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April - Mei - Juni 
 
 

Paaseieren zoeken 
 

45 jaar Drumfanfare Acht 
 

Avond-wandel-driedaagse 
 

Teamleidster scouting ontvangt oorkonde 
 

Koninginnedagactiviteiten 28 april 
 

Computerlessen in het Dorpshuis 
 

Nieuwe Antoniushuis 25 jaar 
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Van de redactie 
 

Wat een veranderingen dit jaar….Dat begon al vroeg, toen het weer 

een paar keer voor flinke verrassingen zorgde. Vroeg in februari leek 

het lente, maar een paar weken later regeerde koning winter weer en 

sneeuwde het weer volop. Voor de dag dat dit Dorpsblad uitkomt, 

voorspelt de weerman mooi lenteweer. Voor onze bezorgers hopen 

we natuurlijk dat de weerman gelijk krijgt en dat ze dit Dorpsblad met 

de wind in de rug en onder het genot van een lekker lentezonnetje bij 

u kunnen bezorgen.  
 

En dan de veranderingen in kerk en koninkrijk…..Een nieuwe paus in 

Rome, een nieuwe koning (en koningin) in Nederland.  

Geen Koninginnedag meer op 30 april, maar Koningsdag op 27 april. 

Da’s wel even wennen. Zou dat de reden zijn dat de 

Koninginnedagactiviteiten in Acht dit jaar op de 28e plaats vinden?  
 

Een heel andere activiteit waarvan de datum niet verandert, is de 

dodenherdenking. Sinds 1994 vindt ook in Acht een herdenking 

plaats, op het grasveld op de hoek van de Verzetsheldenlaan en  

Henk van den Broeklaan (vlakbij de kruising met de Anthony 

Fokkerweg). Het is altijd een indrukwekkende bijeenkomst. Vorig jaar 

speelden de blazers van onze drumfanfare er prachtige, breekbaar 

zachte muziek. Doordat je kon horen hoe moeilijk het voor een blazer 

is om zo zacht te spelen, was het extra ontroerend. Hulde blazers, 

heel passend zoals jullie dat deden.  

Een van de organisatoren van de dodenherdenking vertelde het 

levensverhaal van de gebroeders Gans. Twee gewone jonge mannen 

die door hun hulp aan het verzet in een concentratiekamp belandden 

en dat niet overleefden. Mocht u er niet bij geweest zijn vorig jaar, u 

vindt hun foto’s en levensverhaal verderop in dit blad.  
 

Natuurlijk staat er ook weer veel luchtig en vrolijk nieuws in dit 

Dorpsblad. Dankzij de kopij (dank!) , de advertenties (dank!) en de 

verhalen die we mochten opschrijven is dit weer een vol Achts 

Dorpsblad geworden. Kopij voor de volgende uitgave kunt u  

tot 6 juni, 18.00 uur, aanleveren op redactie@acht.nl 



4
 

 

  

 



5
 
 

 

 

Scouting  
Dr. Albert Schweitzer 

 
 
Zaterdag 23 febr. jl. vond er een bijzondere gebeurtenis plaats bij 
Scouting Dr. Albert Schweitzer. Simone Goedhart, de teamleidster 
van de jongste speltak “De Bevers”, kreeg toen de verrassing van 
haar leven….. 
Na een leuke spelmiddag keerde ze met haar groepje terug bij de 
blokhut aan de Mispelhoefstraat. Nadat ze in het welpenlokaal samen 
de middag hadden afgesloten, liep ze nog even het scoutslokaal 
binnen. Daar stonden haar moeder en andere familieleden, leden van  
de scouting en enkele van hun ouders, maar ook voormalig 
wethouder Mary Fiers op haar te wachten. 
 
Nadat ze nietsvermoedend de deur had geopend keek ze totaal 
overdonderd naar de gezichten van vele bekenden in het propvolle 
lokaal. Geëmotioneerd staarde ze de ruimte in en kwam langzaam tot 
het besef dat de drukte voor haar bedoeld was! 
Mary Fiers kwam haar namelijk namens de burgemeester de 
vrijwilligersoorkonde van de stad Eindhoven uitreiken.  
 
Simone startte zelf als kind op zevenjarige leeftijd met scouting en 
groeide later uit tot wat ze nu is: teamleidster. Al 25 jaar zet zij zich 
onvermoeibaar in voor haar scoutingvereniging waar ze op handen 
wordt gedragen. Niets is haar teveel, en, zoals de wethouder aangaf, 
is zij iemand die uitdraagt dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is.  
Na de uitreiking van de vrijwilligersoorkonde was er nog een gezellig 
samenzijn met vele jeugd -en stafleden en ouders. We hopen dat  
Simone nog lang bij onze vereniging actief zal blijven.  
Gefeliciteerd met deze verdiende onderscheiding! 
 
