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Van de redactie  
Grootse dingen in een klein dorp 

 
Beste Achtenaren, namens onze zes-man-vrouw sterke redactie nog 

een heel goed 2013, want misschien was u niet bij de 

Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis waardoor we u dat nog niet 

persoonlijk konden toewensen.  

 

Wist u trouwens dat ons Dorpshuis ‘dankzij’ de subsidiestop voortaan 

volledig door vrijwilligers gerund wordt? Gelukkig is er een groep 

vrijwilligers die de schouders er onder heeft gezet waardoor de andere 

Achtse vrijwilligers hun activiteiten in ons Dorpshuis kunnen 

voortzetten. 

 

Dat soort initiatieven maakt ons kleine dorp groot. Als u dit blad 

doorbladert (of nog liever: doorleest….) dan komt u nog veel meer van 

dit soort mooie initiatieven tegen. En wat organiseerden onze Achtse 

vrijwilligers weer een sfeervolle kerstmarkt, versierden ze onze 

lantarenpalen met ludiek breiwerk, schoolt ‘Hart voor 8’ continue 

mensen zodat zij hun buurtgenoten kunnen helpen bij een 

hartstilstand, organiseren de ouderen van alles voor de ‘oudjes’ (die er 

steeds jonger uitzien), onze jongerenclubs van alles voor ‘de jeugd’ en 

waken de leden van de Dorpsraad over ‘ons dorp in z’n geheel’.  

 

Allemaal vrijwilligerswerk, waar vind je dat nog? Een groots dorp 

hebben we, maar laten we er bescheiden onder blijven anders wil 

Eindhoven nog eens bij Acht gaan horen…. 

 

En trouwens, het is niet gelukt om de Achtse carnavalsoptocht in ere 

te houden. De oproep van de laatste vrijwilliger hielp niet. Daarom ziet 

u op de voorpagina een foto van de laatste Achtse carnavalsoptocht. 

 

Wie weet dat in 2014 weer een optocht kan plaatsvinden. 
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De spullenbeurs komt er 
weer aan!!! 

 
  Op zondag 24 maart 2013 houdt 

Scouting Dr. Albert Schweitzer uit Acht voor de 17e maal haar 
“Spullenbeurs” (rommelmarkt).  
Plaats van handeling: het Scoutingterrein aan de Mispelhoefstraat 
126 te Eindhoven-Acht. 
Tijdstip: van 12.00 tot 15.00 uur. Entree 1 Euro. 
 
De beurs wordt gehouden om kosten voor de accommodatie en de 
Scoutingactiviteiten van de leden van de groep te kunnen 
bekostigen (kinderen tussen de 4 en 23 jaar voornamelijk uit Acht 
en de Achtse Barrier).  Die activiteiten bestaan onder meer uit 
opkomsten, weekend- en zomerkampen. 
Daarvoor is de “SPULLENBEURS” de belangrijkste actie die onze 
groep organiseert. 
 
Voor het inzamelen vragen wij de mensen in Acht in een huis-aan-
huis verspreide brief of ze alleen voor anderen bruikbare spullen 
willen meegeven. D.w.z. dingen die zij zelf niet meer mooi vinden 
of die in de weg staan.  
Dus géén koelkasten, bankstellen, rommel die kapot, versleten of 
anderszins niet bruikbaar is. De bedoeling is tenslotte dat er geld 
mee verdiend kan worden. En als we na de beurs het afval moeten 
afvoeren is dat voor ons een kostbare zaak.  
 
Ophalen van de spullen: 
De oudere groepsleden, hun ouders en andere vrijwilligers  halen 
de spullen huis-aan-huis op in Acht op: 

 Vrijdag    22 maart Acht Noord: van 18.00 tot 21.00 uur 

 Zaterdag 23 maart Acht Zuid:    van 11.00 tot 16.00 uur 
 

Iedereen is overigens welkom om op zaterdag 23 maart  tussen 11.00 
en 16.00 uur zijn of haar nog bruikbare spullen te komen afgeven op 
het Scoutingterrein aan de Mispelhoefstraat. Daar zullen onze leden 
alles sorteren en klaarmaken voor de spullenbeurs. 
 
Dus beste mensen: doe mee, lever in en kom op 24 maart tussen 
12.00 en 15.00 uur eens kijken of er iets van uw gading bij is op ons 
Scoutingterrein aan de Mispelhoefstraat 126. 
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IJssalon / lunchroom La Piazza 
 een deel van het team  

 

 
De lekkerste hamburgers en heerlijke broodjes 
 
Volgens een superkritisch test-pannel moet je daarvoor bij IJssalon La 
Piazza op het Dorpsplein zijn! Sinds kort hebben eigenaren Jan en 
Anny daar ook een lunchroom en een broodjes-bezorgservice.  
“Vooral de bezorgservice loopt als een trein” zegt Jan.  
 
Ze zijn al lang actief in Acht. “In 1999 openden we onze videotheek. In 
2006 verbouwden we de helft tot ijssalon. Toen er geen behoefte 
meer was aan het huren van video’s en DVD’s  hebben we alles 
weggegeven of voor een heel zacht prijsje verkocht”.  
 
