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Februari - Maart   
 
 
 
 

1e Lustrum Kijk op Acht 
 

Tonproater bij AVV 
 

Achtste Revue 30 jaar (zie foto)  
 

Spullenbeurs 
 

Het is Carnaval 
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Van de redactie  
 

Eéndagsvlieg?! 
Dit jaar bestaat uw dorpsblad 5 jaar, het eerste lustrum.  
Als redactie hopen we dat er nog veel volgen, want we maken uw 
dorpsblad nog steeds met veel plezier. En blijkbaar waardeert u het, 
want voor elk nummer krijgen we ruim voldoende kopij binnen!  
Wie had dat gedacht 5 jaar geleden, nadat in oktober 2010 de basis 
werd gelegd voor de herstart van ‘het dorpsblad’.  
Wellicht weet u nog dat het idee daarvoor ontstond tijdens een bijeen-
komst van vertegenwoordigers van de gemeente en de Groep 68 over 
het vergroten van de leefbaarheid in Acht. “Wat zou daar aan bij  
kunnen dragen?? En waar zou Acht behoefte aan hebben??  
Wens 1 en 2 waren een supermarkt een weekmarkt en nummer 3: 
een informatieblad over Acht. Wens 1 en 2 zijn nog niet gerealiseerd, 
al staat er elke vrijdagmorgen een prima bloemenkraam op het  
Dorpsplein en elke vrijdagmiddag een heerlijk ruikende pizza’bus’.  
 
Als redactie is het nog steeds ons doel om een blad van en voor Acht 
te zijn. Met berichten van verenigingen, over activiteiten en over Acht 
en Achtenaren. In de laatste 5 jaar zagen we nieuwe initiatieven ont-
staan zoals Hart voor Acht, de Kerstmarkt, de werkgroep ‘Kracht op 
Acht’ (Dorpskwis, Carnavalsoptocht) en nu de Buurtpreventie Acht. 
Kortom: Acht leeft!  
 
Ter ere van ons jubileum zit er bij deze uitgave een presentje. 
U zult ons ook aantreffen bij de carnavalsoptocht.  
Ons motto is “klim in de pen!”. Wij horen graag van u. 
 
Oproep voor de kinderen uit Acht:  
Kom tijdens de carnavalsoptocht in Acht bij de ‘wagen’ van het Dorps-
blad de kleurplaat uit dit blad inleveren? We verloten een leuke prijs! 
 
Wij danken u en onze adverteerders dat u ons ondersteunt om dit 
blad te maken. Kopij voor het volgende nummer is natuurlijk  
van harte welkom. U kunt het mailen aan:  
redactie@kijkopacht.nl tot 22 maart 18.00 uur.  
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Kracht op Acht 
 
 
 
 

Aankondiging Kracht op Acht 
 
Zoals velen van jullie weten heeft Kracht op Acht vorig jaar een prijs in 
de wacht gesleept voor “Het beste idee”, een prijsvraag voor 
buurtinitiatieven geïnitieerd door de Lumens Groep.  
Een 1ste onderdeel van het idee was om van Kracht op Acht een 
officiële stichting te maken. Met het ondertekenen van de notariële 
akte door de bestuursleden van Kracht op Acht, is dat doel op 9 
januari 2015 geëffectueerd. Wij mogen ons vanaf nu een Stichting 
noemen! 
 
Een tweede onderdeel van ons “beste idee” is om een online platform 
te maken dat toegankelijk is voor vrijwel iedere Achtenaar. Wat zo’n 
platform nou precies in moet gaan houden willen we graag met jullie 
bespreken op een informele avond in het dorpshuis. Die avond zal 
eind april gaan plaatsvinden. Jullie zullen daar nog via de 
verschillende media van op de hoogte worden gesteld. 
 
 
Wij streven ernaar om die avond een zo 
breed mogelijke vertegenwoordiging van 
de Achtse gemeenschap in het 
dorpshuis aan te treffen. Alleen dan 
kunnen we ervoor zorgen dat het 
platform dié informatie bevat die voor 
álle mensen in Acht interessant is.  
 
Hopelijk hebben we jullie interesse 
gewekt en kunnen we rekenen op jullie 
komst en inbreng! Naast het feit dat we 
op die manier samen werken aan een 
betere leefbaarheid en samenhorigheid 
in ons dorp, zal het natuurlijk ook weer 
een ouderwets gezellige Achtse avond 
worden! 
 
Tot dan! 
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DORPSRAAD ACHT 
 Nieuwjaarstoespraak 2015 

 
Nieuwjaarstoespraak Remco 
 

Van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van ons dorp in het 
Dorpshuis Acht. Mooi om te zien dat zo velen Achtenaren hier naar 
toe zijn gekomen om met elkaar het glas te heffen op hopelijk weer 
een mooi jaar. Dit jaar is het de taak van de nieuwe Dorpsraad om  
de nieuwjaarstoespraak te verzorgen. Samen met de Stichting 
Dorpshuis Acht en het Kerkbestuur wordt deze jaarlijkse traditie 
natuurlijk verzorgd om terug te blikken naar de momenten van  
vorig jaar, maar juist ook om voortuit te kijken naar 2015.  
 
2014 was voor de Dorpsraad Acht het jaar van een nieuwe start. Met 
een vertegenwoordiging van vijf personen is toen een afspiegeling 
gevormd van onze gemeenschap in Acht. Voor de raad is de wens 
voor aankomend jaar dat Acht goed leefbaar blijft en een sterke 
samenhang heeft. Die samenhang in ons dorp moet gekoesterd 
worden, en is juist ook een voorbeeld van een samenleving die door 
mensen, zonder bemoeienis door regels, zelf gecreëerd wordt.  
 
