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April - Mei 
 
 

Auto delen 
 

Oproep EHBO’ers 
 

Tuinploeg kerkhof 
 

Inschrijven Dorpskwis 
 

Jeu de boules 
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Van de redactie 
Een mooie lentedag 

 
 
Op de eerste mooie en officiële lentedag bogen wij ons over de kopij 
die voor dit nummer van Kijk op Acht binnengekomen was.  
De stemming was vrolijk. Wat een weertje, voor de eerste keer  
dit jaar buiten gegeten en met het dunste lentejasje naar de 
redactievergadering gefietst. Daar troffen we een mailbox vol kopij.  
De avond kon niet meer stuk.  
 
Terwijl we tussen de open tuindeuren aan de koffie zaten en de 
binnengekomen kopij doorlazen, daalde de stemming.  
“Ach zie je dat? Gaat de wandel-driedaagse van Stichting 
Jeugdbelangen dit jaar niet door wegens gebrek aan belangstelling? 
En zijn er dit jaar geen kinderactiviteiten op Koningsdag omdat bijna 
alle Achtse ouders en kinderen dan met vakantie zijn? En ontvangt 
een deel van ons mooie dorp Groot Eindhoven niet meer omdat er te 
weinig bezorgers zijn?”  
 
We lazen alle kopij nog eens na. Net voor de laatste slok koffie en  
het lezen van de laatst binnengekomen berichten werd het lawaaierig 
buiten. Door de openstaande tuindeuren kwam het lawaai van een 
overvliegend vakantievliegtuig naar binnen. Daardoor hoorden we niet 
dat ons snelst lezende redactielid had vastgesteld dat het inderdaad 
klopte: geen versierde fietsjes dit jaar op koningsdag en in juni geen 
wandel-driedaagse. Het stemde ons droevig, en we vroegen ons af of 
we onze ‘Van de redactie’ dit keer wel een positieve draai zouden 
kunnen geven…..  
 
Enfin, we keken de kopij nog eens door. En warempel, we vonden ook 
veel goed nieuws. Een volle zaal bij de verkiezingsbijeenkomst van de 
Dorpsraad, veel dankberichten van goede doelen voor de financiële 
steun van ons dorp, goed nieuws van de dierenweide enzovoort, 
enzovoort.  
 
We hopen dus dat u ook blij wordt van deze Kijk op Acht en dat u kunt 
genieten van veel mooie en rustige lentedagen.  
 
De kopij voor de volgende Kijk op Acht kunt u tot 30 mei mailen aan 
redactie@kijkopacht.nl 
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Nieuws van de Dorpsraad 
Verkiezingsdebat  

 
 

Geslaagd verkiezingsdebat georganiseerd op Acht 
 
Op maandag 13 maart 2017, twee dagen voor de  
Tweede Kamerverkiezingen, gingen 11 politieke kopstukken  
van het CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VNL, VVD en 50PLUS 
met elkaar in debat in het Dorpshuis Acht.  
Zij gaven daar hun visie voor Nederland voor de aankomende jaren.  
De organisatie van dit debat lag in handen van Remco van Dooren  
en Rick Segers, voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van de 
Dorpsraad.  
 
Het debat werd goed bezocht door jong en oud en ging over tal van 
onderwerpen: banen, Europa, infrastructuur, onderwijs, veiligheid en 
zorg.  
 
Met een bijzondere zaalopstelling, prikkelende stellingen en leuke 
discussies was het een geslaagde avond. 
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Nieuws van de Dorpsraad 
(vervolg) 

 
 
 

Uitslag stembureau op Acht 
Tijdens de verkiezingen maakten 1425 Achtenaren gebruik van het 
stembureau in het verzorgingshuis Antonius.  
455 keer werd er gestemd op de VVD; 200 keer op het CDA en  
191 keer op de PVV. D66 eindige op plek 4 met 149 stemmen, 
gevolgd door de SP met 121. Maar liefst 8 van de 26 partijen kregen 
geen enkele stem.   
 
We zijn druk bezig… 
De Dorpsraad is op dit moment zeer actief bezig om de leefbaarheid 
in ons dorp te behouden en te verbeteren. Binnenkort brengen we  
u daarvan graag op de hoogte.  
 
Mocht u in de tussentijd vragen, wensen of opmerkingen hebben, 
benader ons dan gerust via info@dorpsraadacht.nl of kijk op 
www.dorpsraadacht.nl. 

Jong Nederland De Fakkel 
 
 

Op zondag 30 april a.s. organiseert Jong Nederland De Fakkel  
(een jeugdvereniging voor kinderen van 4 t/m 17 jaar) weer haar 
halfjaarlijkse vlooienmarkt. 
De opbrengst van die vlooienmarkt is bestemd voor de organisatie 
van de diverse jeugdactiviteiten van Jong Nederland De Fakkel. 
 
Locatie en tijdstip 
Dr. Ir. F.J. Philipshuis, Fakkellaan 1, Eindhoven van 13.00 - 16.00 uur. 
De opbrengst is voor het methodisch jeugdwerk en de entree is gratis. 
 
