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December – Januari 
 
 

Acht leeft! 
 

Politie op bezoek 
 

Kerstmarkten 
 

Boerenbruidspaar stelt zich voor 
 

Want ....wij gaan door! 
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Van de redactie: Acht leeft! 
 

 

Toen Acht op zaterdag 9 november het  ED opensloeg op  

pagina 36 – 37 is menigeen zich een hoedje geschrokken.  

Lazen we het goed? Het  Eindhovens Dagblad  kopte daar met grote, 

dikke letters “Samenhang in Acht in het geding” en  “Het sociale wordt 

steeds minder” en “Het Dorpshuis staat figuurlijk op instorten”.  

O jee, zou ons dorp ten onder gaan? In het artikel is te lezen welke 

activiteiten er de laatste paar jaar zijn gestopt in Acht. De Dorpsraad, 

de carnavalsoptocht, de drumfanfare….  

 

Dan dringt tot ons door dat het ED het misschien toch niet helemaal 

gesnapt heeft. In ons nummer van afgelopen zomer staat immers 

“afscheid en doorstart Drumfanfare”. Ze zijn namelijk aan het 

moderniseren. En wat te denken van nieuwe initiatieven zoals Hart 

voor Acht, de Kerstmarkt en dit Dorpsblad? En niet te vergeten 

actieve verenigingen zoals de Achtse kermis die elk jaar weer iets 

verrassends biedt, Stichting Jeugd Belangen, Sinterklaas vereniging, 

ouderenbond KBO, de Achtse Vrouwen Vereniging, Scouting, de 

Achtse Revue, de voetbalverenging en de grote inzet van de vele 

vrijwilligers van het Verzorgingshuis en het Dorpshuis?  

Samen leveren zij een grote bijdrage aan het prettig wonen en leven 

in Acht.  

 

Zeker, tijden veranderen, ook in Acht. Activiteiten houden op of 

vernieuwen zich. Denk aan de Country en Westerndag die is 

veranderd in Zinderend Acht.  Een kwestie van ‘gewoon met je tijd 

meegaan’ als dorp. Als redactie herkennen we ons dorp niet in de 

sombere toon van het ED. We zien steeds nieuwe initiatieven 

ontstaan. Steeds weer een nieuwe samenhang vindend. 

 

Zo, nu zijn we het kwijt…… 

 

Wij wensen u een fijne Sinterklaasviering, gezellige kerstdagen en 

een heel goed begin van 2014 toe! Kopij voor ons volgende nummer 

kunt u tot 28 januari, 18.00 uur mailen aan: redactie@kijkopacht.nl 
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De politie op bezoek, interview 
 
 

Als redactie wilden we wel eens weten hoe veilig of onveilig ons dorp 

is. De politieman die we op bezoek hebben weet waarover hij praat. 

Hij is al vele jaren agent in Acht en de Achtse Barrier en weet ook hoe 

het in de rest van Eindhoven gaat. “Vergeleken met de rest van de 

stad is het hier heel rustig. In verhouding hoeven we hier maar weinig 

‘op te treden’” zegt Erik van Pareren. 

 

Meer inbraken? 

Hoe zit het dan met de woninginbraken? De laatste tijd is er immers in 

meerdere straten in meerdere woningen ingebroken. “Dat klopt, in 

heel Nederland zien we nu een toename van inbraken door inbrekers, 

bendes wellicht die in meerdere landen ‘actief zijn’. Ze bereiden hun 

klussen veelal goed voor, wandelen vooraf door de buurt, en bekijken 

waar er iets te halen valt. Zo is er in Acht een ‘chef-inbreker’ 

gesignaleerd die met een aantekeningenboekje langs de huizen liep 

waar later werd ingebroken.” 

 

Snel bellen 

Van Pareren benadrukt dat het heel erg belangrijk is om de politie te 

waarschuwen zodra je iets ‘vreemds’ ziet in de buurt. De dieven zijn 

namelijk zo weer weg. “Meer dan een paar minuten duurt zo’n inbraak 

niet. Ze pakken wat er te pakken valt en verdwijnen via de snelweg”. 

Tip: “beveilig ook de voorzijde van de woning, want nu de meeste 

mensen de achterzijde van hun woning goed beveiligd hebben, wordt 

er vaker aan de voorzijde ingebroken. Door telefoontjes van 

buurtbewoners hebben we een aantal daders op (bijna) heterdaad 

kunnen betrappen”.  
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De politie op bezoek, interview 
(vervolg) 

 
 
Achtse problemen? 

We vragen Van Pareren wat typische Achtse problemen zijn. “Ik zie 

twee groepen die in de knel zitten: ouderen en jongeren. Ook in Acht 

zie je dat mensen ouder worden en vaker alleen wonen. Achter de 

voordeur zien we veel eenzaamheid. Op ons spreekuur in de Achtse 

Barrier komen vaak ouderen langs. Niet omdat ze een knelpunt bij 

ons willen melden, maar omdat ze eenzaam zijn of een praatje willen 

maken. Ik denk dat er een grote behoefte is aan een ‘inloop-

voorziening’ waar je anderen kunt ontmoeten”.  

