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Van de redactie  
 

Oranje en rectificatie 
Hebt u al gezien hoe mooi en oranje de Merwedestraat geworden is? 
Op de kaft ziet u hoe het er zo ongeveer uitziet. Helaas in zwart – wit 
– grijs, maar wellicht hebt u nog een oranje kleurpotlood van een 
ander kampioenschap waarmee u ons Dorpsblad van een passend 
kleurtje kunt voorzien?! 
 
Het is al langer duidelijke dat er een aantal creatieve mensen in de 
Merwedestraat woont. De helft van de voortuinen is inmiddels 
voorzien van kunstige buxus-figuren. En onlangs hebben ze met 
behulp van veel kracht op Acht huis na huis, en boom na boom in het 
oranje gestoken. Zelfs de lantarenpalen moesten er aan geloven.  
Met behulp van een paar stukjes oranje plastic kleurt er elke avond 
een hoopvol oranje schijnsel door de straat. Nu maar hopen dat ze 
dat in Brazilië goed kunnen zien en dat ‘we’ mooie scores gaan 
behalen.  
 
En hebt u al gehoord van de activiteiten van de andere krachten van 
Acht? We bedoelen het initiatief van Kracht op 8 om in september de 
enige - eerste - echte Achtse Dorpskwis te gaan organiseren en de 
plannen van de nieuwe Dorpsraad. Daarover leest u meer in dit blad.  
 
Helaas, de Dorpskwis op 27 september, is al vol. Maar u kunt op 21 
juni wel naar Zinderend Acht (hoera, weer gratis toegankelijk!) en als 
vanouds in het eerste weekend van september naar de kermis.  
 
Rest ons nog een rectificatie, want in het vorige nummer stond een 
foutje. Het mailadres van Onno van Tertholen van Fotogroep Acht 
moest zijn: o.vantertholen@upcmail.nl 
Excuses! 
U kunt zich nog aanmelden via: (040) 262 38 80 
 
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 19 september.  
Daarvoor kunt u kopij aanleveren tot 2 september, 18.00 uur. 
 
 
We wensen u een mooie zomer! 
 
 
 

mailto:o.vantertholen@upcmail.nl
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Ariëns Toneel 
  

speelt het Wagenspel 2014 op 8 juli in Acht: 
 

‘Op Doortocht’ 
door Jurgen Zweemer  

 
Een groep rondreizende circusartiesten strijkt neer op een plein in de 
stad. Zij zijn verarmd omdat er geen publiek meer is te vinden voor 
hun eenvoudige circusshow en de directeur is ziek. Er is al eerder 
geld geleend bij de bank, met het circus als onderpand, maar de 
financieel adviseur wordt opnieuw benaderd. 

 

Zij wil nog wel één poging doen om van het circus een rendabele 
instelling te maken. Onder één voorwaarde: Zij begint direct met het 
ontslaan van medewerkers en ook worden de dieren verkocht. 
De artiesten bedenken een groots plan om het circus en de directeur 
te redden maar of dat gaat lukken...?  

 

Een spannend circusspektakel waarin amateurartiesten zich van hun 
beste kant laten zien. Een wervelende show met veel liefde en humor, 
gespeeld door de enthousiaste wagenspelers van het Ariëns Toneel.  
 
Overige voorstellingen in die speelweek worden bekend gemaakt via 
de sociale media, posters en flyers. Komt dat zien!  
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 V.V. ACHT 
Uitnodiging Penaltybokaal v.v. Acht 

zondag 29 juni 

 
 

Beste sportvrienden en -vriendinnen, 
 
Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de 23e editie van 
onze Penaltybokaal. 26 Jaar geleden zijn we begonnen met dit 
toernooi als opwarmertje voor het 40-jarig bestaan van onze 
vereniging (toen nog V.V.A.E. geheten). Inmiddels is dit jaarlijks 
terugkerend evenement uitgegroeid tot een prachtige afsluiting van 
het voetbalseizoen. 
De activiteitencommissie van v.v. Acht zal alles in het werk stellen  
om ook van deze dag wederom een geweldig succes te maken. 
 
Naast de gezelligheid gaat het tijdens deze Penaltybokaal natuurlijk 
ook om het schieten van penalty’s. Zondag 29 juni strijden de 
deelnemende teams om de felbegeerde wisselbeker. Ook wordt  
er weer gestreden om de Originaliteitsprijs. De concurrentie was  
de afgelopen 2 jaar niet groots, maar de uitvoering wel.  
Pak dit jaar eens uit, zoals vroeger. Wij willen meer zien en dat 
belonen we ook!! Doe je best dan komt de rest. 
 
Zoals altijd is er weer een keur aan goede scheidsrechters aanwezig. 
Toon respect tegenover deze mensen, zij zullen dan zeker een 
bijdrage leveren aan een geslaagd toernooi.  
Evenals afgelopen jaar zal het ook dit jaar niet ontbreken aan drinken, 
eten en een muzikale omlijsting. Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer 
aan de jeugd gedacht. Voor hen is er, naast het prachtige speeltuintje 
en het pannaveldje, een luchtkussen aanwezig. 
 
Beste sporters, allemaal heel veel succes, speel sportief en zorg dat 
het weer een onvergetelijke afsluiting wordt van het voetbalseizoen 
2013-2014. 
 