Wie spullen wil komen brengen voor de vlooienmarkt is welkom op 
vrijdag 28 april (09.00 - 20.00 uur) of  
zaterdag 29 april (9.00 -12.00 uur). 
 
W.J.M. van Maren 
Hageheldlaan 56 
5641 GP  EINDHOVEN 
tel: 06 - 41 24 22 42 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Kerknieuws 
Pasen 16 april 

 
 
 
 

Als deze editie van Kijk op Acht bij u op de deurmat valt zijn we ons 
als parochie aan het voorbereiden op het feest van Pasen.  
Van Palmzondag, via Witte Donderdag, de kruisweg op Goede 
Vrijdag naar de Paaswake waarin we de verrijzenis van Jezus 
Christus vieren. Het is het grootste en belangrijkste feest van onze 
katholieke traditie. Door de duisternis van de dood heen gaan we  
op naar het Licht, naar nieuw leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het paasfeest lijkt in onze tijd niet meer relevant.  
Mensen weten vaak ook niet meer wat er met Pasen wordt gevierd. 
Jezus zegt ons: ik ben het Licht der wereld. Het kan niet actueler in 
een tijd van oorlog en geweld, onderdrukking, onverdraagzaamheid 
en onvrede. Veel mensen hebben een onbehagelijk gevoel. Het lijkt 
een wereld te zijn geworden van het eigen gelijk, van macht en meer 
macht, van bezit en meer bezit. 
 
Jezus wil ons in deze paastijd zeggen: ik ben naar de wereld 
gezonden om een licht te zijn voor jullie voeten. Om te laten zien  
en voor te leven hoe we goed voor elkaar kunnen zijn.  
Hoe iedere mens het waard is om naar om te kijken: groot en klein, 
jong en oud, ziek en gezond. Hoe we samen aan een wereld kunnen 
bouwen waar ieder mens een menswaardig bestaan kan leiden.  
Hoe we de duisternis uit onze wereld kunnen verdrijven en alle 
mensen in het licht kunnen zetten. 
 
Ik wens u, ook namens mijn collega’s van het pastoraal team, een 
zalig Paasfeest toe. 

 
Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
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Pizza bus da Nando 
Iedere vrijdag van 16.30u - 19.30u op de Rijnstraat in Acht 

 
48 verschillende soorten verse Italiaanse pizza’s uit de 

steenoven 
Wij hebben ook verse lasagne (op bestelling), brood en 

kruidenboter 
Ook voor al uw feesten en partijen! 

 
 

Bel: 0622768284 Mail: info@pizzabusdanando.nl 
www.pizzabusdanando.nl / www.facebook.com/pizzabusdanando 

 
 

Ma: Willem de Rijkelaan Eindhoven (Strijp) 16:30-19:30 
Di: Bosrand Zandkasteel Meerhoven 16:30-19:30 
Wo: Sterkenburg Eindhoven (Gestel) 16:30-19:30 

mailto:info@pizzabusdanando.nl
http://www.pizzabusdanando.nl
http://www.facebook.com/pizzabusdanando
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Hart voor Acht 

 
 
HartslagNU App 
Hoe werkt een alarmering via HartslagNU? 
Bij een melding van een mogelijke hartstilstand bij 1-1-2,  
stuurt de Meldkamer Ambulancezorg altijd twee ambulances naar  
het slachtoffer en wordt HartslagNU geactiveerd.  
De centralist bepaalt bij binnenkomst van de melding of 
burgerhulpverlening wordt ingeschakeld. 
Deze is daarbij zeer afhankelijk van de binnenkomende informatie  
die de melder verstrekt. 
 
Er wordt een oproep verstuurd naar een groep hulpverleners in de 
omgeving.  
De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNU app 
op de smartphone of via sms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt in een denkbeeldige cirkel van 1500 meter gezocht naar 
maximaal 30 hulpverleners van wie de “huidige locatie” of de 
opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van 
het slachtoffer ligt.  
 
Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de hulpverleners, 
1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED. 
 
De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal 
van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via 
de AED naar het slachtoffer te gaan.  
 
Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie wordt opgestart en 
een AED aanwezig en aangesloten is. Het kan dus voorkomen dat 
een hulpverlener in een AED-cirkel direct naar het slachtoffer wordt 
gestuurd en niet eerst langs een AED.  

(Lees verder op pagina 13) 
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Hart voor Acht 

(vervolg) 
 
 

Omdat er niet meer dan 30 hulpverleners worden gealarmeerd kan 
het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die een 
paar huizen verder woont wel. 
Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED’s tijdelijk niet 
beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering.  
 
HartslagNU is een vrijwillig systeem en je geeft alleen 
gehoor aan de oproep als je daartoe in staat bent. Mocht je om welke 
reden dan ook geen hulp kunnen of willen verlenen dan hoef je niet te 
reageren op de oproep. 
 
