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Dorpskwis 
 

Open tuindag 
 

Fotoboek Acht 
 

Voedselcollectief 
 

Expositie in Dorpshuis 
 

1e Koningsdag 
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Van de redactie 
 
 
Dag winter 

 
Met een beetje fantasie voelt het in onze tuinen al zomers aan. Het 
lijkt warempel wel of we de winter overgeslagen hebben dit jaar. De 
sneeuwklokjes zijn er helemaal door van slag geraakt en de narcissen 
zijn al ruim voor Pasen uitgebloeid.  
 
Het lijkt erop dat de wereldwijd verwachte klimaatverandering in 
februari al bij ons in Acht is begonnen. Natuurlijk wilden we weten 
waardoor dat veroorzaakt zou kunnen zijn. Zou het gekomen zijn  
door de verhitte debatten bij de verkiezingen voor de Dorpsraad?  
Of door de energie en het enthousiasme van een aantal 
dorpsgenoten voor het terugkrijgen van het echte, gekwalificeerde 
adviesrecht? Daar kregen ze het vast heel warm van in het 
gemeentehuis! Dus hebben ze daar de ramen opengezet waardoor 
de warmte naar onze tuinen is gewaaid. Vinden we niet erg,  
zet u daar in Eindhoven gerust nog eens een raampje open als  
u ’t te warm krijgt van onze Achtse aspiraties….. 
 
De vroege voorjaarswarmte kan natuurlijk ook van boven  
gekomen zijn. Als cadeautje van een hoger ‘iets’ of gewoon  
van de warme vliegtuigmotoren die steeds vaker en steeds  
dichterbij langs komen (nog even en de kerktoren moet verlaagd 
worden).  
 
Of zou de temperatuurstijging gekomen zijn door alle geslaagde en 
hartverwarmende initiatieven van de afgelopen maanden? 
Bijvoorbeeld door de geslaagde carnavalsactiviteiten waar menigeen 
het warm van kreeg? Hoe dan ook: we hadden een prachtige 
voorjaars-winter en we wensen u natuurlijk ook een mooi echt 
voorjaar toe.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 20 juni.  

Kopij daarvoor is welkom tot 3 juni.  

 

redactie@kijkopacht.nl 
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Achtse Revue 
 
 

“Café Knol”, nieuwe voorstelling Achtse Revue 
Iedere woensdagavond wordt er sinds enkele weken door de Achtse 
Revue druk gerepeteerd voor de nieuwe voorstelling “Café Knol”.  
Ook dit jaar is de regie in handen van Janneke van Houwaard. 
 
De uitvoeringsdata kunt u alvast in uw agenda noteren. 
Zaterdagavond 1 november is de première, gevolgd door een 
middagvoorstelling op zondag 2 november.  
Vrijdagavond 7 november gaan de deuren van het café wederom 
open. Op zaterdag 8 november is de sponsoravond en we sluiten  
de reeks af op zondagmiddag 9 november 2014. 
 
Dit jaar schitteren 13 van onze spelers op de bühne van het 
dorpshuis. Waaronder een aantal gezichten die u in 2013 heeft 
moeten missen, zoals Corry van Kemenade, Marleen v Heugten  
en Lobke Sanders-Guelen.  
 
Onze spelers zullen u meenemen naar de hilarische gebeurtenissen 
in Café Knol. Hilarisch voor u, maar voor de personages… 
In een volgende editie van het dorpsblad informeren wij u graag 
verder. 
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 Dorpskwis: Had je ged8! 
 
 In het najaar van 2014 kunnen we een nieuwe 
activiteit toevoegen aan het Achtse dorpsleven: 
de eerste editie van de Achtse Dorpskwis:  
Had je ged8! 
De kwis zal plaatsvinden op 27 september,  
de prijsuitreiking op 11 oktober.  

In veel omringende dorpen en kleine gemeenten wordt de kwis al 
enkele jaren georganiseerd, met groot succes! 
Wij zijn dan ook ontzettend blij dat er dit jaar ook de Achtse Dorpskwis 
komen gaat! De kwis is voor jong en oud en bevat moeilijke en 
makkelijke vragen, opdrachten voor binnen en ook voor buiten.  
 
De kwis gaat niet alleen over Acht, maar speelt zich wel af in Acht. 
Verschillende teams gaan met elkaar de strijd aan bij het 
beantwoorden van meer dan 100 vragen. Een vereiste voor de kwis is 
dat de teamcaptain van elk team uit Acht komt en zijn team aanvult 
met minimaal 6 en maximaal 12 personen.  
 
De opzet van de kwis 
Op de kwisavond komt de captain van elk team om klokslag  
19.00 uur naar het dorpshuis om de kwis op te halen.  
De overige teamleden hebben zich dan al op één adres bij iemand 
thuis verzameld. Op deze avond gaat het hele team aan de slag met 
de vragen.  
Door de grote diversiteit aan vragen en opdrachten is het slim om je 
team zo samen te stellen dat er verschillende generaties aan kennis 
bij elkaar zitten op de kwisavond. Onze tip is dan ook om je team slim 
samen te stellen.  
De kwis bestaat uit 11 rubrieken met 10 vragen in elke rubriek.  
De verschillende rubrieken zijn: Sport en spel; Entertainment; Op pad 
op Acht; Culinair; Politiek en maatschappij; Pikant en erotiek; Je moet 
het maar weten; Ons Acht; Wat gebeurde er het afgelopen jaar;  
Van 1-12 (kinderen) en tot slot sponsorvragen.  
Om klokslag 23.00 uur dezelfde avond wordt de kwis weer ingeleverd 
bij het Dorpshuis met alle toebehoren! 
Twee weken later maken we er dan een gezellige avond van in het 
dorpshuis, waar de uitslag bekend gemaakt zal worden.  
 