 

Hangplek voor jong en oud? 

“Ja, zoiets. Jongeren hebben behoefte aan een plek waar ze elkaar 

ongestoord kunnen ontmoeten. Zonder volwassen pottenkijkers.  

Een hangplek of jeugdsoos heeft Acht niet, met als gevolg dat de 

jeugd zelf een plek uitzoekt om te ‘hangen’. Voor omwonenden kan 

dat heel vervelend zijn en overlast bezorgen. Overigens sturen we 

‘de jeugd’ nooit weg, want dat werkt averechts en dan verplaatst het 

probleem zich. Wel gaan we met hen in gesprek om de overlast te 

beperken, maar eigenlijk is het enige dat helpt hen een plek geven 

waar ze kunnen hangen en kletsen. Want ze willen helemaal geen 

overlast veroorzaken, ze willen elkaar ontmoeten”.  

 

 

Signalen melden 

Het is belangrijk om 

signalen te melden 

waarover Acht zich 

zorgen maakt.  Ziet u 

iets ongebruikelijks, of 

wilt u meer informatie, 

neem dat contact op 

met: buurtbrigadier 

Mark Wijnen via tel. 

0900-8844 
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PartyXperience;  
alles voor uw feest!  
 
Verhuur & Advies & Organisatie 
Uw wens is onze zorg… 

 
 

PartyXperience is sinds vorig jaar gevestigd in het kerkdorp Acht! Wij 
zijn uw partner in de verzorging van uw feest, evenement of activiteit 
in de regio Eindhoven! 
Ons bedrijf is zowel een organisatie- en adviesbureau, alsmede een 
verhuurspecialist. Wij beschikken over een uitgebreid assortiment 
feestbenodigdheden en verhuurartikelen. Alles wat u nodig heeft om 
uw feest compleet te maken. Van tent tot vork… 
 
PartyXperience maakt van uw feest een ware beleving; uw beleving! 
Uw wens is onze zorg. Onze slogan geeft in een paar woorden weer 
waar wij voor staan. Wij bieden u een totaalconcept aan op basis van 
uw wensen en budget, op maat geleverd. Ook uw eigen ideeën 
werken wij graag voor u uit, op geheel originele wijze. Elk feest is 
uniek, daarom hecht PartyXperience veel waarde aan het leveren van 
individueel advies en maatwerk. 
 
Wij kunnen uw feest, evenement of opening voorzien van een 
persoonlijk tintje, iets waar uw gasten nog lang over napraten.  
Of het nu gaat om (exclusieve) catering, artiesten, dj’s, speciale 
aankleding of promotieartikelen, PartyXperience kan het u leveren.  
 
Als laatste heeft PartyXperience een goede prijs- / 
kwaliteitsverhouding. In tegenstelling tot onze collega-bedrijven treft u 
bij ons alle prijzen aan inclusief BTW, dus geen verrassingen 
achteraf. Uiteraard staan wij ook garant voor onze uitstekende 
service. PartyXperience bezorgt gratis in de regio Eindhoven. 
 
Kortom reden genoeg om een kijkje te nemen op onze website. 
Hierop vindt u mooie sfeerimpressies van reeds gerealiseerde 
projecten. Onze website geeft u een goede indruk van de 
mogelijkheden die PartyXperience u kan bieden. 
 
U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen!  
Wij staan voor u klaar!  
 

WWW.PARTYXPERIENCE.NL 
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Ouderen ook naar de Kerstmarkt!?   
 
Zoals vorig jaar hopen wij ook nu weer de bewoners van het 
Antoniushuis, een onvergetelijke kerstmiddag te geven. 
En dan met name de mensen met een rollator of in een rolstoel. 
Dit alles kan plaatsvinden omdat er zoveel lieve vrijwilligers zijn die 
zich hiervoor willen inzetten. Maar zoals u weet, kan het altijd beter…. 
Dus hoe meer vrijwilligers er zijn, des te meer bewoners we kunnen 
verblijden met dit uitstapje. 
 
Wij starten om 14.00 uur en gaan dan rustig over de Kerstmarkt. 
Daarna gaan we lekker even uitblazen en opwarmen in het Dorpshuis 
om vervolgens te kunnen genieten van een 
lekker kopje koffie of thee,… en natuurlijk 
iets lekkers erbij, om daarna weer rustig 
huiswaarts te keren. Dit alles zal ongeveer 
2 tot 2 ½ uur duren! 
 