De ‘videotheek’ van toen is nu een knusse lunchroom geworden met 
een mooi uitzicht op het Dorpsplein en de kiosk. “We wilden een 
huiskamersfeer scheppen waar je een lekker kopje koffie kunt drinken 
of een ijsje, soepje of een broodje kunt eten. En ‘s zomers lekker  
buiten natuurlijk, op het terras of onder de bomen op het plein.”  
Het heeft ons (de redactie) goed gesmaakt dus nog voor de zomer 
gaan we dat terras zeker nog eens ‘testen’.  
 
Broodjes bestellen?  
Een belletje naar 06 - 27 03 05 17 of 040 – 262 16 02 is voldoende  
La Piazza, Lekstraat 1b (Dorpsplein), 5626 BD Eindhoven 
www.la-piazza.nl of e-mail: info@la-piazza.nl 
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Stichting Hart voor Acht 
Een terugblik met  

kijk op de toekomst 
 

Hart voor Acht heeft met voldoening kunnen vaststellen dat haar 
doelstelling – van Kerkdorp Acht een hartveilige zone maken – gelukt 
is. Opmerkelijk, omdat we pas sinds 29 september 2011 opgericht en 
actief zijn. Hart voor Acht werkt intensief samen met de Stichting 
HartslagNu, het vroegere AED-Alert. Deze stichting is opgericht door 
een aantal ambulancediensten met als doel meer eenduidigheid en 
efficiëntie te krijgen  bij het alarmeren van burgerhulpverleners bij een 
circulatiestoornis (hartstilstand). 
 
Hoe werkt HartslagNu? 
Als in Acht iemand getroffen wordt door een hartstilstand en men belt 
het alarmnummer 112  dan worden vanuit de meldkamer een 
brandweerwagen en twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd. 
Na het uitsturen van brandweer en ambulances wordt door dezelfde 
meldkamer ook een HartslagNu oproep verstuurd. Dit systeem zoekt 
in een straal van 300 meter (maximaal 1000 meter) rondom de  
locatie van het slachtoffer naar 30 vrijwilligers (burgerhulpverleners) 
van de stichting Hart voor Acht. Van deze 30 vrijwilligers krijgen 10 
vrijwilligers een SMS bericht om direct naar het slachtoffer te gaan en 
te starten met reanimeren. De overige 20 vrijwilligers worden verzocht 
eerst een van onze 6 AED’s op te halen en dan naar het slachtoffer te 
gaan en te starten met hulpverlening.  
 
Binnen 6 minuten hulp! 
Met een brandweerpost om de hoek (Marathonloop) is  Acht een 
bevoorrechte locatie. Maar ook hier in Acht kan de professionele 
hulpverlening niet altijd garanderen binnen de 6 minuten bij het 
slachtoffer te zijn. De meer dan 120 opgeleide Achtse vrijwilligers 
kunnen dit wel. In afwachting van de komst van brandweer en 
ambulances kunnen zij binnen een paar minuten bij het slachtoffer zijn 
en starten met de hartmassage welke van levensbelang is. Door deze 
hartmassage blijft er bloed richting de hersenen stromen ter 
voorkoming van blijvende schade. Een andere vrijwilliger komt 
toegesneld met een AED om het hart middels een stroomstoot weer 
op de juiste manier te laten kloppen.  
Vandaar onze lijfspreuk:”Wij zorgen dat het weer klopt”.  
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  Stichting Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 
Zonder vrijwilliger en sponsoren geen hulpverlening. 
Wij spreken onze dank en waardering uit naar onze vrijwilligers.  
Het bestuur dankt ook alle sponsoren en vrienden van de Stichting 
Hart voor Acht die met hun financiële bijdrage dit alles mogelijk 
maken. 
 

Maar …. niet héél Acht is hartveilig! 
Met 6 AED’s en 120 vrijwilligers zijn we best trots op wat we bereikt 
hebben en op de goede weg zijn naar ons streven van 8 AED’s en 
150 vrijwilligers op Acht. Dit is noodzakelijk omdat er nog steeds twee 
witte vlekken in Acht zijn die onvoldoende dekking hebben. Dit is de 
omgeving van de Alblasstraat en een stukje Acht Zuid begrensd door 
het Piet Verhoevenpad, de Cor Gehrelslaan, de Anthony Fokkerweg 
en het spoor. Als bestuurslid benadert Lucy van de Poel de 
ondernemers aan de Alblasstraat om in deze omgeving ook een AED 
te kunnen plaatsen en vrijwilligers op te leiden. Dus dat zal wel 
lukken. 
 

Maar het stukje Acht Zuid? Ik wil graag een oproep doen aan 
bewoners in dit gebied die onze stichting een warm hart toedragen en 
die zich willen inzetten om in dit stukje Acht de direct omwonenden te 
enthousiasmeren om burgerhulpverlener te worden en zich als 
vrijwilliger aan te melden bij Hart voor Acht.  

 

Het bereiken van een hartveilig Acht is sneller gegaan dan verwacht 
zodat het risico niet denkbeeldig is dat de continuïteit als een 
vanzelfsprekendheid wordt ervaren. Lag de nadruk tot nu toe vooral 
op de realisatie van een hartveilig Acht, in het nieuwe jaar richten we 
ons op de continuering van onze doelstelling. Het betrekken en 
enthousiasmeren van onze vrijwilligers vormt hierbij de basis. Doel is 
dat uiteindelijk iedereen op Acht van dit alles profijt heeft. Van, voor 
en door Achtenaren. 
 