Je bepaalt steeds zelf of je op het moment van de oproep in staat 
bent om hulp aan te bieden. 
Als je gehoor geeft aan de oproep dan is het de bedoeling dat je je zo 
snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft. Rechtstreeks om de 
reanimatie op te starten of via een AED. 
 
Niet beschikbaar 
Ben je als burgerhulpverlener op vakantie of niet beschikbaar omwille 
van andere redenen dan kun je dit aangeven in jouw account. Log in 
en ga naar “mijn beschikbaarheid “. 
Onder de adressen zie je “periode waarop u niet beschikbaar bent “ 
staan. 
Je kiest hier voor “voeg nieuwe periode toe “. Hier vul je de periode in 
waarin je niet beschikbaar bent en sla deze op met het gele-pagina 
icoontje. Na die periode ben je weer inzetbaar. 
 
Lid worden 
Help Hart voor Acht aan voldoende financiële middelen door lid te 
worden van: 
 
Vriend van de stichting Hart voor Acht 
 
Meer weten:  
info@hartvooracht.nl  
of ga naar onze website: www.hartvooracht.nl 
 
Het Bestuur 
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Achtse Revue 

 
 

Voortgang productie 2017 
Na een rustige maand januari zijn we in februari gestart met de 
voorbereidingen voor de productie van 2017. 
 
De eerste repetities werden ingevuld met lezen, improvisatie en spel. 
Raoul, onze regisseur, heeft zich op die manier een beeld gevormd 
voor de rolverdeling. Die verdeling is een feit en dat betekent voor de 
spelers ‘tekst leren’.  
Wij hebben al veel plezier beleefd aan de beginfase, het publiek moet 
nog even wachten maar we houden u op de hoogte. 
 
Buurtpreventie bedankdag 
Zaterdag 24 juni geven wij acte de présence tijdens de buurtpreventie 
bedankdag. Wij zullen die middag met een groep spelers aanwezig 
zijn.  
 
Nieuwe leden 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ‘jonge’ mannen om de vereniging te 
komen versterken. Heb je interesse? Kom vrijblijvend een keer op 
woensdagavond naar onze repetitie kijken. Neem hiervoor even 
contact op met de secretaris, telefoon 06 -16 92 74 89. 
 
Maria de Ruijter, secretaris 
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De Hersenstichting 

bedankt gevers en vrijwilligers 
 
 

Jaarlijkse collecte 
Van 30 januari tot en met 4 februari 2017, vond op Acht de jaarlijkse 
collecte voor de hersenstichting plaats. 
Met 18 enthousiaste collectanten zijn we op pad gegaan om  
voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te 
zamelen. Geld dat wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek 
naar hersenaandoeningen zoals, beroerte, dementie, autisme, 
hersentumoren, de ziekte van Parkinson, ADHD en vele andere 
hersenaandoeningen.  
 
Er komen jaarlijks 160.000 mensen met een hersenziekte bij.  
Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige 
gevolgen.  
 
De collectie op Acht heeft € 1231,17 opgeleverd. 
 
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op  
gironummer 860 Den Haag. 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 
Wilt u ons team van collectanten komen versterken voor volgend 
jaar? Geef u dan op bij: 
 
Peter van Oosterhout 
Lingestraat 17  
5626 DX Acht 
Tel: 040 – 262 42 53 
 
Of via het hoofdkantoor van  
de Hersenstichting in Den Haag  
tel. 070 – 360 48 16  
of via www.hersenstichting.nl 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 

Activiteiten 
 
 

Na een zeer drukbezochte bingo, een gezellige carnaval en een 
mooie toneelvoorstelling, kijken we verder naar de volgende 
activiteiten die op ons programma staan. 
 
Zaterdag 13 mei: workshop HipHop 

Kom gezellig meedansen! De dansleraren van Rugged Studio 
komen een HipHop workshop verzorgen in het dorpshuis.  
Voor de groepen 5 en 6 is dit van 19.00 tot 20.00 uur.  
En voor de groep 7 en 8 van 20.30 tot 21.30 uur.  
Kosten zijn € 2,50.  
Er kunnen maximaal 25 kinderen deelnemen aan iedere 
workshop. Let op: vol = vol. 
Opgeven via ons emailadres. 

 
Zondag 21 mei: Sprookjes speurtocht voor het hele gezin 

Alle speurneuzen opgelet! Roodkapje, Assepoester en de boze 
wolf zijn gespot op Acht! Kunnen jullie ze vinden?  
We verzamelen om 13.00 uur op het Merwedeveldje.  
Kosten zijn € 2,00 per kind. 
We hopen dat het weer deze keer meezit! 

 
Geen Oranjeoptocht en avond3daagse 
Helaas moeten wij mededelen dat onze Oranjeoptocht op Koningsdag 
en onze avond3daagse dit jaar niet doorgaat. Dit omdat er steeds 
minder animo voor is.  
 