Wilt u ons daarbij ondersteunen,  
bel dan naar: 
Mevr. Hannie Tulkens, tel: 040-842 44 05 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
 
 
 
 
14 december Disco 
Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 en uit de eerste en tweede klas 
van de middelbare school, die van dansen, swingen en gezellig 
kletsen houden is er een disco, in het Dorpshuis van 20.00 uur tot 
22.00 uur met muziek van drive-in disco van Jordy en Koen. 
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. 
Entree € 2,00 of neem een strippenkaart:  
1x entree, 2x drinken, 1x snoep voor € 5,00. (geldig bij elke disco) 
 
Stichting Jeugdbelangen is ook aanwezig op de Kerstmarkt. 
 
En we beginnen het nieuwe jaar met op zaterdag 11 januari 2014 
een winterwandeling voor jong en oud 
Op deze wandeling door Acht, die door kaarsjes aangegeven wordt, 
kom je onderweg allerlei verrassingen tegen. 
We vertrekken vanaf de kiosk tussen 18.30 en 19.00 uur. 
De vertrektijd krijg je bij inschrijving door. 
Heb je zin om mee te lopen geef je dan op 
via marliesvanderheijden@chello.nl tot 9 januari 2014 
De kosten zijn € 2,00 per persoon of € 5,00 per gezin.  
Deelname op eigen risico. 
 
Zaterdag 22 februari Carnavals bingo 
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je zin in een spannende bingoavond 
in carnavals sfeer? Geef je dan op voor een gezellige avond in  
het Dorpshuis op zaterdag 22 februari, van 19.30 tot 21.00 uur. 
Iedereen krijgt één speelkaart.  
Er zijn verschillende prijzen te winnen. 
Meld je aan via het email adres: marliesvanderheijden@chello.nl 
Vermeld je naam en groep. Aanmelden voor 20 februari. 
De betaling van € 2,00 kan in het Dorpshuis.  
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Drumfanfare Acht……??? 
 

Zaterdagmorgen 9 november viel het ED koud op ons dak. Een 

negatief verhaal over Acht, met als aandachtspunt dat drumfanfare 

Acht stopt. Helaas geen enkele melding dat wij doorgaan met een 

muziekvereniging in Acht. Het ED heeft ons beloofd dat er begin 

januari, als onze nieuwe naam bekend is, een nieuw artikel in het  

ED komt over de veranderingen bij de Drumfanfare. 
 

WANT …….. WIJ GAAN DOOR! 
 

Menig Achtenaar zal inmiddels gezien hebben dat er nog steeds 

muziek wordt gemaakt in Acht. We waren bij de marathon, de Sint 

Maartenoptocht en bij de intocht van Sinterklaas. Nieuwe muziek, 

nieuwe jassen; dat  zijn de zichtbare stappen die al genomen zijn. 

Achter de schermen gebeurt er nog veel meer. 

 

Kerstbomenverkoop  

In goed overleg met Sinterklaas starten wij daarmee op vrijdag  

6 december. Wij staan weer in het centrum van Acht op: 

vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot het donker wordt,  

vanaf 6 december tot de kerst. 

De bezorgdienst is natuurlijk ook weer paraat.  

Nieuw daarbij is de ‘netmachine’! Wij verpakken uw boom  in een net, 

wat het vervoer vergemakkelijkt en de boom beter beschermt.  

 

Uw financiële bijdrage zal ten goede komen aan de doorstart die  

de fanfare gaat maken. Wij zullen voor en  met  andere verenigingen, 

zoals de Sinterklaasvereniging, Koningsdag organisatie, jeugdbelang-

en, kerstmarkt organisatie en vele andere,  ons blijven inzetten voor 

een mooi verenigingsleven  

op Acht. Prettige feestdagen! 

 

Vanaf 6 december: 

Kerstbomenverkoop  

15 december:  KERSTMARKT 

OP ACHT 
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Achtse Revue 
 
 
 
Beste dorpsbewoners, 
 
Eind november heeft toneelvereniging de Achtse Revue  
5 toneelvoorstellingen op de planken gebracht in ons Dorpshuis. 
Onze voorstelling ‘Onder ’t sterrenblinken’ was volledig geënt op  
het naderende kerstfeest. 
 
Hartelijk dank voor de grote belangstelling tijdens deze voorstellingen. 
We hopen dat u heeft genoten. Wij kijken met veel plezier terug op 
deze productie. 
 
Bent u door ‘Onder ’t sterrenblinken’ al een beetje in kerststemming 
gekomen? Dat komt dan mooi uit, want op 15 december is er 
wederom, bij de kiosk, een gezellige Kerstmarkt gepland.  
 
De Achtse Revue levert uiteraard ook dit jaar weer een sfeervolle 
bijdrage. Bij ons kunt u in een verwarmde tent genieten van een 
lekker drankje en hapje. U bent van harte welkom!  
 
Bezoek onze tent en steun daarmee onze vereniging. 
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OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS 

Door de inzet van een toenemend aantal vrijwilligers worden steeds 

meer mensen gered door reanimatie. 

