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Mijn valentijn!?
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Van de redactie
D’n Erpelrooier op Valentijnspad?
Dit keer komt Kijk op Acht - als het goed is - op 14 februari bij u in de
brievenbus. Valentijnsdag dus.
Onze Erpelrooier voor de kiosk kijkt daar altijd enorm naar uit. Hij kent
de legendes rondom dit fenomeen maar al te goed en hoopt nog altijd
dat één van de oude Romeinse legendes op die dag bewaarheid zal
worden voor hem. En dan niet die legende van de twee christelijke
martelaren die in de 3e eeuw ter dood werden gebracht. Valentinus
heetten ze; de één was priester in Rome, de ander was bisschop van
Terni. Echte geschiedschrijving over ‘Valentijn’ ontbreekt echter,
dus het kan ook dat die priester en bisschop dezelfde persoon zijn.
Hoe dan ook, deze legende hoeft wat onze Erpelrooijer betreft geen
waarheid te worden.

Als alleenstaand Erpelrooijer had hij daar wel oren naar. Al jaren keek
hij elke dinsdagochtend smachtend naar de ongehuwde dames bij
de viskraam in de hoop dat ze op vrijdagochtend terug zouden komen
voor de bloemenkraam. Dat die verdomde paus Gelasius
in 496 het Lupercalia-feest verbood neemt hij hem zeer kwalijk.
Het Dorpsplein zou er zo’n prima locatie voor zijn.
Gelukkig komt op zondag 2 maart om 13.08 uur de carnavalsoptocht
dan bij hem langs. Wie weet is Lieske er nog bij, want dan is ze nog
niet in de onecht verbonden met haar Tinus. Onze Erpelrooijer kijkt
er naar uit!
We wensen u veel leesplezier met deze uitgave van Kijk op Acht.
Kopij, nieuwtjes en mooie (carnavals) foto’s voor de volgende
uitgaves kunt u natuurlijk altijd mailen naar redactie@kijkopacht.nl
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Nee, hij ziet meer in de legende dat het Valentijnsfeest afstamt van
het Lupercalia-feest, een Romeins (of nog ouder!)
vruchtbaarheidsfeest. Dan werden de namen van alle ongehuwde
dames in een grote kom gedaan en mocht iedere ongehuwde man
een naam trekken. Vervolgens vierden alle koppels samen het
Lupercalia-feest en werden ze elkaars partner.
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Drumfanfare Acht wordt
De Achtse Maten
Zoals we in de vorige edities van Kijk op Acht al hebben
aangegeven gaan we door, maar dan in een andere vorm
en onder een andere naam.
De nieuwe naam is bekend en luidt als volgt:

De Achtse Maten

We zijn op dit moment bezig om de laatste dingen achter de
schermen nog af te ronden. Zo zijn we druk bezig om een nieuwe
website te creëren en kan de nieuwe kledinglijn bedrukt gaan worden.
De wijze waarop we nu muziek maken valt goed in de smaak bij de
muzikanten en we hebben daarom de afgelopen weken ook alweer
een aantal nieuwe muzikanten bij onze vereniging mogen
verwelkomen.

Kerstbomenverkoop
Afgelopen december hebben wij weer de kerstbomen verkocht. Dit
jaar stonden we wat verdekt opgesteld op het pleintje tegenover de
kapsalon. Toch hebben jullie ons in groten getale weten te vinden en
was de kerstbomenactie weer geslaagd.
Langs deze weg willen we daarom alle mensen die een kerstboom
gekocht hebben bedanken voor de steun die zij gegeven hebben aan
onze vereniging.
Bestuur De Achtse Maten
www.achtsematen.nl
info@achtsematen.nl
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We zijn erg blij met deze uitbreiding.
Bent u ook benieuwd hoe deze nieuwe vorm er nu precies uitziet,
dan bent u altijd welkom op donderdagavond in het Dorpshuis of
natuurlijk tijdens een van onze optredens. We zijn te zien bij de
carnavalsoptocht in Acht, het samenwerkingsconcert met BOG
Geldrop in het Dorpshuis waar u nog meer van gaat horen,
Koningsdag, dodenherdenking en op zondag 18 mei een
kapellenfestival in Sint-Oedenrode.
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KBO – Seniorenvereniging
op Acht

KBO afdeling Acht is de tweede grootste vereniging op Acht met
187 leden. Al jaren hebben we een constante bezetting in ons
bestuur. Vanaf de doorstart in november 2006 is Herman Geurds
onze voorzitter. Zijn functie als netwerker heeft hij met meer dan
100% inzet vervuld. Maar daar gaat verandering in komen.
Onlangs hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden
en daarin heeft de voorzitter zijn functie neergelegd. Destijds was het
zijn bedoeling om voor ongeveer één jaar de KBO weer op te starten,
maar dat liep anders. Dat zijn zeven jaren geworden. Mede door zijn
inzet als voorzitter is de vereniging geworden tot wat het nu is.
Naast Herman zijn ook de andere bestuursleden actief geweest om
zo gezamenlijk de schouders hieronder te zetten.