Ons dorp kenmerkt zich doordat zij veel stichtingen en verenigingen 
rijk is. Een muziekgroep die activiteiten ondersteund, een hartstichting 
die er voor zorgt dat Acht hartveilig is, een jongerenvereniging die de 
Achtse jeugd met activiteiten bezig houdt, een ouderenvereniging die 
op komt voor de belangen van ouderen.  
We hebben het hier allemaal, maar dat kan alleen maar blijven 
bestaan door zo’n sterke cohesie en samenhang. Met elkaar de 
handen in een slaan, de mouwen opstropen en samen voor een doel 
gaan: ons dorp is en blijft ons dorp. 
 

Maar, het leven van een Achtenaar vindt natuurlijk ook buiten de 
dorpsgrenzen plaats. Een mens heeft in deze geïndividualiseerde 
samenleving veel vrijheden en kan zich zo ontplooien voor een 
carrière. Iedereen is bezig met zijn eigen dagelijkse bezigheden en 
taken en de gemiddelde burger kan voortaan maar weinig tijd maken 
voor vrije tijd. Er voor anderen zijn komt meer op de achtergrond te 
staan, want eerst moet de eigen persoon geholpen worden. Dat is 
heel logisch, omdat iedereen zijn of haar geïndividualiseerde leven  
op een eigen manier wil invullen. 

Sylvia
Notitie
Dorpsraad Acht, niet alleen hoofdletters

Nicol_000
Notitie
Achternaam toevoegen. van Dooren ,voorzitter dorpsraad AchtVoor ons is het duidelijk maar niet iedereen kent hem.

Nicol_000
Notitie
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Gevorderdencursus fotografie 
fotograferen onder moeilijke  

(licht-) omstandigheden. 
 

Lokatie: Deuxbleus Fotostudio 
 In de Achtse Barrier. 
Datum/tijdstip: zaterdag 14 maart van 
 09:00-15:00 uur.  
Prijs: incl. lunch en cursusmateriaal € 50,-
Opgeven via:  info@deuxbleus.nl 
Meer informatie: 
http://deuxbleus.nl/fotografie-cursus-achtse-
barrier.htm 

mailto:info@deuxbleus.nl
http://deuxbleus.nl/fotografie-cursus-achtse-barrier.htm
http://deuxbleus.nl/fotografie-cursus-achtse-barrier.htm
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DORPSRAAD ACHT 
(vervolg) 

Het mooie aan ons land is dan ook dat iedereen kan doen wat hij of zij 
wil, dat iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn en dat iedereen wat kan 
geloven wat hij of zij wil. Die vrijheid die wij genieten mag dan ook een 
voorbeeld zijn voor veel landen, waar nu onrust, ophef en terrorisme 
is. Die vrijheid moet mijn inziens gewaarborgd worden, maar moet 
zich niet groots verheffen boven de collectieve samenleving. Als 
samenleving moeten wij scherp stellen wat wel en niet kan en er 
samen voor zorgen dat niemand in deze wereld eenzaam, verdrietig 
of ongelukkig is. Daar ligt een taak voor ons. 
Vooral nu, wanneer je ziet dat veel Achtenaren hier alleen nog komen 
wonen en verder in hun eigen omgeving blijven, is het van belang om 
elkaar op te zoeken.  
 
Warmte aan elkaar geven geeft een beter gevoel dan mensen 
eenzaam zien vertoeven. Dat is nou exact de reden waarom ik 
voortaan in ons verzorgingshuis in Acht op zondagavond koffie en 
thee rondschenk. Onze ouderen hunkeren naar aandacht en zijn blij 
als er een keertje iemand bij hen op bezoek komt. Immers, de familie 
kan niet meer wekelijks komen vanwege de sportactiviteiten van de 
kinderen of de drukke werkzaamheden van hun baan. Maar door juist 
de verbinding op te zoeken met anderen, kunnen we er voor zorgen 
dat wij als collectief de samenleving op 1 zetten, en daardoor meer 
aandacht hebben voor de medemens. 
Deze wens is natuurlijk niet uit zich zelf voortgekomen. Het afgelopen 
jaar is duidelijk geworden dat leven in een wereld waarbij het individu 
los staat van de samenleving onmogelijk is. In de zomer van 2014 
werd de verbondenheid heel duidelijk zichtbaar bij de ramp met vlucht 
MH17. Via welke weg dan ook werden betrokkenen geconfronteerd 
met het overlijden van hun dierbare en geliefde. 17 miljoen 
Nederlanders voelen nu nog steeds de pijn van de slachtoffers en zijn 
in hun ziel getroffen. In ons dorp verlieten ook twee mensen het leven 
door deze tragische gebeurtenis. Bij zo’n momenten zoeken we elkaar 
op en vinden we troost bij elkaar. Dat gevoel, het gevoel van 
verbondenheid, moet in 2015 vertaald gaan worden in het veranderen 
van een samenleving. We hoeven niet terug te keren naar het oude, 
traditionele leven, maar we moeten de verbondenheid weer terug 
laten komen in onze samenleving. 
De voorzitter van de Dorpsraad Acht eindigt de toespraak met de 
woorden:  
Ik wens u een voor een, een mooi, gelukkig en gezond 2015 toe.  

 

Noot van de redactie: De toespraak was te lang om in zijn volledigheid te 
plaatsen, u kunt de rest lezen op www.acht.nl. 

Sylvia
Notitie
Hier ook Dorpsraad Acht

Karin
Notitie
de datum van de volgende dorpsraad zou hier vermeld worden. 25 februari 2015 om 20.00
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Vereniging voor senioren, Eindhoven 
 

 
De PVGE (voorheen de Philips Vereniging van Gepensioneerden 
Eindhoven e.o.) is een open vereniging voor senioren. Anders dan de 
vroegere naam doet vermoeden is het lidmaatschap van de 
vereniging niet voorbehouden aan ex-Philips medewerkers. Iedereen 
vanaf 50 jaar kan lid worden ook al heeft men niet bij Philips gewerkt. 
De PVGE telt ruim 10.000 leden verdeeld over 8 afdelingen in de 
regio.  
 