Mart de Ruijter,  
namens de Activiteitencommissie Voetbalvereniging Acht 
 
Meer informatie: 
kijk op onze site www.vvacht.nl bij activiteiten 
of bel naar 06 – 18 60 87 39  
of stuur een mail naar info@vvacht.nl 

http://www.vvacht.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 

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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Antonius 

De Wijkbibliotheek  
 
 
 

Als een middel om de kernbelofte van het Antonius – samen het leven 
omarmen – verder uit te dragen, wordt er in de boekenkast in de 
Amstel een wijkbibliotheek opgezet.  
 

 Niet alleen de bewoners van het 
 Antoniushuis maar ook de inwoners van 
 Acht kunnen daar terecht om boeken te 
 lenen. 
 
 Het huis heeft al een aantal boeken 
 gekregen, maar er kunnen er natuurlijk 
 altijd nog meer bij.  
 
 Nu worden er onder de medewerkers en 
 vrijwilligers mensen gezocht die kunnen 
 helpen bij het opzetten van deze 
 wijkbibliotheek. 
 
 
 

Belangstelling?  
 
Stuur dan een e-mail naar: 
Dorien van Kemenade d.vankemenade@zorggroepsintmaarten.nl  
Antoniushuis, Amstelstraat 112, Acht / Eindhoven 

Oproepkracht gezocht 
 
MAG45 aan De Schakel in Acht, zoekt een  
receptioniste die op oproepbasis af en toe  
een dag wil werken. 
  
Interesse?  
Bel José Tebbertman,  040-2638091, of  
mail recruitment@mag45.com 
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 Dorpsraad 
 Nieuws 

 
Naast het organiseren van de Dodenherdenking heeft de nieuwe 
Dorpsraad de afgelopen 3 maanden niet stilgezeten. Omdat het 
gekwalificeerd adviesrecht voor de Dorpsraad niet meer bestaat, 
hebben wij ons vooral gebogen over de vraag: “Wat kunnen wij als 
Dorpsraad bijdragen om de leefbaarheid en saamhorigheid op Acht 
op zijn minst te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren?” 
 
Na een aantal bijeenkomsten met o.a. leden van de oude Dorpsraad, 
vertegenwoordigers van ‘Kracht op 8’ en anderen, denken wij dat we 
“er uit” zijn.  
Op maandag 16 juni presenteerden we onze plannen in een openbare 
bijeenkomst in het Dorpshuis Acht.  
Het verslag plaatsen we op www.acht.nl 
 
Natuurlijk blijven we ons inspannen om het gekwalificeerd adviesrecht 
op termijn terug te krijgen, maar wij denken dat de Dorpsraad van 
Acht ook zonder die wettelijke status een positieve, coördinerende, 
vertegenwoordigende rol kan vervullen in allerlei zaken die  
“welvaart en welzijn” in Acht beïnvloeden (zoals o.a. een  
NS-station in Acht, Eindhoven Airport, milieu, bedrijventerrein, 
buurtpreventie, winkelvoorzieningen, dorpshuis, verkeer, etc.).  
 
Het allerbelangrijkst is dat wij werken aan onderwerpen die van 
belang zijn voor de mensen van Acht.  
 
Onze volgende openbare bijeenkomst in het Dorpshuis is op 
maandag 15 september, om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Acht,  
Fia, Remco, Rick, Joop en Ad 
www.acht.nl  
 
 
 
 
 
Zie verderop in dit blad ook het interview met  
voorzitter Remco van Dooren en raadslid Fia Tempelaars 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
 
 
 

 
CreaKidsClub  
Kom bij de CreaKidsClub Acht! 
 
Wij zijn een club waar je gezellig met andere kinderen kunt knutselen.  
De club is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en wordt op de 
maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, 15x per seizoen 
gehouden in het dorpshuis. De kosten hiervoor zijn € 35,- 
Wat doen we komend jaar: Elke keer maken we een mooi werkstuk 
dat soms in een avond af is maar waar we soms ook wat langer over 
doen. We gaan aan de slag met verschillende materialen zoals: 
papier, hout, klei, enz. 
 
Vriendenavonden 
Je mag als lid een vriendje of vriendinnetje uitnodigen. Zij mogen dan 
tegen een kleine vergoeding een aantal werkstukjes maken. Wat we 
op die avond gaan doen, maken we vooraf bekend. 
 
Keuze werkstukken 
Heb je een leuk idee of wil je een bepaalde techniek leren (bijv. 
breien, emailleren of figuurzagen), dan kun je dit kenbaar maken aan 
het begin van het seizoen. Samen kijken we dan wat mogelijk is. Dus 
voor een deel bepaal je zelf wat je dit seizoen gaat maken. 
 
Wil je meedoen?  
Heb je interesse, geef je dan op bij Marlies van der Heijden,  
Amerlaan 14, tel. 2621626 (marliesvanderheijden@chello.nl). 
Vermeld je naam, adres, tel nummer, geboorte datum en mail adres. 
 
 
We zien jullie graag in september! 
Leidsters CreaKidsClub Acht 
 
Meer informatie: 
Kijk op www.sjbacht.nl 

 

http://www.sjbacht.nl
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Zinderend Acht  
dit jaar gratis toegankelijk!! 

  

Coverband & Showband 'The Young Beethoven en diverse DJ's!! 

Op zaterdag 21 juni aanstaande gaat in Acht de nieuwste editie van 
Zinderend Acht de lucht in! Het festijn is een ééndaags en 
avondvullend evenement m.m.v. de knallende Coverband & 
Showband 'The Young Beethoven' en diverse DJ's.  