 
Meedoen? 
Wil je meedoen aan één van onze activiteiten? Geef je dan op  
door een mail te sturen naar jeugdbelangen@sjbacht.nl 
 
Deelname 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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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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Oranje Jeu de Boules festijn Acht 

Koningsdag donderdag 27 april 
 
 

Wij, organisatie van het Oranje Jeu de Boules festijn zijn er klaar voor 
om ook dit jaar dit eendaags evenement te kunnen en mogen 
organiseren. 
Menigeen onder ons heeft deze datum reeds genoteerd, ballen 
gepoetst om aan dit festijn deel te nemen. 
En geef ze eens ongelijk, want het is een leuke happening om samen 
met elkaar een leuke, en op een sportieve manier invulling te kunnen 
geven aan deze dag.  
 
Mocht je deze uitdaging ook aan willen gaan dan nodigen wij je van 
harte uit om aan dit recreanten doubletten toernooi deel te nemen.  
Dit festijn op Acht is al jaren een groot succes bij boulers uit alle 
windstreken. Zelfs spelers van over de grens nemen met veel plezier 
deel aan dit toernooi. 
 
Er wordt op verschillende ondergronden gespeeld. Hierdoor maakt 
iedereen evenveel kans op een prijs. Ons motto is dan ook:  
 

“Meedoen is belangrijker dan winnen,  
stil zitten is ook niets gedaan!” 

 
 
Aanmelden c.q. inschrijven kan op de dag zelf, 
van 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 te winnen prijzen zijn in natura. 
De kosten bedragen € 10,00 per doubletten (betaling bij inschrijving). 
 
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij: 
Nico van der Heijden 
Tel.nr. 040 – 262 37 18 / 06 - 22 73 56 94 
E-mail : n.vanderheijden53@chello.nl 



2
2

 



2
3

  
Nieuws van ZorgSaam op Acht 

 
 
 
Sinds de vorige editie van Kijk Op Acht hebben enkele mensen met 
een hulpvraag hun weg gevonden naar ZorgSaam Op Acht.  
Zij zijn in contact gebracht met één van onze vrijwilligers.  
Dat kan telefonisch, maar soms is een bezoekje waarbij men met 
elkaar kan kennismaken prettiger. Het is hartverwarmend om  
te ervaren dat er snel een reactie komt op een hulpvraag en  
dat iemand vrije tijd beschikbaar stelt om een andere inwoner  
van Acht te helpen. 
 
Op 1 april hebben enkele Achtenaren weer geholpen met de tuinklus 
bij Antonius, ook vanuit ZorgSaam op Acht. 
 
De koffie-ochtend in Antonius wordt ook goed bezocht.  
Er zijn mensen die na hun wandeling een kopje koffie komen drinken 
en er wordt lief en leed gedeeld. Twee vrijwilligers van ZorgSaam op 
Acht zijn trouw iedere donderdag aanwezig en zorgen voor de koffie 
en een koekje. 
 
Koffieochtend 
Iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur verzorgt ZorgSaam op Acht 
een koffie-inloopochtend in de Amstelzaal in het Antonius.  
U bent van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie, 
andere inwoners van Acht te ontmoeten. 
 
Telefonische Hulplijn ZorgSaam op Acht 
Dit zijn inwoners van Acht die op vrijwillige basis bereid zijn een 
andere inwoner van Acht te helpen. 
 
Mocht u dus iemand nodig hebben voor  

 een klusje in huis; 
 voor het doen van de boodschappen; 
 voor het uitlaten van de hond;  
 voor gezelschap en gezelligheid; 

 
aarzel dan niet om contact op te nemen: 
 
ZorgSaam op Acht: tel. 06 - 57 98 92 26  
Zorgsaamopacht@gmail.com 
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Interview Tuingroep van het kerkhof 
Vijf kerkhofmannen en één dame 
 
In de eerste echte lenteweek van 2017 bracht uw redactie een 
bezoekje aan het kerkhof. Daar kom je via het pad aan de linkerkant 
van de kerk. Een prachtig laantje is dat pad, omzoomd met 
indrukwekkend hoge coniferen met daartussen keurig geknipte 
buxushagen. Die keurig geknipte hagen verklappen al dat ons  
Achtse kerkhof goed onderhouden wordt.  
 
Al snel zien we de vijf heren en de dame die daar elke week weer 
voor zorgen. Het zijn beheerder Marinus van Rooij, Jan Strijbosch, 
Hans Vogels, Tinus Castelijns, Cees van de Riet en Marijke Snoeren.  
 
In 1994 startte de vrijwilligersgroep na een oproep van onze inmiddels 
overleden dorpsgenoot Marinus van Eerd. Stil is het niet tijdens het 
schoffelen en wieden, want de dame en heren bespreken natuurlijk 
ook alle dorpsnieuwtjes. “Je moet zelf praten hier, want die anderen 
hier doen het niet” zegt Jan Strijbos, die sinds 1996 meehelpt. Af en 
toe een grapje maakt het werken gezellig. “En we drinken ook samen 
koffie, dat is ook belangrijk”. Marijke Snoeren doet sinds oktober mee. 
“Ik hoorde dat ze iemand nodig hadden en ik werk graag in de tuin, 
dus zodoende ben ik mee gaan doen”. Haar hulp wordt door de heren 
erg op prijs gesteld. “Ze gaat er zelfs voor op de knieën. Ja, voor het 
onkruid dan hè!”  
 