 
 
 
Foto: 
v.l.n.r. 
Simone Goedhart 
en  
voormalig wethouder Fiers  
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Stichting Jeugdbelangen 
 
 
 

Zaterdag 30 maart Paasbingo en paaseieren zoeken 
 
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je zin in een spannende bingo? Geef 
je op voor een gezellige middag in het Dorpshuis. 
Van 13.00 tot 14.30 uur. 
 
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4? Dan is er een speciale bingo die niet met 
cijfers is maar met plaatjes. Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn 
verschillende prijzen te winnen. 
Van 14.45 tot 16.00 uur. 
 
Inschrijven kan tot 28 maart via het contactformulier of via  
marliesvanderheijden@chello.nl. Vermeld je naam en groep. 
 
Aansluitend is het paaseieren zoeken 
 
Dit is voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen uit 
groep 1 en 2. 
We verzamelen om 16.00 uur bij de poort van de Hof van Acht  
(achter het Dorpshuis). Hier komt de paashaas jullie ophalen en gaan 
we in de Hof de eieren zoeken (alleen de kinderen mogen de tuin in). 
De gevonden eieren verzamelen we in een grote mand en later krijgt 
ieder kind van de paashaas evenveel eieren in de hand. 
 
Kosten: 

De kinderen die meedoen aan de bingo of plaatjesbingo betalen 
€2,00 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. 
 
Tot paaszaterdag, 
de paashaas wacht op jullie! 
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Stichting Jeugdbelangen 
(vervolg) 

 
 

Zaterdag 13 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 disco in het Dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 
uur met muziek van drive-in disco van Jordy en Koen. 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). 
 
Kinderen uit groep 6 nog even niet, jullie zijn welkom na de grote 
vakantie als jullie in groep 7 zitten. 
Volgende disco zaterdag 18 mei.  
 
Maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni 
 
Avond-wandel-driedaagse 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 31 mei. 
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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Oranje Jeu de Boulesfestijn Acht    
 
 
 
 
 

Koninginnedag zondag 28 april 2013 
 
Koninginnedag zondag 28 april? Moet dit niet dinsdag 30 april zijn? 
Een vergissing? Neen, want op 30 april a.s. staat ons een grote 
gebeurtenis te wachten, namelijk de troonswisseling van onze 
koningin Beatrix en a.s. koning Willem-Alexander en niet te vergeten 
Koningin Maxima. 
Het is nog even wennen, daar volgend jaar op zaterdag 26 april 2014 
Koningsdag wordt georganiseerd en niet meer Koninginnedag. 
Daar wij, als organisatie keuzes hebben moeten maken deze dag nu 
wel of niet door te laten gaan of deze te verplaatsen naar een andere 
dag, zodat dit festijn toch plaats kan vinden.  
 
Wij hebben gekozen voor het laatste, daar wij de trouwe deelnemers 
niet die dag willen ontnemen. Dus 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 van harte uit voor dit 
recreanten doubletten toernooi op 28 april.  
 
Dit Oranje-Boule Festijn wordt nu al voor de vierentwintigste keer 
georganiseerd en met groot succes. Uit alle windstreken van het land 
en 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. 
En als de weergoden ons goed gezind zijn kan deze dag niet meer 
stuk. Want u komt toch ook. 

 
Lees verder op de volgende pagina. 
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Oranje Jeu de Boulesfestijn Acht 
(vervolg) 

 
 
 
Aanmelden 
Om enig inzicht te mogen krijgen, hierbij het vriendelijke verzoek zich 
van te voren aan te melden, zodat wij als organisatie weten met 
hoeveel personen u komt. Als de weergoden ons goed gezind zijn kan 
deze dag niet meer stuk. U komt toch ook? 
 
Aanmelden c.q. inschrijven op de dag zelf kan van 9.30 tot 10.20 uur 
in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4. 
Telefonisch: 040 - 262 14 06 
 
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 - 262 37 18 
E-mail : n.vanderheijden53@chello.nl 
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Stichting Jeugdbelangen 
 

Koninginnedagactiviteiten op 28 april 
 

Op zondag 28 april vieren wij in Acht de laatste Koninginnedag voor 
Koningin Beatrix! 
 
Fiets-optocht 
Op deze dag is er een optocht door ons dorp. 
Kom met je versierde fiets, 
bolderkar, step of iets dergelijks 
naar de achterkant van het  
Antoniushuis. 
We verzamelen hier om 11.30 
uur voor de optocht achter de 
Drumfanfare aan door Acht.  
De tocht sluiten we af bij de  
kiosk. Hier staat voor jullie een 
beker ranja en een snoepje klaar. 
 