Actief in de samenleving  
De PVGE participeert actief in de lokale samenleving. Zij organiseert 
gevarieerde sociale, culturele en sportieve activiteiten voor en door de 
leden. Bovendien behartigt zij de sociale en economische belangen 
van haar leden op lokaal, regionaal en nationaal niveau.  
De PVGE participeert via directe en indirecte vertegenwoordiging in 
overkoepelende regionale en nationale organisaties, die specifiek 
opkomen voor de belangen van senioren.  
 
Verenigingsblad “De Schouw”  
De PVGE maakt haar leden via het tweemaandelijks verschijnende 
verenigingsblad “De Schouw” opmerkzaam op zaken en 
ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn. De PVGE afdeling 
Eindhoven geeft met dat doel een tweemaandelijkse nieuwsbrief uit, 
EindhovenActueel!, gericht op activiteiten in Eindhoven.  
 
Activiteiten 
Onze 13 verschillende clubs bieden voor elk wat wils. Men kan zich 
aansluiten bij de binnenclubs gevestigd in onze eigen ruimte aan de 
Hurksestraat 42-20 in Eindhoven, zoals de bridgeclub, de biljartclub, 
de tafeltennisclub, de schaakclub of deelnemen aan de Franse 
conversatie lessen. Maar er zijn ook buitenclubs actief, zoals de 
tennisclub, de badmintonclub, (berg)wandelen, nordic walking, 
fietsen, kamperen, jeu de boules. Of schrijf u zich in voor de activiteit 
“Op Restaurant”, waarbij u maandelijks een wisselend restaurant 
bezoekt tegen een zeer aantrekkelijke prijs.  
Ook is een groep van deskundigen beschikbaar die u hulp kunnen 
aanbieden bij belastingaangifte. 
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Vereniging voor senioren, Eindhoven 
(vervolg) 

 
Evenementen 
De Evenementencie organiseert culturele en 
ontspanningsbijeenkomsten voor onze leden. In dit kader kunt u ons 
maandelijks treffen in De Ronde, Tongelresestraat. Kijkt u ook even 
op de website www.pvge.nl/ledenvoordeel voor alle voordelen bij zeer 
uiteenlopende aanbieders van diensten en goederen. 
 
Nieuwsgierig geworden?  
Op de website www.pvge.nl en op de afdeling Eindhoven website 
www.pvge-eindhoven.nl vindt u alle informatie of bel voor meer 
informatie naar het hoofdkantoor aan de Kastanjelaan,  
040 212 75 04. Daar kunt u ook een aanmeldingsformulier 
aanvragen. De contributie bedraagt in 2014 bij automatische incasso 
€ 16,20 per jaar. Daar hoeft u het dus niet voor te laten.  
We willen u graag als nieuw lid begroeten.  
 
Meer informatie: Wim Kemps voorzitter PVGE afd. Eindhoven  
tel. 06 51 51 10 49 

Fotogroep 8 
 

Fotogroep gestart; nog plaats voor 2 fotografen! 
 

We hebben al meerdere bijeenkomsten gehad en prachtige foto’s 
gemaakt van de herfst, water, schemering, stillevens en flora. 
We komen maandelijks ’s avonds bij elkaar op donderdag. We 
bespreken dan de 5 beste foto’s van ieder en spreken af wat de te 
fotograferen onderwerpen voor de volgende keren zullen zijn. 3 leden 
hebben zich opgegeven om gezamenlijk een korte fotocursus te gaan 
volgen in 2015. 
Op dit moment zijn we met zes 
enthousiaste fotografen de groep 
gestart, er is dus nog plaats voor 
twee meer.  
Je kunt je opgeven bij 
o.vantertholen@upcmail.nl  
 
Meer informatie:  
Onno van Tertholen tel:  
(040) 262 38 80 

Karin
Notitie
commissie? dit is toch geen afkorting?
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Advertorial 
 
Mijn naam is Maurice van Meurs en ik ben een erkend 
inbraakpreventiespecialist. Dat houd in dat ik uw woning kan voorzien 
van het nodige hang en sluitwerk.  
Goede sloten zijn essentieel voor uw gevoel van veiligheid. Met 
diverse zakelijke partners kan ik er voor zorgen dat uw woning van A 
tot Z beveiligd wordt. Op mijn website kunt u meer informatie over 
mijn bedrijf vinden. Ik werk samen met een aantal alarmcentrales en 
beveiliging bedrijven. 
 
Wanneer er bij u toch is ingebroken kunt u ons bereiken voor 
herstelwerkzaamheden. U moet denken aan vervangen van ramen en 
deuren. Verder houd ik me bezig met het geven van bouwkundig 
advies aan mensen die hun woning willen verkopen maar niet weten 
of de vraagprijs in verhouding staat met de kwaliteit. 
 
Aan de hand van mijn expertise kan ik u indien 
gewenst een rapport toesturen, waarin alles 
omschreven staat. 
Maurice van Meurs 

DE ZONNEBLOEM  
 
 

Kienen bij Woensel Noord bezoekgroep Acht 
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 zaal is open vanaf 19.00 uur. Het kienen begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
De komende data voor 2015 zijn 24 februari, 24 maart, 21 april, 26 
mei en 30 juni. 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. 
Maasstraat 51, 5626 BB  Eindhoven 
Tel. 040 - 262 36 57 
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl 

hks
Markering

hks
Notitie
De website er bij noemen ??

Sylvia
Notitie
www.mauricevanmeurs.nl

Karin
Notitie
houdt

Karin
Notitie
beveiligingsbedrijven

Karin
Notitie
, indien gewenst,
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Hart voor Acht 
 
 
 

Nieuwe locatie gezocht 
 
Met onze 8 AED’s hebben we een behoorlijke dekkingsgraad bereikt. 
Toch zien we nog steeds een “blinde vlek”. Een stukje Acht waar de 
hartveiligheid verbeterd kan worden. Het betreft het gebied rond de 
Roerstraat. Met de AED van het Antoniushuis lijkt dit gebied goed 
afgedekt; alleen is het Antoniushuis niet toegankelijk vanaf de 
Leistraat. Bij een mogelijke reanimatie in de Roerstraat, Leistraat en 
Swalmstraat moeten vrijwilligers naar de vooringang van het 
Antoniushuis wat kostbare tijd in beslag neemt. In 2015 zullen we 
ergens in deze blinde vlek een AED ophangen. De negende van 
Acht! 
 
