dorpsraad 
besloten het mandaat dat zij voor de periode van 4 jaar van de kiezers 
heeft gekregen uit te dienen en haar werk voort te zetten. Dat 
betekent veel meer werk voor de leden o.m. door het wegvallen van 
een ambtelijk secretaris. 
 
Op woensdag 5 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkie-
zingen. Dan hopen wij op een nieuwe raad die wel waardering kan 
opbrengen voor al het werk wat de Dorpsraad al decennia lang voor 
Acht heeft gedaan. Mogelijk kunnen we dan het voor Acht zo 
belangrijke “gekwalificeerd kiesrecht” weer terug krijgen. 
 
Succesvol voortzetten van de werkzaamheden van de Dorpsraad kan 
alléén met maximale steun van de Achtenaren. Voor zover u nog 
geen lid bent van Achtse Belangen verzoeken wij u dit alsnog te 
worden. Door slechts € 10, - per jaar te storten op ING-bank  nr. 
4934796 t.n.v. de Vereniging Achtse Belangen maakt u het mogelijk 
voor de Dorpsraad om óók uw belangen te behartigen.  
 
Bestuur Achtse Belangen,  
 
Bert Wolters, voorzitter 
 
Meer informatie: achtsebelangen@acht.nl  
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Scouting Albert Schweitzer 
Vele handen maakten licht werk 

 
 
Door wat minder leuke dingen zoals een brand, was 
er achterstand in het onderhoud van onze blokhut, 

het terrein en het bos er omheen,  aan de Mispelhoefstraat 126.  
Met de komst van een volledig nieuw bestuur van scoutinggroep 
Dr.Albert Schweitzer Acht begin dit jaar, leek het een goed idee om dit 
eens grondig aan te pakken en een nieuwe start in te luiden. 
Zaterdag 17 maart kwam een groot aantal ouders en kinderen  bijeen 
om er samen een nuttige, maar vooral gezellige dag van te maken. 
Zowel binnen als buiten werd alles grondig schoongemaakt. Het oud 
ijzer werd opgehaald door  “IJzeren Willie” die onze vereniging een 
warm hart toedraagt en de opbrengst ten goede liet komen aan onze 
verenigingskas. 
 
Zelfs de allerjongsten namen met veel plezier en ijver deel aan het 
werk dat werd afgewisseld met af en toe een spel.  Na een dag 
keihard gewerkt te hebben was het resultaat duidelijk te zien en werd  
afgesloten met een gezellig samenzijn rond het kampvuur waar al 
meteen plannen werden gesmeed om het nog resterende werk op 
hele korte termijn af te maken. Wat is er mooier om te zien dat ouders 
met hun kind samen iets aan het bouwen zijn en dat ze al op jonge 
leeftijd met elkaar iets te presteren, vaardigheden leren en sociale 
contacten opdoen  van een ander niveau dan via Twitter en 
Facebook! Van wat de kinderen bij scouting leren hebben ze voor de 
rest van hun leven plezier. En jong geleerd is oud gedaan. Al  enkele 
keren werd  er in de Achtse carnavalsoptocht gepleit voor een 
hangplek voor jongeren. Als uw kinderen al op jonge leeftijd lid 
worden van onze scoutingvereniging is de kans groot dat ze later zo’n 
hangplek niet nodig hebben. De groep van 17 tot 21 jaar heeft een 
eigen onderkomen op het scoutingterrein waar ze gezellig, met hun 
eigen leeftijdgenoten, op een verantwoorde manier (ook ’s avonds) bij 
elkaar kunnen komen. Lid worden kan al vanaf 4 jaar maar zijn ze 
jonger mogen ze natuurlijk ook mee komen kijken om eens kennis te 
maken. Er is een mogelijkheid om 3 keer gratis op zaterdag mee te 
draaien.  
Meer informatie op onze website: www.scoutingalbertschweitzer.nl.  
Vul de strippenkaart in en laat ze eens vrijblijvend meedoen.  
We weten zeker dat ze het heel leuk vinden. Gewoon doen! 
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Op bezoek bij Pastoor Johan Goris  
 

Of onze nieuwe pastoor Goris zich al een 
beetje thuis voelt in zijn nieuwe woning, de 
pastorie van de Petruskerk?  
“Ja, het begint te komen” zegt hij. 
 
