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Van de redactie 
 

Juni, bijna zomer! Als redactie hopen we natuurlijk dat u een mooie 
zomer krijgt. Met een beetje geluk zitten we dan niet al te ver bij u 
vandaan, dan hebben wij ‘m ook……. 
Terugkijkend op de lente viel het ons op dat ons groen in ieder geval 
genoeg water gehad heeft. Groeizaam weer was het, ook voor de 
kopij die u ons mailde of stuurde. Bedankt daarvoor, want zonder kopij 
geen dorpsblad!  
 
In de 2 bijeenkomsten waarin we dit dorpsblad ‘maken’ hebben we de 
kopij die we ontvingen nagelezen, de interviews besproken en de 
nieuwtjes uit Acht op een rijtje gezet. We concludeerden dat het geen 
rustige zomer wordt in Acht.  
 
Om te beginnen door het EK. Avond aan avond zitten we aan de buis 
gekluisterd. We? Nou ja, dat wil zeggen: degenen die van voetbal 
houden, degenen die meekijken met degenen die van voetbal houden 
en degenen die helemaal niet van voetbal houden maar wel willen 
weten wat degenen die er wel van houden zoal doormaken. De 
stelling dat de helft van Acht boer is, klopt dus niet meer. 
Voetbalkijkers zijn we geworden. Tot en met de finale, tenminste  
daar hopen we op de dag dat we deze Kijk op Acht maken (nog) 
op…..  
 
Natuurlijk gaan we op 23 juni ook naar Zinderend Acht op het 
Dorpsplein. Mocht u niet voor de muziek gaan, dan ongetwijfeld voor 
de gezellige sfeer, of om dorpsgenoten, familie en vrienden te 
ontmoeten.  
Na die zinderende avond en een spannend EK wordt het even rustig 
in het dorp. Of omdat we met vakantie gaan, of omdat we thuis of 
werkend uit moeten rusten van Zinderend Acht of moeten bijkomen 
van een helaas toch verloren voetbalfinale. Ach ja, je kunt niet alles 
hebben. En een zinderend Acht en een gewonnen EK……. 
Hoe dan ook, het zou fijn zijn als we allemaal begin september weer 
fit zijn, want dan kunnen we uitgerust aan de kermis en het dorpsfeest 
beginnen.  
 
We wensen u een mooie zomer toe en wensen u veel leesplezier met 
deze Kijk op 8. Kopij voor het volgende nummer kunt u tot 28 
augustus 18.00 uur mailen aan redactie@acht.nl 
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Huiszwaluwenproject Acht 
 

 
Als deze editie van het Dorpsblad bij u in de bus 
valt, dan zijn de ‘huiszwaluwen’ weer terug uit 
Afrika. Ze worden warm ontvangen in Acht!  
 

Naar aanleiding van onze oproep in het eerste nummer van 2012 om 
nestkasten te plaatsen voor de huiszwaluwen hebben wij veel 
enthousiaste reacties gehad. Er zijn al 15 nieuwe nestkasten en 
nestkommetjes geplaatst!  
 
Alle deelnemers, enorm bedankt voor jullie medewerking. 
 
En nu maar hopen dat er genoeg huiszwaluwen terugkeren die de 
weg weten te vinden naar de nestkasten. De trek is natuurlijk altijd 
een spannende gebeurtenis met veel bedreigingen onderweg. Daar 
komt bij dat het in de overwinteringgebieden erg droog is geweest.  
Het is fijn dat de terugkerende vogels nu meteen kunnen nestelen en 
zo voor voldoende nageslacht kunnen zorgen. 
 
Wij gaan er van uit dat er dit jaar meer huiszwaluwen gaan  
broeden in Acht dan in 2011. Toen waren er 22 bezette nesten. 
Wij zullen u via dit Dorpsblad op de hoogte houden van de 
broedresultaten in Acht. De deelnemers aan het project huiszwaluwen 
worden daarnaast ook via e-mail op de hoogte gebracht. 
 
Een heel fijne zomer voor iedereen en veel kijkplezier naar al het 
leven in Acht. 
 
 
 
Frans Hijnen en Harrie van der Leij 
fhijnen@gmail.com 
harrievanderleij@hotmail.com 
 
 

mailto:fhijnen@gmail.com
mailto:harrievanderleij@hotmail.com
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Wij zijn er even voor een paar weekjes tussen 
uit en wensen iedreen een fijne, zonnige  
bestemming en veilige terugkomst   
 
Redactie Kijk Op Acht 
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Nieuwe voorzitter  
Hart voor Acht 

 
 

Bij het oprichten van Stichting Hart voor Acht in september 2011 kon 
nog geen definitief bestuur worden gevormd. Willem Sanders die 
benaderd was voor de opleidingen heeft daarnaast ook tijdelijk het 
voorzitterschap op zich genomen. Willem heeft onlangs Gerard 
Dohmen gevraagd de voorzittershamer van hem over te nemen.  
 