Namens het bestuur en alle vrijwilligers wens ik alle Achtenaren een 
hartelijk en kloppend 2013. 
Gerard Dohmen,  voorzitter. 
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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Uit de speech van 
voorzitter Peer van Dijk  

   
Nieuwjaarsreceptie op Acht 1 januari 2013: 
 
Het afgelopen jaar is voor het Dorpshuis een goed jaar geweest, zij 
het dat het vaak het uiterste heeft gevraagd van onze club vrijwilligers 
en het bestuur.  
Onze huiseigenaar, de Gemeente Eindhoven stelde in het voorjaar bij 
een controle vast dat de kapconstructie in het gedeelte boven het 
podium tekenen van beweging vertoonde. Het herstel hiervan 
betekende dat er een nieuwe stalen constructie moest worden 
aangebracht. Ook de bestaande voorzieningen voor uitvoeringen op 
het toneel diende te worden verwijderd en zou later opnieuw moeten 
worden opgebouwd.  
Een nieuwe opzet voor de plaatsing van de decorpanelen, kabelgoten 
voor elektriciteitsleidingen met plug-ins voor de microfoons, 
wandverlichting, een op afstand bedienbaar systeem voor de 
toneelgordijnen en het projectiescherm vormen bij elkaar nu een 
nieuw  bijdetijds toneel waarop inmiddels de uitvoeringen van de 
Achtse Revue al weer met veel succes hebben plaatsgevonden. 
 
Een mooi resultaat,  mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen 
van de benodigde materialen door het Dorpshuis en gerealiseerd door 
samenwerking van de vele vrijwilligers van zowel de Revue en het 
Dorpshuis die hier heel veel uren aan gespendeerd hebben. 
Alleen met deze manier van werken is het mogelijk een huis als dit te 
exploiteren  en voor de gemeenschap te behouden.  
 
Wat dat betreft ziet de toekomst er zeker niet donker uit gezien ook 
het gestaag toenemen van de vraag naar het gebruik van ruimte in 
het Dorpshuis, niet alleen uit Acht afkomstig maar in toenemende 
mate ook uit de regio en daarbuiten. Op dit moment maken al ruim  
30 clubs, groeperingen, verenigingen  belangenorganisaties, 
muziekgroepen, bezinningscursussen etc. gebruik van deze 
accommodatie. De diversiteit neemt alleen maar toe. Zo zijn er 
gesprekken met een advocatengroep over het opzetten van een 
spreekuur voor gratis juridische hulp  en staan we op het punt om 
deze maand een begin te maken met computerlessen voor ouderen in 
samenwerking met Seniorweb.  
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 Uit de speech van 
voorzitter Peer van Dijk 

(vervolg)  
Geen slecht vooruitzicht om een nieuw jaar mee te beginnen zult u 
mogelijk denken als u dit zo hoort. 
Nee, dat zou het ook niet zijn ware het niet dat er in Eindhoven het 
afgelopen jaar een ware veldslag is aangericht in het veld van 
maatschappelijk en sociaal welzijn. Op alle fronten wordt met de botte 
bijl gehakt in de ter beschikking te stellen middelen om dit werk voort 
te zetten. Dit is dan de uitkomst van het beleid, of liever gezegd het 
non-beleid, dat er in de afgelopen 20 tot 25 jaar op dit gebied is 
gevoerd.  
De maatregelen die nu genomen zijn hebben inmiddels al geleid tot 
het sluiten van enkele accommodaties en gingen gepaard  met het op 
straat komen te staan van de gebruikers ervan.  
 

Wat betekent dit voor het Dorpshuis?  
Wel het  gevolg hiervan is dat de dames Anja en Maria die hier elk 16 
uur per week als conciërge hun werkplek hadden als gevolg van het 
korten van de subsidie bij Lumens per 1 januari hun ontslag hebben 
gekregen.  
Op de vraag hoe en door wie deze uren dan moeten worden ingevuld 
doet de Gemeente er het zwijgen toe of geeft als oplossing 
vrijwilligers inzetten en huur en consumptieprijzen verhogen.  
 
Op het eind van deze maand gaat het bestuur nogmaals praten met 
de wethouder mevrouw Fiers en een tweetal van haar ambtenaren.  
Wij zijn en blijven van mening dat de Gemeente hier een 
verantwoording heeft en dat men het niet kan maken om een 
uitermate gezond en uitstekend functionerend gemeenschapshuis op 
deze manier het werken onmogelijk te maken. Daarmee wordt het 
bestaansrecht van alle betrokken verenigingen en gebruikers op het 
spel gezet en wordt de leefbaarheid in de wijk op ernstige wijze 
aangetast. 
 