De pastoor woont vanaf september in zijn 
nieuwe huis. Stapje voor stapje is de 
pastorie opgeknapt en zijn de dozen 
uitgepakt. 
 
Er is gekozen voor deze pastorie omdat alle activiteiten daar samen 
gebracht konden worden:  administratie, pastoriewacht, hostiedepot, 
vergaderingen enz. enz. “Overdag lijkt het hier wel een bijenkorf, of 
maak ik nu te veel reclame ?” vraagt pastoor Goris. 
 
Veel veranderingen 
Het zal nog wel even duren voordat alles helemaal goed verloopt. 
Door het fuseren van de parochies verandert er veel. Heel Eindhoven 
Noord valt nu onder één parochie ‘St. Petrus ‘stoel te Antiochië’.  
“Het zal nog wel even duren voordat ik iedereen ken. In mijn vorige 
parochie, in Aalst, kende ik iedereen. Als ik naar de markt ging, 
maakte ik met iedereen een praatje. Hier ga ik nog anoniem over 
straat”. 
 
“In Aalst vierde ik ieder jaar mijn verjaardag. Iedereen was welkom op 
die dag, ik hield dan ‘open huis’. Op 5 maart heb ik dat ook in het 
kerktrefcentrum St. Petrus gedaan. Ik moet zeggen, het was een 
enorme drukte. Ik denk dat er wel 150 mensen uit alle parochies zijn 
geweest. Er zijn 8 cakes en een heleboel Belgische pralines door 
heen gegaan. Veel mensen kwamen voor de 1e keer.  
Dat is toch iets moois“. 
 
Naam 
Waar komt de naam St. Petrus’Stoel Antiochië vandaan? 
De Petruskerk is de oudste parochiekerk en benoemd tot hoofdkerk. 
De volledige naam van de kerk is St.Petrus ’Stoel. De figuur Petrus 
symboliseert de eenheid van het geloof in een groter geheel. 
Antiochië ligt in Syrië, waar de Petrusgrot ligt.  
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Op bezoek bij Pastoor Johan Goris 
(vervolg) 

Een schuilplaats voor christenen in de tijd van Petrus. Deze naam 
doet recht aan verleden, heden en toekomst van de katholieke 
gemeenschap. 
 
Op Acht 
“Ja, jullie schrijven toch voor Acht?? De kerk in Acht blijft open, je 
moet niet gauw een kerk uit een dorp halen. Ik ben niet alle zondagen 
in Acht. Ik ben 2 weekenden per maand in de Petruskerk, de andere 
doe ik ‘op verplaatsing’. Er zit nog geen vast ritme in.”  
Nu zijn er 8 kerklocaties. Straks, in 2015, blijven er 3 kerken over. In 
de zomervakantie is de nieuwe pastoor op bezoek geweest bij leden 
van de verschillende parochies. “Ik ben toen ook in Acht geweest. 
Toen ik aankwam bij de kerk en de oude pastorie zag, heb ik toch 
even gevraagd of die niet beschikbaar is. Het is een mooi dorp, het 
plein, de kiosk, de kerk. En wat ik gehoord heb een goed 
verenigingsleven. 
Inmiddels weet ik ook al dat je op Acht woont en niet in Acht”. 
 
Heeft u nog een doel voor ogen voor Acht? 
“Tja, ik zou heel graag een misdienaargroep zien in Acht. Ik weet dat 
het moeilijk is. Vroeger was je als pastoor overal bij betrokken, 
communie, vormsel enz. je kon toen een band opbouwen. Dat is nu 
moeilijker”. 
 
Is er een fanfare in Acht, vraagt hij.  Ja, de drumfanfare!!!!!  
“Dan is het een goed idee om een keer een processie te houden 
samen met de fanfare”. 
 
En, heeft u  een boodschap voor de Achtenaren?  
“Er zijn nog plaatsen over in de kerk!!!!  De dienst op zondag begint 
om 09.30 uur. Daarna is het koffie drinken in het parochiezaaltje.  
Het zou fijn zijn elkaar daar te ontmoeten”. 
“Tot slot wens ik alle Achtenaren langs deze weg graag een mooi en 
zalig Pasen toe. Dat op de donkere dagen die het leven soms kent die 
boodschap van Pasen toch een beetje licht mag brengen en hoop op 
een uiteindelijke toekomst die eeuwig gelukkig zal zijn”. 
 