Inschrijven voor de Dorpskwis kan nu al via 
krachtopacht@outlook.com. Je ontvangt van ons dan het 
inschrijfformulier. De teams die die het volledig ingevulde 
inschrijfformulier vóór 30 april insturen, krijgen een extra tip!!!!  

 

 

mailto:krachtopacht@outlook.com
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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 

KUNSTSCHILDERES  
 

SCHILDEREN IN OPDRACHT  
 
 
 

TRIES VAN DER MEULEN-PROVILY 

 
WWW.FACEBOOK.COM/TRIESPROVILY 

 
 
 
 

ACHTSELOOP 5               040 2623205 

http://www.htraamdecoratie.nl
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Uitslag verkiezingen Dorpsraad 
 

Beste Achtenaren, 
  
Wij (Fia, Remco, Joop, Rick en Ad) zijn door u gekozen als de nieuwe 
Dorpsraad van Acht. 
Wij willen jullie niet alleen bedanken voor de massale opkomst op  
19 maart, maar we willen jullie ook laten weten hoe we de komende 
tijd verder gaan. 
 
Inmiddels heeft er op 24 maart een aftrap van onze activiteiten 
plaatsgevonden middels een eerste vergadering met 
vertegenwoordigers van het bestuur van Achtse Belangen, die ons 
enig historisch besef hebben bijgebracht. Als u dit leest heeft er 
waarschijnlijk al een soortgelijke vergadering plaatsgevonden met 
leden van de oude, vorig jaar afgetreden, Dorpsraad. 
 
Na het terugkijken zullen we de blik vooral vooruit richten.  
Dit gaan we doen middels contacten met vertegenwoordigers van 
(enkele) Achtse verenigingen. Ook is het de ambitie om met andere 
wijkverenigingen te praten en met vertegenwoordigers van  
gemeente en politiek. Dit alles moet eind mei leiden tot  
een visie voor een nieuwe aanpak van de nieuwe Dorpsraad  
(Nieuw, maar met behoud van de goede oude elementen). 
 
Als alles volgens planning verloopt dan kunt u in juni een eerste 
openbare Dorpsraad vergadering verwachten, waarin wij onze 
plannen aan de Achtse gemeenschap zullen presenteren. 
  
Met 
vriendelijke 
groet, 
 
Vlnr: 
Joop, Ad,  
Fia, Remco en 
Rick  
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Expositie Ramon de Vries (1993) 
“maskers wereldwijd” 

 
Op 14 en 15 juni zullen er werken van mij te zien zijn in het  
Dorpshuis van Acht. Ik werk bij Kunst & Ko in Eindhoven.  
Toen ik heel klein was wist ik al dat ik kunstenaar wilde worden. 
Daarom ben ik ook stage gaan lopen bij Kunst & Ko en ben daar na 
het speciaal onderwijs voor vast gaan werken. 
 
Ik haal mijn inspiratie uit andere culturen waarbij vooral de  
Oost-Aziatische en Afrikaanse bevolking mij boeit. Andere inspiratie 
komt van de verre reizen die ik heb gemaakt. De bijzondere dingen 
die ik daar gezien heb (en ik vind véél bijzonder), heb ik als een film in 
mijn hoofd opgeslagen en gebruik die film dan weer bij het maken van 
kunstwerken. In het bijzonder de Surinaamse indianen en  
de manier waarop zij met de natuur leven vind ik heel bijzonder. 
Misschien komt dat wel omdat ik zelf voor een groot deel 
indianenbloed heb. 
 
Toen ik vorig jaar in Parijs in een museum was heb ik daar een mooi 
masker gezien. Hier is mijn expositie “maskers wereldwijd” uit 
ontstaan. Naast deze panelen zullen er ook nog de nodige andere 
werken te zien zijn: schilderijen, textiel, keramiek en nog meer. 
 
De expositie is in het Dorpshuis te zien op: 

 Zaterdag 14 juni, van 12.00 tot 17.30 uur 
 Zondag 15 juni, van 11.30 tot 16.30 uur  
 

Het is nog ver weg, dus noteer het in de agenda. 
Graag tot ziens op 14 of 15 juni. 
 
 
 
 
 
 
Ramon de Vries 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
 
 
 

Paas knutselen en paaseieren zoeken zaterdag 19 april 
 
Knutselen voor Pasen 
Heb je zin om iets leuks voor Pasen te knutselen? 
Zit je in groep 4 t/m 8? 
Dan kun je meedoen, we knutselen van 14.30 tot 15.30 uur in het 
Antonius (bejaardenhuis) aan de Amstelstraat. 
Inschrijven voor deze gezellige middag kan tot 15 april via 
marliesvanderheijden@chello.nl 
Vermeld je naam en in welke groep je zit. 
De kinderen die meedoen aan het knutselen betalen € 2,00 in het 
Antonius. 
 