Het is mij duidelijk dat het geen vrolijke boodschap is om het jaar mee 
te beginnen maar het gaat er nu om dat het de gemeenschap in Acht 
duidelijk is hoe de zaken erbij staan want het zou zomaar kunnen dat 
wij op die gemeenschap een beroep moeten doen om ons te steunen 
in onze pogingen om het Dorpshuis open te houden ten diensten van 
onze leefbaarheid. 
Aldus: Peer van Dijk,  voorzitter Stichting Dorpshuis Acht. 
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 St. Jeugd Belangen 
Kindertoneel in Acht  

‘Soap op de camping’ 
 
In het weekend van 22, 23 en 24 maart wordt in het Dorpshuis in 
Acht het kindertoneelstuk “Soap op de camping” van Erna Kuipers 
gespeeld.  
In de afgelopen 12 jaar heeft Stichting Jeugdbelangen Acht (SJB) al  
6 kindertoneelstukken georganiseerd met een grote groep vaste 
vrijwilligers. Een mooie gelegenheid voor kinderen om met de 
toneelcultuur kennis te maken. Het verhaal speelt zich af op camping 
“De Bonte Hond” waar allerlei chaotische gebeurtenissen elkaar in 
snel tempo opvolgen. 
 
Het toneelstuk wordt gespeeld door 16 kinderen in de leeftijd van  
8 tot 12 jaar. In september is gestart met de eerste repetities.  
De regie is wederom in handen van Ine Bogers en Erica van Beek.  
De talrijke kostuums - sommige kinderen hebben zelfs drie 
verschillende kostuums - zijn ook dit jaar weer ontworpen en gemaakt 
door Jolanda Verheggen. Zij kreeg hierbij hulp van Suzan Nijenhuis.  
 
SJB heeft weer van vele Achtenaren hulp gekregen bij het 
vervaardigen van de noodzakelijke  decorstukken maar met name 
bouwbedrijf van Nistelrode leverde een grote bijdrage. 
Dit unieke project kost naast de inzet van een groot aantal vrijwilligers 
ook veel geld. Daarom zoeken wij nog sponsors voor een financiële 
bijdrage om dit project tot een succes te maken. Als u graag een 
bijdrage wilt leveren, laat het ons dan weten via 
marliesvanderheijden@chello.nl 
 
De première van het kindertoneelstuk ‘Soap op de camping’ is  
 vrijdag     22 maart om 19.00 uur;  
 zaterdag 23 maart zijn er twee voorstellingen en wel om  

       15.00 en 19.00 uur; 
 zondag   24 maart om 15.00 uur is het laatste optreden.  

 
Alle voorstellingen vinden plaats in het Dorpshuis, Lekstraat 4 in Acht. 
Kaarten voor het kindertoneelstuk zijn vanaf 9 maart voor  
€ 3,50 pp te koop bij Broodboetiek de Leijer, Waalstraat 4 in Acht. 
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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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 St. Jeugd Belangen 
carnavals disco  

  
 
“Een weekske veuraf”   
Zaterdag 2 februari Dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
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 met muziek van drive-in disco van 
Koen en Jordy. Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt 
niet geschonken. Entree € 2,00 Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 
1x snoep voor €5,00 (geldig bij elke disco). 
 
Zondag 10 februari 2013 Dorpshuis vanaf 13.30 uur 
’s Middags rond 
13.30 uur maken 
wij de dansvloer vrij 
voor de kinderen 
(geen drinkglas en 
zo min mogelijk 
ouders op de 
dansvloer voor de 
veiligheid van uw 
kinderen) en kan het 
carnavalsgedruis 
beginnen voor de 
kinderen!! En er is 
een optreden van 
clown Edwino.  
Drive-in disco “Players” zorgt voor passende muziek en maakt er weer 
een gezellige boel van. 
Entree gratis. 
 
“t is nie te filleme"  
Maandag 11 februari 2013 vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis 
Carnaval voor jong en oud met Kledingthema: Movie star!! 
Den urste prijs en eeuwige roem is voor de skonst verklede ouwerling 
of jongerling die as moviestar nie te filleme is. Deze middag begint om 
14.00 uur. 
Drive-in disco “Players” is ook weer aanwezig met leuke muziek. 
Deelname is geheel op eigen risico. Entree gratis. 
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Boerenbruiloft,  
carnaval 2013 

 
Op dinsdag 12 februari 2013 zal op de Stadse Mert het 
verloofde stel in het burgerlijk en kerkelijk onwettig 
huwelijk verbonden worden. Om 10.15 uur vertrekt het 
aankomend bruidspaar met paard en wagen vanuit  

Acht naar de Stadse Mert.  
Vele gasten vergezellen het boerenbruidspaar in deze stoet. 
Dit jaar wordt de bruidsstoet bovendien vergezeld door 2 kapellen: 
Mulderskapel Farine en de Napoleons Hijskapel. 
 
Na een korte pauze op het terrein van de Grote Beek, waar de gasten 
getrakteerd worden op overheerlijke erwtensoep met roggebrood en 
spek, gaat de stoet verder 
naar het  Wilhelmina-plein 
alwaar het verloofde stel 
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. 
Aanvang in de tent: om 14.30 uur (einde rond  16.00 uur).  
 

 
Natuurlijk mogen alle mensen die daar zin in hebben met ons mee 
gaan naar de Stadse Mert (bel of mail even, misschien is er nog 
plaats op een kar).  
Alle mensen zijn ook na afloop rond 18.00 uur welkom in het 
Dorpshuis om nog na te kletsen over deze dag. En daar zullen we ook 
rond gaan met krentenmik. 
 