Kindermarkt 
Na de optocht starten we met de kindermarkt, deze duurt tot 16.00 
uur. 
Kinderen die mee willen doen kunnen vanaf 11.00 uur / 11.30 uur hun 
plekje inrichten. Breng hiervoor een kleed of tafeltje mee. Zo kun je al 
je speelgoed of bijv. zelfgebakken koekjes verkopen. 
Het is wel de bedoeling dat je na afloop al dat je over hebt weer mee 
naar huis neemt. Laten we er voor zorgen dat het dorpsplein samen 
weer netjes achterlaten. 
 
Schminken 
Nieuw dit jaar is dat er een schmink caravan komt. Je kunt je hier  
heel mooi laten schminken voor €0,50 euro. 
 
Springkussens 
Ook deze zijn er dit jaar weer. 
 
Het kan dus een mooie Koninginnedag worden!! 
Als je zin hebt kom dan ook.  
 
Let op: wij vieren Koninginnedag op zondag 28 april!! 
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Kerknieuws 
Pasen 

 
Nog een paar dagen en de kerkklokken zullen het  

verkondigen: het is Pasen! Het grootste feest wat de  

katholieke Kerk viert. En toch is het niet zo'n "succesnummer" als 

Kerstmis. De kerk puilt niet uit, we schrijven elkaar geen 

"paaskaarten". Hoe zou dat toch komen? 

 

Misschien heeft het te maken met het feit dat Kerstmis voor ons 

gevoel veel concreter is: de geboorte van een kind hebben we 

allemaal van dichtbij wel eens meegemaakt, daar kunnen we ons iets 

bij voorstellen. Maar Pasen, de verrijzenis, eeuwig leven... 

 

Natuurlijk: ook de dood komt het leven van ieder van ons binnen, 

soms als een verlossing, soms als een dief in de nacht. En ooit komt 

het moment dat hij bij ons persoonlijk aanklopt. In dat licht zouden we 

Pasen moeten zien: het feest van de hoop. Het is a.h.w. de deur naar 

die andere wereld, naar het leven aan de andere kant van de dood.  

Dat geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen, ook niet bij de 

apostelen destijds. Het is treffend (en eerlijk) dat het evangelie meldt 

dat ze twijfelen, dat ze de vrouwen die kwamen vertellen over het lege 

graf niet geloofde, dat Thomas om tastbaar bewijs vroeg.  

Pasen is als de plantjes die in de lente de grond in gaan: het moet 

"gevoed" worden en groeit maar langzaam. Reden temeer om het 

feest ook mee te komen vieren! 

 

In de kerk van St. Antonius Abt zijn de vieringen: 

 Goede Vrijdag 29 maart, 15.00 uur: Kruisweg 

 Stille Zaterdag 30 maart, 21.00 uur: Paaswake 

 Paaszondag 31 maart, 9.30 uur: Hoogmis van Pasen 

 Tweede Paasdag 1 april, 10.00 uur Eucharistieviering in 

het Antoniushuis 

 

Johan Goris, pastoor 

Reactie: jgoris@petrus-ehv.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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Computerlessen  
in het Dorpshuis 

 
Woensdagavond 3 april komt Seniorweb naar het Dorpshuis voor een 
informatiebijeenkomst over de computercursussen die in het 
Dorpshuis gegeven gaan worden.  
 
U bent van harte welkom en krijgt op deze avond een volledig 
overzicht van de lessen die bij Seniorweb in het lessenpakket zitten 
en die waarmee op zeer korte termijn in het Dorpshuis zal worden 
begonnen. Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om 
vragen te stellen en is er na afloop de mogelijkheid om u aan te 
melden voor een van de cursussen, maar uw aanwezigheid is 
helemaal vrijblijvend en verplicht u tot niets. 
 
De medewerkers van Seniorweb zijn allemaal vrijwilligers en deze 
organisatie geeft cursussen in het hele land en heeft sinds kort een 
eigen steunpunt in het Stedelijk College aan de Avignonlaan in 
Eindhoven. 
 
Kortom, als u op zoek was naar een gelegenheid om op de  
computer te gaan werken met bijvoorbeeld e-mail, internet en  
telebankieren of om uw kennis weer eens op te frissen dan zal een 
bezoek aan deze bijeenkomst zeker de moeite waard blijken te zijn. 
 
Tot ziens op 3 april, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Bestuur Dorpshuis Acht en vrijwilligers Seniorweb Eindhoven. 
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Dorpsraad Acht 

 
Op dit moment is er nog geen nieuws te melden vanuit de Dorpsraad.  
 
In het volgende nummer zal waarschijnlijk meer te vertellen zijn. 
Bijvoorbeeld over de verdeling van de gekregen subsidie. 
 