Aansluitend is het paaseieren zoeken. 
Dit is voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen uit 
groep 1 en 2. We verzamelen bij de hoofdingang van het Antonius 
aan de Amstelstraat om 15.45 uur. 
Hier komt de paashaas jullie ophalen en gaan we 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. De kinderen 
die paaseieren willen zoeken betalen bij de hoofdingang van het 
Antonius € 1,50 (graag gepast betalen). Opgeven met naam en groep 
via e-mail marliesvanderheijden@chello.nl.  
Tot paaszaterdag de paashaas wacht op jullie! 
 
Koningsdag zaterdag 26 april  
Ook dit jaar is er weer een gezellige muzikale oranje optocht door 
Acht. De optocht start om 11.30 uur aan de achterkant van het 
Antoniushuis. Kom met je versierde fiets, bolderkar, step etc., dan 
lopen we achter de muziek aan door het dorp. De tocht sluiten we af 
bij de kiosk. Hier staat voor jullie een beker ranja en een snoepje 
klaar!!! 
Na de optocht start de kindermarkt. Kinderen die mee willen doen 
kunnen vanaf 11.00 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 jullie aan het eind van de 
middag al de spullen die jullie nog over hebben weer mee naar huis 
nemen. De kindermarkt duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
(vervolg) 

 
 

Koningsdag zaterdag 26 april  
Ook dit jaar zal er een gezellige schmink caravan aanwezig zijn van 
12.00 tot 15.00 uur. Je kunt je hier voor € 0,50 prachtig laten 
schminken of, zeker ook voor de grotere kinderen, een glitter tattoo 
laten zetten. 
 
Springkussens zijn dit jaar ook weer aanwezig. Dit dankzij Zinderend 
Acht!!  
JORDY EN KOEN zorgen deze middag voor de gezellige muziek. 
 
Zaterdag 17 mei 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 
Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 1x snoep voor € 5,00. 
Let op, de strippenkaarten zijn alleen deze disco nog geldig i.v.m. een 
prijsverhoging van o.a. de consumpties. 
 
Kinderen uit groep 6 nog even niet, jullie zijn welkom na de grote 
vakantie als jullie in groep 7 zitten.  
 
Avond - wandel - driedaagse 19 – 20 – 21 mei 2014 
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. 
 
Maandag 19 mei vertrekken we vanaf de Kiosk. 
Kijk goed op onze Facebook pagina of website voor de vertrekpunten.  
Woensdag: starten de volwassenen die met kinderen lopen om  
18.15 uur, de overige volwassenen om 18.45 uur. 
Op deze manier proberen we ongeveer tegelijk te eindigen. 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
(vervolg) 

 
 

 
Avond - wandel - driedaagse 19 – 20 – 21 mei 2014 
Men kan inschrijven tot aan de dag/uur van vertrek, maar doe dit, 
i.v.m. de organisatie, liever eerder, vóór vrijdag 16 mei a.s. 
Inschrijfgeld voor deze avond driedaagse, ongeacht het aantal 
avonden dat u loopt: 

 € 3,50 per persoon en € 7,50 voor een gezin  
 (bestaande uit 2 volw. + 2 kinderen).  
 Ieder extra kind kost € 1,00. 
 

Inschrijven per mail marliesvanderheijden@chello.nl met vermelding 
van het aantal deelnemers en contante betaling bij vertrek. 
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. 

 

Spilcentrum Acht  
 
Carnaval werd ook dit jaar weer op een leuke manier 
gevierd op school!! 
We begonnen met een optocht door een deel van de 
wijk, waarna er gefeest werd op school en in het 
Dorpshuis. Er werden voorstellingen gegeven, er werd 

gedanst er werden spellen gedaan en natuurlijk was er drinken en 
iets lekkers. 
Om 12.15 sloot de school de deuren en begon er een vakantie van 
maar liefst twee weken. 
Ook daar hebben de 
kinderen volop van 
genoten, waarbij het 
mooie weer natuurlijk 
een groot voordeel 
was.  
Op maandag 17 maart 
begon de school weer.  
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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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 Oranje Jeu de Boules festijn 
 

 
Zaterdag 26 april 2014 Koningsdag 

 

Het is nog even wennen, maar dit jaar zaterdag 26 april 2014, wordt 

dit festijn voor het eerst na 25 jaar op Koningsdag georganiseerd en 

niet meer op Koninginnedag. 

Dat is een mooie nieuwe start voor nogmaals 25 jaar…. 

 

Dus mocht je nog geen plannen hebben en je wilt een gezellige maar 

sportieve dag beleven, dan nodigen wij je en gehele familie, vrienden 

en kennissen hierbij van harte uit voor dit zilveren recreanten 

doubletten toernooi. 

Wees nou eens sportief en ga die uitdaging aan, zo beleef je nog 

eens iets, wat voorheen voor jou niets leek. 

Daar de deelnemers uit alle windstreken van het land en buitenland 

naar Acht komen, om samen deze sport te beoefenen, lijkt het mij nog 

meer uitdagender om je beste beentje voor te zetten. En het leuke 

van deze sport is dat zowel jong als oud hieraan kunnen deelnemen, 

daarom is meedoen belangrijker dan winnen, want er wordt op 

verschillende ondergronden gespeeld, zodat iedereen evenveel kans 

maakt op een prijsje. 