 

Reanimeren redt levens 

Buiten het ziekenhuis worden elke week 300 Nederlanders getroffen 

door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal 

zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. 

DIT KAN DUS OOK EEN INWONER VAN ACHT OVERKOMEN 

Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet 

van een AED kan dit percentage omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van 

Koster en Berdowski in Nederland. Lees meer over het onderzoek op 

www.hartstichting.nl. 

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een 
hartstilstand, namelijk:  

 direct 112 bellen om een ambulance op te roepen;  

 direct starten met reanimatie; 
 binnen 6 minuten met een AED (Automatische Externe 

Defibrillator) het hart een of meer krachtige stroomstoten 
toedienen om het normale hartritme terug te brengen. 

Word vrijwilliger van onze stichting en  

volg een reanimatie/AED cursus! 

Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand redt levens.  

Tijdens een reanimatiecursus leert u in een paar uur hoe u moet 

handelen. U krijgt praktische oefeningen op een oefenpop.  

Ook mensen die al in het bezit zijn van een reanimatie/AED certificaat 

worden bij deze van harte uitgenodigd zich aan te melden als 

vrijwilliger bij “Hart voor Acht”. Meer dan 100 vrijwilligers gingen u al 

voor in Acht. Hebt u uw hart op de juiste plaats zitten, meldt  u dan 

ook aan als vrijwilliger.  

 

Wilt u eerst meer weten neem dan gerust contact met ons op via 

info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.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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Dry Needling specialisatie  
bij Fysio8 

 
 
 
 
 

Heeft u last van krampachtige spierpijn met een dof gevoel of stijfheid, 
zeurende pijn die komt en gaat, “spierknopen”, uitstralende klachten 
in arm of been? 
Mogelijk biedt Dry Needling de oplossing voor u. 
Sinds kort biedt  Fysio8 de specialisatie Dry Needling aan. 
 
Wat is Dry Needling? 
Dry Needling, ook wel Triggerpoint therapie genoemd, is een 
fysiotherapeutische behandelmethode waarbij een spier met een 
enkele ‘droge’ acupunctuurnaald kort wordt aangeprikt. Op deze 
manier kan een verkrampte spier snel en langdurig ontspannen.  
De diepere spierontspanning is vaak een voorwaarde om goed te 
kunnen behandelen en trainen. Dry Needling is daarmee een  
goede aanvullende therapie voor vele gewrichts- en pijnklachten. 
 
De behandeling 
Als uit het onderzoek van de fysiotherapeut blijkt dat Dry Needling 
een goede behandelmethode voor uw klachten kan zijn, wordt deze 
methode voorgesteld. Als in de spier het triggerpoint wordt gevonden, 
kan dit een soort ‘kramp’ gevoel geven. Daarna volgt de diepere 
ontspanning van de spier. Dit proces kan enkele keren worden 
herhaald. Na de behandeling krijgt u oefeningen en gerichte adviezen 
om de meetbaar verbeterde situatie te behouden. 
 
Vergoeding 
Dry Needling is een onderdeel van een fysiotherapeutische 
behandeling. Het wordt zodoende vergoed wanneer u zich aanvullend 
verzekerd hebt voor fysiotherapie. 
 
Meer informatie 
Op de site www.dryneedling.nl kunt u meer informatie vinden over 
deze therapie. Wilt u weten of  Dry Needling iets voor u kan 
betekenen, dan kunt u contact met Fysio8 opnemen: 
 
tel: 040-2904064, mail: info@fysio8.nl of kijk op www.fysio8.nl  

mailto:info@fysio8.nl
http://www.fysio8.nl
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Voetbalvereniging Acht 
 
 
 
 
 

Wie werpt zich op tot de Achtse Michael van Gerwen? 
Op zaterdag 18 januari is het weer zover! 
v.v. Acht organiseert op die dag in de kantine het bekende 
darttoernooi de ‘Achtse Embassy’. 
 
Er wordt gespeeld in een schitterend decor op professionele borden 
en volgens de regels van de internationale dartbond.  
De avond begint om 19.30 uur met de loting. 
Inschrijven voor dit evenement staat open voor personen van 16 jaar 
en ouder. Het inschrijfgeld voor jongeren tot 18 jaar bedraagt  
3 euro en voor 18 jaar en ouder 5 euro per persoon.  
 
Inschrijven is mogelijk tot 13 januari 2014 bij Mart de Ruijter.  
Stuur een mail met je naam, geboortedatum en telefoonnummer  
naar info@vvacht.nl. Het maximum aantal deelnemers is 64. 
Heb je nog vragen bel dan naar 06 – 18 60 87 39 (Mart de Ruijter) 
 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE bij v.v. Acht 
Zondag 5 januari vanaf 14.00 uur organiseert v.v. Acht een 
Nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand aan deze receptie vindt er nog  
een wedstrijd plaats tussen de veteranen van Acht en die van 
amateurvereniging PSV. 
 