Er is inmiddels een oproep gedaan voor een nieuwe voorzitter.
Als deze zich aandient, hopen we soortgelijke resultaten te behalen
wat samenwerken betreft. Hetzelfde gaat niet, want
Herman is uniek, maar we streven wel naar het optimale.
Als vereniging gaan we ons in 2014 wederom inzetten zodat
ook dit jaar weer een fantastisch jaar gaat worden.
Meer informatie
Wilt u iets meer weten stuur dan een e-mail naar:
secretariaatkboacht@gmail.com
of bel via onderstaande telefoonnummers naar:
vice-voorzitter Ko van de Kreeke (040) 262 34 27
of 2e secretaris Lies Castelijns (040) 262 25 02
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Het afscheid van Herman heeft bijzondere aandacht gekregen, mede
vanwege het feit dat het resultaat van zijn voorzitterschap dit ook
verdiend heeft. Behalve de borrel en het hapje was er een
presentje namens de leden. Maar zijn verdienste is ook
onderstreept door de zilveren speld van KBO Brabant die door
Frans Beerendonk, Algemeen Bestuurder werd uitgereikt.
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Wie heeft in de avonduurtjes tijd en zin om bij onze
bewoners in de huiskamer ‘op te passen’ terwijl de
verzorgende hen om de beurt naar bed brengt?
Tijd: tussen 19.00 uur tot 21.00 uur en….
Wist u dat:


U bij Antonius tegen een kleine vergoeding een kopje koffie
kunt komen drinken?

U het restaurant van Antonius dagelijks een keuzemaaltijd
kunt komen genieten?

Er in Antonius een biljart staat dat ook door u, dorpsgenoten,
gebruikt mag worden?

Antonius nog vrijwilligers zoekt voor het onderhoud van de tuin?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Franka Lutters, Keuken/receptie vrijwilliger coördinator
Zorggroep Sint Maarten
Locatie Antonius Amstelstraat 112 – 5626 BH Eindhoven
Tel. (040) 262 12 65 op werkdagen tot half 2

DE ZONNEBLOEM
WOENSEL NOORD WEST
Bezoekgroep Acht
De Zonnebloem Stadsdeel Woensel Noord West, bestaat uit de
bezoekgroepen Acht, Achtse Barrier/Prinsejagt en Woensel Noord.
Onze belangrijkste taak is en blijft het bezoekwerk.
Daarnaast organiseren wij activiteiten voor onze gasten.
Een aantal activiteiten is voor heel Woensel Noord West (WNW),
bijvoorbeeld de Bedevaart naar Meerveldhoven in mei, een busreis
in juni en de Zonnedag (Nationale Ziekendag) in september.
Er zijn tevens wijkgebonden activiteiten. Ook worden er door
de Regio Eindhoven van De Zonnebloem activiteiten georganiseerd
waar wij aan deel kunnen nemen.
KIENEN BIJ DE ZONNEBLOEM
Wij willen u graag uitnodigen voor onze kienavonden.
Deze worden gehouden in het Antoniushuis, in zaal ‘De Amstel’.
Op deze kienavonden is iedereen welkom, zowel jong als oud.

De avonden worden verzorgd door onze vrijwilligers en de opbrengst
van het kienen is bestemd voor ons Zonnebloemwerk, zodat we de
bijdrage van de gasten voor activiteiten zo laag mogelijk kunnen
houden.
Wilt u meer informatie over De Zonnebloem dan kunt u contact
opnemen met het onderstaand contactadres.
Contactadres:
Maasstraat 51
5626 BB Eindhoven
Tel. 040 - 262 36 57
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl
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De komende data voor 2014 zijn:
25 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het kienen begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
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Nieuwe vrijwilligersbibliotheek
Achtse Barrier?
Omdat het sluiten van het bibliotheekfiliaal aan de Ardèchelaan
per 1 maart 2014 door veel bewoners als ongewenst wordt gezien,
hebben een aantal vrijwilligers hun krachten gebundeld om
een nieuwe bibliotheekfunctie op te zetten die gerund wordt door
vrijwilligers.

De gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven ondersteunen
de vrijwilligers bij het starten van een bibliotheek die draait op
vrijwilligers. Op 26 november heeft er een verkennend gesprek
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente en
welzijnsorganisatie “Lumens in de buurt” om na te gaan welke
voorbereidingen er nodig zijn. Met de Bibliotheek Eindhoven is
inmiddels ook al contact gelegd over het overnemen van materialen
en boeken.
Op 13 februari organiseerde de gemeente een bewonersavond in
De Mortel voor alle leden van het bibliotheekfiliaal aan de
Ardechelaan en voor de bewoners(organisaties) van de
Achtse Barrier. Tijdens deze bijeenkomst was ook de Bibliotheek
Eindhoven aanwezig. Wij hebben daar als vrijwilligers een plan
van aanpak gepresenteerd en hopen in maart van start te kunnen
gaan, met als locatie De Mortel. Graag doen wij (Arthur Noordhoek
en Ine Bernards) hierbij een oproep voor meer vrijwilligers om ons te
ondersteunen, zodat we meerdere dagdelen open kunnen zijn.
U kunt zich opgeven via i.bernards@hotmail.com of ons voor meer
informatie bellen op tel. 06 14 65 39 73
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Een aantal vrijwilligers was aanwezig op de algemene
vrijwilligersavond van 30 oktober en/of ondersteunden de gemeente
Eindhoven bij het afnemen van de vragenlijsten op 30 oktober
en vrijdag 1 november in het bibliotheekfiliaal Achtse Barrier.
Uit deze vragenlijsten kwam de conclusie dat het sluiten van
het filiaal in onze wijk door de meeste mensen als ongewenst
wordt gezien en dat de Witte Dame te ver van deze wijk ligt.
Uit de enquête bleek dat 84% van de bezoekers alleen voor de
uitleen komt; dat er geen bezoekers alleen voor de sociale functie
komen; en dat 16% voor beide functies komt.
De leeshoek vindt men het belangrijkste element van de sociale
functie in de bibliotheek. Van de huidige bezoekers noemde
86% Wijkcentrum De Mortel als de beste alternatieve locatie.
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Stichting jeugdbelangen Acht