Commissie Boerenbruiloft, Tiny Oosterbosch 
j.oosterbosch@chello.nl 
tel.  06 - 24 33 26 35 of 040 - 262 29 09 
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Dansles op de Top 40    
 
‘Niks oubollig, gewoon lekker dansen op muziek van nu’.  
Ramon en Astrid zijn Danscentrum Eindhoven begonnen nadat ze 
jarenlang in de Nederlandse dans-top meededen. Niet dat je hen 
daarover zult horen opscheppen, want ze weten dat een EK of WK er 
in 2013 nog niet echt in zit voor beginnende dansers. Die zijn al blij als 
ze ‘brons’ of ‘zilver’ halen, en dat doen ze met veel plezier in de 
dansschool van Astrid en Ramon.  
 
Ooit waren er in Eindhoven zeker 4 dansscholen: Van Vuren, Need, 
Hennesen en Verspaandonk. Ze zijn er bijna allemaal mee 
opgehouden, waardoor Danscentrum Eindhoven van Ramon en Astrid 
nog maar 1 ‘conculega’ heeft.”Er wordt hier in verhouding weinig 
gedanst, en daar willen wij graag verandering in brengen met leuke en 
goede danslessen. Onze dansschool is 10 minuten van Acht vandaan, 
net aan de ander kant van de Kennedylaan”.  
 
Danscentrum Eindhoven is een laagdrempelige dansschool waar 
iedereen welkom is. ”Je mag bij ons zijn zoals je bent, daarom hebben 
we geen kledingvoorschriften. Kom in kleding waarin je je prettig  
voelt en waarin je lekker kunt dansen, dat is het belangrijkste”.  
De lessen zijn gezellig en worden met veel humor gegeven. “Bij ons 
gaat 80% van de beginners door naar de gevorderden, daar zijn we 
best trots op”.  
 
De redenen waarom mensen (weer) gaan dansen zijn heel 
verschillend. “We hebben jonge mensen die willen leren dansen voor 
hun bruiloft, mensen die jarenlang niet gedanst hebben en het weer 
op willen pikken, stellen die samen iets actiefs willen doen enz.  
We geven groepslessen en privélessen aan mensen van alle 
leeftijden en sinds kort ook aan kinderen. Erg leuk”.  

 
Dansen houd je fit en soepel, dus dat is ook een reden om (weer) te 
gaan dansen. Vooral voor degenen die niet zo van fitness of sporten 
houden. Sinds kort geven we als eersten in Eindhoven ‘Bokwa’.  
“Dat doe je individueel. Je danst op leuke muziek, in je eigen tempo 
en het is makkelijk te leren. Mannen en vrouwen vinden het leuk is 
onze ervaring, en je blijft (of wordt) er fit van”! 
 
Meer info kijk op www.danscentrumeindhoven.nl 
Kruburg 15, Eindhoven of  tel. 040 − 287 08 48 
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 …  Carnaval en Vasten  
…. Alaaf 

 
 
 Pas geleden kwam er iemand op 
 de pastorie  die kwam vertellen dat 
 hij besloten had om katholiek te 
 worden. Nou, da toch mooi. En om 

de overstap goed te kunnen maken wilde hij eerst biechten. Nou da’s 
heel goed. 
 
Ja pastoor, zei hij,  ik heb hout gestolen. Hoeveel hout, vroeg ik,  
Och ik heb’r  ‘n moi hondenhok van gemakt. Nou da’s nie echt een 
doodzonde. 
Maar hij ging verder: Ik heb ’r ook nog ’n garage en een carport van 
gebouwd. Dat is al serieuzere kost.  
 
Ja, en ik heb ’r ook nog ene moie bungaloow van gebouwd. Tja, dat 
kon ik niet zomaar door de vingers zien: Das écht serieus.  
Ik ben bang da ge nen noveen moet maken. Ene noveen!!!  Ik weet 
nie wa dè is, mer gif mij de bouwtekeningen mer, ik heb hout zat.  
Alaaf ………………… 
 
Dit soort humor en zelfspot, waarmee ons tegelijkertijd een spiegel 
wordt voorgehouden, en ook de carnavalsgroet, hebben we de 
voorbije dagen weer vaak gehoord. Carnaval, een feest van 4 dagen 
drinken en eten; dagen van uitbundigheid en gelijkheid, van humor en 
ongedwongen zelfspot, van samen optrekken wie of wat je ook bent; 
een feest waarin de verschillen tussen mensen wegvallen en de 
problemen van het dagelijks leven gerelativeerd worden; even alles 
relativeren, afstand nemen van de dingen die ons zo in beslag nemen. 
Even de betrekkelijkheid van alles inzien. 
 
Zo heb ik in mijn jeugd, als fervent carnavalsvierder, carnaval ook 
vaak ervaren, en toch was het dat voor mij niet helemaal. Voor mij 
bleef de vraag: Is carnaval niet méér; waar komt het vandaan en waar 
leidt het toe? 
Carnaval is van oorsprong een katholiek gebeuren wat verworden is  
tot een groot profaan gezellig feest van vier dagen, welk op 
Aswoensdag afgesloten wordt met haringhappen hoor ik heel vaak 
zeggen.  
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HT RAAMDECORATIE 
 

Gordijnen, Binnenzonwering, Insectenwering, Woningstoffering 
vrijblijvende offerte met stalen aan huis 

wij plaatsen ook bestaande binnenzonwering & gordijnen 
 

www.htraamdecoratie.nl 
Tel: 06-49 30 93 55 

De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: 13:00 – 17:30 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 20:00 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

Bijles Scheikunde 
Wil je je scheikunde cijfer ophalen 
of oefenen voor je examen? 
Ik geef thuis (wijk blixembosch) 
bijles scheikunde aan HAVO en 
VMBO leerlingen. 
 