Op een dag als dit, nu het  
zonnetje schijnt, lijkt het ons geen 
straf, maar wat doet de tuingroep 
als het slecht weer is?  
“Toen het regende hebben we  
de zolder een keer opgeruimd  
en we helpen ook bij het zetten 
van de kerststal. In het najaar  
en de winter doen we groot 
onderhoud.  
Zo hebben we laatst een grote 
berk ‘omgehaald’ die rot was.  
En we hebben nieuw 
beukenheggen aangeplant.” 
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De tuinploeg en oud vrijwilligers 
“De graven houdt de familie in principe zelf bij, maar natuurlijk helpen 
we hier en daar een handje. Mensen die geen kinderen hebben 
kiezen weleens voor een plekje waar geen onderhoud bij nodig is.” 
Ons oog valt op een rij kleine grondplaten. “Hier liggen de urnen” legt 
beheerder Marinus van Rooij uit. “Tegenwoordig kan alles, een klein 
plaatje, een familiegraf of een urn ‘begraven’. Mensen kunnen ook 
van tevoren komen kijken waar ze begraven willen worden. Een paar 
jaar geleden hebben we een aantal heel oude graven, die al lang 
verlopen waren, geruimd. Daardoor is er nu weer voldoende plaats 
voor mensen die hier begraven willen worden.” 
 
En dan is er koffie van Coby! Daar zorgt ze al 17 jaar voor en ze 
trakteert ook op koekjes. Dus schuiven ook de andere vrijwilligers van 
de kerk en de ‘gepensioneerde’ vrijwilligers graag even aan. 
“De tuinploeg en Coby doen het geweldig, daar zijn we heel blij mee”.  
 
Meer informatie:  
Beheerder Marinus van Rooij, tel:  040 - 262 12 77. 
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 J. de Leijer 

 Brood- en banketbakkerij 
 

  
 De lekkerste worstenbroodjes! 
 Maar ook biologisch speltbrood  
 en koolhydraatarm brood 
 
  

 Op maandag, dinsdag  
 en donderdag: 

 4 broden voor € 7,20 

 

 

Waalstraat 64, 5626 AV  Acht. Tel: 040-262 12 69 
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 Vrienden van de Dierenweide 

Tijd voor een update 
 
 

Nu we alweer volop in de lente zijn aanbeland is het tijd om een 
update te geven over de dierenweide. We hebben de afgelopen 
maanden zeker niet stil gezeten. 
 
Update 
Door de Belastingdienst is de ANBI-status aan onze stichting 
toegekend, zodat mensen/bedrijven die giften doen aan onze 
stichting, deze giften bij hun belastingaangifte kunnen aftrekken. 
 
In december hebben we een eerste gesprek gehad met de gemeente 
over de uitvoering van de plannen, gevolgd door een bezoek van de 
gemeente ter plaatse.  
Op 3 april vond een vervolggesprek plaats met de gemeente.  
Als het totale plan gereed is, zal het door ons, samen met de 
gemeente, tijdens een dorpsraadvergadering worden gepresenteerd. 
 
We zijn verder heel druk met het zoeken naar een manier om het 
voortbestaan van de dierenweide voor langere termijn te waarborgen. 
Het kan immers niet de bedoeling zijn dat we over een aantal jaren 
weer dezelfde discussie hebben binnen ons dorp.  
We hebben deze discussie nu vaak genoeg gevoerd! 
 
We hebben als Vrienden van de Dierenweide deelgenomen aan een 
review / evaluatie van burgerinitiatieven op uitnodiging van gemeente 
Eindhoven, waarbij ook onze dorpsraad aanwezig was.  
Doelstelling van de gemeente was om te leren hoe zaken omtrent 
burgerinitiatieven in de toekomst beter zouden kunnen.  
In totaal zijn er 4 burgerinitiatieven geëvalueerd. Al met al een 
leerzame avond. 
 
Bijdrage leveren 
Als u de dierenweide een warm hart toe draagt en uw steentje graag 
zou willen bijdragen, hetzij in tips en/of een financiële bijdrage, dan 
kunt u dat doen door met ons contact op te nemen via  
ons email adres dierenweideacht@gmail.com  
of een bedrag over te maken op  
rekeningnummer NL 33 RBRB 09 43 59 69 12 
ten name van stichting Vrienden van de Dierenweide Acht. 
 