U bent van harte welkom op een van de volgende vergaderdata van 
de Dorpsraad.  
 
Vergaderdata 2013: 

 13 mei 
 24 juni 
 9 september 
 21 oktober 
 9 december 
 

Komt u eens luisteren en/of meepraten over de belangrijke zaken die 
spelen in en om Acht. U bent van harte welkom. 

GEEN Zinderend Acht 2013 
 
 
 
 
 

Ondanks de steun van trouwe sponsors en toegewijde bezoekers van 
Zinderend Acht is het financieel risico dit jaar te groot om dit 
evenement te organiseren. 
 
Zinderend Acht wil als evenementenorganisatie reëel zijn en in deze 
tijd niet teveel verlangen van haar sponsors en zonder die sponsors is 
het sowieso niet mogelijk om het evenement te laten plaatsvinden. 
Door één jaar over te slaan wil Zinderend Acht het risico overbruggen 
om volgend jaar weer groot uit te pakken.  
 
Natuurlijk houden we een ieder op de hoogte van  
Zinderend Acht 2014. 
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25 jaar Antoniushuis  
Van klooster tot woonzorgcentrum tot….. 
 
Meer dan een eeuw geleden namen nonnen van een Franse Orde 

een huis in de Lekstraat in gebruik als klooster. Vanaf dat moment, zo 

rond 1903, boden ‘de zusters’ in dit Antoniushuis o.a. zorg en 

onderdak aan weeskinderen en ouderen. Ook zetten zij zich in voor 

de wijkverpleging in ons dorp en openden ze een kleuterschool en 

een lagere school. Bijna alle Achtenaren van boven de 40 hebben bij 

‘de zusters’ op de kleuterschool of lagere school gezeten! 

  

Op 11 maart was het 25 jaar geleden dat het nieuwe  

Antoniushuis de deuren officieel opende als ‘Centrum voor ouderen’. 

Samen met Dorien en haar MT-collega Maria Spijkerboer keken we 

nog even terug, en vooruit.  

 

Modern en knus 

Vanaf 1981 richtten de nonnen zich alleen nog op de ouderenzorg in 

het inmiddels flink uitgebreide klooster. Op ongeveer dezelfde plaats 

verrees een paar jaar later het ‘nieuwe’ bejaardenhuis dat werd 

geopend op 11 maart 1988. Het was een modern ‘woon-zorg-centrum’ 

geworden, met 37 mooie verzorgingsappartementen en 50 

aanleunwoningen. Later kwamen er 29 aanleunwoningen bij.  

 

Veel ouder wordende Achtenaren waren er blij mee. Voortaan hoefde 

je op je “oude dag” niet meer het dorp uit. In het Antoniushuis kwamen 

ze oude bekenden tegen. Het was er knus en gezellig. “En dat willen 

we zo houden!” zegt Dorien van Kemenade, die er al 26 jaar werkt.  

Die zeer actieve zusters van toen 
zijn inmiddels opgevolgd door een 
even actief en toegewijd team van 
vele vrijwilligers en medewerkers 
onder de bezielende leiding van 
manager Dorien van Kemenade. 
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25 jaar Antoniushuis  
 

“En natuurlijk willen we ook de kwaliteit van zorg in stand houden, in 
huis, maar ook voor de thuiszorg bij zo’n 400 mensen thuis”. 
 

Vele handen…. 
Maria Spijkerboer werkt al 34 jaar in het Antoniushuis en is één van 
de enthousiaste aanspreekpunten voor de vele, vele vrijwilligers.  
“We hebben zo’n 90 geweldige vrijwilligers die ons personeel en de  
bewoners een handje helpen bij ….. ja eigenlijk bij alles wat je  
je kunt bedenken”.  
 

Toekomst? 

Dorien probeert een toekomstbeeld te schetsen voor het Antoniushuis 

en de rol van het huis voor Acht. “Er gaat zeker veel veranderen, 

maar wat….. dat weten we nog niet. Denk maar eens aan de plannen 

die het kabinet onlangs presenteerde. We hoorden dat de 

eenvoudige, lichte zorg, wellicht niet meer gefinancierd zal worden.  

Dat betekent dat wij die dan niet meer kunnen bieden. Dan gaan we 

andere manieren zoeken om goede zorg te blijven verlenen.  

Want, ook Acht vergrijst, we worden allemaal ouder en hebben  

vroeger of later een vorm van zorg nodig. En, nu mensen langer thuis 

moeten en willen wonen, geeft ons dat misschien de mogelijkheid om 

een verpleegzorg-afdeling in te richten, zodat ouderen ook daarvoor 

niet meer ‘het dorp uit hoeven’. 
 

Iedereen is welkom! 