De stichting heeft hier unaniem mee ingestemd en is blij dat Gerard 
deze uitdaging heeft aanvaard. Willem blijft actief als opleider en wij 
zijn hem dankbaar dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het 
‘hartveilig’ maken van Acht. 
 
AED Dorpshuis 
Stichting Dorpshuis Acht heeft besloten ook hun AED voor de 
inwoners van Acht 24/7 beschikbaar te stellen. De AED komt in een 
buitenkast met pinslot te hangen rechts naast de voordeur. Ook deze 
AED zal door Hart voor Acht aangemeld worden bij AED-Alert en 
beschikbaar zijn bij een reanimatie. 
 
Ontdek alle AED’s tijdens de SJB Wandel 3-daagse 
Loop mee met de SJB wandel 3-daagse op maandag 25 juni, dinsdag 
26 juni en woensdag 27 juni en kom samen met uw (klein) kinderen 
meer te weten over de AED’s in Acht. Ontdek waar ze hangen en 
bezoek ook onze infostand in het Dorpshuis op 27 juni. Hier kan 
iedereen de AED een keer zelf proberen, ook de kinderen.  
 
Herhalingsavonden reanimatie/AED 
Op de site www.hartvooracht.nl vinden vrijwilligers bij ‘agenda’ de 
data van de herhalingsavonden in het Dorpshuis. Iedereen die is 
aangemeld bij AED-Alert wordt geacht minimaal 1 keer per jaar een 
herhaling bij te wonen.  
 
De data zijn 5 september en 14 november. Herhalingen zijn voor 
vrijwilligers gratis en aanmelden gaat op uitnodiging of via de website. 

 

http://www.hartvooracht.nl
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70 aanmeldingen 6-minuten  
zone Achtse Barrier  

 
 
 

Goed voorbeeld doet volgen dachten onze buren. 
Een enthousiaste werkgroep heeft in de grootste wijk van Eindhoven 
het initiatief van Hart voor Acht opgepakt. Zij zijn op dit moment bezig 
om vrijwilligers en AED’s bij bedrijven in kaart te brengen.  
 
Twee maanden na de eerste oproep in het Brierke is reeds een groot 
aantal mensen aangemeld voor een cursus of bij AED-Alert.  
Mede door de goede samenwerking met Hart voor Acht gaat alles een 
stuk voorspoediger dan verwacht.  
 
U kunt de voortgang in de Achtse Barrier volgen op hun website 
www.abhartveilig.nl. 

http://www.abhartveilig.nl
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Uitslag wedstrijd kleurplaat  
pasen van ijssalon La Piazza  
 
 
In de vorige Kijk op Acht 
stond een speciale 
Paaskleurplaat.  
 
De 11 kinderen die ‘m op 
tijd hadden ingeleverd bij 
de redactie, kregen een 
heerlijk ijsje!  
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Het nieuwe Spilcentrum?  
 
Nog een beetje onder voorbehoud, maar zo gaat het nieuwe 
Spilcentrum (basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal) van Acht 
er waarschijnlijk uit zien!  
 
Op 21 mei werden de tekening en het plan gepresenteerd aan de 
buurtbewoners en de Dorpsraad. Tijdens de bijeenkomst op de 
basisschool St. Antonius abt gaf Arie van Rangelrooy, directeur en 
ontwerper van bureau: architecten|en|en, aan alle aanwezigen tekst 
en uitleg over de toekomstplannen van de school en de kinderopvang. 
 
De basisschool krijgt een nieuwe speelzaal. Vanuit de school komt er 
een loopbrug naar kinderopvang Dikkie Dik. Zij willen een nieuw 
kinderdagverblijf bouwen aan de Waalstraat, op de plek waar vroeger 
het huis stond van Janus van As. 
 
De peuterspeelzaal verhuist ook naar de nieuwbouw.  
De plannen voor het nieuwe spilcentrum liggen nu bij de gemeente  
ter goedkeuring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwerp: architecten|en|en 
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Winters breien 
 
Ook al moet de zomer nog beginnen, er zijn al 
Achtenaren die aan de Kers/wintermarkt denken. Er is 
een idee ontstaan om de omgeving van het dorpsplein 
tijdens de kerstmarkt WARM aan te kleden. 
 
De ‘Erpelrooijer’ krijgt een das om en extra muts op, de pomp op het 
dorpsplein een muts en shawl.  
Een paar bomen bekleden we met breisels of haaksels. En misschien 
wil het Heilig Hartbeeld ook een extra mantel? Zo zijn er nog veel 
meer objecten die wat warms verdienen, zoals de grote ijsco op het 
dorpsplein. 
 