Het is de organisatie gelukt om de beste 'next generation' coverband 
van Nederland naar Acht te halen op dit zomerse feest en tegelijk alle 
bezoekers gratis toegang te verlenen tot het kerkplein van Acht.  

De vorige editie heeft geleerd dat er een ongekende gezellige sfeer 
heerst op deze dag en avond. Naast het muzikale aanbod is dit 
ongetwijfeld ook te danken aan het karaktervolle plein in het hartje 
van het Achtse dorp.  

Ook dit jaar worden geen kosten, en door de vele vrijwilligers, geen 
moeite gespaard om het plein en de kiosk op een grandioze manier 
aan te kleden en sfeervol uit te 
lichten met als resultaat een 
schitterende ambiance voor de 
optredende artiesten.  

Op het muzikale affiche staan 
verder diverse top DJ's die garant 
staan voor een groot feest.  
Veel gezelliger kan niet! 

Zinderend Acht 2014 begint om 
19.00 uur. 

 
De toegang is gratis.  

Meer informatie: kijk op 
www.zinderendacht.nl 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
(vervolg) 

 
 

Outdoor dag 
Op zaterdag 13 september is er een outdoor dag op het dorpsplein 
rondom de kiosk voor alle kinderen vanaf 5 jaar t/m groep 8. 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Enkele van de activiteiten kunnen zijn: een klimnet, een zeephelling, 
pannenkoeken bakken, schat zoeken met de GPS enz. 
Op deze middag staan de verschillende spellen klaar en gaan de 
kinderen op eigen gelegenheid langs deze activiteiten. Er zijn dus 
geen groepjes met een leider erbij. 
 
Meedoen?  
Heb je zin om mee te doen geef je dan even op voor 8 september via 
marliesvanderheijden@chello.nl. 
De kosten voor deze middag zijn € 2,00 per persoon. 
Deze middag wordt georganiseerd samen met scouting groep Albert 
Schweitzer. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. 
 
20 september Spetterende muziek avond: 
The Kids Music Show Of course you can dance. 
Op deze avond in het Dorpshuis zal Mat Claassen de muziek 
verzorgen. Jullie zullen hem waarschijnlijk wel kennen van de 
magische avonden. 
Hij brengt de muziek mee en zal heel wat dansjes met jullie maken. 
Ook zijn er dan nog mooie prijsjes te winnen. Wie weet wat voor leuke 
dingen deze avond nog meer zal brengen!! 
 
Heb je zin gekregen in deze avond kom dan naar het Dorpshuis om 
19.00 uur, we dansen door tot 21.00 uur. 
Dit is voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 die van dansen, swingen en 
gezellig kletsen houden.  
Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. 
Entree € 3,00. 
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. 
 
Volg ons ook op facebook Stichting Jeugdbelangen Acht. 
 
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
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Kracht op Acht 
Dorpskwis 27 september  

 
 
 
HAD JE GED8! 
 
De 1ste editie van de Achtse Dorpskwis kent een onwaarschijnlijk 
goede start; hij is namelijk al vol! Er hebben zich 20 teams 
ingeschreven en dat is het maximum.  
Voor het maximaal aantal inschrijvingen was de organisatie 
afhankelijk van de capaciteit van het Dorpshuis. Aangezien daar 
maximaal 250 personen in ondergebracht kunnen en mogen worden 
is het aantal teams (met maximaal 12 teamleden) vastgesteld op 20.  
 
Met enige trots kunnen wij dus mededelen dat zich in een razend 
tempo 20 teams hebben ingeschreven. Velen van hen hebben recht 
op een extra aanwijzing aangezien zij zich voor 30 april hebben 
ingeschreven! Op 27 september zal de kwisavond plaatsvinden. 
Tijdens deze avond zal de capaciteit van het dorpshuis niet op de 
proef worden gesteld aangezien deelnemers de kwis op een eigen 
locatie zullen maken.  
 
Uitslagavond 11 oktober in het Dorpshuis 
Op 11 oktober zal de uitslag van de kwis bekend worden gemaakt 
tijdens een feestavond in het Dorpshuis. Tijdens deze avond zal het 
dus gezellig druk zijn in het Dorpshuis. Het beloofd dan ook een mooi 
feest te worden. 
 
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de vragen voor de kwis.  
Hiervoor is een speciaal team, bestaande uit Achtenaren, 
samengesteld dat ook de verdere organisatie van het evenement op 
zich zal nemen.  
Zij zullen het de deelnemers niet makkelijk gaan maken maar staan 
wel garant voor twee gezellige ‘Achtse’ avonden! 
 
Volgende keer nog meer deelnemers? 
Wellicht kunnen we voor een volgende editie gezamenlijk een 
oplossing verzinnen waardoor we meer teams kunnen onderbrengen. 
Ideeén hiervoor zijn harte welkom! 
 
Meer informatie of suggesties?  
Mail svp aan: krachtopacht@outlook.com 
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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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 Even voorstellen: Fia Tempelaar-van Leeuwen 
Nieuw lid van de Dorpsraad 

 
Fia, 67 jaar en geboren en getogen Amsterdamse. Dit voorjaar werd 
ze gekozen in de (nieuwe) Dorpsraad. We vroegen haar waarom ze 
zich voor ons dorp wil inzetten om hoe ze hier terecht gekomen is.  