Voor meer informatie mail naar: 
i.mansveld@gmail.com 
Ingeborg Mansveld 

http://www.htraamdecoratie.nl
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 …  Carnaval en Vasten  
…. Alaaf (vervolg) 

 
 Het is heel moeilijk te achterhalen 
 waar carnaval nu precies vandaan 
 komt. Zelfs de geschiedkundigen 
 zijn het daarover niet met elkaar 
eens. Wat wel bekend is, is dat in 

de vóór-christelijke tijden overal ter wereld, de jaarwisseling en het 
wisselen van de seizoenen uitbundig gevierd  met eten en drinken. 
Er waren optochten met  praalwagens, er werden maskers en 
vermommingen gedragen en alles ging gepaard met luidruchtige 
rituelen. Feesten de niet meer weg te denken waren uit de wereld van 
toen.  Deze feesten worden ook wel gezien als de voorlopers van 
carnaval. 
 
Tijdens de Middeleeuwen zag de Kerk al dat heidens gedoe met lede 
ogen aan, maar het uitbannen of verbieden dat was onmogelijk. De 
Kerk koos ervoor om een positieve wending te geven aan het geheel 
en kaderde carnaval in de katholiek traditie.  
 
Carnaval werd voortaan op de vooravond van de vastentijd gevierd. 
Op die Vastenavond (carnavalsdinsdag) was het  om 24.00 uur met 
carnaval gedaan . Het carnavalsgebeuren werd afgerond op 
Aswoensdag met haringhappen, wat ons eraan herinnert dat de 
vastentijd een tijd is waarin geen vlees gegeten werd, als teken van 
versterving, van soberheid.  
 
Met Aswoensdag begint in de katholieke  kerk de vastentijd, ook wel 
veertigdagentijd genoemd, waarin we ons voorbereiden op het Feest 
van Pasen, het feest van het Nieuwe Leven.  
 
De vasten, is de tijd van veertig dagen van soberheid en eenvoud, 
van inkeer en ommekeer; een tijd van bezinning op je leven, van 
bezinnen op ons zijn, op ons mens-zijn, op onze plaats en onze taak 
in de gemeenschap waar we deel van uitmaken. Een tijd waarin we 
mogen ervaren hoe rijk en levensvol, eenvoud, soberheid en 
solidariteit kan zijn; hoeveel leven en levensvreugde wij elkaar te 
bieden hebben door het leven met elkaar te durven breken en delen.   
Bovendien proberen we in de vastentijd meer afstand te nemen van 
alles waar we zo aan gehecht zijn: rijkdom, televisie, consumptie, … 
vul zelf maar in.  
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 …  Carnaval en Vasten  
…. Alaaf (vervolg) 

 
 In de vastentijd relativeren we die 
 dingen een beetje om te beseffen 
 dat het echte levensgeluk daar niet 
 van afhangt. Juist in die tijd lezen  
 we in de liturgie de verhalen over 

Jezus die zich terugtrok in de woestijn om te bidden en zich te 
bezinnen op de taak die te Hem te wachten stond.  
In die woestijn ontmoette Hij de duivel die hem van alles 
voorspiegelde wat Hem gelukkig zou kunnen maken, zoals geld, 
macht en bezit. Maar Jezus had al heel snel door dat, dat niet was 
wat gelukkig maakt. Hij zocht Zijn eigen geluk bij mensen, en als 
eerste bij mensen die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook.  

 

Ook wij worden uitgenodigd ons terug te trekken in de woestijn van 
ons leven, om opnieuw de levensvreugde van het leven wat Jezus 
ons gebrachte heeft,  te ontdekken en om te ontdekken hoe wij vanuit 
die levensvreugde anderen leven kunnen geven, nieuw herrezen 
leven wat we met Pasen vieren. 

 

Als we zo naar carnaval en naar de veertigdagentijd (vastentijd) kijken 
dan zal duidelijk zijn  dat carnaval, en de Vastentijd heel direct met 
elkaar verbonden zijn.  De een geeft al aan wat we met het ander 
mogen vieren.  
Het is goed om carnaval, om Vastenavond, uitbundig te vieren om zo 
leeg en fris de vastentijd in te gaan en ons op Aswoensdag  te 
tekenen met het askruisje, teken van ons mens-zijn  en onze 
sterfelijkheid, teken van inkeer en ommekeer. 

 

Alle Carnavalsvierders,  van harte uitgenodigd voor en welkom in de 
Aswoensdagviering om 19.00 uur in de kerk van St Antonius Abt op 
Aswoensdag. Het is een werkelijk onderdeel van carnaval. 
En daarna natuurlijk haring happen, wat ons herinnert aan de maaltijd 
die vroeger op Aswoensdag door de  katholieken gegeten werd: witte 
bonen en haring. In de vastentijd werd immers geen vlees gegeten. 
Hieruit wordt ook duidelijk waar de oorsprong van het Woord carnaval 
vandaan komt: uit de katholieke traditie: 
Carnaval  - Carne Vale – Vlees Vaarwel. 
 