Secretariaat: Amerlaan 49, 5626 BR Acht 
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Dorpsraad 

Dodenherdenking op Acht 
 
Op donderdag 4 mei herdenkt heel Nederland alle Nederlandse 
slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog.  
Op deze dag herdenken we de burgers en militairen die in 
oorlogssituaties of bij vredesmissies gesneuveld zijn.  
Ook op Acht staan wij gezamenlijk stil om de slachtoffers te 
herdenken.  
 
Om 18.30 uur start de herdenking bij het monument op het veldje aan 
de Verzetsheldenlaan. Daar herdenken wij speciaal de mensen uit het 
verzet naar wiens namen de straten in Acht-Zuid zijn genoemd. 
 
Wij nodigen u allen uit om samen met ons stil te staan bij deze 
gebeurtenissen uit het verleden.  
 
Na afloop van de herdenking is het mogelijk om even na te praten  
onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld bij deze waardige  
traditie op Acht.  
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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 
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Buurtpreventie Acht 

Bedankdag 24 juni 
 
 

Buurtpreventie in Acht is alweer 2 jaar actief in het dorp.  
Vele Achtenaren waren erg enthousiast en melden zich aan,  
op dit moment hebben wij ruim 60 buurtpreventen die dagelijks  
in verschillende samenstellingen en op wisselende tijden surveilleren 
in de straten, gangetjes en pleinen. Op dit moment is er een daling 
van criminaliteit waardoor vooral ouderen, maar ook jongeren zich 
veilig voelen en de leefbaarheid in Acht erop vooruit gaat. 
Buiten het surveilleren heeft de buurtpreventie Acht de WhatsApp 
groepen gestart. Elke Achtenaar kan zich daarbij aansluiten.  
Op dit moment zijn ruim 400 inwoners aangesloten.  
Zo houden niet alleen de buurtpreventen een oogje in het zeil maar 
ook de buurtbewoners. 
 
Op 24 juni 2017 organiseert de buurtpreventie van Acht dit keer de 
jaarlijkse bedankdag van de gemeente Eindhoven voor alle  
1100 buurtpreventen van Eindhoven. De bedankdag wordt gehouden 
op verschillende locaties in Acht zoals de kerk, het dorpshuis, de 
vijver en het kerkplein. Buurtbewoners die in de buurt van de 
verschillende locaties wonen worden ruim van tevoren op de hoogte 
gebracht wat er in hun straat gaat gebeuren (met de eventuele 
overlast). In de volgende editie van Kijk op Acht kunt u meer hierover 
lezen.  
 
Hopelijk waardeert u de inzet van onze buurtpreventen zeer.  
Als u uw dank en waardering voor onze buurtpreventen wilt laten blijken 
door het doen van een financiële donatie, dan zou dat erg welkom zijn. 
Daarmee kunnen wij namens u onze buurtpreventen  
in het zonnetje zetten. Ook kunnen we dan aanvullende middelen 
aanschaffen waardoor we nog beter de buurtpreventie in kunnen 
vullen.  
 
U mag uw bijdragen overmaken op rekeningnummer  
NL75 ABNA 05 72 68 52 70  
t.n.v. A. Siepel-Arentzen onder vermelding BP8.  
 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
Coördinatoren Buurtpreventie Acht  
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Kracht op Acht 

De Achtse Dorpskwis 2017!!!! 
 
 
 

Dit is wat wij voor ogen hadden toen we de Achtse Dorpskwis voor de 
eerste keer in 2014 organiseerden. “Wat zou het mooi zijn als de kwis 
een jaarlijkse traditie wordt waar veel Achtse mensen naar uitkijken en 
mee bezig zijn!”. 
 
Nou!! We kunnen wel stellen dat het nog steeds zo is!  
Iedereen wordt alweer een beetje onrustig of er nog geen aanwijzing 
is gemist en de meeste teams die al weten dat ze gewoon weer 
meedoen, houden alle actualiteiten in Acht goed bij!  
 
Dan kunnen we vast verklappen dat de belangrijkste actualiteit voor 
nu is dat de inschrijving open gaat op 15 april.  
Inschrijven kan via het formulier dat (vanaf 15 april) te vinden is op de 
facebookpagina van Kracht op Acht. Het is mogelijk in te schrijven tot 
uiterlijk 1 juni 2017.  
 
In tegenstelling tot andere jaren dient het inschrijfgeld vooraf  
via een overschrijving te worden gedaan  
(zie info op het inschrijfformulier).  
 
Dan natuurlijk nog 2 héééééél belangrijke data, voor het geval die nog 
niet in ieders agenda staan… 
 
Kwisavond:  zaterdag 23 september 
Feestavond:  zaterdag 14 oktober 
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Een praktijk in Acht voor coaching, 
stresscounseling en 

natuurgeneeskundige- en NES therapie. 
Begeleiding van mensen op weg naar 

bewustwording, gezondheid en welzijn. 
Burnout, stressklachten, leefstijl, 

voeding, nek- en schouderklachten, 
vermoeidheid en levensvragen zijn 

voorbeelden uit de praktijk. 