 
“Dat was naar aanleiding van een kleine foto 
 in de krant van een aantrekkelijk huis dat  
te koop stond. Zo kwamen we na wat 
omzwervingen in Acht terecht. Hier wonen mijn 
man en ik nu 24 jaar met veel plezier. Ik ben 
dus getrouwd en heb twee kinderen en 
kleinkinderen”. 
 
“In het begin van mijn werkzame leven was ik 
een aantal jaren röntgenlaborante. Op latere 
leeftijd ben ik theologie gaan studeren. Daarna 

ben ik als dominee gaan werken in de Protestantse Kerk van 
Nederland, waar ik diverse bestuursfuncties heb bekleed. Ondanks 
mijn emeritaat (= pensionering) ben ik nog steeds druk voor de kerk. 
 
“Mijn motivatie om lid te worden van de Dorpsraad op Acht is dat ik 
met mijn talenten, kennis en ervaring graag een bijdrage lever aan het 
leven in Acht. Ik geniet er net als veel van mijn dorpsgenoten van om 
op Acht te wonen. Het is een mooie plaats met een fijne sfeer en 
gemoedelijke omgang tussen de mensen. Er moet natuurlijk wel wat 
voor gedaan worden om het zo te houden en waar nodig te 
verbeteren. Daar zet ik graag samen met anderen mijn schouders 
onder”. 
 
“Mijn takenpakket als lid van de Dorpsraad omvat inhoudelijke zaken 
zoals de toespraak op 4 mei, het zorgen voor de bloembakken bij de 
kiosk, contactpersoon van de Dorpsraad voor senioren- en 
vrouwenverenigingen, kerk en gemeenteambtenaren en voor het 
aanvragen van subsidies voor Achtse activiteiten”.  
 
“Het leukste van het Dorpsraadwerk tot nu toe is voor mij het 
enthousiasme van de raadsleden en de prettige manier waarop jong 
en oud met elkaar omgaan.  
Het klikt.” 
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Opbrengst collecte  
KWF – Kankerbestrijding 

 
Er is vorig jaar € 2.045, - opgehaald door de vrijwilligers die elk jaar 
door weer en wind gaan om verder onderzoek mogelijk te maken. 
Voor de afdeling Acht, zijn we nog zoekende naar enkele vrijwilligers 
voor de jaarlijkse collecte van 1 t/m 6 september.  
Wij vragen slechts een beetje van uw tijd om anderen te helpen. 
Reacties: (040) 844 30 93 

Opbrengst Aktie Samen Verder 
 
 De collecte in Acht heeft dit jaar een bedrag opgeleverd 
 van € 3.090,09. Een bedrag om trots op te zijn.  
 Acht heeft weer eens bewezen dat het een dorpke met 
 pit is.  

 
Dit jaar reikt de vlam van het pitje zelfs tot in India waar we samen 
met onze basisschool St. Antonius Abt een weeshuis in Goa 
ondersteunen. Hier krijgen kinderen van 4-17 jaar onderwijs om  
hun toekomst te kunnen verbeteren. Het geld zal worden besteed  
om een aantal lokalen te vernieuwen en leermiddelen aan te schaffen. 
De kinderen van de basisschool zijn van plan om in de loop van het 
jaar voor het weeshuis nog een sponsorloop te houden.  

Hartelijk dank aan de vele gulle gevers en aan de 39 collectanten en 
andere helpers die in de week van 17 maart op pad zijn geweest.  
Een van hen vertelde dat een meisje van een jaar of tien van boven 
aan de trap riep, dat ze ook nog € 1,60 extra uit haar spaarpotje wilde 
geven. Dank je wel! 

Collecteweek Hartstichting 
 

Stichting en rayonhoofd Acht bedanken vrijwilligers en gevers. De 
collecteweek van begin april, was dankzij de hulp van vele 
collectanten en 2 wijkhoofden in Acht weer een succes. De opbrengst 
van ons dorp Acht is een mooi bedrag van € 1.078,13. 
Zou u volgend jaar ook willen helpen als collectant? Het is maar 2 á 3 
uur per jaar. We kunnen uw hulp hard gebruiken. Neem dan contact 
op met Claire van Schayk (rayonhoofd Acht), tel. 06 41 44 33 63  
of email naar claire.van.schayk@upcmail.nl 
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Boschdijk beste klimaatstraat van Eindhoven  
 
Misschien is het al opgevallen. Als je vanuit Acht de Boschdijk oprijdt, 

dan zie je bij het straatnaam bord ook een oranje bord: 

 ‘Beste klimaatstraat van Eindhoven 2014’.  

 

Waarom hangt dat bord daar? 

De Boschdijk heeft meegedaan aan het HIER Klimaatstraatfeest.  

Een initiatief dat heel Nederland wil betrekken bij de oplossing van het 

klimaatprobleem. Meer dan 2300 straten in heel Nederland gingen de 

strijd met elkaar aan voor de titel ‘Beste klimaatstraat van Nederland’. 

De drie straten die tot en met 31 maart 2014 de meeste energie 

bespaarden en de beste acties uitvoerden om de buurt te betrekken 

voor een beter klimaat, wonnen een groot buurtfeest.  

De Boschdijk deed mee dit jaar en is 3e is geworden!  

Idee nieuwjaarsborrel  

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van een aantal bewoners van de 

Boschdijk in Acht, ontstond het idee om mee te doen.  

Uiteindelijk deden 18 huisnummers mee waarvan 6 gezinnen actief 

met de burenacties waarmee ze de meeste punten konden verdienen.  
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Zij hielden film- en informatieavonden over zonnepanelen en energie 

besparen, warmte scan van het huis, na-isoleren en alles door  

LED lampen vervangen. 