“Ook zoeken we de samenwerking met andere organisaties zoals de 

basisschool en willen we meer voorzieningen bieden voor ‘het hele 

dorp’. "Vorig jaar hebben we een burendag georganiseerd, hartstikke 

gezellig. Die buren organiseren in juni een barbecue voor de buurt, in 

onze tuin. Onze bewoners worden ook uitgenodigd. Dat vinden we 

een prachtig voorbeeld van ‘samen ontmoeten’. Daarom zijn we nu 

ook aan het denken aan een ‘Grand Café’ en een Jeu de boulesbaan 

waar iedereen welkom is. Onze lijfspreuken in het Antoniushuis zijn 

‘Samen het leven omarmen’ en ‘Waardevolle ontmoetingen creëren’. 

“Bij deze willen we iedereen uitnodigen om eens langs te komen”  

besluit Maria.  
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Wat vieren we op Bevrijdingsdag?  
 
Op 5 mei vieren we dat Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd van de 
Duitse en Japanse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. In Hotel De 
Wereld in Wageningen werd op die dag de capitulatie van Duitsland 
ondertekend. Sindsdien vieren we in Nederland op 5 mei 
Bevrijdingsdag. 
Dat is niet vanaf het begin zo geweest. Bevrijdingsdag werd eerst 
alleen om de 5 jaar gevierd. Pas drie jaar nadat in 1987 het Nationaal 
comité 4 en 5 mei werd opgericht werd 5 mei een feestdag. Dat 
betekent niet dat iedereen automatisch vrij is op Bevrijdingsdag. Dit 
gebeurt vaak nog wel 1 keer in de 5 jaar. 

Dodenherdenking 
De dag voor Bevrijdingsdag is Nationale dodenherdenking. Op die 
dag herdenken we de mensen die tijdens of na de oorlog gesneuveld 
zijn. Op Bevrijdingsdag staan we stil bij het feit dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is. We zijn erg bevoorrecht dat we in een vrij 
Nederland kunnen leven. Dat besef vieren we dus op 5 mei. 

Niet vergeten 
Het is erg belangrijk dat niemand vergeet wat er in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd. Veel mensen hebben geleden door de 
oorlog en de verschrikkelijke dingen die daarin gebeurden. Om 
onszelf eraan te herinneren dat zoiets nooit meer mag gebeuren is het 
belangrijk dat we elk jaar stilstaan bij onze vrijheid.  

In sommige andere Europese landen wordt Bevrijdingsdag gevierd op 
8 mei. Dat is omdat die dag de definitieve Duitse overgave het eind 
van De Tweede Wereldoorlog betekende. 
 
Dodenherdenking in Acht  
Ook in Acht vindt er op 4 mei, om 18.30 uur een dodenherdenking 
plaats bij het monument op het veldje aan de Verzetsheldenlaan. 
Vorig jaar stonden o.a. de Gebroeders Gans centraal. Op een 
volgende pagina leest u hun levensverhaal. 
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Gebroeders Gans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard en Eppo Gans waren broers. 
Hun vader, Izaäk, was Jood, hun moeder was niet joods. 
In dit gezin waren 12 kinderen, 9 jongens en 3 meisjes. 
Het was een hecht gezin. 
 
Gerard werkte thuis mee in de zaak van zijn vader. Toen die zaak op 
last van de bezetter moest worden opgeheven, vervoerde Gerard voor 
een ander bedrijf goederen met paard en wagen. 
Eppo werkte bij Philips in een laboratorium. 
 
Later, toen zij al in het verzet waren, zijn zij samen een 
bloemenhandel thuis begonnen (als dekmantel voor hun verzetswerk). 
Helaas zijn zij verraden en als gevolg daarvan zijn zij gearresteerd. Zij 
hebben, apart van elkaar, in verschillende kampen gevangen gezeten. 
 
 
Afzender L. Gans,  
broer van Gerard en Eppo Gans 
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 Hart voor Acht 
 
        

 

In februari werden we overspoeld met mediaberichten over AED’s.  

Krantenkoppen als: 

“Opmars van de AED in Brabant”; 

“AED is zinvol technisch hulpmiddel”; 

“Snelheid cruciaal”; 

“Reanimatie moet binnen 6 minuten”; 

“Een plicht om dit te doen”; 

“Inspectie waarschuwt voor doden door slecht onderhouden ....”. 

 

Er blijken in Brabant misschien wel tienduizend AED’s te hangen. 

Eigenlijk weet niemand hoeveel AED’s er in Brabant zijn. Ze hangen 

in sportkantines, buurthuizen, winkels en bij bedrijven. Maar ondanks 

die grote aantallen is er meteen ook een probleem. Het merendeel 

van de apparaten in Brabant is niet aangemeld om te worden ingezet 

voor het landelijke alarmeringssysteem HartslagNU. Ook zijn deze 

AED´s niet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.  