Voor iedereen 
Iedereen kan mee doen aan ‘winters breien’, mannen,vrouwen, 
kinderen jong en oud. Graag wil ik daarin de helpende hand bieden 
door een en ander te organiseren en te coördineren. Dit kan via een 
vereniging of organisatie, maar ook door wat leuke middagen of 
avonden te organiseren om met een groep aan de gang te gaan  
zodat u thuis verder kunt.      
 
Wol verzamelen 
Ik doe dus een oproep aan de Achtenaren om voor deze gelegenheid 
SAMEN aan dit project te beginnen, na de vakantie, om Acht op  
deze manier ook op de kaart te krijgen. 
 
Het eerste begin is om alle knotten en bolletjes garen te verzamelen 
die nog in de kast of op zolder liggen. Alles is welkom. Misschien kunt 
u helemaal niet breien of haken, maar wel de delen aan elkaar zetten. 
Iedereen is welkom bij de gezellige nostalgische club. 
 
Lijkt het u wel iets voor u of voor jullie, onderstaand adres en 
telefoonnummer zijn beschikbaar voor aanmeldingen en informatie,  
en voor het aanbieden van assistentie. DOEN!!! 
 
Meer informatie:  
Gerry van Nistelrode, Achtse Loop 36. Tel.nr. 262 12 70.  
e-mail: Gerry@van-nistelrode.com  



1
3

 
 

Stichting jeugdbelangen 
Avond-drie-daagse 

maandag 25 juni  
dinsdag 26 juni   

woensdag 27 juni  
 
Elke avond loopt u een route tussen de 5 en 7 km door de mooie 
gebieden in en rondom Acht. We raden u aan om voor kleine kinderen 
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. 
 
U kunt 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 

  € 7,50 voor een gezin. 

Inschrijven per mail: marliesvanderheijden@chello.nl  
met vermelding van het aantal deelnemers; contant betalen bij 
vertrek. Deelname is geheel op eigen risico. 
 
15 september: Disco in het Dorpshuis 
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 het op 15 september van 20.00 uur tot 22.00 uur 
disco in het Dorpshuis.  
Muziek van drive-in disco van Jordy en Koen. 
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken.  
Entree € 2,00 of een Strippenkaart voor €5.00: 1x entree, 2x drinken, 
1x snoep (geldig bij elke disco). 
 
Datum volgende disco: 6 oktober 

 

mailto:marliesvanderheijden@chello.nl
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Stichting jeugdbelangen 
 

Noodkreet: leid(st)ers gezocht 
 

Wij zijn nog op zoek naar een of twee leid(st)ers voor onze 
Hobbyclub. Dus heeft u zin om een keer in de 14 dagen, eventueel 
samen met uw kind en een aantal andere kinderen gezellig te 
knutselen op de maandag avond, meldt u dan even aan bij Marlies 
van der Heijden. Ook voor meer info kunt u hier terecht. 
 
 
Help ons om de Hobbyclub 
draaiende te houden!!!!!  
 
Hobbyclub  
start medio september weer !! 
 
Heb jij zin om,  
op maandag van 18.30 tot 20.00 
uur te knutselen met hout, papier, 
klei, stof en allerlei andere materialen?  
en ben je 7 jaar of ouder? 
kom dan 15 avonden (om de 14 dagen) knutselen in het Dorpshuis 
voor € 30.00.  
 
Geef je dan op: vul onderstaande strook in en lever die vóór 25 
augustus in bij Marlies v.d. Heijden, Amerlaan 14, 
of mail marliesvanderheijden@chello.nl 
 
 
 
 
Ik wil op de Hobbyclub: 
 
Naam:  
 
Adres: 
 
Telefoon:  
 
Geboortedatum:     

 

 

mailto:marliesvanderheijden@chello.nl
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Stichting jeugdbelangen 
 

Kindertoneel: doe je mee? 
 
 

Voor het kindertoneel zijn wij weer op zoek naar jongens en meisjes 
uit groep 4 t/m 8 die acteur willen worden en mee willen spelen in een 
kindertoneelstuk. 
 
We beginnen met 3 toneellessen op donderdag   
13, 20 en 27 september van 18.00 tot 19.30 uur  
o.l.v. regisseurs Ine Bogers en Erica van Beek 
 
De kosten voor deze lessen zijn  € 15,- 
Locatie toneellessen: Basisschool St. Antonius Abt 
Tijdens deze lessen worden de acteurs gekozen voor  
het kindertoneelstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
Ja !!! Ik voel me op en top acteur en wil graag deelnemen aan de 
toneellessen op donderdagavond 13, 20 en 27 september van 
18.00 tot 19.30 uur. 
 