 

Veel waardering was er voor het inzamelen van flessen om 

LEDlampen voor de voedselbank te kunnen kopen, tijdens de 

carnavalsoptocht mensen oproepen mee te doen aan Earth Hour,  

het schoonmaken van de bermen langs de Boschdijk en met de 

kinderen appelbomen planten bij school en in plantsoenen.  

Hiervoor hebben we op 10 mei een straatfeest gewonnen en heeft  

de gemeente het bord dat nu op de Boschdijk hangt overhandigd.  

 

Leuk en gezellig 

Naast een gezamenlijke lunch van de bakker uit Acht, een BBQ door 

een Achtse cateraar, springkussen en een compleet verzorgde dag 

voor de kinderen bij Op Noord aangeboden door de gemeente, kwam 

er ook een groene straatbingo langs. Hierbij was menig grote prijs te 

winnen, van wasmachine, LED-tv tot fiets. Zo zie je maar weer dat 

energie besparen niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook,  

leuk en gezellig kan zijn en geld bespaart.  

 

Het belangrijkste echter vinden we de verbondenheid die hiermee  

in onze straat is ontstaan, de grote hoeveelheid energie die we nu 

besparen en de bewustwording die we bij onze kinderen hebben 

gecreëerd.  

 

Ook met jullie straat meedoen met het Klimaatstraatfeest?  

Kijk ook op www.klimaatstraatfeest.nl. 

Fiscale Advisering en Boekhouding 

 

Hulp bij uw belastingaangiftes, begeleiding bij 

opstart als ZZP’er, verzorging boekhouding, balans 

en jaarrekening tegen aantrekkelijke tarieven  
 

Vink Fiscaal Advies te Acht 

telefoon: 06-55773168 
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“Café Knol” 
 
 

De voorbereidingen verlopen fantastisch. Het stuk staat inmiddels 
stevig in de steigers en wij hebben er alle vertrouwen in dat u na het 
zien van de voorstelling spierpijn van het lachen zult hebben.  
 
In Café Knol zwaait Nel de scepter, maar ook hier heeft de crisis 
toegeslagen. Of zou er een andere reden zijn dat de gemeente deze 
stamkroeg wil sluiten? Een aantal (vaste) klanten bundelt de krachten 
en familie blijkt trouw…toch? 
  
De uitvoeringsdata zijn: 
 zaterdagavond 1 november; 
 zondagmiddag 2 november;  
 vrijdagavond 7 november; 
 zaterdag 8 november is de besloten sponsoravond en; 
 we sluiten de reeks af op zondagmiddag 9 november 2014. 
 
Graag nodigen wij u uit om vriend of sponsor van onze vereniging te 
worden. Met dank aan onze vrienden en sponsoren kunnen wij met 
plezier mooie voorstellingen voor u op de bühne van ons dorpshuis 
blijven brengen.  
 
U steunt onze vereniging al vanaf € 35,- per jaar.  
 
Hiervoor ontvangt u onder meer toegang voor 2 personen tijdens de 
sponsoravond. De sponsoravond is een besloten avond met een 
maximaal aantal plaatsen, waarbij wij u ontvangen in een speciale 
entourage met een welkomstdrankje en heerlijke hapjes. Dat wilt u 
toch niet missen? Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op 
www.achtserevue.nl. U kunt ook direct contact met ons opnemen via 
achtserevue@gmail.com of een van onze aanspreekpunten:  
 Toon vd Schoot; 
 Jos van Gennip; 
 Suzanne Bekkers 

– van Vroenhoven.  
 
 
De Achtse Revue 
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 St. Antonius Abt 
Eerste H. Communie  

 
 
Als ik zondagochtend 25 mei jl. om 8.30 uur bij de kerk van 
St. Antonius Abt arriveer, is het er nog heel stil. Ik loop de 
kerk in, waar alles klaarstaat voor de eerste 

communievieringen later die ochtend: er hangen strikken aan de banken, 
voorin staan de stoeltjes al te wachten op de kinderen en ook hun 
knutselwerkjes hangen er. In alle rust tref ik samen met de 
werkgroepleden de laatste voorbereidingen. Lang duurt deze stilte niet, 
als de eerste gezinnen bij de kerk arriveren. De één na de ander komt, 
mooi gekleed en keurig gekapt, met fiets, eigen auto of een voor de 
gelegenheid gehuurd voertuig. De kerk stroomt al aardig vol en het is een 
gezellige bedoening. Dan luidt de bel en komen de kinderen, samen met 

de voorgangers de kerk binnen.  
We vieren vandaag Eucharistie maar vandaag is de viering extra 
feestelijk, omdat de kinderen voor het eerst volledig kunnen deelnemen 
aan de Eucharistie. Ze zijn maanden druk geweest met voorbereiden. 
Verhalen lezen over Mozes en Jezus. Samen praten over vriendschap, 
vergeving, samen delen. Over hoe je een ander kunt helpen, troosten of 
bemoedigen. Nu is daar dan eindelijk dat moment. De kinderen en hun 
ouders hebben er naartoe geleefd.  
In de Eucharistie mogen we Jezus present weten. En vanuit het 
ontvangen van de Eucharistie worden we ook op weg gezet. Om ons in te 
zetten voor de mensen om ons heen. Voor hen die eenzaam zijn, 
verdrietig of moeten leven in armoede. Zoals Jezus in het Evangelie zegt 
(Mt25, 40): “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van 
de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
Mij gedaan.” Mogen ook wij zo zorg en aandacht hebben voor de ander. 
Om onze gelovige roeping handen en voeten te geven, in navolging van 
Jezus Christus. Namens pastoraal team, Marjelein Verhoeven 
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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 

Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen 

 IJSSALON 
 is de hele week geopend van 12.00 tot ca.21.00 uur  
(Afhankelijk van het weer).  