En wij als organisatie gaan ons uiterste best doen om er iets speciaals 

van te maken gezien dit heugelijke feit. Gezegd te hebben: bezint 

voordat je begint. De keuze bezint, hebben wij voor jou al genomen, 

nu jij …... Ik wens je nu alvast een gezellige en sportieve dag toe. 

Om toch enig inzicht te mogen krijgen, het vriendelijke verzoek een 

voormelding te doen, zodat wij als organisatie weten met hoevelen 

jullie komen. Dit kan via e-mail of een belletje. 

E-mail: n.vanderheijden53@chello.nl Tel.nr.: 040-262 37 18 

Aanmelden c.q. inschrijven op de dag zelf vanaf 9.30 tot 10.20 uur  

in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 Tel.nr. 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 meer informatie kunt u terecht bij: Nico van der Heijden. 

Tel.nr.: 040-262 37 18; E-mail: n.vanderheijden53@chello.nl 
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De Boekenmortel  
 
Welkom in de De Boekenmortel in de Achtse Barrier 
 
Op dinsdag 11 maart ging de vrijwilligersbibliotheek, de 
Boekenmortel, in wijkcentrum de Mortel voor het eerst open en  
we hadden meteen behoorlijk wat aanloop en leners. Ook weten een 
aantal mensen de leestafel, met de 10 tijdschriften en twee kranten, al 
te vinden. De vrijwilligers willen u met plezier van dienst zijn bij het 
lenen van de boeken!  
 
U kunt bij ons terecht op dinsdagmiddag van 15.00 -17.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00-20.00 uur, uitgezonderd de 1e donderdag 
van de maand. Er kunnen gratis maximaal 3 boeken geleend worden 
voor een periode van 3 weken. Een lidmaatschap is niet nodig. Ook 
kan van de leestafel gebruik worden gemaakt, eventueel onder het 
genot van een kopje koffie (tegen betaling), tijdens de openingstijden 
van de Mortel (bord “OPEN” is dan verlicht). 
Wij, de vrijwilligers, heten u van harte welkom en tot ziens in de 
Boekenmortel, Savoiepad 14 

Zin in Petanque? 
 

Petanquevereniging Vacansoleil kan nieuwe leden plaatsen.  

Wij spelen op woensdagmiddag en op donderdagavond in of achter 

de petanquehal, naast het ir Ottenbad. 

 

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met de petanquesport en met 

onze vereniging, dan kunt u vrijblijvend op woensdag eens komen 

kijken en uw balletje gooien. Bent u daarin geïnteresseerd dan vragen 

wij u dit vooraf even te melden bij ondergetekende op  

040-241 00 57 of bij On Withaar op 040-241 00 31. 

 

Indelen vanaf 12.00 uur; om 12.30 uur beginnen de wedstrijden.  

U bent van harte welkom. 

 

Tot ziens! 

Sjef Claassen 
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Herinneringen uit de 2e Wereldoorlog 
Cor Gehrels 
 
In december belde dhr. Van Santvoort, uit de Cor 
Gehrelslaan, naar de redactie met de vraag of we 
geïnteresseerd waren in een brochure met een 
verhaal over Cor Gehrels, geschreven door Cor’s 
broer Tom, uit Arizona, USA. 
Kijk op Acht heeft een afspraak gemaakt om eens te 
horen hoe hij aan het exemplaar was gekomen en 
wat er in stond over deze verzetsheld. 
 
Waarschijnlijk zijn enkele bewoners van de Cor Gehrelslaan, die de 
oorlogstijd ’40-’45 hebben meegemaakt, benaderd door Tom Gehrels. 
Hij wilde in januari 2007 naar Eindhoven komen om over zijn broer te 
praten met belangstellenden. Dit is er nooit van gekomen. Tom is 
inmiddels (2011) overleden. Wel heeft hij een aantal pagina’s 
geschreven over zijn broer. Hier onder een samenvatting van zijn 
verhaal. 
 
Cor Gehrels 1906-1945 
Hij was de oudste van het gezin en reisde veel naar het buitenland. Hij 
was een fanatiek amateurzender. Hij wilde geen boer worden, maar 
werd telegrafist op de scheepvaart. Later toen hij zijn vrouw Grietje 
leerde kennen ging hij als radio-expert werken bij Philips in 
Eindhoven. Cor had al gauw in de gaten dat het oorlog zou worden. 
Hij was een principieel man en vanaf het begin tot aan zijn einde heeft 
hij zich vastgehouden aan zijn inzet voor zijn medemens. 
 
Oorlogstijd 
In Eindhoven heeft hij “organisatie Gehrels” opgezet, later 
overgenomen door Grietje. Zij zamelden geld in en spullen voor 
families wiens mannen waren ondergedoken of in geallieerde 
krijgsdienst waren. 
Hij bouwde bij Philips een “lange afstand” zender waarmee Nederland 
later werd voorzien van informatie in de nadagen van de oorlog (1944) 
“Herrijzend Nederland`. Het waren gevaarlijke bezigheden: Joden en 
gestrande piloten helpen, illegale kranten rondbrengen en 
radiocontact met Londen onderhouden. Er lagen altijd verraders op de 
loer. 
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Het verraad 
25 juli 1943 werd Cor verraden. Door wie is niet bekend. Cor zat 
gevangen in kamp Vught. 4 sept.1944 werd hij op transport gezet 
richting Duitsland. Zelfs tijdens deze reis zorgde hij voor zijn 
medemens. Hij regelde dat iedereen water kreeg in de veewagens 
tijdens de dagen durende reis. 
De informatie over de laatste 3 maanden van Cor’s leven heeft Tom 
gekregen van Henk van Hoeve. Hij was een medegevangene. Henk 
benadrukte hoe Cor vast hield aan zijn idealen. “je kon je zelf niet 
verlagen tot het niveau van de Nazi’s, anders had je zelf de oorlog  
al verloren. 
 