Naam: 
 
Adres: 
  
Telefoon: 
 
Mailadres:  
 
Groep: 
 
Inleveren  vóór 13 juni met pasfoto bij: Marlies v.d. Heijden,  
Amerlaan 14 of  mailen naar: marliesvanderheijden@chello.nl 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel:      06 200 500 38 
email: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Zonne-energie van eigen dak? 
 
 
Elektriciteit opgewekt door de zon; het klinkt aantrekkelijk, en dat is 
het ook. Zelf zonne-energie produceren draagt niet alleen bij aan een 
schonere aarde, maar is ook nog eens een verantwoorde investering. 
Wist u dat u de aanschafkosten van zonnepanelen al na 9 jaar heeft 
terugverdiend? Gezien de levensduur van ruim 25 jaar, betekent  
dat minimaal 16 jaar gratis stroom! 
 
Veel mensen zijn echter nog huiverig als het om de aanschaf van 
zonnepanelen gaat. Is het huis wel geschikt? Hoeveel kost het 
eigenlijk? Hoe zit het met vergunningen en subsidies? Met ons 
initiatief ‘Groen-Zonnig-Woensel’ helpen we u daarbij. Dit is een 
initiatief van Wilko Kistemaker, Tomas Mathijsen en Peter Molenaar. 
Zij werken samen met Peter van der Linden van het 
LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier en met  ‘Eindhoven is mijn plek.nl’. 
Het doel is om het voor u gemakkelijk te maken om voor 
zonnepanelen te kiezen.  
 
Voorbeeld Houten 
In 2011 startte Wilko Kistemaker in zijn woonplaats Houten, bij 
Utrecht, met een burgerinitiatief om gezamenlijk met buurtbewoners 
zonnepanelen aan te schaffen. Dit bleek een groot succes: inmiddels 
zijn er al meer dan 900 panelen geplaatst en is in Houten de 4e fase 
gaande. Op internet kunt u het bekijken op 
www.groenzonnighouten.nl Er staat ook informatie op de site over de 
werking van zonnepanelen en over de ervaring van de deelnemers.  
 
Nu Acht en Woensel? 
Hetzelfde idee willen we nu begeleiden in Woensel en Acht. Voor 
meer informatie kunt u kijken op www.groenzonnigwoensel.nl  
We organiseren informatiebijeenkomsten en zijn aanspreekpunt als u 
met vragen zit. 
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavonden over 
zonnepanelen in de Achtse Barrier op:  
woensdag 27 juni 2012 van 19.00 tot 20.30 uur 
dinsdag 4 september 2012 van 19.30 tot 21.30 uur 
 
Plaats: Zaal ‘de Mortel’, Savoiepad 14 (Achtse Barrier) 

http://www.groenzonnighouten.nl
http://www.groenzonnigwoensel.nl
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Kermis en zo, 3 dagen vertier in Acht!  
 

 
Ook dit jaar staat Acht op 31 augustus, 1 en 2 september weer in  
het teken van de Nostalgische kermis. In 2003 werd de kermis na 
bijna 40 jaar te zijn weggeweest weer Op Acht geïntroduceerd en  
met open armen verwelkomd. Dit jaar alweer voor de tiende keer en 
met deze reden proberen wij met extra inspanningen u weer een paar 
onvergetelijke dagen te bezorgen.    
 
Kleurwedstrijd 
Ook wegens dit feestelijk gebeuren organiseren wij een kleurwedstrijd 
voor kinderen vanaf 3 tot en met 12 jaar, waar leuke en mooie prijzen 
mee te winnen zijn. De kleurplaten worden uitgedeeld op school,  
maar zijn ook af te halen bij de kassa van de kermis  
vanaf vrijdag 31 augustus.  
 
De kleurenplaten moeten uiterlijk zondag 2 september om 14.00 uur 
ingeleverd zijn bij de kassa van de kermis. Zondag 2 september om 
16.00 uur worden de prijswinnaars bekend gemaakt in de feesttent. 
Dus zet je beste beentje voor en probeer één van die mooie prijzen  
in de wacht te slepen.  
Wij wensen jullie nu alvast heel veel succes toe. 
 
De kermis vindt plaats op het evenemententerrein aan de 
Merwedestraat – Volkerak. Het terrein wordt omgetoverd tot een groot 
vermaakcentrum voor groot en klein.  
Botsauto’s, draaimolen, spin, rups,  
zweefmolen en diverse andere 
attracties en ook optredens in en 
om de feesttent dragen bij om er 
weer een echt feestweekend van 
te maken.  
 