 LUNCHROOM  
is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 

 VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA  
in het weekend tussen 12.00 en 17.00 uur 
(Graag van tevoren reserveren)  

 
Lekstraat 1 B, Acht  Telefoon: 040-262 16 02 

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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DE SCHATKAMER 
IJSSALON - LUNCHROOM - BONBONS 

 
Beste Achtenaren,  
 
Wij willen ons bij deze graag even aan u voorstellen. De Schatkamer 
is een jong en dynamisch bedrijf dat na overname van Lunchroom- 
ijssalon La Piazza op 1 maart jongstleden haar deuren heeft 
heropend in Acht. Wij hopen Acht in een gemoedelijke sfeer te 
kunnen verrijken met al onze lekkernijen. 
Wij hebben hier geprobeerd een ambiance neer te zetten in de vorm 
van een huiskamer. Waar u onder het genot van een kopje koffie, een 
heerlijk broodje, of een lekker ambachtelijk Italiaans ijsje zich dan ook 
al snel thuis zult voelen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw zakenlunch.  
 
Ook voor de lekkerste ambachtelijke bonbons uit België bent u bij ons 
aan het goede adres! Tevens kunt u bij ons op zaterdag en zondag 
terecht voor uw verjaardag en of partijtje. Ook zijn wij van plan in de 
nabije toekomst in het weekend te gaan starten met high tea. 
 
Tenzij op het raam anders staat aangegeven, zijn onze openingstijden 
voor de Lunchroom 
Van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur 
En in het weekend is de high tea 
tussen 12.00 en 17.00 uur te 
bespreken.  
De ijssalon is alle dagen 
geopend van 12.00 uur tot 
zolang het weer het toestaat 
ongeveer negen uur. Dit met 
betrekking tot mooi weer of 
regen. 
Graag verwelkomen wij u in 
onze schatkamer vol lekkernijen. 
 
Met vriendelijke groet  
Anita van den Boomen 
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Buitenwerkplaats ‘De Tuin’  
 

Buitenwerkplaats ‘De Tuin’ is een werkplek voor cliënten op Landgoed 

De Grote Beek, die behoefte hebben aan ruimte, ritme en regelmaat in 

het werk. Daarnaast is het een hele fijne, mooie plek waar we, samen 

met cliënten, allerlei activiteiten ontwikkelen.  

Zo is de buitenwerkplaats opgedeeld in diverse percelen met ieder 

hun eigen karakter. Op de kwekerij worden planten gekweekt voor 

eigen gebruik op het landgoed. Daarnaast worden er groenten en 

bloemen gekweekt voor eigen gebruik, verkoop en bloemisterij. 

 

Naast onze plantenkas is een sfeertuin aangelegd waar gewerkt wordt 

vanuit de visie dat tuinieren niet alleen werken is maar vooral de kans 

biedt om contact te hebben met de natuur in al haar facetten. Dit 

perceel is weer opgedeeld in diverse kleinere tuinen met elk hun eigen 

karakter en vormgeving waarin voor iedereen wel iets te vinden is wat 

aansluit bij hun eigen wensen of behoeften. 

 

Met de cliënten kweken wij een diversiteit aan groenten en fruit, 

bijvoorbeeld voor de kookactiviteiten op de woongroepen maar ook 

voor de verkoop. In de landgoedwinkel worden naast groenten en 

zaaigoed ook natuurproducten en openhaardhout verkocht die hier 

geproduceerd worden. 

 

Door de week heen hebben wij regelmatig bezoek van passanten en 

groepen die interesse hebben in onze tuin.  

U bent van harte welkom om te komen kijken en/of om kennis en 

kweekmateriaal onderling uit te wisselen.  

 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 16.15 uur. 

Woensdagochtend zijn wij gesloten tot 13.00 uur. 

 

U kunt Buitenwerkplaats ‘De Tuin’ vinden op Dr. Poletlaan 69.  

 

Voor informatie kunt u bellen naar: 040 - 297 03 66 
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Kermis  
1e weekend van september 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook dit jaar proberen wij met extra inspanningen u weer een paar 
onvergetelijke dagen te bezorgen. Het evenemententerrein, gelegen 
aan de Merwedestraat - Volkerak, zal omgetoverd worden tot een 
groot vermaak centrum voor groot en klein.  
Botsauto’s, draaimolen, spin, rups, funhouse, pony´s en diverse 
andere attracties en optredens in en om de feesttent dragen bij om er 
weer een echt feestweekend van te maken.  
 
Programma: 
 Vrijdag 5 september: kermis van 15.30 tot 24.00 uur . 
 In de feesttent, vanaf 20.00 uur: DJ´s van  
 Soundwaveproductions  
 
 Zaterdag 6 september: kermis vanaf 13.30 tot 24.00 uur. 

In de feesttent vanaf 20.00 uur live muziek. 
 
 Zondag 7 september: kermis van13.30 tot 23.00 uur.  