Zaterdag 22 februari Carnavals bingo voor groot en klein!!
Heb je zin in een spannende bingo avond in carnavals sfeer?
Als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit,
dan ben je welkom om 18.30 uur voor
een uurtje bingo spelen tot 19.30 uur.
Deze speciale bingo is niet met cijfers
maar met plaatjes.

Zondag 2 maart Kindercarnaval in het Dorpshuis. Entree gratis.
Aanvang van deze middag is ná de prijsuitreiking van de optocht.
Dan maken wij de dansvloer vrij voor de kinderen (geen ouders
en geen glas) en kan het Carnavalsgedruis beginnen voor de
kinderen!! En er is een optreden van CLOWN DUNNE DEUR.
Drive-in disco van Koen en Jordy zorgt voor passende muziek en
maakt er weer een gezellige boel van.
Maandag 3 maart in het Dorpshuis Entree gratis
Maandagmiddagcarnaval: "T IS WIR KREK AS VRUGER"
Een daverende carnavals maandagmiddag voor jong en oud.
Kledingthema: WIR KREK AS VRUGER!!
Den urste prijs en eeuwige roem is voor de skonst verklede!
Deze middag begint om 14.00 uur.
Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 1x snoep voor €5,00. (geldig
bij elke disco tot de grote schoolvakantie van 2014).
Drive-in disco van Koen en Jordy zorgt voor passende muziek en
maakt er weer een gezellige boel van.
Deelname is geheel op eigen risico
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Zit je in groep 5, 6, 7 of 8?
Dan staat het bingospel voor je klaar om 19.45 uur, we spelen
dan tot 21.00 uur. Geef je op voor deze gezellige avond in het
Dorpshuis op zaterdag 22 februari. Iedereen krijgt één speelkaart.
Er zijn verschillende prijzen te winnen.
Meld je aan via het e-mailadres: marliesvanderheijden@chello.nl
Vermeld je naam en groep. Aanmelden voor 20 februari .
De betaling van € 2,- kan in het Dorpshuis.
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Stichting jeugdbelangen Acht
(vervolg)
Zaterdag 15 maart Magische avond
Van 19.00 tot 21.00 uur zal er voor de kinderen van groep
4 t/m 8 van de basisschool in het dorpshuis een magiër op
bezoek komen. De magiër neemt de kinderen mee in de
spannende en onbekende wereld van de magie.
Het dorpshuis wordt daarom omgetoverd in een mysterieuze
ruimte. Bij verschillende kraampjes in het dorpshuis laat hij
samen met een aantal assistenten onbegrijpelijke trucjes zien.
Misschien ken je zelf ook wel een tover trucje en kun je dit laten
zien of aan de andere kinderen leren.
Ben je al wat nieuwsgierig naar het onbekende, meld je dan aan
voor 10 maart bij marliesvanderheijden@chello.nl
Entree € 2,50.
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Zaterdag 22 maart 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 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.

Volgende disco op17 mei.
Deelname is altijd op eigen risico. Volg ons ook op facebook.
Info op onze website www.sjbacht.nl

ATAGI

Schilder- en
klusbedrijf

K UNSTSCHILDERES
S CHILDEREN IN OPDRACHT

Beslan Yandarbiev
TRIES

VAN DER

M EULEN-PROVILY

WWW .FACEBOOK.COM/TRIESPROVILY

tel: 06 - 20 09 26 71
beslan100@hotmail.nl

A CHTSELOOP 5

040 2623205
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Samen het leven omarmen
in het Antonius
Het Antonius is een zorgcentrum voor ouderen aan de
Amstelstraat in Acht. Maar het Antonius wil meer zijn
dan dat. Het wil daadwerkelijk en actief deel uitmaken van de
leefgemeenschap in dit kerkdorp. Enerzijds door zelf te participeren
in de activiteiten en evenementen die in Acht worden georganiseerd.
Anderzijds door zijn deuren te openen voor bewoners van Acht die
willen deelnemen aan activiteiten of evenementen die het binnen zijn
muren opzet.