Bij wie zouden we deze negende AED mogen ophangen? 
Liefst centraal in het genoemde gebied, goed zichtbaar vanaf de 
straat door (straat)verlichting, makkelijk toegankelijk, beschut tegen 
zon, wind en regen. 
 
Inzet 
In 2014 is door HartslagNu (gelukkig) geen inzet gevraagd van onze 
vrijwilligers of AED’s. Dit mag echter geen reden zijn om onze 
aandacht te verslappen. Want in het nieuwe jaar is na een SMS alert 
een van onze vrijwilligers op 11 januari alweer met een AED naar de 
Achtse Barrier gegaan. Hij werd gevolgd door vrijwilligers van AB-
Hartveilig. De professionele hulpverleners waren al ter plaatse 
waardoor zijn inzet niet nodig was. Dit had ook in Acht kunnen zijn. 
 
Goed zichtbaar huisnummer 
Stel dat er bij u thuis iets gebeurt waardoor er een beroep gedaan 
wordt op onze vrijwilligers, de brandweer of een ambulance. Ze 
worden gestuurd naar een straat en huisnummer. Het is nog steeds 
vroeg donker. Kijk eens in je omgeving hoe vaak huisnummers 
moeilijk zichtbaar zijn. Hoe goed is uw huisnummer zichtbaar/
leesbaar vanaf de straat?  
Niet zo goed…? Doe er iets aan. Hartstikke bedankt. 
 
 
Gerard Dohmen 

Sylvia
Notitie
Bij deze tekst staat uitvullen aan, moet dus uitgezet worden.
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Achtse Revue 30 jaar! 
Interview met voorzitter  
Ine Verkooijen 
 

De Achtse Revue reageerde enthousiast toen Kijk op Acht een 

interview wilde om meer te weten te komen over 30 jaar Achtse 

Revue in Acht. Hoe is de Achtse Revue ontstaan? Gaat er nog iets 

speciaals gebeuren? Een groot feest? Toekomstplannen? 

 

Zo begon het 

Ine Verkooijen vertelt over het ontstaan: “Tijdens het 100 jarig bestaan 

van de kerk in 1985 was er een groepje mensen die iets wilden 

organiseren voor dit feest. Tegelijkertijd had een ander groepje 

Achtenaren ideeën voor een toneelgroep. Toen zijn we samen de 

Achtse Revue begonnen.  

Ons eerste optreden was een revue, vandaar de naam “Achtse 

Revue”. Inmiddels heeft de Revue zo’n 25 leden”.  

In 1991 is de Achtse Revue een stichting geworden, maar 1985 wordt 

aangehouden als oprichtingsdatum. 

 

Gaat er nog iets speciaals gebeuren in dit jubileum jaar? 

Ine: ”Jazeker, wijzelf hebben een feestavond en voor het publiek komt 

er een bijzondere uitvoering: een toneelstuk op 4 locaties! Op 3 

locaties is er ruimte voor ongeveer 30 personen. Daar worden 3 

stukken door het publiek in willekeurige volgorde bekeken. Als 

iedereen de 3 stukken heeft gezien gaan we naar de 4e locatie, de 

eindlocatie. Daar spelen alle spelers het laatste stuk voor het gehele 

publiek.” 

 

Teksten speciaal voor de Revue! 

“Sinds 4 jaar werken we met professionele regisseurs van de 

Theaterschool uit Tilburg. Hierdoor zijn we enorm gegroeid. De laatste 

jaren worden de stukken speciaal voor de Achtse Revue geschreven. 

De uitvoering van dit jaar is geschreven door Michelle Daalhoff en 

geregisseerd door Janneke Houwaard evenals bij het stuk van “Onder 

‘t sterrenblinken” en “café Knol”. 

Dit jaar worden er waarschijnlijk extra avonden ingepland om iedereen 

de kans te geven om naar de uitvoeringen te komen . De data van de 

uitvoeringen zijn nog niet bekend. 
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Hoe bereiden jullie alles voor?  

“In januari is onze jaarvergadering, en omdat we in januari nog niet 

gaan repeteren, hebben we voor dit jaar een logopediste voor spraak- 

en zangles uitgenodigd “zegt Ine. “ In februari worden de rollen 

bekend gemaakt. En dan begint het repeteren, 1x per week bij Jan de 

Koning (één van onze leden) hij heeft een hele mooie repetitieruimte. 

Op het einde repeteren we nog een hele zondag. 

We proberen ook zo snel mogelijk met het decor te beginnen. Er 

worden schetsen gemaakt en dan aan de slag. Hier gaat ook veel tijd 

inzitten. Naast het spelen zijn er dus ook nog veel andere taken”.  

 

Wat zijn jullie voor een club?  

“We zijn, buiten een toneelclub, ook een sociaal clubje, als je geen rol 

hebt dan kom je toch naar de repetities, alleen al voor de 

gezelligheid”. 

 

En, hoe zien jullie de toekomst? 

Op de vraag van de redactie of er nog eens een revue komt, is het 

antwoord dat een Revue heel veel werk is. Nee dus…….! 

Het publiek heeft het liefst een klucht of komedie want er moet 

gelachen worden. Toch speelde de Revue niet altijd komische 

stukken. Het kerststuk “Ontheemden“ wat zij o.a. twee jaar geleden 

tijdens de kerstmarkt speelden, was een zwaarder stuk. 

 

Een keer een andere locatie? 

“We blijven trouw aan Acht. Natuurlijk zijn er mooiere theaters in de 

omgeving, maar het Dorpshuis hier in Acht is ook veel verbeterd.” 

 

Verder zijn er geen concrete plannen voor na het jubileum? 

“We gaan gewoon door”. 

 

Kunnen er nog leden bij? 