Deze dag wordt het een echte gezellige gezinsdag voor jong en 
oud. ’s Middags bent U van harte uitgenodigd in de feesttent 
waar Holland party on Tour show hun intrede doen met diversen 
live optredens. Het feestgedruis zal door de Dj ’s van 
Soundwaveproductions afgesloten worden. 

 
Hopelijk kan en zal iedereen dan terugkijken op een geslaagd en 
gezellig weekend “ OP ACHT ” 
Kermis commissie Acht 
  
Voor meer informatie, ga dan naar: www.acht.nl  
Facebook : kermis.Acht 
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Even voorstellen: Remco van Dooren 
Voorzitter van de (nieuwe) Dorpsraad 

 
Remco is de jongste voorzitter ooit van de Dorpsraad. Hij is 18, en zit 

in de 6e van het gymnasium. Bij de verkiezingen van 19 maart j.l. 

kreeg hij de meeste stemmen.  

 

“Een hele eer” vindt hij.  

 

We vroegen Remco waarom hij zich wil gaan 

zetten voor Acht en de Dorpsraad.  

“Ik ben al vanaf mijn 10e met politiek bezig, zowel 

met de Nederlandse als de Europese. Ik heb dan 

ook al op jonge leeftijd de wens om minister-

president te worden, uitgesproken”  

 

Remco heeft bestuurservaring opgedaan bij 

tennisvereniging Prinsenjacht. Hij zit in het bestuur, is 

commissievoorzitter en probeert meer jongeren bij de sport te 

bestrekken.  

 

“Eind 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van Achtse Belangen 

om mij in te zetten voor een leefbaar dorp. Ik heb altijd in Acht 

gewoond, hier op de basisschool gezeten en gevoetbald bij de 

voetbalvereniging. Ik voel me maatschappelijk betrokken om iets te 

doen voor anderen, voor het dorp.  

De dorpsraad heeft jarenlang uit dezelfde mensen bestaan en nadat 

zij in oktober 2013 besloten om op te stappen, voelde ik me 

aangetrokken om te reageren op de oproep van Achtse Belangen. 

Vanuit de 'jongeren-kant' wilde ik ook meedenken over Achtse 

onderwerpen en een jong geluid laten horen”.  

 

De nieuwe Dorpsraad gaat als team “samen werken en samen de 

schouders eronder zetten om een krachtig geluid te laten horen,  

dat gaat van Welvaart tot Welzijn.”  
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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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Kracht op Acht 
Vindt u ons idee het Beste Buurtinitiatief? 

 
Kracht op Acht zet zich, zoals jullie waarschijnlijk 
wel weten, in voor de leefbaarheid, de 
samenhorigheid en het behoud van het dorpse 

karakter op Acht. Daarvoor maken wij gebruik van de beschikbare 
(sociale) media om communicatie tussen verenigingen, stichtingen, 
ondernemers en bewoners van Acht tot stand te brengen. Ook 
plaatsen we regelmatig artikelen in de “Kijk op Acht”. Niet al onze 
doelgroepen worden hier echter mee bereikt. Daarom willen we graag 
een professioneel softwareplatform introduceren, waarmee de partijen 
op toegankelijke en slimme wijze met elkaar worden gekoppeld.  
 
Dit platform moet een zo breed mogelijk gemeenschappelijk doel 
hebben; van hulp bij het organiseren van straatfeesten tot het 
ondersteunen van verenigingsactiviteiten; van het opzetten van een 
rommelmarkt tot het in contact brengen van leeftijdsgenoten. Het 
platform moet uiteindelijk bijdragen aan meer samenhang op Acht en 
aan een actieve kern bewoners die het motto ‘alleen ben je sneller, 
maar samen kom je verder’ centraal hebben staan. 
 
Om dit te realiseren, hebben we ons ingeschreven voor het Beste 
Buurt idee van de Lumensgroep. We zijn met ons idee geselecteerd 
bij de laatste 10 kandidaten. Het idee dat de meeste stemmen krijgt, 
wint een bijdrage van € 1.000, -. 
 
Graag willen we jullie vragen om op ons idee te stemmen. Dat kan via 
onderstaand webadres.  
http://www.jaarverslaglumensgroep.nl/buurtidee/idee/kracht-op-acht 
 
Let op! Per e-mailadres kan er één stem uitgebracht worden. Dit 
betekent dat er meerdere familieleden uit 1 gezin kunnen stemmen als 
ze ieder hun eigen e-mailadres gebruiken. Mocht u beschikken over 
meerdere e-mailadressen, dan kunt u per e-mailadres één stem 
uitbrengen. Tevens is een extra steuntje in de rug zeer welkom. Je 
kunt dus andere mensen in je omgeving aansporen om op dit initiatief 
te stemmen! Graag voor 30 juni! 
 
Hopelijk kunnen we op jullie stem/steun rekenen,  
Alvast bedankt voor het uitbrengen van je stem.  
 