De laatste maanden 
De trein reed naar Oranienburg. Vandaar te voet op houten schoenen 
naar de Heinkelfabriek. Weer terug naar Oranienburg door naar kamp 
Breslau. Een kamp voor politieke gevangenen. De omstandigheden 
waren bar en boos. Ze werden geslagen, maakten lange dagen met 
zware arbeid. Bijna geen eten. Koud (-20°C) en amper kleding. 
 
Per week stierven 5000 mensen. Cor bleef zijn best doen om  
bij zijn medegevangene de moed er in te houden. Met z’n allen  
bleven ze gesprekken houden, maar ook hier moest men  
oppassen voor verraders. Toen de Russen dichterbij kwamen  
werden de gevangenen naar het Harz gebied vervoerd in open 
kolenwagons. 5 dagen geen eten en drinken. In Nordhausen  
moesten ze werken aan de V2 raketten in de ondergrondse  
vochtige “grottenfabriek”.  
 
2 april 1945 heeft Henk, Cor voor het laatst gezien. Cor werd naar 
kamp Dora gebracht. Een kamp voor zieke stervende gevangenen. 
Cor stierf in april 1945 aan dysenterie, vlak voor de bevrijding.  
 
 
Dodenherdenking 4 mei 
De dodenherdenking in Acht zal weer plaatsvinden bij het monument 
om 18.30 uur op het veldje aan de Verzetsheldenlaan. Dan wordt o.a. 
Cor Gehrels herdacht. 
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439 pagina’s ‘Acht in beeld’ 
 

Onlangs verscheen het boek 
van Peter Vermeulen ‘ACHT in 
beeld’. Het boek staat vol met 
foto’s en wetenswaardigheden 
over Acht en de mensen die er 
vanaf ca. 1920 woonden.  
 
In 7 jaar heeft hij alle foto’s en 
verhalen met hulp van veel 
vrienden en bekenden bij 
elkaar gesprokkeld.  
 
Bijna alle straten in Acht 
komen aan bod, met foto’s van 
vroeger en nu. Ook staan er 
oude dorpsplattegronden in, 
vanaf 1913, toen Acht nog aan 
alle kanten omringd werd door 
heide en bos en ons dorp een 
onderdeel was van de 
Gemeente Woensel. 
 
Bijzonder zijn ook de vele klassenfoto’s van de meisjesschool, de 
jongensschool en de kleuterschool. Dankzij het goede geheugen van 
enkele oude Achtenaren kon Peter Vermeulen bijna alle namen 
vermelden! Het boek eindigt met foto’s en verhalen over de 
verenigingen in Acht.  
 
Voor wie Acht kent, of het beter wil leren kennen, is het een prachtig 
boek. Peter Vermeulen heeft het in eigen beheer gemaakt en 
berekent alleen de kosten die hij heeft moeten maken.  
 
Het boek telt 439 pagina’s in kleur en zwart-wit en is gebonden in een 
stevige kaft. De kosten zijn ca. € 85,-- 
 
U kunt het boek bestellen bij: jwcbrands@hetnet.nl  
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 Hart voor Acht 
 
 
 

 
Acht heeft 8 AED’s. 
 
Stichting Hart voor Acht heeft begin dit jaar wederom 2 nieuwe AED's 
in Acht opgehangen. De nieuwe AED’s die 24/7 beschikbaar zijn 
hangen aan de woningen Roompot 25 en Jan Glaserlaan 5. 
Hiermee komt het aantal AED's in Acht op 8 en is Acht de wijk met de 
meeste AED's per wijkbewoner. Daarnaast zijn meer dan 150 
vrijwilligers aangemeld bij het 112 alarmeringssysteem van 
HartslagNU wat Acht ook de hartveiligste wijk van Eindhoven maakt. 
 
Hart4All brengt hulpverleners en (familie van) slachtoffers bij elkaar.  
EHBO’ers en hulpverleners weten bij veel ongevallen levens te 
redden door snel in te grijpen, eerste hulp te verlenen of te 
reanimeren. De ambulance is vaak snel ter plaatste, nemen 
vervolgens de zorg over en vervoeren het slachtoffer naar het 
ziekenhuis. De EHBO’er of vrijwilliger blijft alleen achter, zonder te 
weten wat de afloop is. 
 
Voor wie? 
Bij ongeveer 75% van de slachtoffers van een hartstilstand is iemand 
aanwezig. Meestal (35%) de levenspartner. In 58% een toevallige 
omstander en in Acht met grote kans mogelijk een van onze 
vrijwilligers. Dat zijn ruim 6.500 mensen. Zij bieden eerste hulp aan 
iemand die ze vaak niet eens kennen. De meesten van hen willen 
graag weten of hun hulp van betekenis is geweest. Hart4ALL maakt 
dit mogelijk. 
 