 
 
Foto:  
Coverband Millers Inc.  
Zij treden op zaterdag 
1 september vanaf  
20.00 uur op in de feesttent. 
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Programma voor het kermisweekend 
 

 
Vrijdag 31 augustus is de kermis vanaf 15.30 tot 24.00 uur 

Vanaf 20.00 uur: DJ’s van Soundwaveproductions in de 
feesttent. 

 
Zaterdag 1 september is de kermis vanaf 13.30 tot 24.00 uur  

In de feesttent speelt coverband Millers Inc. vanaf 20.00 uur. 
Zij zijn een allround, getalenteerde coverband met een breed 
repertoire. Ze spelen de meest spetterende nummers, 
geweldige, gezelligste en sfeervolste meezingers.   
  

 
Zondag 2 september is de kermis vanaf 13.30 tot 23.00 uur  

Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor jong  
en oud.  
’s Middags bent u van harte welkom in de feesttent.  
Vanaf 16.00 uur geeft de Holland party Road show diversen 
live optredens.    

 
Het feestgedruis zal door de DJ’s van Soundwaveproductions 
afgesloten worden. 

 
Show van oude tractoren en gereedschappen en braderie 

Van 10.00 tot 18.00 uur is er in het centrum van Acht (kerk) een 
show van stationaire motoren, oude gereedschappen en 
tractoren.  
Er komt ook een speciale Prairie tractor uit 1928! 
 
Van 10.00 tot 18.00 uur is er tevens een braderie.  

 
 
 
 
Voor meer informatie: kijk 
op  www.acht.nl 

http://www.acht.nl/
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Appelplukdagen in de Fruittuin 
 

De boomgaard hangt boordevol rijpe vruchten, een lust 
voor het oog. Mooi om tussen te wandelen, maar je mag 
ook zelf je eigen appels of peren plukken!  

Een appel of peer recht van de boom is echt het allerlekkerst. 
 
Op de zaterdagen  8, 15 en 22 september vinden in de Philips 
Fruittuin de appelplukdagen plaats, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. 
Na een deskundige uitleg over hoe het oogsten in zijn werk gaat, 
kan iedereen zelf aan de slag. 
Voor de kinderen is er een leuke speurtocht door de boomgaard en 
een maïsdoolhof. Het terras is geopend!  
 
 
Landwinkel Philips Fruittuin, Pannenkoekenhuis de Proeftuin 
Oirschotsedijk 14 a, Eindhoven 
tel: 040 – 262 14 53 
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Wagenspel Ariëns Toneel 
‘Pudding Tarzan’ 
 
Iwan Olsen is het kneusje van de klas. Hij is niet sterk, kan niet goed 
lezen, is niet goed in gymmen en wordt daarvoor veel geplaagd door 
jongens van de klas. Op de koop toe geeft zijn vader hem de 
scheldnaam “Pudding Tarzan”. Tot de dag dat hij een heks tegenkomt 
en een wens mag doen. Wat zal die wens zijn? 
 
Dit wagenspel gaat over pesten en hoe losers winners worden, op z'n 
minst in hun dromen. Gelukkig loopt het allemaal goed af en wordt 
Iwan een held. 
 
Het Ariëns Toneel trekt dit jaar voor de 49e keer met het inmiddels 65-
jarige wagenspel door de wijken van Eindhoven. 
Op dinsdag 26 juni om 22.00 uur kunt u bij de kiosk op het dorpsplein  
genieten van een voorstelling van een klein half uur. 
 
Kijk op de website voor de exacte locaties, speeltijden en optredende 
muziekgezelschappen: www.arienstoneel.nl  
 
 
Wagenspel Ariëns Toneel in 2011  

http://www.arienstoneel.nl/
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Dorpsraad “nieuwe stijl” 
Interview met voorzitter Ton van der Heijden   

 
Een paar weken geleden is er in Acht een brief 
rondgebracht met informatie over de nieuwe 
werkwijze van de Dorpsraad. Ook stond er een 
oproep in om onderwerpen die voor Acht van 
belang kunnen zijn door te geven zodat die 
behandeld kunnen worden door de Dorpsraad. 
 

Dorpsraad 
Voor de inwoners die nog niet zo bekend zijn met de Dorpsraad geeft 
Ton ons eerst wat meer informatie. 
Ton is voorzitter van de Dorpsraad en doet dat reeds 11 jaar. 
Samen met het dagelijkse bestuur bereidt hij vergaderingen voor en 
maakt hij de agenda. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, de totale raad zelf uit 11 
leden, allen gekozen door de Achtse bevolking.  
De vergaderingen zijn altijd op maandagen om 20.00 in het dorpshuis. 
Dit wordt aangekondigd in het Eindhovens Dagblad, maar zegt Ton: 
“op de website van Acht staat het ook vermeld. Na een vergadering 
komt het conceptverslag ook op de website zodat iedereen op de 
hoogte kan blijven”. 
 