Ine: “Nee helaas op dit moment niet. We kunnen met te veel leden 

niet garanderen dat iedereen (regelmatig) kan spelen. Maar er zijn 

diverse mogelijkheden om je aan te sluiten bij een Achtse vereniging. 

Keuze genoeg. 

 

Wij zijn benieuwd naar de uitvoering van dit jaar, u ook? 
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AED-kastje Dorpshuis vernield, 
en …… vervangen. 

 
Met een AED - apparaat kun je proberen om het leven te redden van 
iemand die een hartstilstand heeft. Maar, bij het afsteken van het 
Nieuwjaarsvuurwerk heeft de AED - kast bij de ingang van het 
Dorpshuis het moeten ontgelden…… 
Groot was de schrik toen op nieuwjaarsdag bleek dat de kast was 
opgeblazen.  
 
Enorme schade 
Het vervangen van de AED-kast kost tussen de € 500,- en € 600,- Dat 
is niet zomaar even op te hoesten. Maar het is wel noodzakelijk om 
de AED blijvend inzetbaar te houden voor de vrijwilligers van Hart 
voor Acht of in geval van nood door de medewerkers van het 
Dorpshuis. Je snapt de mensen niet die zo’n totaal zinloze actie 
ondernemen ten koste van een voorziening die hen eventueel zelf het 
leven zou kunnen redden. 
 
Geweldige actie 
Personeel van de firma VIVON uit Son en Breugel, leverancier van dit 
soort apparatuur en toebehoren, had het bericht over de vernielde 
AED-kast op social media gelezen. Een Hart voor Acht vrijwilliger had 
het bericht geplaatst. De firma nam direct contact op met het bestuur 
van het Dorpshuis met de mededeling dat men ons een ‘passend 
aanbod wilde doen voor de aanschaf van een nieuwe AED-kast’. Tot 
onze stomme verbazing bleek ‘het passende aanbod’ te bestaan uit 
het gratis ter beschikking stellen van een nieuwe AED-! Ze vonden 
het wel erg sneu dat de AED-kast die er nog maar een paar weken 
hing, al weer moest worden vernieuwd,  
 
Dank! 
Niet alleen commercieel gewin maar ook maatschappelijke 
betrokkenheid maakt deel uit van de bedrijfsvoering van de firma 
VIVON. Met deze schenking geven ze ook daadwerkelijk uiting aan 
dit streven. Wij hebben VIVON namens het Dorpshuis en de 
gemeenschap Acht uiteraard zeer hartelijk bedankt voor deze 
genereuze schenking. Inmiddels hangt de nieuwe AED-kast alweer 
gebruiksklaar op de oude plek.  
 
Meer informatie: Stichting Dorpshuis, Peer van Dijk (voorzitter) 

Sylvia
Notitie
Stichting Dorpshuis Acht daarnaAED-kastje.......en.....
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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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Achtse Maten 
 

 
 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die ons bestuur wil komen versterken. 
 
Om de muziekvereniging in Acht in stand te houden hebben we meer 
nodig dan alleen muzikanten. Daarom zijn wij op zoek naar iemand, 
die deze gezellige muziekvereniging, met wat enthousiaste inzet wil 
ondersteunen.  
Wij zijn een vereniging met circa 20 spelende leden. 
 
Muziekkennis is niet vereist. Zou een mooie bijkomstigheid zijn, want 
spelende leden kunnen wij natuurlijk ook altijd gebruiken. Op dit 
moment zijn wij zoekende naar een bassist(e) en een trompetist(e). 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Rick Segers 
06 46 49 74 50; info@achtsematen.nl 

De Achtse Rimpelrollers 
 
 
 

Hallo aan alle lieve vrijwilligers(sters), verzorgers en vooral de 
medewerksters en medewerkers van "De Achtse Rimpelrollers". 
Voor jullie allemaal, een heel goed, gezellig en hopelijk een gezond 
2015........ 
 
Verder wil ik jullie via deze weg, nogmaals héél hartelijk bedanken, 
want zonder deze hulp hadden deze rolstoelgebonden mensen uit 
Acht, nooit zo'n onvergetelijke kerstbeleving mee kunnen maken. 
Het rondje over de kerstmarkt op 14 dec j.l. met als afsluiter, het kopje 
koffie in ons eigen dorpshuis, is nog dikwijls onderwerp van de 
gesprekken. 
 
Uiteindelijk hebben we het hier toch allemaal voor gedaan. 
Nogmaals hartelijk bedankt en groetjes van, 
 
Hannie Tulkens 
Tel.nr. 040-842 44 02 
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Kerknieuws 
Carnaval 

 
 Met carnaval mag je even een paar dagen een ander 
 zijn. Misschien er altijd al van gedroomd om 
 zeemeermin te zijn of indiaan, pinguïn of  
Arabische sjeik. Met carnaval heb je de kans. Vier dagen samen 
feesten in verbondenheid, en lekker even de boel de boel laten.  
Even de dagelijkse sleur doorbreken.  
 
Carnaval is afgeleid van carne vale, wat betekent vaarwel vlees. Met 
carnaval mogen we nog even genieten van de overvloed aan spijs en 
drank om daarna veertig dagen lang sober te leven, met minder 
genoeg te nemen. 
 
Voorbereiding op Pasen  
Die veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen klinkt heel 
onalledaags. Wij leven in overvloed. Er is meer dan genoeg te eten en 
te drinken, er zijn meer dan genoeg spullen. Maar worden we hier 
altijd gelukkig van? Natuurlijk als je het goed hebt is dit gemakkelijk 
gezegd. Je hebt geen geldzorgen en hoeft niet te bedenken waar je 
de volgende rekening van betaald of hoe je deze avond weer een 
(warme) maaltijd op tafel zet. Maar ook vooral voor ons in overvloed 
levende mensen kan zo’n tijd van vasten en bezinnen heel heilzaam 
zijn. 
 
Vasten  
Dat vasten kan ‘m zitten in geen koekjes bij de thee, geen snoep of 
alcoholische drank. Het kan ‘m ook zitten in het wegleggen van je 
smartphone, het verminderen van het aantal uren dat je voor de tv of 
achter de computer zit. In het twee keer nadenken voor je een 
aankoop doet. 
 