Ook dit jaar worden er weer diverse jubilarissen gehuldigd.  
Daarnaast worden er enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Je mag dit dan ook niet missen. 
De volgende jubilarissen worden gehuldigd: 
Henk Giepman (50 jaar lid), Toon van de Schoot (40 jaar lid), 
Jan Castelijns, Rob van der Heijden, Sam van Kemenade,  
Joost Kleij en Tiny van de Looij (25 jaar lid). 
 
Welke vrijwilligers dit jaar in het zonnetje worden gezet  
blijft voor een ieder een verrassing! 
Dus noteer deze datum in je agenda en zorg dat je er bij bent! 

mailto:info@vvacht.nl
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Kerstmarkt basisschool St. Antonius Abt 
Uitnodiging:  
 
Dit jaar houden we weer een kerstmarkt op basisschool St. Antonius 

Abt. U bent van harte uitgenodigd om de kerstmarkt te bezoeken op: 

woensdag 18 december tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Er is niet alleen veel te koop, maar ook te zien en te doen!  

 

Om de perfecte kerstsfeer te krijgen zal er een koortje zijn en kunt u 

voor een kleine bijdrage op de foto met de Kerstman. Dus vergeet 

vooral uw camera niet! In alle klassen kunt u iets kopen waar de 

kinderen hard aan hebben gewerkt. Dingen die mooi in uw huis  

zullen staan of lekker zullen smaken, alles is aanwezig. Belangrijk  

om op deze avond uw portemonnee mee te nemen met flink wat 

kleingeld, want de opbrengst is voor het goede doel. Dit jaar hebben 

wij gekozen voor het weeshuis: moeder Theresa in Panjim (Goa). 

Hier hebben wij in het verleden een goede band mee opgebouwd.  

De opbrengst zal persoonlijk daar naartoe worden gebracht door 

Peter van de Moesdijk! Dus zijn wij er zeker van dat het geld goed 

terecht komt en kunnen we nog zien/horen wat ermee gedaan is. 

 

Wij zijn er klaar voor en als u de weeskinderen in India ook een warm 

hart toedraagt zien wij u graag op:  

woensdag 18 DECEMBER tussen 18.00 en 20.00 uur.  
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Kerstmarkt op Acht 
 
 
ZONDAG 15 december vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur is het weer 
zover dat ons mooie Dorpsplein geheel is omgetoverd  in een 
sfeervolle Kerstmarkt. De dames van het breigroepje zijn allang in de 
weer om de bankjes, lantaarnpalen, de pomp, de Erpelrooier en de 
kiosk weer warm aan te kleden. 
De scouting doet  zijn best een echt kampvuur te maken waar we met 
z’n allen weer omheen kunnen zitten om lekker op te warmen. 
 
Er zijn genoeg kramen om nog 
leuke kerstspulletjes, kerstbomen  
en div. winterse aankleding te 
kopen. Verder is er ook aan de 
inwendige mens gedacht, dus 
genoeg te eten en te drinken. 
 
Blijf allemaal lekker lang op ons 
plein want op de kiosk zijn er  
nog diverse optredens zoals:   

 Dansgroep Jelske 
 Zangkoor Cascade 

 
En muzikale ondersteuning op  
en rond het plein. 
Natuurlijk komt de Kerstman dit 
jaar ook weer op bezoek. 
 
 
Kom dus allemaal samen in ons 
gezellig sfeervol dorp op Acht. 
 
 
Kraam huren?  
Mocht u een kraam willen huren ( 20 euro per kraam ), neem dan 
even contact op met betsieswinkels@hotmail.com. 
 
Het Kerstmarkt comité 
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Afscheid Dorpsraad Acht  
 
 
Op maandag 21 oktober, tijdens een reguliere openbare 
dorpsraadsvergadering, hebben de leden van de raad collectief 
afscheid genomen van de Achtse gemeenschap.  
Na twee jaar gefunctioneerd te hebben zónder regeling, is de raad 
namelijk tot de conclusie gekomen, dat participeren in Eindhoven 
geen enkele toegevoegde waarde heeft. De raad werd telkenmale 
geconfronteerd met “gedane zaken” en afspraken met het College 
van B  & W, gemaakt in het verleden, waren niet meer aan de orde. 
 
De inwoners van Acht hebben in een enquête aangegeven veel 
vertrouwen te hebben in de contactlegging tussen raad en gemeente. 
Echter, dit kan thans op geen enkele wijze worden waargemaakt. 
 
De Achtse raadsleden van de Dorpsraad danken het Achtse publiek 
voor het vertrouwen dat zij 37 jaar lang mochten genieten.  
Tevens vraagt zij om begrip voor de thans ontstane situatie.  
 
De vereniging Achtse Belangen zal in de nabije toekomst gaan  
bezien of, en op welke wijze zij wellicht een andere vorm van 
participeren in het leven roept. 
 