Nieuwe stijl 
De raad vergaderde ongeveer 10 keer per jaar. Door de ‘nieuwe stijl’ 
kan dat minder worden. Ton: “Het kost tijd om een goed nieuwe 
werkwijze te ontwikkelen. De grootste verschillen zijn dat de raad nu 
geen bevoegdheden meer heeft, dat er geen gemeentelijke 
regelingen meer zijn en dat de gemeente ons advies naast zich neer 
kan leggen”.  
De raad krijgt geen agenda en informatie meer toegestuurd van de 
Gemeente. “Daarom is het van groot belang dat de inwoners van Acht 
gaan doorgeven wat zij belangrijk vinden om te laten onderzoeken”. 
 
Wat ook veranderd is dat bezoekers van de vergadering voorheen 
spreekrecht konden aanvragen, maar de dorpsraad wil nu dat het 
publiek meepraat. Door contact met publiek komen er meer zaken 
naar voren. Het publiek vult elkaar aan en kan tips geven. 
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De Brabantse fietsenmaker 
Voor al uw onderhoud en reparaties 
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 – 55191585 
Zonder afspraak bent u  welkom. 
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Dorpsraad “nieuwe stijl” 
(vervolg) 

Onderwerpen 
De onderwerpen die nu aan de orde komen in de Dorpsraad zijn 
onder meer het verkeer, ontwikkelingen voor de basisschool, de 
aanbouwen en nieuwbouw volgen. 
Binnenkort komt er een planoloog van de gemeente uitleg geven over 
de toekomstige plannen voor Acht, onder andere over het station. 
 
Oproep 
Ton: “Ik wil nadrukkelijk herhalen dat mensen collectieve zaken aan 
kunnen blijven dragen”. Dat is heel belangrijk voor de Dorpsraad.  
U kunt de dorpsraad mailen via: dorpsraad@acht.nl; U ontvangt een 
ontvangstbevestiging. De raad gaat het onderwerp bespreken, 
vervolgens wordt onderzoek gedaan en beleid gemaakt voor Acht, in 
samenwerking met de Gemeente en bewoners.  
 
“Natuurlijk krijgt iedereen een reactie van ons”. En, zegt Ton: 
”Alle dorpsraadleden blijven zich volop inzetten voor Acht”. 
U bent natuurlijk van harte welkom op de vergadering van 2 juli om 
eens mee te praten en/of te luisteren. 
 

mailto:dorpsraad@acht.nl


2
8

 



2
9

 
 

Spaan advertorial 
 
Beste Achtenaren, 
 
Wellicht heeft u al eerder onze advertentie in “Kijk op Acht” voorbij 
zien komen het afgelopen jaar. Graag willen wij ons aan u voorstellen. 
 
Autobedrijf Spaan werd 44 jaar geleden opgericht door Marinus en 
Maria Spaan (onze ouders). Er werd in die tijd voornamelijk aan 
Volkswagens gesleuteld. Wij, Jeroen en Peter Spaan, hebben 
inmiddels het stokje overgenomen van onze ouders. 
 
Tegenwoordig zetten we de doelstelling voort die ons met de paplepel 
is ingebracht, namelijk een zo goed mogelijke service bieden en 
eerlijk werk leveren. Op deze manier hebben we een grote 
klantenkring opgebouwd vooral door mond-op-mond reclame.  
 
Inmiddels is het autobedrijf uitgegroeid tot een allround bedrijf en 
wordt er aan alle merken gesleuteld, met van oudsher het specialisme 
VW en Audi. Onze werkplaats beschikt over 7 hefbruggen en alle 
nodige apparatuur om uw auto optimaal te onderhouden volgens 
fabrieksvoorschrift. Ons team bestaat uit 3 eerste monteurs met  
APK-bevoegdheid en 2 leerling eerste monteurs. Ons moeder is nog 
elke dag aanwezig op de receptie. 
 
Autobedrijf Spaan is een BOVAG-garage die aangesloten is bij het 
concept Bosch Car Service. Dit betekent dat wij werken met Bosch 
onderdelen en gebruik maken van de kennis van Bosch. 
Ieder jaar wordt ons bedrijf gecontroleerd door Bosch op kwaliteit en 
uitrusting. Bosch wil alleen het beste en heeft kwaliteit hoog in het 
vaandel staan net zoals wij. Hierdoor hebben vele 
leasemaatschappijen ook de weg naar ons gevonden.  
 