Het kunnen allemaal dingen zijn om je bewust te doen nadenken over 
het leven. Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik met de mensen om die 
mij dierbaar zijn? Hoeveel waarde hecht ik aan materiele zaken? Hoe 
staat het eigenlijk met mijn relatie met God? 
 
Ik wens u van harte toe een fijne carnaval voor de vierders en de 
thuisblijvers en ook een goede en mooie veertigdagentijd als 
voorbereiding op Pasen. 
 
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
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 Achtse Vrouwenvereniging  
 

Tonproater Rien Bekkers dinsdag 10 februari 

Onze vrouwenvereniging AVV organiseert dit jaar een carnavalsavond 
met een optreden van een bekende tonproater Rien Bekkers.  

Tweemaal winnaar  
Zilveren Narrenkap  
Tweemaal kletskampioen  
Z.-Nederland Interprovinciaal 
vermakelaar  
Sinds dec 2014: uitgeroepen tot 

Europese Nar  

Hij treedt 2 keer een half uurtje op. 
Er zijn nog plaatsen vrij, dus 
iedereen kan tegen betaling van 
€5,00 mee genieten. Eerste kopje 
koffie of thee is gratis. 
Zelfs de mannen zijn op deze 
avond van harte welkom.  
Men mag verkleed komen. 

Kom op tijd want vol is vol. 
Het begint om 19.30 uur in ons Dorpshuis op Acht. 

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe leden dus dat is ook 
mooi een kans om kennis te maken met onze Vrouwenvereniging. 

Ongeveer 10 x per jaar hebben we een activiteiten-, thema- of 
ontspanningsavond. 
Tegen betaling van € 23,- per jaar bent u al lid. 
 

Voor informatie kunt u terecht bij Betsie Swinkels.  
Tel.nr.06-13110511  

emailadres : betsieswinkels@hotmail.com  



3
0
 

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 2015.  

Voor particulieren en ondernemers. 

 

Vink Fiscaal Advies 

telefoon: 06-55773168 

Active4you is een zorginstelling welke begeleiding geeft aan 
mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking. 
Door middel van verschillende soorten dienstverlening, 

waaronder thuisbegeleiding en meerdere soorten groepsbegeleiding, werken 
wij samen met de cliënt aan persoonlijke doelen. Wij bieden dit in zowel 
Noord-Brabant als Limburg, maar ons hoofdkantoor is gevestigd in Acht, 
Eindhoven. Een aantal collega's doen binnenkort mee aan the Carbage Run, 
waarbij er met een auto (met een maximale dagwaarde van €500) een route 
wordt afgelegd met als einddoel zoveel mogelijk geld op te halen voor een 
goed doel. Ons goede doel voor dit jaar is Make-A-Wish Nederland.  
Wilt u meer hierover lezen: https://www.facebook.com/thesnowdiggers 
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Stichting Jeugdbelangen 
 
 
 
 

Zondagmiddag 15 februari Kindercarnaval 
Het Dorpshuis is open rond 12.30 uur en de entree is gratis. 
Na afloop van de optocht, die om 13.08 uur vertrekt, maken wij de 
dansvloer vrij voor de kinderen (geen ouders en geen glas) en kan het 

 CARNAVALSGEDRUIS BEGINNEN VOOR DE KINDEREN!! 
 
Rond 14.30 uur is het eerste optreden van Clown Edwino. 
Na het kindercarnaval zal na 17.00 uur de uitreiking van de optocht in 
het Dorpshuis plaatsvinden. De hele middag zal de drive-in disco van 
Koen en Jordy zorgen voor passende muziek en maken we er weer 
een gezellige boel van. 
 
Maandag 16 februari 
Carnavals ontbijt en carnaval voor groot en klein. 
Na het ontbijt maken we er weer een gezellige middag voor jong en 
oud. Koen en Jordy zullen ook vandaag zorgen voor een gezellig 
muziekje. Voor meer info over ontbijt zie het artikel van Kracht op 
Acht.in dit blad. 
 
Zaterdag 14 maart Disco 
Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, 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 € 3.00 
 
27, 28 en 29 maart kindertoneel 
“Het sprookje van 1001 slapeloze nachten” 
De première van dit kindertoneelstuk is vrijdag 27 maart om 19.00 uur. 
Op zaterdag 28 maart zijn er twee voorstellingen en wel om 15.00 uur 
en 19.00 uur. Zondag 29 maart om 15.00 uur is het laatste optreden. 
Alle voorstellingen vinden plaats in het Dorpshuis, Lekstraat 4 in Acht. 
Kaarten zijn vanaf 9 maart te koop bij Bert van den Hoogen,  
Amerlaan 16 en Marlies van der Heijden, Amerlaan 14  
Kaartjes voor volwassenen zijn € 4,50 pp en voor kinderen € 2.50.  
Uiteraard ook via de mail te bestellen bij jeugdbelangen@sjbacht.nl 
onder vermelding van het aantal kaartjes en de voorstelling. 
 
De regie is in wederom handen van Ine Bogers en Erica van Beek. 

Sylvia
Notitie
Achter Acht de punt weghalen

Karin
Notitie
.

Karin
Notitie
.
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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 
 

 LUNCHROOM  
 

 VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA  

 
 

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

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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Stichting Jeugdbelangen 
(vervolg) 

 
 
 

De talrijke kostuums -sommige kinderen hebben zelfs vijf 
verschillende kostuums- zijn ook dit jaar weer ontworpen en gemaakt 
door Jolanda Verheggen. Zij kreeg hierbij hulp van Suzan Nijenhuis. 
SJB heeft weer van vele Achtenaren hulp gekregen bij het 
vervaardigen van de noodzakelijke decorstukken maar met name 
bouwbedrijf van Nistelrode leverde een grote bijdrage. 
 
Dit unieke project kost naast de inzet van een groot aantal vrijwilligers 
ook veel geld. Daarom zoeken wij nog sponsors voor een financiële 
bijdrage om dit project een succes te maken.  
 