Welkom
Natuurlijk zijn er van oudsher al evenementen waarop de
gemeenschap uit Acht en de bewoners van het Antonius elkaar
kunnen ontmoeten. Zoals de wekelijkse bridgeavond op donderdag
en het optreden van de Drumfanfare Acht op wat vroeger
“Koninginnedag” heette. De Drumfanfare bracht zijn aubade voor
de bewoners en genoot daarna op het terras achter het huis van
een lekkere kop koffie of thee. En kort daarna werd de tuin bevolkt
door tientallen jeu-de-boulesspelers. Dat zijn tradities die het Antonius
graag wil behouden. Maar het wil meer van dergelijke momenten.
Meer momenten waarop bewoners van het Antonius en inwoners van
Acht “samen het leven omarmen”. Daarom wil het Antonius graag
duidelijk maken, dat de inwoners van Acht van harte welkom zijn in
het Antonius.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld – als ze zich daarvoor hebben aangemeld
– dagelijks gebruik maken van een warme maaltijd die omstreeks
12.00 uur in de grote zaal (de Amstel) wordt geserveerd.
De grote zaal is ook beschikbaar voor ontmoeting en ontspanning.
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Merkbelofte
“Samen het leven omarmen” is niet zo maar een loze kreet.
Het is de merkbelofte waarmee het Antonius (onderdeel van de
Zorggroep Sint Maarten) zich in Acht profileert. Bewoners,
medewerkers en vrijwilligers zien in het Antonius een woon-, leef- en
werkgemeenschap waarin het voor ieder van hen goed toeven is.
Mooie en waardevolle momenten worden met elkaar gedeeld,
waardoor het plezier en de vreugde daarover alleen maar groter
wordt. Maar ook droevige en pijnlijke gebeurtenissen worden
samen beleefd, waardoor het verdriet daarover draaglijker wordt.
Zo omarmen zij samen het leven in het Antonius. Dat is ook wat
het Antonius wil uitdragen; dat is zijn merkbelofte. En van daaruit wil
het Antonius dan ook deel uitmaken van de leefgemeenschap 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

Samen het leven omarmen
in het Antonius
(vervolg)

Het Antonius huis opent ook zijn deuren op tal van andere momenten.
Een overzicht:
 op maandagavond vanaf 19.00 uur een spelletjesavond;
 op woensdagmiddag vanaf 14.30 uur een activiteitenprogramma;
 op donderdagmiddag vanaf 14.30 uur jeu-de-boules;
 op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur een kaart- en spelmiddag;
 op vrijdagavond vanaf 18.30 uur zingen of “discotheek”.
En er staat in de grote zaal ook nog een prachtig biljart terwijl vorig
jaar in de tuin achter het huis een officiële jeu-de-boulesbaan is
aangelegd. Kortom: voor elk wat wils.

Uitnodiging
Misschien wordt het ook mogelijk het Antonius te betrekken in
activiteiten/evenementen die door andere organisaties in Acht
worden opgezet. Zoals bijvoorbeeld verschillende activiteiten van
de Stichting Jeugdbelangen waarvoor de tuin rondom het huis zich
uitstekend leent. Nader overleg kan hier wellicht invulling aan geven.
Maar dit alles maakt duidelijk, dat het Antonius de inwoners van Acht
graag uitnodigt om samen het leven te omarmen. Dat biedt zowel de
bewoners van het Antonius als de inwoners van Acht veel
ontspanning en plezier.

Dorien van Kemenade,
Zorgmanager
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In de wekelijkse Nieuwsbrief van het Antonius – die ook
op “Acht Digitaal” (www.acht.nl) wordt gepubliceerd – staan
daarnaast regelmatig muzikale evenementen of filmvoorstellingen
vermeld die onderdeel uitmaken van het activiteitenprogramma
op maandag of woensdag (middag/-avond).
Bij al deze activiteiten/evenementen zijn bewoners van Acht
van harte welkom.
De toegang en een kop koffie of thee zijn gratis (al wordt een
vrijwillige bijdrage wel op prijs gesteld); voor een glas frisdrank wordt
€ 0,75 gevraagd en een alcoholisch drankje kost € 1,50.
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Carnavalsoptocht
De Carnavalsoptocht op Acht gaat door, en wel op zondag 2 maart
om 13:08 uur.
Inschrijven voor de volgende categorieën kan via
krachtopacht@outlook.com:






Wagens (€ 10,-- inschrijfgeld)
Loopgroep volwassen (€ 5,-- inschrijfgeld)
Individueel volwassenen (€ 2,50 inschrijfgeld)
Loopgroepen kinderen (Gratis)
Individueel kinderen (Gratis)

De route van de optocht is te vinden op de website van Acht en
op facebook.acht.nl.
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Wij zien de carnavalsoptocht als een verbindend element van onze
gemeenschap en willen mensen dan ook oproepen om een actualiteit
uit het dorp te gebruiken als thema. Het is natuurlijk ook een mooie
gelegenheid om je vereniging te presenteren, een oproep te doen of
de aandacht op een onderwerp te vestigen.