 
Voor vragen: 

Corné Simons, Jo Soeslaan 7,  
5626 HC Eindhoven, 06-55 98 35 32 

www.transform2health.nl 
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 Spilcentrum 

 
 
 

We gaan weer beginnen aan de eindsprint van een mooi 
onderwijsjaar. Er is veel gebeurd waar we trots op zijn.  
Een positieve flow die we tot het einde van dit schooljaar gaan 
vasthouden! Veel creativiteit binnen de verschillende groepen,  
zoals bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd of de bowling 
kampioenschappen. Het kunstproject van Dikkie en Dik samen  
met de gr. 1-2, met een zelf ingericht museum!  
De creatieve uren vanaf de gr. 3 t/m 8, waar we vaak worden verrast 
met de heerlijkste geuren, wanneer de kookgroep weer bezig is  
in de keuken.  
 
Laten we vooral het tutorlezen niet vergeten, waarbij de kinderen  
uit de hogere groepen, met de kinderen van gr.1 t/m 4 gaan lezen. 
Een en al creativiteit, te veel om op te noemen, maar een belangrijk 
speerpunt in onze visie voor de ontwikkeling van een kind.  
Wij vinden namelijk talentontwikkeling van onze kinderen een 
belangrijke zaak en willen kinderen kansen geven om op een 
creatieve manier tot ontwikkeling te komen, gelet op hun  
persoonlijke talenten. Waarbij we ernaar streven om in 2020 een 
integraal kind centrum (I.K.C.) te zijn.  
 
Kunnen we nu ook meteen juf Lobke feliciteren met haar nieuwe 
baan als assistent locatiemanager bij Dikkie en Dik en met haar 
“proosten” op een creatieve samenwerking. Inmiddels heeft gr. 7 het 
verkeersexamen gedaan, dus wordt het weer wat veiliger op de 
straten in Acht.  
 
De Paashaas is ook weer gevonden en alle kinderen van Dikkie en 
Dik en de groepen 1 t/m 4, hebben hem weer helpen zoeken! De 
kinderen uit gr. 8 gaan na het Paasweekend starten met de landelijke 
eindcito, waar ze kunnen laten zien wat ze al die jaren op onze 
school hebben geleerd. 
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Spilcentrum 

(vervolg) 
 
 

Vrijdag 21 april mogen alle kinderen in gepaste kleding naar school 
komen om sportief te doen op de jaarlijkse Koningsspelen. 
 
De gr. 1 t/m 4 blijven op school, de gr. 5 t/m 8 hebben sportclinics op 
de Vijfkamplaan, het is dan continurooster.  
Daarna mogen we met zijn allen genieten van de meivakantie, veel 
plezier alvast.  
 
Op maandag 8 mei gaan we weer “luizenpluizen”, met een 
enthousiast team van ouders die de hele school dan op  
ongewenste gasten controleren.  
Bij deze is geen nieuws, goed nieuws!  
 
Op 24 mei hebben we een feestdag op onze school, we vieren dan 
het 25-jarig jubileum van juf Angelique. Het is natuurlijk nog een 
geheim wat er precies gaat gebeuren die dag voor de kleuters, maar 
voor alle kinderen is er sowieso wat lekkers……! 
 
Groeten, namens leerkrachten b.s. St. Antonius Abt. 
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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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De Zonnebloem 

Kienen 
 
 

WOENSEL NOORD WEST 
Bezoekgroep Acht 
 
Kienavonden 
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 2017 zijn 25 april en 30 mei.  
 
De avonden worden verzorgd door onze vrijwilligers en de opbrengst 
van het kienen is bestemd voor het 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 onderstaande contactadres. 
 
Meer informatie: 
Ellie Lathouwers, Maasstraat 51 
5626 BB  Eindhoven 
Tel. 040 - 262 36 57 
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl 
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Elektrische auto  
We krijgen veel vragen over elektrisch rijden, er blijkt veel 
belangstelling te zijn vooral bij mensen die ook zonnepanelen hebben.  
 
De volledig elektrische auto heeft veel voordelen t.o.v. zijn fossiele 
voorganger. Geen uitstoot, stiller, nauwelijks onderhoud, laag 
verbruik, geen wegenbelasting en ook de mogelijkheid om zelf 
duurzaam de ‘brandstof’ op te wekken. De prijs van de batterij zakt 
nog steeds en het bereik wordt steeds groter (>300km), ook zijn er 
steeds meer betaalbare 2e hands modellen te koop.  
 
Auto delen 
Maar de vraag is; wil je eigenlijk nog steeds de auto KOPEN? 
Een auto staat namelijk gemiddeld 22 uur per dag stil en een 2e 
auto’s soms nog meer. Zonde van het geld, de ruimte en de zorg 
(onderhoud etc.). Daarom worden op steeds meer plaatsen in NL 
(elektrische) auto’s gedeeld in de buurt, zou dit ook in Acht kunnen? 
 