Armbandjes 
Hart4ALL brengt hulpverleners en (familie van) het slachtoffer bij 
elkaar. Dat gaat als volgt: ambulances beschikken over een 
Hart4ALL-pakket. Daarin zitten armbandjes met daarop een unieke 
code. Bij een reanimatie krijgt de vrijwillige hulpverlener zo’n 
armbandje mee. Het andere bandje komt terecht bij de patiënt of zijn 
familie. 
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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 

Wist u dat??? 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
carnavalsoptocht 2014. De vele deelnemers, groot aantal 
toeschouwers en het weer waren natuurlijk fantastisch. Daarmee is 
weer wat reuring gebracht in ons mooie dorp!  
 
Er zijn nog wel wat leerpuntjes waar we volgend jaar iets mee kunnen 
en moeten. Zelf hebben we al geëvalueerd. Met de juryleden wordt 
binnenkort nog een evaluatie gepland. Heb jij ook opmerkingen/
feedback/suggesties? Stuur dan een mailtje naar 
krachtopacht@outlook.com.  
 
We hopen dat jullie ook allemaal hebben genoten van de optocht en 
zien jullie graag volgend jaar weer terug op zondag 15 februari 2015! 
Bedankt allemaal! Zonder jullie hadden we niet zo’n mooie optocht 
door de straten van Acht kunnen presenteren! Ook jullie zijn de 
“KRACHT OP ACHT”! 
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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Inloggen 
Met de code kunnen zowel de vrijwilliger en het slachtoffer of familie 
vrijblijvend inloggen op de website van Hart4ALL. Als beiden 
aangeven contact te willen, zorgt Hart4ALL voor een match. De 
privacy van de patiëntgegevens is hierbij altijd gewaarborgd. 
 
Prangende vragen 
Hart4ALL speelt in op een belangrijke behoefte. Vrijwillige 
reanimatiehulpverleners kunnen na een match antwoord krijgen op 
vragen, zoals: Hoe gaat het met het slachtoffer?  
 
Verwerkingsproces. 
Als een hulpverlener weet hoe het met het slachtoffer is afgelopen, 
geeft dat rust. Met elkaar erover praten is ook de basis van ons 
Nazorgteam voor het verwerkingsproces. 
 
Informatie 
Meer info over Hart4ALL is te vinden op: www.hart4all.nl 
 
Oproep aan de jeugd en jong volwassenen van Acht. 
Hart voor Acht heeft meer dan 150 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers 
zijn al wat ouder. Ze beseffen meer dat ook zij wel eens getroffen 
zouden kunnen worden door een hartstilstand. Jongere mensen zijn 
begrijpelijkerwijs met heel andere zaken bezig. Ze zouden best wel 
vrijwilliger willen zijn maar de eerste stap, het invullen van een 
inschrijfformulier, wordt vaak op de lange baan geschoven. Toch zou 
hun snelheid, inzet, energie en uithoudingsvermogen een welkome 
aanvulling zijn op ons vrijwilligersbestand. Speciaal daarom willen we 
dit jaar ook de jeugd en jong volwassenen van Acht vragen vrijwilliger 
te worden. Het is niet moeilijk, vraagt bijna geen tijd maar is wel van 
levensbelang.  
 
Willen jullie eerst meer weten neem dan gerust contact met ons op via 
info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl.   
 
Gerard Dohmen – voorzitter  
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Interview met fam. Brands  
 
 
Welkom in onze tuin! 
Acht telt een aantal tuinen die een bezienswaardigheid zijn.  
De tuin van Francine en Jan Brands aan de Maasstraat 4 is er een 
van. Op 25 mei houden vanaf 11.00 uur ‘open dag’ voor iedereen  
uit Acht! 
 
Tuinliefde op het eerste gezicht.  
Francine vertelt hoe ze in de Maasstraat terecht kwamen. 

“In 2000 waren we dringend op zoek naar een ander huis.  
We moesten onze boerderij namelijk verlaten, omdat ze op ons 
terrein o.a. de nieuwbouw van de Piroc gepland hadden om 
Meerhoven te realiseren. Dit huis aan de Maasstraat was het 25e 
huis dat we bekeken. We hadden er dus al 24 gezien en vonden 
het allemaal niks”.  

 

Bij de bezichtigingen hadden ze altijd een vaste taakverdeling: Jan 

‘deed’ het huis en Francine de tuin.  

“En toen kwamen we hier. Ik was meteen verliefd op de tuin  

en Jan voelde zich meteen thuis in het huis. Enfin, nadat we 

ieder ons rondje gemaakt hadden, kwamen we elkaar tegen  

bij de achterdeur en zeiden we allebei ‘Dit is het’. We hebben 

het meteen gekocht want er waren nog meer gegadigden” 

 

Francine was meteen verliefd op de tuin en Jan voelde zich meteen 

thuis in het huis. Ze wonen er nu 14 jaar, en genieten elke dag. Het 

huis is oorspronkelijk een oude boerderij uit 1901 /1902 en in 1989 

steen voor steen door de vorige bewoners herbouwd.  

 “Heel degelijk, het was een deskundige architectenfamilie”.  