Meer informatie: kijk daarvoor op website: www.petrus-ehv.nl 
  



2
6

 
PAASVIERINGEN IN DE KERK  
VAN ST. ANTONIUS ABT 
 
zaterdag 7 april 21.00 uur  
 plechtige paaswake (eucharistie) 
 met koorgroep ‘Cascade’ 
zondag 8 april 09.30 uur 
 plechtige paasviering (eucharistie) 
 met cantorij St. Antonius Abt 
maandag 9 april 10.00 uur  
 eucharistieviering in de kapel van het Antoniushuis. 
 

Op de koffie in de kerk 
Een goede gewoonte om onder het genot van een kop koffie of thee 
bij te praten over de belevenissen van de voorbije week of de plannen 
voor de komende met mensen uit je eigen omgeving. Op een rustig 
moment op de zondagmorgen bijv. na de mis. Sinds enkele weken 
kan dit op iedere zondag morgen na de mis van half tien in het 
zijzaaltje van de kerk van St. Antonius Abt.  
Iedereen is van harte welkom. 

De Brabantse fietsenmaker 
Voor al uw onderhoud en repa-
raties van uw fiets. 
ma. t/m vrij van 18:00 tot 21:00 
zat. van 10:00 tot 15:00 
donderdag gesloten 
Languedoclaan 19 of   
06 – 55 19 15 85 
 
Zonder afspraak bent u  welkom. 
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Kom meezingen bij Kamerkoor Ensuite  
 
 
Kamerkoor Ensuite zoekt tenoren en bassen.  
Ensuite zingt a capella 3- en 4-stemmige muziek uit verschillende 
perioden, van de renaissance tot eind vorige eeuw. Onder de 
professionele leiding van dirigent Rik Maassen streven we naar een 
zo hoog mogelijke kwaliteit. Om ons verder te verbeteren hebben we 
in 2011 een zeer leerzame workshop stemvorming georganiseerd bij 
Paul van den Bemt van de CKE muziekschool.  
 
Op de foto zie je ons na ons sfeervolle concert tijdens de Kastelendag 
2011 bij Kasteel Heeze. In oktober was ons jaarlijkse concert in de 
Verrijzeniskerk in Eindhoven met liederen uit de Engelse romantiek en 
enkele moderne stukken. Het zangplezier, samen mooie muziek 
maken, staat altijd voorop. Na de repetitie drinken we samen iets in 
het nabijgelegen buurthuis.  
We nodigen je van harte uit om met ons mee te komen zingen op 
dinsdag avond. Ervaring in een koor, of het kunnen lezen van 
bladmuziek is niet vereist. De eerste maand zing je vrijblijvend mee, 
ter wederzijdse kennismaking. Neem snel contact op met Loes Ross 
via ensuite@dse.nl, of telefoon 040-262 20 65.  
Tot binnenkort!! 
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Avond 
wandel 

driedaagse 
 

 

 

Avond-wandel-driedaagse op maandag 25 juni, dinsdag 26 juni 
en woensdag 27 juni door de mooie gebieden in en rondom Acht.  
 
Elke avond loopt u een route tussen de 5 en 7 km. 
Voor kleine kinderen is het aan te bevelen een bolderkar of buggy 
mee te nemen. 
 
We vertrekken steeds vanaf de kiosk. 
Maandag en dinsdag kunt u starten tussen 18.15 en 18.45 uur. 
Woensdag starten de volwassenen die met kinderen lopen om 18.00 
uur, de overige volwassenen om 18.30 uur. 
Op deze manier proberen we ongeveer tegelijk te eindigen. 
 
Men kan inschrijven tot aan de dag/uur van vertrek, maar doe dit, 
i.v.m. de organisatie, liever eerder, voor vrijdag 22  juni. 
 
Inschrijfgeld voor deze avond-drie-daagse, ongeacht het aantal 
avonden dat u loopt:  
 
€3,50 per persoon en € 7,50 voor een gezin. 
 
Inschrijven per mail marliesvanderheijden@chello.nl met vermelding 
van het aantal deelnemers en contante betaling bij vertrek. 
 