Dus als uw auto onderhoud en/of reparatie nodig heeft ben u  
van harte welkom ook als u een lease-auto heeft. 
Wij hebben een gratis haal/breng service wat 

door vele klanten als zeer prettig wordt ervaren. 
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Pure Vision   Zaanstraat 27 
Schoonheidssalon   5626 DA Eindhoven   

www.purevision-schoonheidssalon.nl Tel. 040-8482878  

Pure Vision schoonheidssalon introduceert een GRATIS 

Vagheggi bindweefsel massage gezichtsbehandeling.  
 

Bij aanschaf van € 75,00 aan Vagheggi producten in de 
webshop, ontvangt u een GRATIS Vagheggi 
bindweefselmassage gezichtsbehandeling van 60min. 
 
Maak kennis met de producten van Vagheggi. Vagheggi 
vervaardigt al meer dan 30 jaar huidverzorging producten voor 
gezicht en lichaam op basis van plantaardige extracten. Vagheggi 
hanteert scherpe normen voor de toepassing van verantwoorde en 
effectieve ingrediënten. De in de laboratoria van Vagheggi 
ontwikkelde producten zijn hypo-allergeen, dus veilig voor 

gebruikers met allergieën en zijn dierproefvrij. 
 
Inhoud gratis bindweefselmassage gezichtsbehandeling:  
De behandeling duurt 60 minuten. In deze tijd wordt uw huid 
gereinigd. Daarna volgt de bindweefsel massage. Een intensieve 
massagevorm waarbij de huid wordt aangezet tot vernieuwing en 
versteviging. Dit effect geeft: rimpelvermindering, verbetering en 
versteviging huidconditie, verbetering doorbloeding. Daarna volgt 
een kalmerend Vagheggi masker. De behandeling wordt 
afgesloten met de Vagheggi dagverzorging, die wordt aangepast 
aan uw huidtype.  
 
Kom kennismaken met de producten van Vagheggi en neem een 
kijkje op onze website: www.purevision-schoonheidssalon.nl. 
Plaats een bestelling in de webshop. Maak met uw ordernummer 
via de website een afspraak voor de GRATIS  
gezichtsbehandeling. Tevens kunt u ook telefonisch reserveren of 
informatie op vragen:  040-8482878 
 
Tot ziens, Danielle Hamelink 
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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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Kerknieuws  
 
De kop is eraf. Dat wordt wel eens gezegd wanneer het 
begin gemaakt is met de werkzaamheden van een grote 
klus. Een grote klus is het zeker om van vier parochies in 
Eindhoven Noord één nieuwe  parochie te maken. Eén 
groter geheel dat zich kenmerkt door kleinere 

gemeenschappen ieder met hun eigen kleur.  
Gelukkig bestaat het parochiebestuur uit leden die ook in de 
voormalige parochies actief zijn geweest, zodat de continuïteit is 
gewaarborgd. Door in een groter verband te werken zijn er ook meer 
mogelijkheden om over de grenzen van de voormalige parochies 
heen te kijken. We hebben een pastoraal team onder de leiding van 
pastoor Goris in plaats van (g)één persoons-bezettingen van priesters 
in de afzonderlijke  voormalige  parochies. Dit zal zeker leiden tot 
versterking van de pastorale activiteiten.  
 
In de afgelopen maanden zijn op diverse plaatsen vrijwilligersavonden 
gehouden om informatie te verschaffen en te luisteren naar wat de 
vrijwilligers voor zorgen en vragen hebben. Al deze activiteiten zijn er 
op gericht om tot versterking van  de geloofsgemeenschap te komen.  
 
Met het vormen van een nieuwe parochie is door het bisdom ook 
besloten het aantal kerken in onze parochie voor de eredienst terug te 
brengen van 7 naar 3. Zo blijven in de nieuwe situatie nog 3 kerken 
beschikbaar. Het betreffen de Kerk van St. Petrus', St Antonius Abt en 
St. Thomas. De voorbereidingen voor het afstoten zijn in volle gang. 
De eerste kerk de St. Jan aan de Koning Arthurlaan is reeds 
verhuurd.  
 
Tijdens de vieringen in de St Antonius Abt, die nu om 9.30 uur 
beginnen  zien we in toenemende mate mensen van buiten Acht.  
De vernieuwing is op gang. Uit de gesprekken met de nieuwe 
kerkgangers blijkt dat zij getroffen worden door het intieme karakter 
van de kerk die er prima uitziet, maar ook het actieve meedoen van 
de kerkganger tijdens de viering.  Dit actieve meedoen gaat door tot 
en met de koffie na de viering. In plaats van eenmaal per maand 
vroeger, nu iedere week op de koffie na de mis. Een gezellige 
bijeenkomst, waarbij iedere kerkganger is uitgenodigd, om na te 
praten. Er is nog voldoende ruimte om mee te doen, en er is genoeg 
koffie en thee.   
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Opbrengst kerstviering 2011 basisschool 
 
 
Kerstmis van 2011 ligt al weer even achter ons, maar wellicht is het 
toch leuk om te vermelden dat wij op 5 april jl. een cheque hebben 
kunnen overhandigen aan meneer Brands, beheerder van de 
Hertenwei.  
 