Maar gebruik vooral jullie creativiteit!
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Interview Kracht op Acht
Wie zijn Kracht op Acht en wat doet
Kracht op Acht ?
Daar waren we als redactie heel nieuwsgierig
naar en zo werd er een afspraak geregeld.
Drie van de vijf enthousiaste jonge achtenaren
meldden zich voor het interview.
Yvette van der Schoot, Rob Verkooijen en Martien Teurlincx (zie foto).
Will Brands en Frencis van den Nieuwenhof, ontbreken op de foto.
Hoe is Kracht op Acht ontstaan?
Martien: ”Na de kermis kwam een gemengd gezelschap nog een
borrel pakken. Er ontstond een gesprek over waarom jongeren weer
terug kwamen naar Acht, nadat zij enige tijd buiten Acht hadden
gewoond. Wat is de kracht van Acht? Een aantal kreten kwamen
voorbij: goed, veilig, geborgen, het dorpse gevoel. Daar wilden we
wat mee gaan doen, iets voor het nageslacht. Dit gevoel waarborgen
en versterken!!!”

Wat is er al bereikt en wat zijn de toekomstplannen?
Rob: “We hebben een facebook-pagina aangemaakt voor Acht.
FACEBOOK.ACHT.NL “.
“We hebben al bijna 600 likes, maar we kunnen er veel meer
gebruiken. Iedereen die iets heeft te melden over Acht voor
de Achtenaren is van harte welkom om iets in te sturen”.
Yvette:” en de carnavalsoptocht (daarover zo meer)! Dat is eigenlijk
maar een klein onderdeel. We hebben het gehad over een kroeg
in het centrum van dorp, of weer een supermarkt. In ieder geval
een sociale ontmoetingsplek waarmee meer samenhang verkregen
kan worden.”
Plannen zat, maar wat is er al min of meer gerealiseerd?
Er zijn voorbereidingen voor een dorpsquiz. Deze quiz wordt in het
najaar georganiseerd. Teams kunnen zich t.z.t. opgeven.
Rond 19.00 uur kan ieder team dan een boekwerk met zo’n honderd
vragen ophalen. Om 23.30 uur moet dit weer ingeleverd worden.
Twee weken later is dan de uitslag met een feestavond. Maar denk
niet dat je vanuit je luie stoel de antwoorden kunt invullen. Iedereen
zal de straat op moeten en op die manier ontmoet je weer andere
Achtenaren. En let goed op bij de carnavalsoptocht!
Wie weet wordt er een vraag over gesteld!!

Daarnaast zijn we bezig om alle verenigingen en stichtingen in Acht te
inventariseren. Uiteindelijk willen we iedereen aanschrijven en met
elkaar in contact brengen om te kijken hoe men elkaar kan
ondersteunen. Wij willen niet alles zelf organiseren maar kunnen een
verbindende/adviserende factor zijn.
Ook willen we nog een evenementen-kalender maken voor Acht.
Een 1ste inventarisatie heeft plaatsgevonden, maar als iemand nog
een evenement op de kalender wil hebben, horen we het graag!
En natuurlijk de carnavalsoptocht.
De organisatie daarvan hebben we als eerste opgepakt.
En ja… Hij gaat door op zondag 2 maart om 13.08 uur.
Tijdens de kerstmarkt is hier heel enthousiast op gereageerd!
Er waren meteen sponsors. Die kunnen we trouwens nog steeds goed
gebruiken!! Voor meer informatie over de carnavalsoptocht zie elders
in het dorpsblad (pag.nr. 21).
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We zijn bereikbaar via ons emailadres: krachtopacht@outlook.com,
via de facebookpagina maar natuurlijk ook gewoon aanspreekbaar in
de straten van Acht!
Iedereen die nog ideeën en/of initiatieven heeft is van harte welkom
om contact met ons op te nemen.
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Basisschool St. Antonius Abt
en Dikkie & Dik peutergroep Acht
Carnaval
Ook dit jaar wordt er weer een carnavalsoptocht georganiseerd door
de school. De kinderen van Dikkie & Dik peutergroep Acht en de
groepen 1 tot en met 5 van de basisschool zullen u weer verrassen
met een feestelijke optocht. De groepen 6, 7 en 8 zorgen voor
carnavaleske muziek langs de kant.
Vrijdagochtend (28 februari) vertrekt de optocht om 9.00 uur vanaf het
schoolplein. De route gaat verder via de Zaanstraat, Alblasstraat,
Maasstraat, IJsselstraat, Lekstraat, Amstelstraat, Lingestraat, om
vervolgens via de Lekstraat, IJsselstraat, Maasstraat weer naar op het
schoolplein te eindigen.
U bent van harte uitgenodigd om naar onze verklede kinderen en
versierde bolderkarren te komen kijken. Iedereen is welkom!
Wij wensen u een feestelijke, swingende carnaval.
Alaaf Alaaf Alaaf!

De Kerstmarkt op de basisschool was een groot
succes!
In de vorige “Kijk op Acht” deden wij een oproep om
naar onze kerstmarkt te komen.
Dat is gelukt kunnen wij wel zeggen! De opkomst en de belangstelling
waren groot. Mede dankzij de goede verkoop kunnen wij een
geweldig bedrag aan
het weeshuis in India
doneren.
De totale opbrengst is
€ 2400,00 en zal
persoonlijk door
Peter van de Moesdijk
worden overhandigd,
met dank aan iedereen
die zich hiervoor
ingezet heeft.