Meer informatie over Kracht voor 8: http://facebook.acht.nl  
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Hart voor Acht 
Onderhoud AED’s  Apparaat OK  

 
 

Een oproep tot reanimatieinzet is een spannende gebeurtenis. Tijdens 
een oproep mag er dan ook niets mis gaan met het ophalen en 
bedienen van een AED. De stichting Hart voor Acht draagt zorg voor 
100% betrouwbare, bedrijfszekere AED’s. 
In de afgelopen weken is de Technische Commissie van onze 
stichting de diverse adressen waar een kast met AED hangt weer 
langs geweest voor de periodieke onderhoud-, controle- en 
testprocedures. 
Een AED moet natuurlijk 100% werken op het moment dat het nodig 
is. Ook de kast waarin de AED zit moet altijd probleemloos 
functioneren. Zo moet de koeling werken als het buiten te warm wordt 
en moet de verwarming starten als de temperatuur te laag wordt. Ook 
moet de deur na ingeven van de code soepel open gaan. Tot slot 
moet de kast natuurlijk ook netjes en schoon zijn. 
Als een van onze vrijwilligers bij een slachtoffer de AED aan zet zal hij 
of zij als eerste horen: “Apparaat OK”. 
 
Nieuw alarmeringsnummer HartslagNu (www.hartslagnu.nl) 
Sinds 1 november 2012, de start van HartslagNu, werd je als 
burgerhulpverlener gealarmeerd voor een reanimatie middels een 
sms-bericht van een Engelse provider. Met ingang van week 16 2014 
is dit echter veranderd. HartslagNu is overgestapt naar een andere, 
Nederlandse, provider (KPN). Het nummer dat nu als afzender 
gebruikt word is: 06-42500349. De reden is dat er in de toekomst ook 
gebruik gemaakt gaat worden van GPS-tracking om een oproep uit te 
sturen. Hiervoor kan alleen een Nederlandse provider gebruikt 
worden.  
 
LET OP! 
Als je een specifieke ringtone van een SMS-alert oproep op je Smart 
Phone hebt ingesteld op het oude nummer verander dit dan naar het 
nieuwe bovenstaande nummer. Anders ontvang je de HartslagNu 
oproep met de standaard ingestelde ringtone. 

 
Trouwens, wist u...dat vanaf 1 november 2012 (live gaan van 
HartslagNu) er al meer dan 125.000 keer een burgerhulpverlener in 
Nederland is opgeroepen. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hartslagnu.nl%2F&h=LAQGYPO3I&enc=AZO_HRcauCTLPQYg1V4RUkJvS4LBlareR_UgSq6M2KuwIuwZzSf0cLwlJuWquoW7ZiOzUauSZnJgYZp9xIstkVTCqVATPt7MlWxHFEc0eptD_s8IaCeLTRUCb92ASsJJUmZNqY4ADg4KLR_WJrbca1AB&s=1
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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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Hart voor Acht 
(vervolg) 

 
 

8e AED in Acht 
In het begin van dit jaar is de 8e AED in Acht geplaatst. Wij zijn trots 
op het bereiken van deze mijlpaal. Op zondag 29 juni willen we hier 
een officieel tintje aan geven. We weten nog niet precies hoe.  
Dat laten we nog weten. 
 
Hernieuwde oproep aan de jeugd en jong volwassenen van Acht 
– Gratis Reanimatie/AED cursus 
 
Zoals in de vorige uitgave van het dorpsblad al gemeld heeft Hart voor 
Acht meer dan 150 vrijwilligers. De leeftijdsverdeling is een beetje in 
onbalans richting de wat hogere leeftijden. 
Daarom is 2014 voor de stichting het jaar waarin we ook de jeugd en 
jong volwassenen van Acht willen enthousiasmeren om vrijwilliger te 
worden. Het is n.l. niet moeilijk, vraagt bijna geen tijd maar is wel van 
levensbelang. Het volgen van een Reanimatie/AED cursus (twee 
avonden) kost bij ons normaal € 25, - . Maar iedereen tussen de 20 en 
35 jaar die zich vóór 1 augustus aanmeldt als vrijwilliger krijgt de 
cursus gratis.  
 
Willen jullie eerst meer weten neem dan gerust contact met ons op via 
info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl.  
 
 
Vakantie...hoe tijdelijk afmelden? 
 
De vakanties komen er weer aan. Ben je één of meerdere dagen / 
weken niet inzetbaar voor burgerhulpverlening, meld je dan tijdelijk af.  
Log in op HartslagNu.nl. Je vindt deze extra functie in het tabblad - 
beschikbaarheid -. Je kunt hier aangeven wanneer je met vakantie 
gaat, een lang weekend weg bent of om een andere reden een tijd 
niet inzetbaar kunt of wilt zijn als burgerhulpverlener. Na het verlopen 
van deze periode wordt je account automatisch weer op beschikbaar 
gezet. 
 
Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Hart voor Acht 
wens ik u een prettige vakantie.  
 
Gerard Dohmen – voorzitter 
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Juni 
  20 Uitgave Kijk op Acht  
  nr.3 
  21 Zinderend Acht 
  26 Gft afval 
  29 Penalty bokaal VVA 
 30 Oud papier  
 
Juli 
  3 Restafval 
  8 Ariens toneel 
  10 Gft afval 
 14 Oud papier 
  17 Restafval 
  24 Gft afval 
 28 Oud papier 
 31 Restafval 

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: 2 september voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 19 september 
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. 

Aug. 
  7 Gft afval 
 11 Oud papier 
 14 Restafval 
  21 Gft afval 
 25 Oud papier 
 28 Restafval 

 

Sept. 
  5-6-7 Kermis 
  2 Sluitingsdatum kopij  
  Kijk op Acht 
 4 Gft afval 
 8 Oud papier 
 11 Restafval 
  13 Outdoor dag SJB/ 
  Scouting 
  15 Dorpsraad  
  18 Gft afval 
 19 Uitgave Kijk op Acht nr.4 
  27 Dorpskwis 
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