 

Onderhoud en toegankelijkheid AED’s belangrijk 

HartslagNU en de Nederlandse Hartstichting gaan actie voeren om 

eigenaren van AED’s hun apparaten te laten registreren en 

toegankelijker te maken om de inzet te vergroten. 

Belangrijk hierbij is wel dat zo’n AED in optimale conditie is. Een 

artikel in de landelijke dagbladen meldde dat niet functionerende 

AED’s tot sterfgevallen hebben geleid. Het is van levensbelang dat de 

AED’s zorgvuldig worden bevestigd en onderhouden. De toestand van 

de elektroden en dan met name de speciale laag die de schok netjes 

geleid speelt een belangrijke rol. Na zo’n strenge vorstperiode als 

deze winter kunnen de elektrode minder goed functioneren. Ook 

kunnen door de vorst de batterijen van de AED leeglopen. En dan als 

laatste het bedienen van een AED door een niet geoefend persoon 

blijkt in de praktijk moeilijk en te veel kostbare tijd te vragen.  
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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: Gesloten 
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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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 

Goed opgeleide vrijwilligers 

De stichting Hart voor Acht heeft goed opgeleide vrijwilligers die 

jaarlijks een reanimatie-AED herhalingscursus volgen. Onze AED´s  

hangen in verwarmde kasten en worden regelmatig gecontroleerd en 

getest.  

We doen er alles aan om bij een SMS alert van HartslagNU snel met 

vrijwilligers en een optimale AED binnen een paar minuten bij een 

slachtoffer te starten met de reanimatie.  
 

AED: iemand binnen 6 minuten ‘terughalen’ 

Misschien toch nog eens goed te vermelden wat een AED kan en 

doet. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator.  

Het gaat hierbij niet over een zo vaak genoemde “hartstilstand” maar 

om “kamerfibrilleren”. Bij het kamerfibrilleren van het hart is er  

sprake van een verstoring van de elektrische aansturing van  

het hart en trillen de hartkamers in plaats van dat er een normaal  

samentrekkend pompritme is. De AED herkent zo’n fibrillerende  

toestand en geeft een shock die het hart weer het normale ritme 

geeft. Bij een hartstilstand, dus wanneer een AED geen fibrillerend 

hart constateert, geeft een AED wel instructies hoe verder te  

handelen. Meestal is dit het advies door te gaan met hartmassage. 

De AED zal in deze situatie de hulpverleners ondersteunen door aan 

te geven of er snel en diep genoeg “gedrukt” wordt.  
 

Onze vrijwilligers beseffen dat de facto reanimeren niet overleven of 

redden is maar simpelweg proberen iemand binnen 6-minuten  

“terug te halen”.  
 

Namens stichting Hart voor Acht,  

Gerard Dohmen – voorzitter 

 

Nieuwsgierig en/of wilt u ook vrijwilliger worden? 

Neem dan gerust eens contact met ons op via info@hartvooracht.nl of 

bezoek onze website www.hartvooracht.nl 
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Open Activiteiten  
Achtse Barrier 

 
 

Agenda maart 
U bent van harte welkom bij onze activiteiten.  
Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in De Mortel  
van 13.30 – 16.00 uur: 
 

Maandag Dubbeltjeskienen 
 
Woensdag Rikken en jokeren (Cantershoef) 
 Countrydansen 
 Kaartenmaken (2-wekelijks in de even  
 weken) 
 
Donderdag Biljarten (Cantershoef) 
 Koersbal 
 Rikken en jokeren 
 
Maandelijks Leeskring bij een deelnemer thuis 
 
2e vrijdag v.d. maand Kienen 

 
 
Voor alle activiteiten:  
informatie tijdens de activiteit in de zaal  
of bij het secretariaat: Lidwina van der Wielen 06 - 81 15 17 26  
of via e-mail oaab.achtsebarrier@gmail.com. 
 
Kaartenmaken 
Inlichtingen bij Corry: 040 - 242 01 10. 
 
Gezamenlijk fietsen en/of wandelen 
Steeds meer mensen geven zich op. Heeft u ook interesse? Geef u 
op of vraag info.  
 
Info 
oaab.achtsebarrier@gmail.com.  
Of bel Lidwina 06 - 81 15 17 26 of 040 - 843 19 44. 

mailto:oaab.achtsebarrier@gmail.com
mailto:oaab.achtsebarrier@gmail.com
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Fijne Paasdagen 
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Tennisvereniging Prinsejagt  
55 jaar  

 

 

 

Tennisvereniging Prinsejagt bestaat dit jaar 55 jaar. Het is een van de 

oudste tennisverenigingen van Eindhoven en het tennispark is  

gelegen in de stadswijk Woensel Noord aan de Oude Bosschebaan. 