Komend voorjaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Diegenen die met mij van mening zijn dat de gemeente Eindhoven  
het welbevinden van haar burgers boven prestigieuze zaken zou 
dienen te stellen adviseer ik om niet op een van de huidige 
coalitiepartijen te stemmen.  
 
Wellicht dat dan in Eindhoven een kentering tot stand komt, want  
niet enkel de Dorpsraad is door het gemeentebeleid teloor gegaan, 
maar ook b.v. het Dorpshuis staat op het punt van sluiten.  
Wat dat zou betekenen voor een groot aantal verenigingen in het 
Achtse laat zich raden. 
 
Achtenaren, hoe dan ook, het ga u allen goed. 
 
Ton van der Heijden,  
Ex-voorzitter Dorpsraad Acht.  

 



2
5

 
 

Bestuur Achtse Belangen zet  
Dorpsraadswerk  voort 

 
Op 21 oktober jl. hebben alle leden van de Dorpsraad Acht te kennen 
gegeven met hun activiteiten te stoppen. De houding en werkwijze 
van de gemeente Eindhoven hebben de Dorpsraadleden het werken 
onmogelijk gemaakt.  
Tot de verkiezingen van een nieuwe Dorpsraad in maart 2014  
worden de werkzaamheden van de Dorpsraad voortgezet door de 
bestuursleden van Achtse Belangen.  
Dus ook de Dorpsraadvergadering van 9 december aanstaande  
gaat gewoon door!  Bij deze vergadering zijn lokale politiek partijen 
uitgenodigd hun visie te geven op de huidige en toekomstige situatie 
van Acht en meer in bijzonder die van de Dorpsraad.  
In een tijd waarin de gemeente Eindhoven burgerparticipatie 
tegenwerkt, hebben we alle steun nodig. Dus meld je nu aan als  
lid van de vereniging Achtse Belangen (10 euro per jaar).  
 
Aanmelden kan heel eenvoudig via: www.acht-eindhoven.nl 

Nieuwjaarsreceptie Dorpshuis 
 
Woensdag 1 januari is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ons 
aller Dorpshuis. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kan worden 
teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgezien naar de 
verwachtingen voor 2014. 
 
 
De receptie is een gezamenlijk 
initiatief van het Kerkbestuur,  
Achtse Belangen en het 
Dorpshuis waarvoor u allen van 
harte wordt uitgenodigd.  
 
1 januari, aanvang 12.00 uur 
U bent van harte welkom! 
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Collecteer mee voor de Hersenstichting 
 
De Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer hersenletsel, 
beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson 
en ADHD. 
 
Van 27 januari tot 1 februari 2014 wordt de Hersenstichtingcollecte 
voor het eerst in Acht gehouden. Er hebben zich al een tiental 
collectanten aangemeld. De Hersenstichting is op zoek naar nog  
meer collectanten.  
Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek in Acht.  
 
U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen.  
Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes 
collecteren voor 4 miljoen mensen, dat is een kleine moeite voor  
een groot effect.  
 
U kunt u opgeven bij de collectecoördinator Cisca Cordier,  
040-262 37 40, email:  cisca.cordierdecroust@gmail.com 
of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag.  
Het telefoonnummer is 070-360 48 16.  
 
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 
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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 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

 

http://www.htraamdecoratie.nl
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Kerknieuws 
 
 
 
 

Het kerkhof in Acht 
Samen met de St. Antonius abt kerk vormt het kerkhof een éénheid 
voor gebed, bezinning en gedenken. Een plaats waar mensen naar 
toe gaan om de herinnering aan een overledene levend te houden. 
Voor sommigen is die periode kort, anderen dragen de herinnering 
over generaties heen. Het kerkhof is een plaats waar visueel tastbaar 
door de grafmonumenten en door zijn rustige en mooie omgeving, 
nabestaanden dat moment van bezinning kunnen vinden.  
 
Voor de parochie moet het kerkhof er mooi en verzorgd uitzien en 
passen in het geheel van naastliggende kerk en omgeving. 
Vrijwilligers doen hun uiterste best om dit te realiseren. Toch is dit  
nog niet zo gemakkelijk. Als gevolg van veranderde opvattingen in  
de samenleving over lijkbezorging, zien we dat steeds meer mensen 
besluiten tot crematie. Er zijn steeds minder mensen die ervoor kiezen 
begraven te worden, ook op het kerkhof in Acht. Tegelijkertijd valt op 
dat nabestaanden voor een beperkte periode de grafrechten betalen 
die bedoeld zijn om het onderhoud van het kerkhof te financieren.  
In een periode dat de inkomsten van de parochie steeds minder 
worden is dat een zeer kwetsbaar financieel punt.  
 