Zoals u wellicht weet, hebben we tijdens de kerstviering op 
basisschool Sint Antonius Abt, oliebollen en Glühwein verkocht voor 
het goede doel. Hier werd erg enthousiast gebruik van gemaakt door 
de aanwezige ouders. De kerststemming zat er dan ook goed in. 
 
Helaas is dit onderwerp pas kort geleden tijdens de OV vergadering 
besproken en wisten we voordien ook nog niet wat de opbrengst was. 
Nu dit bekend is en we inmiddels ook besloten hebben wat het goede 
doel is waaraan we dit willen schenken, kunnen we u via dit 
Dorpsblad informeren.  
 
We wilden graag dat het geld in Acht zou blijven en dat is gelukt.  
De opbrengst van de succesvolle avond is € 156,90.  
We hebben dit, in de vorm van een cheque geschonken aan de heer 
Brands, beheerder van het hertenweitje aan de Rijnstraat.  
 
Vier kleuters hebben de cheque op 5 april jl. overhandigd.  
Om u een beeld te geven van deze gebeurtenis hebben we een foto 
van de overhandiging  op de voorkant van deze Kijk op Acht 
geplaatst. Op de site van www.basisschoolacht.nl kunt u deze ook 
terugvinden. 
 
Wij vonden het een positieve afsluiting van de Kerstactiviteit die 
uiteindelijk in het teken van “delen” stond. 
 
 
Oudergeleding kerstcommissie Basisschool Sint Antonius Abt   

http://www.basisschoolacht.nl/
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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 



3
7

 
 

De Achtse Revue 
"De Spooktrein" 

 
Het nieuwe jaar is inmiddels in volle gang. Zo ook de repetities van de 
Achtse Revue. Onder de bezielende regie van Eef Goudsmits wordt 
er iedere woensdagavond druk gerepeteerd voor het stuk 
"De Spooktrein".  
Een thriller met een gezonde dosis humor. Het belooft dit jaar een 
heel spektakel te worden. De kaarten gaan medio augustus in de 
verkoop. Houd hiervoor onze website www.achtserevue.nl  
in de gaten.  
 

De voorstellingsdata zijn 2, 3, 4, 10 en 11 november 2012 
in het dorpshuis.  

 
Zaterdag 3 november is een besloten avond voor onze vrienden en 
sponsoren.  
Erbij zijn? U bent al vriend vanaf 35,- euro per jaar!  
Hiervoor ontvang u 2 kaartjes voor de sfeervolle avond op  
3 november, naamsvermelding in ons boekje en wij gaan u dan  
op de hoogte houden van onze nieuwtjes.  
 
Als u interesse heeft in de vriendschap en/of sponsormogelijkheden 
kunt u een kijkje nemen op de website, een e-mail sturen aan 
communicatie@achtserevue.nl of contact opnemen met  
Toon van der Schoot.  

 

 

http://www.achtserevue.nl/
mailto:communicatie@achtserevue.nl
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JUNI 2012 
 23 Zinderend Acht 
 26 Wagenspel bij kiosk 
 25/27 Wandeldriedaagse SJB 
 28 GFT (groene bak) 
 

JULI 2012 
 2 Oud papier 
 2 Dorpsraad 
 5 Restafval (grijze bak) 
 12 GFT (groene bak) 
 16 Oud papier 
 19 Restafval (grijze bak) 
 26 GFT (groene bak) 
 30 Oud papier 
 

AUGUSTUS 2012 
 2 Restafval (grijze bak) 
 9 GFT (groene bak) 
 13 Oud papier 

 16 Restafval (grijze bak) 

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: 28 augustus voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 14 september 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede 
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO 601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht 

 

AUGUSTUS 2012 
 20 Dorpsraad 
 23 GFT (groene bak) 
 27 Oud papier 
 30 Restafval (grijze bak) 
 31 Kermis (‘s avonds) 
 
September 2012 
 1-2 Kermis 
 2 Dorpsfeest 
 6 GFT (groene bak) 
 10 Oud papier 
 13 Restafval (grijze bak) 
 17 Dorpsraad 
 20 GFT (groene bak) 
 24 Oud papier 
 27 Restafval (grijze bak)  
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