De vereniging telt circa 750 leden (senioren + jeugd) en beschikt over 

maar liefst 12 verlichte kunstgrasbanen. Prinsejagt biedt jong en oud 

volop de gelegenheid om zowel met recreatietennis als met  

wedstrijdtennis bezig te zijn. Gedurende het gehele jaar vinden op het  

tennispark vele activiteiten plaats waaronder: diverse open  

toernooien, clubkampioenschappen, diverse gezelligheidstoernooien 

en thema evenementen.  

 

Aanbieding 

We willen het 55-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan en 

hebben een leuke actie onder het motto: ‘Maak kennis met tennis’.  

 

Gratis en geheel vrijblijvend bieden we een viertal tennislessen aan op 

onze banen. Deze gratis lessen worden in de maand mei gegeven 

door ervaren tennisleraren van Marell Sports Tennis Academy.  

Tijdens deze tennislessen kan je van ons een tennisracket te leen  

krijgen. Bevalt het, dan doen we je daarna een leuk aanbod om lid te 

worden van onze vereniging.  

Inschrijven kan op onze website www.prinsejagt.nl.  

 

Geen enkele reden om nog te 

twijfelen en een prima 

gelegenheid om te starten met 

het beoefenen van  

de tennissport!  
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Achtse revue 
 
 

 
Onder 't sterren blinken 
Het nieuwe jaar is weer volop van start. Zo ook de repetities voor het 
nieuwe toneelstuk van de Achtse Revue. Iedere woensdagavond 
bevinden wij ons in de kerstsferen. Dit onder leiding van onze nieuwe, 
jonge en zeer enthousiaste regisseur Janneke Houwaard.  
 
Waar we voorheen vele bestaande toneelstukken lazen om een goed 
stuk te kiezen, hebben we dit jaar gekozen om een stuk te laten 
schrijven. De net afgestudeerde toneelstudent Michelle van Daalhoff 
hebben we bereid gevonden om deze opdracht voor ons uit te voeren. 
Het is een toneelstuk geworden met personages waar een ieder zich 
in zal herkennen met de nodige humor en een goede dosis spanning. 
Getiteld "onder 't sterren blinken".  
 
De data van de uitvoeringen kunt u alvast in uw agenda noteren. Dit 
jaar spelen wij voor u op 22, 23, 24, 30 november en op 1 december. 
Zaterdag 23 november is wederom een besloten avond voor onze 
vrienden en sponsoren.  
 
In de komende edities van het 
dorpsblad zullen wij u op de  
hoogte brengen van de  
vriend/sponsor mogelijkheden.  
 
Uiteraard kunt u voor deze  
informatie ook terecht op onze 
website www.achtserevue.nl 
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ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN 
 
  Een leven lang topkwaliteit in huis. 
 
 Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren 
 Hefschuifdeuren – tuindeuren 
 
 Ook uw adres voor veranda’s 
 
  OVERTUIG U ZELF IN ONZE SHOWROOM 
 
 
 Showroom open op: 
 
 Maandag – woensdag van 10.00 – 17.00u 
 Zaterdag                       van 10.00 – 14.00u 
 Andere tijden op afspraak 
 
   DE KOFFIE STAAT KLAAR 
 
 G.P.Kunststofkozijnen 
 Steenoven 6c (4753) 

5626 DK Eindhoven 
 Tel: 040-2028803 
 Fax: 040-2028769 
 e-mail: g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl 
 www.gpkunststofkozijnen.nl 
  
 VKG KEUR 

mailto:g.p.kunststofkozijnen@kpnplanet.nl
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
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Juridische column:  
kinderalimentatie  

 
 
Stel je hebt kinderen en je gaat uit elkaar. Hoe regel je dan de 
kinderalimentatie?  
 
In deze column van de Brabantse Meesters kunt u lezen hoe dat 
gaat.  
Met ingang van 1 april 2013 wordt de richtlijn voor kinderalimentatie 
aangepast. Wat betekent dit concreet? Welke stappen moeten er 
gezet worden om de kinderalimentatie te kunnen berekenen?  
 
Stap 1: de behoefte (wat zijn de kosten van de kinderen) wordt 
berekend aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen 
zijnde het budget van beide ouders op het moment dat de 
samenleving werd verbroken. Bijtelling leaseauto, 
hypotheekrenteaftrek e.d. blijven buiten beschouwing bij deze 
berekening. 
 