Zoals bijna elk kerkhof zijn ook in Acht grafzerken die ver teruggaan  
in de tijd en van wie de overledenen soms ook een speciale 
verbondenheid hebben gehad met Acht in vroegere tijden. Het is de 
moeite waard deze tekenen uit het verleden te bewaren en te 
ontsluiten voor de bezoekers van het kerkhof. Het parochiebestuur 
heeft recent besloten om een plan te maken voor de herinrichting  
van het kerkhof in de komende jaren. Het kerkhof zal passend op 
deze bijzondere locatie, een verzorgde en sfeervolle plek zijn voor  
de nabestaanden. Het parochiebestuur zal ook een beroep doen op 
nabestaanden van overledenen die daar begraven liggen om ook, 
voor zover dat al niet gebeurt, financieel bij te dragen aan het 
realiseren van het plan. Voor de zomer 2014 is het de bedoeling om 
het plan na de mis op een van de zondagen toe te lichten en met de 
parochianen en andere geïnteresseerden erover te praten. 
 
Wim Thuis, vice voorzitter parochiebestuur 
Meer informatie: wthuis@xs4all.nl 
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Achtste Belangen 
 
Zijn we goed bezig? 
Onder deze titel heeft de vereniging Achtse Belangen in september 
een enquête gehouden onder de mensen uit Acht. Zie de uitnodiging 
in de vorige Kijk Op Acht 
Dank aan de 146 personen, die de moeite hebben genomen om deze 
korte vragenlijst in te vullen. 
 
De resultaten:  

a. De bekendheid met zowel de Achtse Belangen als de Dorpsraad 
is goed (90%) en men geeft ze een score van gemiddeld 6.8. 

b. Respondenten hebben een goed inzicht in datgene wat de 
Dorpsraad als zijn taakstelling ziet. 

c. Het nieuwe bestuur van Achtse Belangen had als opdracht 
meegekregen: nieuwe initiatieven te ontplooien.  
Deze vragenlijst is gebruikt om de behoefte  te peilen.  
Daar is uitgekomen (volgorde: het aantal responses) 
a) Stimuleer initiatieven voor evenementen. 
b) Wees een verbindende factor tussen verenigingen. 
c) Breng de mensen dichter bij elkaar. 

d. De informatie voorziening blijft continue aandacht vragen. 
 
Wat hebben we met de resultaten al gedaan: 

 De informatie voorziening: De website (www.acht-eindhoven. nl) 
die gebruikt is voor de enquête wordt nu gebruikt voor de 
informatie van de Dorpsraad en Achtse Belangen. 

 De taakstelling van de Dorpsraad: Door wijziging van beleid bij 
de gemeente Eindhoven eind 2011 lijken de mogelijkheden voor 
de invulling hiervan zeer beperkt. (zie vergadering Dorpsraad 
van 21 oktober jl.). Het vinden van nieuwe wegen om deze, door 
de enquête ondersteunde, taakstelling zo goed mogelijk in te 
vullen is nu belangrijk. 

 Meer volgt. We kunnen niet alles tegelijk 
 
 
Meer details over de enquête vindt u op www.acht-eindhoven.nl 
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Kijk- en Doedag van  
Kinderopvang Dikkie & Dik/Acht 

 
Op zaterdag 21 september is de Kijk-en Doedag van  Kinderopvang 
Dikkie & voor alle wijkbewoners en betrokkenen van Spilcentrum Acht 
erg goed bezocht! 
Het was prima weer en een gezellige drukte. 
7 deelnemers hadden zich aangemeld voor de Taartenbakwedstrijd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderopvang Dikkie & Dik/ Spilcentrum 
Acht, Maasstraat 105. Voor informatie over peutergroep 2-4 jaar en 
Buitenschoolse Opvang: tel.: 040 – 293 94 04 

Standplaatsen en tijden bij Sinterklaas  
op het paard 6 december  

 
 
 

10.30 uur Kiosk 
10.45 uur Amerlaan 
11.00 uur Simon van Hapertlaan 
11.15 uur Hof van Brabant 
11.45 uur Nierstraat 
14.00 uur Roerstraat 
14.30 uur Spaarnestraat 
14.45 uur Scheldestraat/Waalstraat 
15.00 uur Haringvliet 
15.15 uur Kiosk 
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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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Fakkeltocht 
 

Fakkel 
jij belicht in mij 

Alles wat ik 
te kort schiet naar anderen 

Maar samen 
in die zee van licht 

Voel ik dat 
in verdraagzaamheid veranderen 

 samen 
Samen leven 
Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de 
Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht 
werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen 
aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht  
in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. 