25

Spilcentrum Acht
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Spilcentrum Acht

Appelbomen
Door een mooi ouderinitiatief hebben we op ons
schoolplein 4 appelbomen geplant: één voor groep 4,
één voor groep 5, één voor groep 6 en
één voor groep 7.
Het is de bedoeling, dat de kinderen goed voor deze
bomen blijven zorgen, zodat ze straks ook van de
opbrengst (de appels) kunnen genieten.

Carnaval
Op 28 februari vieren we ’s morgens Carnaval.
Dit jaar zal dat weer met een optocht zijn. Het is natuurlijk heel erg
leuk voor de kinderen wanneer er langs de route belangstellenden
staan. Ik wil u daar bij deze al van harte voor uitnodigen!!
Nieuwe kleuters.
Heeft u kinderen, die in
het nieuwe schooljaar
4 jaar worden?
Dan vinden wij het fijn
wanneer u uw kind zo
spoedig mogelijk
opgeeft voor de
basisschool. Wij
kunnen dan een goede
planning maken voor
het nieuwe schooljaar.
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Voorleesontbijt
Op 22 januari was het voorleesontbijt.
Dit schooljaar werden wij verrast door
een wel heel speciale voorlezer.
Dhr. Rob van Gijzel, de burgemeester
van Eindhoven, kwam voor de kinderen
uit de groepen 1 t/m 4 voorlezen….een
wel heel bijzondere en leuke ervaring !!

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
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Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Ik neem graag deze zorg uit uw handen. Tevens doe ik een fiscale check op
uw situatie en geef ik u tips voor 2014.

Vink Fiscaal Advies
telefoon: 06-55773168

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

Boerenbruiloft 2014
Acht laat je zien en ga mee naar de “grote”stad
Dinsdag 04-03:
Is het weer boerenbruiloft met een heus Achts Bruidspaar
Wie:
Tinus Bos en Lieske d’un Hop Zie FOTO

Vertrek:
om 10:30 uur vanaf centrum Acht, dat is zowat tegen
de Achtse kerk
Kleding:
Op zijn boers of wat erop lijkt.
Niet iedereen zal natuurlijk een echt boerenoutfit hebben.
Vervoer:
Op echte onvervalste boeren karren met robuuste
mooie knollen ervoor.

Bruiloft:
In de grote stad met
echt muzikanten.
Geweldig toch!
Thuiskomst Acht:
In het dorpshuis
nagenieten met heerlijke
krentenbrood
Aanmelden:
Niet nodig
Acht laat je zien en ga mee.
Groet Een Achtenaar
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Tussenstop:
Tussen Acht en de grote
stad, een erwtensoep
stop op terrein van de
Grote Beek
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Meer informatie: kijk op www.hartvooracht.nl
U kunt ons ook mailen: info@hartvooracht.nl
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Reanimeren KUN JE OOK ZELF
De cursus reanimeren redt levens. In ons land krijgen elke dag zo’n
300 mensen een hartstilstand. Ongeveer 70% van hen wordt thuis
getroffen. De Hartstichting wil van Nederland een zes minuten zone
maken. Dit bestrijkt een gebied waar het mogelijk is om binnen
6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een
hartstilstand. De beste aanpak is: onmiddellijk 112 bellen, reanimeren
en defibrilleren. Zo kan de overlevingskans 25 % worden. Dat iemand
met een hartstilstand naast je neer valt en jij niet bij machte bent iets
te doen: je moet er niet aandenken!!
Maar hoe weet je als leek eigenlijk wanneer iemand een hartstilstand
heeft?
Moet je mond op mond beademing oefenen? Op naar een
cursusreanimatie dus.
Hier op Acht is dit mogelijk. Stichting Hart voor Acht regelt het voor u.
Na het bellen naar 112 voor melding van een hartstilstand hebben
ambulances 8 tot 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen.
Dus hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe beter. Meld je aan.
Leeftijd is niet zo belangrijk.
GEWOON DOEN!!
Met vrienden, in clubverband of gezinnen. DOEN!!
Wij helpen jullie er graag bij.
Stichting Hart voor Acht wil van Acht een 6 minuten zone maken.
Wij zijn hard op weg om ons doel te bereiken, maar we zijn er nog niet
helemaal. Onlangs hebben wij de beschikking gekregen over
AED nummer 8. Deze AED is geschonken door Van der Meer
Dakbedekkingen. Een eerder gedoneerde AED is inmiddels
opgehangen in de Roompot.
Nummer 8 wordt geplaatst in Acht Zuid. Hiermede wordt Acht de
meest hartveilige wijk van Eindhoven en de wijde omgeving. Met 170
vrijwilligers hebben wij per inwoner de beste dekking met AED’s.
Hier zijn wij apetrots op. Dank aan alle sponsoren, vrienden van onze
Stichting en vooral aan alle vrijwilligers.
Word lid van: Vrienden van Hart voor Acht. Deze vrienden doneren
jaarlijks een vast bedrag aan onze Stichting. Gewoon doen.
Namens het bestuur, Ruud van Nistelrode.
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Pyxis
praktijk voor remedial teaching

In augustus 2011 ben ik met veel enthousiasme gestart met mijn
eigen praktijk voor remedial teaching in de wijk Blixembosch.
Ouders zien graag dat hun kind(eren) met plezier naar school gaan
en zich daar in alle opzichten goed ontwikkelen. Maar het komt voor
dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan je als ouders
verwacht en gehoopt had…
Het lukt dan niet, ondanks alle inspanningen, om op “koers te blijven”
met de leerstof op school. Het is dan niet vreemd dat uw kind niet
meer met evenveel plezier naar school gaat als voorheen. Remedial
teaching kan dan een oplossing zijn. Remedial teaching is het geven
van professionele pedagogisch- didactische hulp. Deze hulp is op
individuele basis, op maat gesneden en afgestemd op de behoeften
van het kind.