Als U graag een bijdrage wilt leveren, laat het ons dan weten via 
jeugdbelangen@sjbacht.nl. 
 
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico 

Ook in 2015 uw ambachtelijk bakker op Acht 
Jan en Anneke de Leijer 
o.a. Biologisch speltbrood  
en koolhydratenarm brood 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
4 broden voor €7,20 
Waalstraat 64, telefoon 040 – 262 12 69 

Sylvia
Notitie
Raymond, wil je nog toevoegen:Noteer alvast in je agendaZaterdag 4 aprilKnutselen voor Pasen en paaseieren zoeken.

Karin
Notitie
.
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Kracht op Acht 
 
 
 
Carnavalsoptocht op Acht 2015 
Zoals in de vorige editie van Kijk op Acht al aangekondigd, zal ook dit 
jaar weer een prachtige carnavalsoptocht door de Achtse straten 
paraderen! Op Zondag 15 februari om 13.08 uur zal deze gaan 
starten. 
 
We hebben veel geleerd van de afgelopen optocht en zijn alles in het 
werk aan het stellen om van de volgende editie een nog groter succes 
te maken! Daarvoor hebben we natuurlijk wel jullie inbreng en 
creativiteit nodig! We hebben inmiddels al de nodige inschrijvingen 
maar we moeten er nog meer hebben om het succes te overtreffen! 
 
Meedoen aan de optocht 
Aarzel dus niet en schrijf je snel in via het inschrijfformulier dat te 
vinden is op de website www.acht.nl en op de facebookpagina  
https://www.facebook.com/Acht.Eindhoven 
Je kunt ook een mailtje sturen naar krachtopacht@outlook.com,  
dan sturen we je de link naar het inschrijfformulier. 
Op de dag zelf kun je inschrijven tot uiterlijk 12.38uur.  
Wees dus op tijd! 
 
Er is het afgelopen jaar weer genoeg gebeurd op Acht! Laat je 
inspireren door de dingen die jou het meest zijn opgevallen en maak 
er iets ludieks van! Creativiteit en originaliteit worden door de jury 
beloont!  
Daarnaast biedt de optocht natuurlijk ook weer de nodige ruimte om 
aandacht te vragen 
voor je club, 
vereniging, stichting 
of initiatief. 
 
We willen jullie alvast 
heel veel plezier, 
gezelligheid en 
creativiteit 
toewensen tijdens 
het uitwerken van 
jullie thema voor:  

hks
Notitie
spatie

Sylvia
Notitie
ik mis hier wat tekst

Karin
Notitie
beloond.
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 Kracht op Acht en  
Stichting Jeugdbelangen 

 
 
Carnavalsontbijt in het Dorpshuis op maandag 16 februari 
 
Om nog eens gezellig na te buurten over de optocht op zondag en om 
te starten vanaf Acht naar de stad voor de traditionele 'dweil maandag'  
op het Stratumseind, organiseren we op maandag gezamenlijk te 
ontbijten in het Dorpshuis.  
Niet te vroeg natuurlijk!!! Om een uur of half één... Goei stevig 
ontbijtje!  
 
Het Dorpshuis gaat om 12 uur open, het ontbijt start om 12.30 uur. 
Rond 14.00 uur brengt een bus iedereen naar Café Sowieso op de  
Dommelstraat. De kosten hiervan bedragen € 35,- en bij de prijs  
inbegrepen zijn 10 consumpties (5 in het Dorpshuis, 5 bij Sowieso),  
het ontbijt en het busvervoer. Het vervoer terug wordt niet geregeld!  
 
Voor diegene die niet mee naar de stad gaan, is inschrijven voor het 
ontbijt mogelijk voor € 15,- (ontbijt en 5 consumpties in het Dorpshuis).  
 
Dorpshuis ’s middags open! 
Het Dorpshuis is net als voorgaande jaren ook 's middags open voor 
een biertje en een polonaise met dj's Koen en Jordy! 
 
Inschrijven 
Dit kan door € 35,- of €15,- over te maken naar  
NL95INGB0006738615, t.n.v. stichting Kracht op Acht,  
o.v.v. ontbijt 2015 + je naam.  
 
Inschrijven kan uiterlijk tot zaterdag 14 februari! 
Wij hopen natuurlijk op een geweldige opkomst!  
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 BOERENBRUILOFT 
 
 Op dinsdag 17 februari 2015 zal op de Stadse Mert 
 het verloofde stel in het burgerlijk en kerkelijk  
 onwettig huwelijk verbonden worden.  
 Om 10.15 uur vertrekt het aankomend bruidspaar 
 Driek en Marie met paard en wagen vanuit Acht naar 
de Stadse mert. Vele gasten vergezellen het boerenbruidspaar in  
deze stoet. 
 
Dit jaar wordt de bruidsstoet bovendien vergezeld door een kapel. 
Na een korte pauze op het terrein van de Grote Beek, waar de gasten 
getrakteerd worden op overheerlijke erwtensoep met roggebrood en 
spek, gaat de stoet verder naar het Wilhelmina-plein alwaar het ver-
loofde stel welkom geheten wordt door de Stadsprins. Hierna gaat de 
stoet voor het laatste kleine stukje naar de Stadse mert. Hier zal, in 
een ieder jaar goedgevulde tent, het burgerlijk en kerkelijk onwettig 
huwelijk voltrokken worden. 
 
Aanvang in de tent in Eindhoven is 14.15 uur en het einde is rond de 
klok van 16.00 uur. 
 

Meerijden met het Bruidspaar?  
Natuurlijk mogen alle mensen die daar zin in hebben met ons mee 
gaan naar de Stadse Mert. (even melden bij de organisatie, misschien 
is er nog plaats op een kar). Alle mensen zijn ook na afloop rond 
18.00 uur welkom in het Dorpshuis om nog na te kletsen over deze 
dag. En daar zullen we ook rond gaan met krentenmik. 