 
Programma 
 
18.00 uur  Start uitgifte fakkels 
  Fakkelmunten zijn in de kramen in te wisselen 
18.40 uur Toespraak wethouden Mary Fiers 
 Prijsuitreiking Rap- en Poëziewedstrijd met voordracht 
19.00 uur Aansteken eerste fakkel door prijswinnaars en  
 Mary Fiers: Start tocht 
19.30 uur Muziekprogramma met onder andere Turkse volksmuziek  
 van Çagdas & Ercan 
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Boerenbruidspaar Acht carnaval 2014  
Tinus en Lieske 

 
Efkes me zelf voorstellen: Tinus Bos van d'un Achtse Loop is mijn 
naam. Het is al héél wat jaartjes geleden dat ik geboren ben, tóch ben 
ik de jongste telg uit het gezin Bos.Ons Pa, Peer Bos d´un timmerman 
en ons Ma Betje hebben vroeger niet stilgezeten, nee… integendeel, 
ze hebben preciés gedaan wat mijnheer Pastoor graag wilde en maar 
liefst… 10 kiendjes gekregen! 
Na onze Piet, Jan, Harrie, Nelleke, Bertha, Fien, Nolleke, Anna en 
Mientje, kwam ik dan toch op deze wereld. Ons Ma en ons Pa hadden 
op dat moment besloten dat het welletjes was met al dat kiendjes 
kopen. De Pastoor kon wat hen betreft de pót op, tien stuks, ´t moest 
maar eens genoeg zijn! Dus van ´t laatste kiendje, van mij dus, dat 
klein Tinuske moesten ze maar eens flink genieten, ze hielden mij 
altijd lekker in de buurt. 
 
Lieske d´un Hop, woont samen met haar ouders en zusje Marie 
aan ´t Kloosterpaadje en helpt af en toe in het kleine winkeltje. Omdat 
Lieske en Marie maar met z´n tweetjes zijn kun je wel stellen dat het 
een rustiger huishouden is bij d´un Hop, als bij mij thuis…. 
 
Meer over de levensgeschiedenis van Tinus en Lieske kunt u 
lezen op: http://wenbruiloftww.commissieboer.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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De Zonnebloem 
 

 
 
 

 
Wordt u maatje van een van onze Zonnebloemgasten? 
 
In de Achtse Barrier, Prinsejagt, Acht en Woensel-noord is de 
Zonnebloem actief en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers  
die ons team willen komen versterken. 
 
Onze vrijwilligers zetten zich in voor medemensen die door ziekte, 
leeftijd of handicap in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen  
te geraken. U kunt uw talenten benutten door: 
 

 Het thuis opzoeken van mensen of door er met hen op uit  
 te gaan; 
 Het mee organiseren van activiteiten of mee gaan als 

begeleider met activiteiten en vakanties; 
 Wij zijn ook op zoek naar een penningmeester die onze 

financiën wil en kan beheren. 
 

U kunt daarbij zelf aangeven hoeveel tijd u aan de Zonnebloem  
wilt besteden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die enthousiast  
en gemotiveerd kunnen samenwerken met anderen en die kunnen 
luisteren naar andere mensen op basis van gelijkwaardigheid.  
 
U kunt bij ons cursussen volgen, er is een goede verzekering en  
een reis- en onkostenvergoeding. Ook levert het u waardering,  
sociale contacten en ‘n goed gevoel op.  
 
Voor meer informatie over het werk van de Zonnebloem  
kunt u contact opnemen met:  
 
Wim de Hoog,w.hoog@wxs.nl of 040 - 261 87 71 
Marja den Ouden, marjadenouden@upcmail.nl  
of telefonisch 040 - 248 23 84 
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November  
 29 Uitgave Kijk Op Acht 
 30 Achtse revue 
 

December  
 1 Achtse revue 
 2 Oud papier 
 5  Rest afval 
 5 Pakjesavond 
 6 Afscheid Sinterklaas 
 6 Start kerstbomen verkoop     
 9 Dorpsraad vergadering 
 12  GFT-afval 
 14 SJB kinders disco 
 15  Kerstmarkt 
 18  Kerstmarkt Basisschool 
 16  Oud papier 
 19  Rest afval 
 24  Fakkeltocht 
25-26 Kerstmis 
 30  Oud papier 

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 

Oplage: circa 1670 stuks 
Verspreiding: huis - aan - huis in Acht 
Kopij aan redactie: redactie@kijkopacht.nl of IJsselstraat 12, 5626 BL  Ehv. 
 

Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 28 januari voor 18.00 uur 
Kijk op Acht verschijnt weer op 14 februari 
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. 

2014 
Januari 
  1 Nieuwjaarsreceptie  
   dorpshuis 
  5 Nieuwjaarsreceptie VVA  
  11 Winterwandeling (SJB) 
  18 VVA Achtse Embassy  
  28 Sluitingsdatum kopij  
  Kijk op Acht 

 
Februari 
  9-10 Carnavalsbal  
   Hof van Brabant 
10-11 SJB Carnaval Dorpshuis 
 12  Boerenbruiloft 

  14  Uitgave Kijk op Acht  
 

 
Datums voor het ophalen van  
rest afval, GFT-afval en oud papier 
voor 2014 waren niet tijdig bij ons 
bekend. 
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