Deelname is geheel op eigen risico. 
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Garage van Nistelrode 
 
 Even voorstellen, 
 
 Garage van Nistelrode is al 
 33 jaar een begrip in Acht. Ook 
 buiten Acht zijn wij bekend als 
 Renault-specialist.     
 

 

Ondanks dat wij het gevoel van een dorpsgarage met de daarbij 
behorende service, graag in stand willen houden, weerhoudt het er 
ons niet van om met de tijd mee te gaan. 
 
Er is in 33 jaar dan ook veel veranderd op het gebied van autorijden 
en het onderhoud daarvan. De tijd van contactpuntjes en een 
carburateur is echt wel voorbij. Tegenwoordig zijn we steeds meer 
afhankelijk van sensoren, computers en de daarbij horende software. 
Ook is het steeds drukker geworden op straat waardoor de kans op 
een aanrijding groter wordt. Daarom is het goed om te weten dat er in 
ons dorp een garage is waar U voor alle werkzaamheden aan uw 
auto terecht kunt. Van het vervangen van een lamp via onze 
kwikservice(klaar terwijl u wacht) een grote beurt met APK of het 
repareren van schade, wij verzorgen het allemaal voor U. 
 
Het repareren van schades doen wij volgens de normen van alle 
grote verzekeringsmaatschappijen en vaak ook nog zonder eigen 
risico. Uiteraard is vervangend vervoer bij ons goed geregeld. Ook 
voor de aanschaf van een “nieuwe” auto bent U bij ons aan het juiste 
adres. Wij hebben zo’n 40 auto’s op voorraad. Mocht die van U er niet 
bij staan dan zoeken wij net zo lang totdat we deze gevonden 
hebben. Heeft U zelf een auto gevonden op internet dan kunnen wij 
bemiddelen zodat U deze auto tocht via ons  kunt kopen. Zo heeft U 
de zekerheid van BOVAG-garantie bij U in de buurt. 
Verwacht bij ons geen gladde verkoper in maatpak, sexy 
receptionistes of een vloer waarvan U kunt eten, maar zoekt U 
iemand die met hart en ziel U alles kan bieden op autogebied kom 
dan eens langs op de Boschdijk. 
 
Met vriendelijke groet,   Team  Garage van Nistelrode 
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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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Drumfanfare Acht 
 
 
 

Zoals iedereen heeft kunnen zien tijdens de carnavalsoptocht in Acht, 
slaat de vergrijzing bij de drumfanfare toe. Zoals bij vele verenigingen 
en niet alleen bij muziekverenigingen zie je een terugloop in het aantal 
leden. Mensen hebben het steeds drukker en willen zich niet binden 
aan vaste wekelijkse activiteiten. Dit is niet alleen bij de jeugd, maar is 
zeker ook van toepassing voor mensen die de jeugdjaren al lang 
achter zich hebben. Doordat ledenaantallen de laatste jaren sterk 
afnemen zie je steeds meer dat muziekverenigingen gaan fuseren of 
opgeheven worden. 
 
Wij als drumfanfare doen er alles aan om leden te behouden en 
nieuwe leden te werven en op te leiden. Maar dat valt niet mee. 
Dus hierbij wederom een oproep, kent u mensen die gezellig muziek 
willen maken. Misschien noodgedwongen gestopt zijn omdat de 
vereniging op hield te bestaan, pas zijn komen wonen in de buurt van 
Acht en elders al muziek maakte. Deze mensen hebben al ervaring en 
kunnen dus vrij snel met ons meespelen. We hebben ruimte voor 
trompettisten, saxofonisten, schuiftrombone en andere 
blaasinstrumenten en ook slagwerkers. 
Maar ook mensen, jong en oud die nog opgeleid willen worden zijn 
van harte welkom. 
 
Zoek met ons mee, want wat moet  Acht  zonder deelname van de 
drumfanfare bij de carnavalsoptocht, Koninginnedag, St Maarten en 
intocht van Sinterklaas. 
 
Gelukkig hebben wij ook nog vele trouwe verenigingsmensen onder 
ons. Op 8 maart jl. hadden we tijdens onze ledenvergadering drie 
jubilarissen: Geert Trienekes en Simone Castelijns die al weer ruim  
12 ½ jaar lid zijn. 
En Tiny Rovers  44 jaar lid van de drumfanfare en 50 jaar muzikant, is 
die avond onderscheiden met de gouden speld van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen. Gefeliciteerd. 
 