 

Parktuin 

De vorige bewoners legden ook de basis voor de tuin, met prachtige 

bomen en een flinke vijver. De tuin is nu een echte park-tuin.  

 “We vinden het mooi als je door een tuin heen kunt kijken.  

 We houden van ruimte. 
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Interview met fam. Brands  
(vervolg)  

 
Francine en Jan hadden altijd al een goed gevoel bij alles wat groeit 
en bloeit. Ook zijn ze lid van ‘Groei & bloei’. Deze landelijke 
vereniging geeft elke maand een prachtig blad uit. De lokale afdeling 

in Eindhoven organiseert o.a. lezingen en die in Veghel tuinreizen.  
Af en toe organiseert Groei & bloei ‘open tuindagen’, maar voor Acht 
organiseren Jan en Francine in mei zelf een open dag.  
 
Open dag, zondag 25 mei 
Dan is iedereen uit Acht welkom van 11.00 – 17.00 uur  
op Maasstraat 4.  
Honden kunnen helaas niet meekomen omdat niet alle bezoekers dat 
prettig vinden.  
Kinderen zijn van harte welkom wanneer u hen goed begeleidt.  
  
 “We zorgen tegen een kleine vergoeding voor koffie, thee en iets 
 fris. En we hopen natuurlijk op mooi weer!” 
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Warm welkom in de  
Rooms Katholieke kerk in Acht 

 

De kerkvieringen in de St.Antonius Abt kerk in Acht hebben 

sinds begin dit jaar een groep nieuwe kerkgangers. Na het 

sluiten van de Verrijzeniskerk in de Achtse Barrier hebben ruim  

20 gelovigen de weg naar hun nieuwe kerk gevonden. Ans Coenen  

is een van hen. Enthousiast is ze over de warme ontvangst door  

de parochianen in Acht. De Cantorij heeft haar koor bezocht en de 

mensen uitgenodigd voor hun koor. Een zeer positieve kennismaking 

dus. Achtenaren zijn gastvrij en begrijpen dat het niet zo makkelijk is 

om je eigen kerkgebouw met alle activiteiten en sfeer die erbij horen 

achter je te moeten laten. Acht is een hechte gemeenschap en 

hebben oog voor nieuwe mensen. Komen naar je toe. Ze nodigen  

uit om mee te doen zoals bij het koffiedrinken na de zondagse viering. 

Inmiddels is Ans volop actief als vrijwilliger. Ze schenkt koffie, is lid 

van de bloemengroep en is lid van het koor. Haar advies aan mensen 

die nieuw zijn in de parochie en die zich oriënteren om in Acht naar  

de kerk te gaan: ga naar de zondagsviering en blijf vooral na afloop 

koffie drinken. Het contact zal snel ontstaan en door de warme 

gastvrijheid van de Achtenaren zul je je snel thuis voelen. 

 

Voor mensen die nieuw in de parochie St.Petrus Stoel  

(gebied in Eindhoven ten noorden van de spoorlijn) komen wonen, 

kan het even zoeken zijn naar welke kerk je gaat. Het gebouw, de 

sfeer en de ontmoeting met medeparochianen zijn dan belangrijk  

om je thuis te gaan voelen. Dat kost wellicht ook enige tijd en vraagt 

ook dat je zelf stappen onderneemt. Een hulpmiddel daarbij is  

de website van onze parochie: www.petrus-ehv.nl. Hierop staat 

actuele informatie over activiteiten, namen van de leden van het 

pastoresteam, onze kerken en kapellen en de maandelijkse uitgave 

van het parochienieuws. Wij nodigen gaarne belangstellenden uit  

voor onze zondagse viering en ook het samenzijn na afloop onder  

het genot van een kop koffie of thee. 

 
Wim Thuis, 
parochiebestuur 
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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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Gezond eten voor  
een eerlijke prijs 

 
Onlangs is het voedselcollectief  
‘Klein gemaakt’ gelanceerd.  
Een voedselcollectief is een groep mensen die 

samen hun dagelijkse behoefte aan verse groenten, fruit en mogelijk 
ook andere voedingsmiddelen in de regio inkopen.  
Het levert diverse voordelen op:  
 een eerlijke prijs voor de boer, hoger dan ze van de retail 

krijgen; 
 een betere prijs voor ons als consument, veel lager dan we nu 

betalen bij de natuurwinkel of supermarkt; 
 geen pesticiden of conserveringsmiddelen: pure producten, vaak 

biologisch, altijd ecologisch verantwoord; 

 minder CO2 uitstoot door minder transport en minder 
verpakkingsmateriaal; 

 meer contact tussen buur en boer: een sociaal systeem. 
 
Het doel van het voedselcollectief ‘Klein gemaakt’ is dus om voeding 
rechtstreeks van boer naar consument te brengen, zonder alle 
overbodige kosten opdrijvende schakels ertussen. 
 
Samen met het Antoniushuis is Kracht op Acht in overleg getreden 
met de initiatiefnemers van dit voedselcollectief en is besloten om het 
Antoniushuis aan te melden als afhaalpunt. Mensen die bestellingen 
hebben geplaatst kunnen die bestelling dan op een vaste dag afhalen 
bij het Antoniushuis. Dit ondersteunt tevens het sociale karakter van 
het initiatief: 
 De bewoners van het Antoniushuis worden betrokken in de 

gemeenschap van Acht; 
 Er ontstaat “leven in de brouwerij” in en om het Antoniushuis; 
 In bescheiden vorm hebben we toch een ‘winkeltje’ en daarmee 

ook een sociale ontmoetingsplek op Acht. 
 