Deze hulp wordt door RT praktijk Pyxis zowel op locatie als in de
eigen praktijk gegeven. Neem gerust eens vrijblijvend een kijkje op de
website www.rt-praktijkpyxis.nl en/of maak
vrijblijvend een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.
Vriendelijke groetjes,
Joyce Deeben
RT-praktijk Pyxis
Koningskinderen 37
06 12 66 02 81
info@rt-praktijkpyxis.nl
www.rt-praktijkpyxis.nl
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Ik begeleid kinderen van de basisschool met leer en
ontwikkelingsproblemen én leerlingen op het voortgezet onderwijs
met het plannen, organiseren en efficiënt leren van het huiswerk.
Dit kunnen kinderen zijn met of zonder diagnose voor bijvoorbeeld ad
(h)d, dyslexie, dyscalculie etc. Het kind met zijn/haar mogelijkheden,
talenten, passies en vragen staat in de begeleiding centraal. Een
belangrijk streven is om kinderen weer plezier in leren terug te geven,
vertrouwen op eigen kunnen en “meester” te maken van hun eigen
leerproces.
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Biljarten
Donderdagavond; Dorpshuis Acht
Elk donderdag is de biljartvereniging actief voor weer een gezellig
potje biljarten. Naast biljarten wordt er door verschillende leden ook
nog gezellig gekaart.
Als vereniging zijn we op zoek naar enkele nieuwe leden.
We spelen een onderlinge competitie. 1 Wedstrijd is 20 caramboles.
We spelen geen externe wedstrijden en doen niet mee aan externe
competities. Als U denkt, ik kan niet zo goed biljarten, kan ik u
vertellen dat de huidige gemiddelden binnen onze club van
0.7 tot 2.5 gaat.
M.a.w. 0.7 "moet" er 14 spelen en de 2.5 moet er 45 in 20 beurten. Zo
gebeurt het vaak dat de lagere wint van de hogere ingedeelde.
Maar het gaat om de gezelligheid.
Als je een avond niet kunt, geen probleem, even afmelden.
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Lijkt het je iets?
Gewoon even aanlopen op de donderdagavond om ± 20.00 uur.
Mocht je door het aanbod van nieuwe leden in een file terecht komen
in Acht, bedenk dan dat ook deze zal oplossen.
Biljartvereniging Dorpshuis
Wil je info of heb je vragen: Nico van der Heijden
Tel: 040 - 262 37 18 of n.vanderheijden53@chello.nl

36

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

Kerk op Acht…
Hij staat daar midden in het dorp…de kerk op Acht.
Prominent aanwezig, velen van u passeren er elke dag.
Er worden mensen binnengedragen, op de arm om
gedoopt te worden, op een baar om afscheid van
te nemen. Feestelijk geklede kinderen gaan er binnen, om hun
Eerste Communie te doen. Een feestelijke stoet in de verte, een
bruidspaar komt haar trouw beloven.
Er komen mensen elke week samen om te bidden, te zingen en te
luisteren. Te worden bemoedigd en elkaar te bemoedigen.
De kerk op Acht…het is een plek waar ieder van u iets mee heeft.
Voor de belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, droevig of
vreugdevol. Het bijwonen van de zondagse mis, een kaarsje opsteken
bij Maria, of zomaar even mijmeren in stilte. De gesprekken aan de
kerkdeur of in de kerkzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.

Jezus trok rond in Galilea, in Israël. Hij vertelde er verhalen over
gerechtigheid en vrede, over vergeving en nabijheid. Hij had een
luisterend oor voor de mensen die het moeilijk hadden, hij bezocht
zieken en eenzamen. Hij ging naar zondaars en mensen die het niet
zo nauw namen om hen soms vermanend, maar ook bemoedigend
toe te spreken.
Zo willen wij met u kerk op Acht zijn. Een gemeenschap zijn rond
Jezus Christus. Luisterend, vertellend, bemoedigend. In de kerk, op
straat, bij u thuis.
Namens het pastoraal team,

Marjelein Verhoeven
reacties: mverhoeven@petrus-ehv.nl
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De kerk op Acht maakt alweer enkele jaren deel uit van de parochie
St. Petrus’ Stoel. De pastoor woont bij de St. Petruskerk, ver weg aan
de Kloosterdreef. De andere pastorale werkers houden daar hun
kantoor.
Ver weg zo lijkt het, en zo voelt het wellicht ook. Maar het pastoraal
team van uw parochie zoekt nabijheid. Wil heel graag een luisterend
oor zijn, een steunende schouder. We zijn niet meer vastgeklonken
aan de kerk, maar meer geworden als Jezus.
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SPULLENBEURS

Scouting Dr. Albert Schweitzer
Zondag 16 Maart 2014 van 12.00 tot 16.00 uur.
Bij onze blokhut aan de Mispelhoefstraat 126

Onze spullenbeurs was vorig jaar een enorm succes.
Niet in de laatste plaats door het grote aantal spulletjes dat door de
Achtse bewoners ter beschikking werd gesteld. Onze hartelijke dank
daarvoor. Onze enthousiaste vrijwilligers gaan ook dit jaar weer
spulletjes ophalen.
Op vrijdag 14 maart tussen 18.00 en 21.00 uur in Acht Noord.
Op zaterdag 15 maart tussen 10.00 en 17.00 uur in Acht Zuid.