Meer informatie:  kijk eens op onze nieuwe website 
www. drumfanfare-acht.nl 
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Gordijnatelier Femia 
(interview) 

 

 
Mooie gordijnen, shutters en nog veel meer! 
‘Goed werk, voor een goede prijs’ 
 
Dat was het doel van dhr. en mevr. Verhoeven toen zij zich in 1994 
met hun gordijnenatelier in Acht vestigden. Vanaf het begin liep het 
als een trein, dankzij mond op mond reclame. “We kregen al snel een 
goede naam doordat we vakwerk leverden en door onze goede prijs – 
kwaliteit verhouding” vertelt mevrouw. 
 
Vorig jaar nam hun zoon Marcel het bedrijf over. Hij heeft het atelier 
uitgebreid met een showroom. Daar kunnen klanten op hun gemak 
voorbeelden bekijken van honderden stoffen, van voordelig t/m 
exclusief. Fluweel, linnen, taft, zijde, katoen, synthetisch; gevoerd en 
ongevoerd. Heel bijzonder is de grote collectie stoffen voor 
rolgordijnen en vouwgordijnen. 
 
Shutters en jaloezieën 
Marcel laat de shutters en jaloezieën zien. Vooral de jaloezieën van 7 
cm breed zien er mooi uit. Om ervoor te zorgen dat alles perfect past, 
meet hij zelf alles op bij de klant. “Het maakproces verzorgen we ook 
helemaal zelf. Daardoor kunnen we garanderen dat alles precies past 
en dat gordijnen mooi vallen.” 
 
Persoonlijk advies 
“Dat kan altijd. Mail of bel even voor een afspraak en de koffie staat 
voor u klaar in de showroom”.  
 
Gordijnatelier Femia is gevestigd aan het begin van de Rijnstraat, op 
de hoek met de Boschdijk.  
Tel: 06-54 93 73 88 
E-mail: marcelverhoev@gmail.com 
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Voor al uw opleidingen zoals: 
* Motor 
* Auto 
* E achter B ( € 350,-) 
Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100*

 )
  

Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u een afspraak maken.  
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch  
bereikbaar op nummer: 
Tel:  040-2621955      b.g.g. 06-50882529 
 
Let op! 
Ons kantoor is alleen open op afspraak 
Alblasstraat 8 
5626 BJ Eindhoven 
B.T.W nr:1611.67.287.B.01 
Bank ABN: 89.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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Kleurplaat  
Verbind de letters en kleur de plaat.  
Lever de kleurplaat voor 15 april  in bij Waalstraat 3-C (in de 
brievenbus) en 10 kinderen met de mooiste kleurplaat worden gebeld 
voor een gratis ijsje van La Piazza 

Naam:………………………………Telefoonnummer: ………………. 
Leeftijd:…………….. 
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APRIL 2012 
  5  Kijk op  Acht 2 
 5  GFT (groenebak) 
 7  Oudpapier 
12  Restafval (grijzebak) 
19  GFT (groenebak) 
23  Oudpapier 
23  Dorpsraad 
26  Restafval (grijzebak) 
30  Koninginnedag SJB 
30  Oranje Jeu de boule  
 

MEI 2012 
  3  GFT (groenebak)zaterdag!! 
  4  18.30 uur Dodenherdenking 
    Verzetsheldenmonument 
 7  Oudpapier 
10  Restafval (grijzebak) 
19  GFT (groenebak) 
21  Oudpapier 
24  Restafval (grijzebak) 
31  GFT (groenebak) 

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt  
verzorgd door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 
Oplage: circa1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, Roerstraat 22 
 
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@acht.nl 
Advertenties: advertentie@acht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 5 juni 
Kijk op Acht verschijnt weer op 22 juni 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede 
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO 601510631 St. Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht 

 

JUNI 2012 
  4  Dorpsraad 
   4 Oudpapier  

 7  Sluitingsdatum copij 
 7  Restafval (grijzebak) 
14  GFT (groenebak) 
18  Oudpapier 
21  Restafval (grijzebak) 

 22 Kijk op Acht 3 
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