Karel Bennenbroek, diaken  
Pastoresteam parochie St Petrus’ Stoel. 
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Subsidieverstrekking  
aan organisaties in Acht 

 
Informatie Dorpsraad Acht 
 
Met ingang van 1 januari 2013 dienen alle organisaties in Acht die 
gebruik wensen te maken van een subsidiemogelijkheid, dit aan te 
vragen bij de Dorpsraad Acht. Het subsidiebeleid is namelijk door de 
Gemeente Eindhoven aan de Dorpsraad gedelegeerd. 
Wel dient hierbij duidelijk onderscheidt gemaakt te worden tussen 
subsidieaanvragen ten behoeve van het algemeen belang en 
doelgroepensubsidie. Alleen over dat eerste gaat de Dorpsraad 
namelijk. 
 
Op dit ogenblik is de Dorpsraad doende een format samen te stellen 
om duidelijk te maken waar een subsidie-aanvraag aan dient te 
voldoen. Zo het er nu naar uitziet zal tijdens de 
dorpsraadsvergadering van 18 maart bekend zijn waaraan eventuele 
aanvragen dienen te voldoen. 
Let dus op nadere berichtgeving over dit onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Dorpsraad Acht 

Koersbal in de Mortel  
voor 50+ Achtse Barrier 

 
Koersbal is een spel wat lijkt op Jeu de Boules. Doordat de ballen aan 
één zijde verzwaard zijn leggen ze geen rechte baan, maar een 
kromme baan (koers) af. Iedereen kan dit spel spelen mits hij een bal 
kan rollen. Iedere donderdagmiddag wordt dit gespeeld in de Mortel 
aan het Savoiepad, van 13.30 tot 16.00 uur.  
Gezelligheid staat voorop.  
We kunnen nog nieuwe spelers gebruiken.  
Kom gerust eens kijken! 
 
Meer informatie:  
Lidwina van der Wielen 
Tel: 06 - 81 15 17 26 
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Recept: erwtensoep 
 

Ingrediënten voor 3 liter soep  
(6-12 personen)                                          

 
 

500 gram spliterwten   1 stuk hamschijf 500 gram 
100 gram ontbijtspek   1 rookworst 
2 flinke uien    1 winterwortel   
2 preien     1 knolselderie 
2 aardappelen    1 bos bladselderie 
2 liter water om te beginnen     peper en zout naar smaak   
 
Bereiding 
Spoel de spliterwten in een zeef onder stromend water. Ze hoeven 
niet te weken. Breng ruim water aan de kook, doe de erwten erin, met 
hamschijf en spek. Breng opnieuw aan de kook, schuim af.   De 
rookworst gaat nog niet in de pan.  
 
Terwijl de erwten en het vlees zachtjes koken bereid je de groenten 
voor:  
- snijd de schil van de knolselderie en schil de aardappelen 
- snijd knolselderie en aardappelen in blokjes  
- schil of schrap de winterwortel schoon, halveer hem in de lengte 
- snijd de halve wortels in plakjes 
- snijd de preien in de lengte kruislings in zodat je kwasten krijgt;  
- spoel die schoon onder de kraan, laat uitlekken, en snijd ze in 
 stukken van ongeveer een halve centimeter 
- schil de uien en snipper ze grof 
 

Doe de schoongemaakte groenten in de pan, en verhit op laag vuur 
totdat de erwten gaar zijn (anderhalf tot drie uur, de spliterwten 
moeten stuk koken). Haal het vlees uit de pan, verwijder botten of 
botjes en eventueel kraakbeen, en snijd het fijn. Haal het zwoerd van 
het spek als dat eraan zit, snijd het spek in blokjes. Doe het vlees 
terug in de pan. Was de bladselderie, knip de blaadjes grof met een 
schaar. Op het laatst wordt de rookworst in de erwtensoep verwarmd 
(een kwartiertje), en gaat de bladselderie erdoor. Proef, maak op 
smaak af met peper en zout.  
 
De erwtensoep is nu nog niet dik.  Zet het vuur uit, en laat de soep 
staan tot de volgende dag. Eet smakelijk!! 
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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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De Elfstedentocht 2013 
 

De koorts is daar en waait in vele harten  
en verhit de zinnen  met een bonkend hoofd. 

 
 Het ijs is daar en doet een ieder smachten 

om te beginnen voor de koorts is uitgedoofd. 
 

 Lange schreden met armen die zwaaien 
doet noren krassen op het maagdelijk ijs. 

 
En stuifsneeuw, die vriesend aan komt waaien 

bevriest de baarden tot een pegelig grijs 
 

 De sterke yerkes met armen die nu zwaaien  
hangen zwaar getrokken in de koude wind. 

 
Er is geen Fries wiens hart niet snel gaat kloppen 

en dit niet eendrachtig vindt. 
 

 Vijftien maal in honderd jaar de tocht der tochten 
met helden strijdend enkel voor de eer. 

 
De wakken, het klûnen en de bochten  

verhoogt het verlangen enkel nog naar meer. 
  

San Daniel 2013 



3
8

 

 



3
9

 
 

 

 

Tafeltennissen ? 
 
 
Altijd al eens willen tafeltennissen of interesse in deze sport?  
 