 
Meer informatie: Commissie Boerenbruiloft,  
 
 
Tiny  
Oosterbosch 
Spaarnestraat 40 
040-262 29 09 
t.oosterbosch@me.com 
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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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Buurtpreventie nu ook op Acht 
 

(bericht n.a.v. een artikel in het Eindhovens Dagblad) 
 
Met een bijeenkomst op maandagavond 12 januari in het Dorpshuis, 
ging in Acht in navolging van andere wijken in de stad, een  
buurtpreventieteam van start. In 2014 heeft de Dorpsraad Acht het 
initiatief genomen met een oproep aan de inwoners van Acht om zich 
in te zetten voor een veiliger en leefbaarder Acht.  
Dit als gevolg van een toenemende overlast, inbraken en andere vor-
men van criminaliteit in het kerkdorp.  
 
Maar liefst 50 vrijwilligers hebben gehoor gegeven aan de oproep om 
deel te nemen aan een dergelijk team. Doel is om door middel van 
toezicht houden in de avonduren op variabele routes mogelijke over-
last of crimineel gedrag te melden bij de politie. Het informeel toezicht 
houden is tevens bedoeld om de inwoners bewust te maken van bij-
voorbeeld inbraakgevoelige situaties rondom hun woning maar ook 
om het veiligheidsgevoel onder de bewoners te vergroten. Het buurt-
preventieteam wordt gevormd door de vrijwilligers en gecoördineerd 
door de politie en de gemeente. 
 

Meer informatie: buurtpreventie@acht.nl 
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Scouting Dr. Albert 
Schweitzer 

 

 

Spullenbeurs zondag 22 maart van 12.00 tot 15.00 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 
komen ook dit jaar weer spulletjes 
bij u ophalen. 
 
Op vrijdag 20 maart tussen 18.00 uur en 21.00 uur in Acht Noord. 
Op zaterdag 21 maart tussen 10.00 uur  en 17.00 uur in Acht Zuid. 
 
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 of 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. 
 
Dus beste mensen: doe mee, steun de kinderen van onze 
scoutingvereniging, lever uw spulletjes in en kom op 22 maart 
tussen 12.00 uur en 15.00 uur eens kijken of er iets van uw gading 
bij is op ons scoutingterrein aan de Mispelhoefstraat 126. 
 
Meer informatie: 
De contactpersoon is Ian Reijnders ir@scoutingalbertschweitzer.nl 
Een mailtje sturen heeft de voorkeur maar u kunt hem ook bereiken 
op 06 55 382 182 
 

Sylvia
Notitie
punt toevoegen

Karin
Notitie
.
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Voor al uw opleidingen zoals: 

 Bromfiets 

 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 
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Kracht op Acht 
Achtse Dorpskwis 2015 

 
 
Wij zijn alweer begonnen met het bedenken van de 
vragen en opdrachten voor de tweede editie van de 

Achtse Dorpskwis! En de oplettende onder jullie hebben misschien al 
een aanwijzing voor een antwoord op één van de vragen kunnen 
vinden?! 
De kwisavond is op zaterdag 26 september 2015 en de prijsuitreiking 
op zaterdag 17 oktober 2015! 
Wij hopen natuurlijk weer op een grote opkomst!  
Dus.... stel vast een groep samen van ongeveer 12 personen 
(maximaal 16 personen per groep en zorg dat je niet met te weinig 
personen bent i.v.m. de hoeveelheid van de vragen), bedenk een 
groepsnaam en schrijf je in!  
 
De kwisavond op 26 september 2015 
Voor diegenen die nog niet weten hoe het werkt: op de kwisavond zit 
elk team op het adres van de teamcaptain samen om de kwis te 
maken. De kwis bevat weet- en doevragen, voor jong en oud, voor 
binnen en buiten. De prijsuitreiking is in het Dorpshuis en wordt een 
gezellige feestavond met muziek en natuurlijk de nieuwe winnaar!  
 
Aanmelden 
Inschrijven kan vanaf 18 februari via het online inschrijfformulier dat te 
vinden zal zijn op de site van www.Acht.nl en op de facebook pagina 
van Kracht op Acht! Inschrijven kan ook door onderstaand formulier in 
te leveren bij Ine Verkooijen op de Maasstraat nr. 22.  
 
Naam groep:__________________________________________ 
Naam 
teamcaptain:__________________________________________ 
Adres teamcaptain (tevens 
'kwisadres'):__________________________________________ 
Emailadres 
teamcaptain:_________________________________________ 
Telefoonnummer 
teamcaptain:_________________________________________ 
 
De kosten voor de kwis bedragen € 25,- per team en zal bij het 
ophalen van het kwisboek op 26 september contant dienen te worden 
betaald.  
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Februari  
 
 28 Uitgave Kijk Op Acht  
 6  Uitgave Kijk op Acht 
 7 SJB bingo 
 9 Ophalen van papier 
 10 AVV carnavalsavond 
 12 Ophalen van rest afval 
 15 Carnavals optochtAcht  
 15 SJB Carnaval in Dorpshuis 
 16 Carnavalsontbijt 
 17 Boerenbruiloft 
 18 Inschrijven dorpskwis 
 19 Ophalen van GFT 
 23 Ophalen van papier 
 24 Kienen (Zonnebloem) 
 26 Ophalen van rest afval 
 
 
 

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, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN 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: 19 maart voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 2 april 2015. 
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. 

 Maart 
 

  5 Ophalen van GFT 
 9 Ophalen van papier 
 12 Ophalen van rest afval 
 19 Ophalen van GFT 

 20-21 Ophalen spullen 
 22  Spullenbeurs 

 23 Ophalen van papier 
 24 Kienen (Zonnebloem) 

 26 Ophalen van rest afval 
 27-28-29 SJB toneel 
 
April  

 2 Ophalen van GFT 

Sylvia
Notitie
De 28 mag weg

Sylvia
Notitie
spatie tussen optocht en Acht

Karin
Notitie
restafval is aan elkaar

Karin
Notitie
normaal staat er toch nooit bij ophalen van? maakt het drukker.
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