Stap 2: Met het gevonden inkomen wordt aan de hand van de Tabel 
Eigen Aandeel Kinderen en de geboortedata van de kinderen de 
behoefte van de kinderen bepaald. Op deze behoefte wordt het 
kindgebonden budget - zoals dit door de ouder bij wie het kind na de 
echtscheiding staat ingeschreven wordt ontvangen - in mindering 
gebracht.  
 
Stap 3: Vervolgens wordt door middel van een draagkrachttabel (wat 
kan een ouder betalen met het huidige inkomen) de draagkracht 
vastgesteld.  
 
Stap 4: Daarna wordt beoordeeld of sprake is van een zorgkorting. 
Hoe hoog deze zorgkorting is (variërend van 15 tot 35%) hangt af van 
de feitelijke zorg die de alimentatieplichtige op zich neemt.  
 
Stap 5: Mocht de uitkomst van bovenstaande stappen niet 
bevredigend zijn, dan kan door de alimentatieplichtige een beroep 
worden gedaan op de aanvaardbaarheidstoets.  
 
Hebt u ook een juridische vraag voor deze juridische column, mail die 
dan aan redactie@acht.nl 



3
8

 

 



3
9

 
 

 

 

Drumfanfare Acht 
45 jaar 

 
 
 
Op 28 april aanstaande (dit jaar Koninginnedag in Acht) is het 45 jaar 
geleden dat de toen genaamde “Drumband Acht” werd opgericht!  
 
Niet een reden om uit te pakken met een groot feest. Maar toch,  
45 jaar is weer een lustrum waar je even bij stil moet staan. 
Het is toch mooi dat er in ons dorp Acht al zo lang een vereniging is, 
die zorgt voor de muzikale ondersteuning bij de activiteiten in het dorp 
en zelfs ver daar buiten. 
 
We moeten proberen om dit in stand te houden.  
Op naar de 50 jaar ?? 
 
Tot ziens op Koninginnedag, 
Bestuur drumfanfare Acht 
 
www.drumfanfare-acht.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 
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Tennisvereniging  
Tegenbosch 

 
 
 
 

 
Tennisvereniging Tegenbosch is met ongeveer 750 senior- en 180 
jeugdleden een van de grootste verenigingen van Eindhoven.  
180 Leden wonen in Acht. 
 
De leden kunnen gebruik maken van een tennispark met 12 verlichte 
kunstgrasbanen. Ook beschikt de vereniging over een zeer modern, 
nieuw paviljoen waar het na de gedane inspanning op de baan zeer 
goed toeven is! In de winterdag lekker binnen bij de openhaard of in 
de zomerdag in de zon op het ruime terras. Vanaf het terras heeft de 
toeschouwer een perfect overzicht over het gehele park.  
 
Tennis promotiemaanden maart en april 2013 
In maart en april van dit jaar organiseren de Tennisverenigingen  
Prinsejagt en Tegenbosch in Eindhoven Noord diverse activiteiten  
om tennis te promoten. Het accent van de promotieactiviteiten ligt  
telkens aan het eind van de maand tijdens de open tennisdagen van 
24 tot en met 31 maart en de nationale sportweek van 21 tot 28 april. 
 
Neem deel aan één of meerdere activiteiten en maak kans op één van 
de vele prijzen en aantrekkelijke kortingen voor nieuwe leden. 
 
Open tennisdagen bij Tegenbosch 
 31 maart vrije deelname aan husselavond van 19.00 tot 22.00 uur 
 29 maart jeugdclinic van 16.00 tot 18.00 en een seniorenclinic van 

19.00 tot 21.00 uur 
 27 en 28 april Oranjedagen bij Tegenbosch  

(zie informatie op de website www.tegenbosch.nl) 
 van 15.00 tot 17.00 uur gratis trainingen jeugd 
 

Meer informatie: www.tegenbosch.nl 
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Maart 
 
 28 Uitgave Kijk Op Acht 
 28 Rest afval 

 
April 
 4        GFT-afval 
 8 Oud papier 
 11 Rest afval 
 18  GFT-afval 
 22  Oud papier 
 25 Rest afval 
 28 Koninginnedag SJB  
 28 Oranje Jeu de boule  

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: 6 juni voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 21 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 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht 

 

Mei 
  2  GFT-afval 
 4 Dodenherdenking (18.30 uur) 
 6 oud papier 
 11 Rest afval  
 13 Dorpsraad 
 16 GFT-afval 
 18 Oud papier  
 23 Rest afval 
 30 GFT-afval 
 

Juni 
 3 Oud papier 
 3-4-5 Wandeldriedaagse 
 6 Sluitingsdatum kopij Kijk Op 
  Acht 
 6 Rest afval 
 13 GFT-afval 
 17 Oud papier 
 20 Rest afval 
 21 Uitgave Kijk Op Acht 
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