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer het 
voedselcollectief van start zal gaan. Wel zijn er inmiddels al heel wat 
geïnteresseerden uit Acht die zich vrijblijvend hebben aangemeld. Is 
ook uw interesse gewekt? Kijk dan eens op de site http://
kleingemaakt.nl/voedselcollectief/ en meld u vrijblijvend aan zodat u 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. We gaan ervan uit dat we  
u in de volgende Kijk op Acht meer informatie kunnen verstrekken.  
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Fotogroep Acht 
 
Gezocht: nog 7 enthousiaste amateurfotografen die samen met mij de 
fotogroep Acht willen beginnen. 
Ik wil de bijeenkomsten ’s ochtends of ’s middags laten plaatsvinden. 
Welke dag is dan door ons te bepalen en afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de zaal in het dorpshuis in Acht. 
Wellicht kunnen we gezamenlijk een cursus fotografie volgen mocht 
daar voor een aantal behoefte aan zijn. 
 
Voor vragen en belangstellenden s.v.p. een mailtje naar:  
vantertholen@upcmail.nl  
 
 
Onno van Tertholen 

De Hersenstichting bedankt 
gevers en vrijwilligers 

 
Van 27 januari tot 1 februari 2014 vond er voor het eerst de 

Hersenstichtingcollecte in Acht plaats. Er zijn 15 collectanten op pad 

gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld  

in te zamelen.  

 

Deze enthousiaste inzet heeft € 1250,23 opgeleverd.  

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk 

onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan  

een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.  

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.  

 

Heeft u de collectant gemist?  

Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 

t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.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: NL56ABNA089.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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Gevraagd nieuwe vrijwilligers  
voor het Antonius 

 
 Graag wil ik mij eerst aan u voorstellen;  

mijn naam is Frank Smulders en ik ben werkzaam  

als activiteitenbegeleider in het Antonius, een verzorgingshuis met 

aanleunwoningen voor ouderen in Acht. 

Wij willen graag ons vrijwilligersteam uitbreiden met een aantal 

enthousiaste mensen, die bereid zijn om een aantal uren in de week 

(variërend van een half uur tot bijv. 2 uur ) beschikbaar te zijn ter 

ondersteuning en begeleiding van diverse activiteiten bij ons in huis.  

We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de  

 spelbegeleiding van de spelletjesavond op maandag van  

19.00 – 20.30 uur (sjoelen en gezelschapspelletjes); 

 spelbegeleiding bij het indoor jeu de boules spel op 

donderdagmiddag van: 14.00-16.15 uur; 

 spelbegeleiding en koffie schenken op de vrijdagmiddag tijdens 

de kaart/spelmiddag van: 14.00-16.15 uur. 

 

En vrijwilligers die willen ondersteunen tijdens activiteiten in de 

huiskamer van de groepsverzorging, (dementerende bewoners) in de 

ochtend of middagen en alle avonden van 19.00 tot 21.00 uur als 

oppas terwijl de bewoners om de beurt naar bed worden gebracht. 

 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Frank Smulders telefonisch op 

maandagmiddag tussen 14.00 – 15.00 uur tel. 262 12 65 dan maak ik 

graag met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 

Mailen kan ook naar f.smulders@zorggroepsintmaarten.nl 

Ook kunt u zich opgeven bij Franka Lutters (vrijwilligerscoördinator) zij 

is telefonisch bereikbaar op maandag vanaf 11.00 – 13.30 uur. 

Op woensdag vanaf 11.00 – 13.30 uur in het Antonius.  

Tel: 262 12 65. Mailen kan ook: f.lutters@zorggroepsintmaarten.nl 

 

Wij zien uw reactie met de belangstelling tegemoet. 

Met enkele vrije uurtjes van uw tijd, doet u onze cliënten een groot 

plezier!! 

Met vriendelijke groet, 

Frank Smulders activiteitenbegeleider 

Franka Lutters vrijwilligers coördinator 
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April 
 11  Uitgave Kijk op Acht nr.2 
 17  Gft afval 
 19  Oud papier 
20-21  Pasen 
 26  Koningsdag SJB  
 24  Restafval 
 26  Oranje Jeu de boules 
 26  SJB  
 
Mei 
 1  Gft afval 
 4  Dodenherdenking bij het  
  Verzetshelden monument 
  (18.30u) 
 5 Oud papier 
 8 Gft afval 
 15 Gft afval 
 17  SJB kinderdisco  

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 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: 3 juni voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 20 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 NL66ABNA0601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift 
Kijk op Acht. 

Mei (vervolg) 
  19 Oud papier 
19-20-21 SJB driedaagse 
 22  Restafval 
 29 Hemelvaartsdag 
  31 Gft afval 
 

Juni 
2  Oud papier 
3  Sluitingsdatum kopij 
  Kijk op Acht 
5  Restafval 

  8-9 Pinksteren 
 12 Gft afval 
 16 Oud papier  
  19 Restafval 
 20 Uitgave Kijk op Acht 
  nr.3 
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