Dus beste mensen: Doe mee, steun de
kinderen van onze scoutingvereniging,
lever uw spulletjes in en kom op 16
maart tussen 12.00 en 16.00 uur eens
kijken of er iets van uw gading bij is op
ons scoutingterrein aan
de Mispelhoefstraat 126.

Meer informatie
Bel of mail contactpersoon
Ian Reijnders (mailen heeft de
voorkeur):
blokhut@scoutingalbertschweitzer.nl
U kunt hem ook bereiken op
tel. 06 55 382 182
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Voor het inzamelen vragen wij u om alléén spullen mee te geven
die nog voor anderen bruikbaar zijn. Spullen die uzelf niet meer
mooi vindt 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
voor o.a. de zomerkampen van onze jeugdleden.
En als we na afloop het afval moeten afvoeren is dat voor ons een
kostbare zaak.
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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: NL56ABNA089.45.90.200
rijschool-acht@live.nl

Oranje Jeu de Boules festijn
Op zaterdag 26 april a.s. wordt voor de
vijfentwintigste keer het Oranje Jeu de
Boules festijn georganiseerd en dan denk je
wel eens, waar blijft de tijd.
In 1989 had Gerrit Arts het idee geopperd een Jeu de Boule toernooi
te gaan organiseren en zijn gedachten hierin was dit op
Koninginnedag te doen, want dat leek hem een leuk en uitdagend
idee.
Samen met Tiny van Gestel en vrijwilligers gingen zij van start en
bedachten de naam het Oranje Jeu de Boule festijn Op Acht.
In 1998 ging Gerrit verhuizen en de scepter werd overdragen aan
Nico van der Heijden. Samen met zijn familie gaven zij een vervolg
en verdere invulling aan dit festijn. Langzaam zag je ook dat inwoners
van Acht, zowel jong als op leeftijd interesse kregen om aan dit festijn
deel te nemen en dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, om zo de
sport Jeu de Boule te promoten maar zeker te beoefenen.

Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar alle sponsors die dit festijn
in het verleden hebben ondersteund en natuurlijk hopen wij dat die
steun ook in de toekomst wordt voortgezet. Onze dank gaat natuurlijk
ook uit naar alle deelnemers die elk jaar weer present waren om met
elkaar een sportieve invulling te geven op deze dag.
Want laten wij eerlijk zijn, zonder hen zou dit festijn nooit hebben
plaats gevonden.
De eerste aanzet is weer gegeven om dit jaar er iets speciaals van te
maken, zodat wij hopen dat u kunt terugblikken op een geslaagde,
gezellige Koningsdag 2014.
Jaarlijks vragen wij u om zich vooraf aan te melden, dit om een indruk
te krijgen met hoevelen u komt, zodat wij hierop voorbereid zijn. In de
volgende uitgave van Kijk op Acht worden verdere mededelingen
gedaan.
Namens Oranje Jeu de Boules Festijn Acht.
Nico van der Heijden
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Elk jaar weer is het een uitdaging om deze dag een leuke en sportieve
invulling te kunnen en mogen geven. Dit alles is in grote lijnen alleen
mogelijk met ondersteuning van onze sponsors, die dit geheel een
warm hart toe dragen. Zonder hen zou het een ondoenlijke zaak zijn
om hier continuïteit aan te kunnen en mogen geven.
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Februari
14 Uitgave Kijk op Acht nr. 1
20
22
24
27
28

Gft afval
SJB carnavals bingo
Oud paper
Restafval
School Carnavalsoptocht

Maart
2 Achtse Carnavals optocht
2

Carnavalsbal in Hof van
Brabant
2 SJB Carnaval in het
Dorpshuis
3 SJB Carnaval in het
Dorpshuis
4 Boerenbruiloft
6 Gft afval
10 Oud papier

Maart (vervolg)
10
13
16
20
22
24
25

Oud papier
Restafval
Spullenbeurs (scouting)
Gft afval
SJB kinderdisco
Oud papier
Sluitingsdatum kopij
Kijk op Acht
27 Restafval

April
3
7
10
11
17
19

Gft afval
Oud papier
Restafval
Uitgave Kijk op Acht nr. 2
Gft afval
Oud papier

Oplage:
circa 1670 stuks
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, IJsselstraat 12,
5626 BL Eindhoven.
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: 25 maart voor 18.00 uur
Kijk op Acht verschijnt weer op 11 april
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 NL66ABNA0601510631Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift
Kijk op Acht
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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.
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