Bij Tafeltennis Club Woenselse-Heide zijn we op zoek naar nieuwe 
leden. 
Wij spelen op maandagavond  en dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur en we spelen geen competitie. 
 
Lijkt het je leuk om eens een keer te komen kijken? Vanaf 17 jaar ben 
je van harte welkom. 
Kom langs of neem contact op met: 
Wim Schuurman  Tel. 040 – 24 10 570 
Rianne Nonnekes  Tel. 040 – 24 21 176 
 
T.T.C Woenselse-Heide 
Noordzeelaan 35 
5628 KP Eindhoven 

Kerstmarkt 2012/2013 
 
Afgelopen 23 januari j.l. tijdens de evaluatievergadering Kerstmarkt 
2012, hebben wij fijne berichten ontvangen over een ook voor ons 
geslaagd Achts evenement. 
 
Met de aanwezigen hebben wij, de organisatiecommissie, dan ook 
afgesproken om de 3e editie in te plannen voor: 
ZONDAG 15 DECEMBER 2013. 
 
Vooraf zal men in dit blad nadere gegevens kunnen lezen over 
inschrijfmogelijkheden, voorbespreking deelnemers, e.d. In ieder 
geval kan het uitgroeien tot een Achtse traditie!  
 
Wij danken de sponsoren voor hun gulle gaven en hopen dat wij 
volgend jaar weer op hen kunnen rekenen. 
 
De organisatiecommissie 
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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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Wie wil zich laten  
uitdagen???? 

 
 
De speltakken van Scouting Dr. Albert Schweitzer Eindhoven-Acht 
zijn op zoek naar  een enthousiaste 
 
Jeugdleider (m/v) 
 
Een jeugdleider is lid van een stafteam bij een van de speltakken 
(verdeeld over groepen tussen de 5 en 21 jaar).  
Hij/Zij draagt zorg om samen met zijn/haar medestafleden de  
programma`s met de jeugdleden op zaterdagmiddag te draaien. 
 
Belangrijk daarbij is het bedenken en uitwerken van programma`s 
voor de zaterdagmiddag samen met zijn/haar stafteam. 
Ook het enthousiast meedoen met het programma en zorgen dat alle 
jeugdleden een uitdagende middag hebben. 
Meegaan met het zomerkamp is natuurlijk vanzelfsprekend. 
 
Scouting Dr. Albert  Schweitzer biedt een gezellig stafteam en  
veel ruimte om je creativiteit te ontplooien. 
Natuurlijk word je begeleid door ervaren leiding en heb je de 
mogelijkheid om cursussen te volgen die door Scouting Nederland 
binnen de regio en landelijk worden gegeven. 
 
Heb je interesse in deze vrijwillige functie en wil je meer informatie of 
ken je iemand die graag deel zou willen uitmaken van onze vereniging 
neem dan contact op met Simone Goedhart of Geert Beuving  op 
respectievelijk :06 -13 49 11 55  / 06 – 49 78 24 65. 
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Heeft u een juridische vraag over: 

- Arbeidsrecht 
- Huurrecht 
- Uw echtscheiding/alimentatie/ouderschapsplan 
- Aan- en verkoop onroerend goed?   

 

In het wijkblad “kijk op acht” behandelen wij iedere keer één 

ingezonden juridische vraag en geven wij uitleg over het specifieke 

onderwerp. 

 

In het dorpsblad Kijk Op Acht, behandelen wij een ingezonden  
juridische vraag en geven wij uitleg over het specifieke onderwerp. 
 
U kunt uw vraag mailen naar info@brabantsemeesters.nl 

Wist u dat…….. 
 

 de scouting groeit en bloeit….. 

 we wellicht een juridische ‘column’ in dit blad krijgen 

 de ‘Brabantse Meesters’ dat hebben aangeboden,  
 kijk maar in hun advertentie (zie hierboven),  
 dan ziet u hoe dat werkt. 

 er dorpsgenoten zijn die een garageverkoop willen organiseren 

 we dat natuurlijk melden als dat doorgaat 

 er in Acht geen Elfstratentocht geschaatst kan worden als de 

 Elfstedentocht door gaat 

 dat ook niet gaat lukken als die niet doorgaat 

 dat de redactie van Kijk Op Acht opzoek is naar een striptekenaar 

 

 we weer carnaval kunnen gaan vieren!! 
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Februari 
 
 8 Kijk Op Acht verschijnt! 
 9-10  Carnavalsbal in Hof van  
  Brabant 
 10-11 SJB Carnaval  in het  
  Dorpshuis 
 11  Ophaaldag oud papier 
 12  Boerenbruiloft 
 14  Ophaaldag rest afval 
 21  Ophaaldag GFT-afval 
 25  Ophaaldag oud papier 
 28  Ophaaldag rest afval  

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: 12 maart voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 28 maart. 
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 

 

Maart 
 

  7  Ophaaldag GFT-afval

  11 Ophaaldag oud papier 
  12 Sluitingsdatum kopij  
   Kijk Op Acht 
  14 Ophaaldag rest afval 
  18 Dorpsraad 
  21 Ophaaldag GFT-afval 
 22-23-24 SJB kindertoneel   
   24 Spullenbeurs   

   (Scouting) 
  25 Ophaaldag oud papier  

  28 Kijk Op Acht komt weer 
   uit 
  28 Ophaaldag rest afval  
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