Het kan ook in Acht!  
In het weekend deelt al een gezin in Acht hun elektrische auto via  
de deelplatforms van MyWheels en SnappCar. Je kan ervaren wat 
rijden op 100% duurzame energie is want de auto heeft alleen een 
stekker en je krijgt er uitvoerig uitleg bij hoe dat werkt. 
Graag zouden wij willen vernemen of er meer mensen zijn die 
belangstelling hebben in een duurzaam autodeel project in Acht.  
We willen voor die mensen een informatieve bijeenkomst  
organiseren waarbij elektrisch rijden centraal zal staan. 
Daarnaast zou het ook geweldig zijn als meer mensen hun auto  
al dan niet met stekker zouden willen delen in Acht. Ook gaan  
we samen onderzoeken of er in de toekomst mogelijkheden zijn 
laadpalen met elkaar te delen en te koppelen aan zonnepanelen  
die anders hun energie alleen terug leveren aan het net. 
Meer informatie en aanmelden voor deze avond of een van de  
andere bespaaracties kan via email of de buurtpagina: 
www.buurkracht.nl/acht 
 
 
Guido, Hans, Erik en Jeroen (buurteam Acht)  
E-mail: buurkracht@acht.nl     
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Kracht op Acht 

EHBO op Acht 
 
 
 
 

Acht heeft een aantal jaarlijks terugkerende evenementen waar we 
samen veel plezier en gezelligheid beleven. Maar er kan ook  
weleens wat misgaan en dan is het fijn als er mensen zijn die  
kunnen helpen en weten hoe ze moeten handelen. 
 
De EHBO wordt nu vaak door de organisatie (al dan niet) zelf 
ingevuld maar kunnen daar best wel wat hulp bij gebruiken.  
Door een samenwerking van Kracht op Acht en Hart voor Acht is het 
initiatief ontstaan om dorpsgenoten met een EHBO-diploma via een 
groepsapp met elkaar en met Achtse activiteiten te verbinden.  
 
Op die app wordt af en toe gevraagd om samen een paar uurtjes per 
jaar te helpen als EHBO’er bij bijvoorbeeld de Carnaval, Kermis  
of Buurtpreventiedag. De materialen als EHBO-tassen, hesjes enz. 
worden verzorgd en we koppelen altijd ervaren EHBO’ers met minder 
ervaren vrijwilligers. Samen maken we Acht op die manier een  
stukje veiliger en zijn we er voor elkaar ook als er iets gebeurd. 
 
Meld je aan! 
Heb jij ook een EHBO-diploma, kan je een paar uurtjes per jaar 
meehelpen en wil je ook toegevoegd worden in de EHBO op Acht 
Whatsapp groep? Neem dan contact op met Guido Wilmes via 
guido@hartvooracht.nl of stuur een mailtje naar Will Brands van 
Kracht op Acht, email: krachtopacht@outlook.com.  

Gezocht 
 

Opslagruimte / loods 
Minimaal 40 m

2 

Voorzien van elektra en 
verlichting. 

 

040 - 262 30 60 
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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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 Carnavalsoptocht 2017 

De uitslag 
 

 
 
 

De enige echte Achtse optocht had dit jaar als thema:  
 

‘ACHT HET TELLUNT’ 
 
In de categorie individueel kinderen  

 1e plaats met 133 punten: Daan van Nistelrode 
 

In de categorie loopgroep kinderen  
 1e plaats met 119,5 punten: Vroentjes Kids 
 2e plaats met 111 punten, ’t Eindje 

 
In de categorie loopgroep volwassenen  

 1e plaats met 128,5 punten Ons Durpke het tellunt 
 2e plaats met 126 punten We hebben de cups gemist 
 3e plaats met 120,5 punten : De Mini playbackshow 
 4e plaats met 118 punten: Tellunt verkoopt loten 
 5e plaats met 116 punten : Aags voetbal tellunt 
 6e plaats met 115,5 punten : 8se Alpen roosjes 
 7e plaats met 112 punten :De vaste kliek 

 
In de categorie volwassenen individueel 

 Oers en Bassie 
 

In de categorie wagens 
 1e plaats met 125,5 punten: Alles in de tent, gin TALENT 
 2e plaats met 122,5 punten: Wij treden HARD op ! SWAT 
 3e plaats met 122 punten: Liever mun talent verkwist… 
 4e plaats met 112 punten: ‘n Dooie band meej Tellunt 
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Ophalen van de groene en grijze 
kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
April  
 13 Uitgave Kijk op Acht 
 15  Inschrijving dorpskwis 8 
 25 Zonnebloem Kienavond 
 27 Oranje Jeu de boule 
 30 Vlooienmarkt  
  Jong Nederland 

 
Mei 

 4 Dodenherdenking 
 13 SJB Workshop HipHop 
 21 SJB Sprookjes speurtocht 
 30 Zonnebloem Kienavond 
 30 Sluiting kopij voor  
  (16 juni) 

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 1650 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: 30 mei voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 16 juni. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 
 
 
 

 Juni 
 16 Uitgave Kijk op Acht 
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