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December - Januari 2012 

 
Exclusief interview met Sint 

Sinterklaas op Acht op 6 december 
 

Succesvolle reanimatie door Hart voor Acht 
 

Het huisje van de heer Janus van As  
  

Tentoonstelling “Mooi op Acht” door kinderen 
 

Kom naar de Kerstmarkt op Acht   
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Stichting Dorpsblad Kijk op Acht 
 
Van de redactie  
De dagen worden korter en korter. Veel gewinterd heeft het nog niet 
dit jaar, maar het is duidelijk dat het einde van het jaar nadert. Dus 
hebben we in de laatste redactievergaderingen teruggekeken op dit 
eerste jaar van het vernieuwde dorpsblad Kijk op Acht.  
 
Dank u wel voor….. 
Het was een goed jaar voor dit dorpsblad. In deze vijfde en laatste 
uitgave van 2011 willen we u dan ook vooral bedanken voor uw steun. 
Er zijn zo‟n 30 trouwe bezorgers die het blad elke twee maanden bij u 
bezorgen. 
 
De adverteerders betalen een groot deel van de drukkosten. Het 
tekort vullen we aan uit het subsidiepotje dat we van de gemeente, 
dus van u allen hebben gekregen (uit de Gemeentelijke belastingen).  
 
Sinds kort hebben we ook een paar donateurs. Dat is heel fijn want 
dat helpt om de kosten ook in 2012 weer te kunnen betalen.  
En vooral waren we blij met alle kopij die u instuurt!  
Bedankt allemaal, want zonder u was er geen dorpsblad.  
 
Op dit moment verheugen we ons op de kerstmarkt van zondag 11 
december. We gaan er o.a. warme wafels en appelsap met kruiden 
verkopen om warm te blijven en de kas aan te vullen.  
Komt u ook even langs?  
Mocht u een donatie willen doen: op onze kraam staan bussen waarin 
u een kleine of grote bijdrage kunt achterlaten. Als dank ontvangt u 
een leuk kerstpresentje. 
 
 
Tot ziens op de kerstmarkt  
fijne kerstdagen en 
tot volgend jaar 
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Op audiëntie bij Sint 
Exclusief interview van de redactie 

 
Sint houdt van een grapje; hij neemt de telefoon op met “Klaas van 
Kapoentje” en vertelt met een brede glimlach over zijn belevenissen 
op Acht.   
Sint is vandaag „casual‟ gekleed. Als hij deur uit gaat draagt hij zijn 
prachtige „wandelmantel‟ of zijn „paardrij-mantel‟. Die is lekker wijd, en 
valt mooi over de …. van het paard. “Iets alternatiefs of een mantel in 
een hip kleurtje draag ik niet. Dat vinden de ouders en kinderen raar”. 
 
Sint heeft het druk. Voor 5 december moet hij nog heel wat bezoeken 
afleggen aan kinderen, scholen, de voetbalclub, het bejaardenhuis 
enzovoort….. Hij bereidt zijn bezoeken goed voor. Op tafel ligt een 
dikke map met brieven over alle kinderen en volwassen die hij dit jaar 
hoopt te ontmoeten. Sint zucht . “Al die informatie kan ik natuurlijk 
nooit allemaal onthouden. Daarom maak ik uittreksels, net als vroeger 
op de middelbare school.” We zijn diep onder de indruk, wat een 
karwei heeft de goedheilig man aan ons dorp! 
 
Sint kijkt erg uit naar het bezoek aan de basisschool. “In elke klas 
doen ze iets leuks voor ons. Een toneelstukje, of een lied; iedereen 
doet iets. Onze aankomst op het schoolplein is het leukst. Tenminste 
als alles goed gaat. Een keer reed mijn chauffeur-Piet de school per 
ongeluk voorbij. Wat een consternatie was dat!” 
“ In het Antoniushuis gaan we dit jaar een quiz doen waar iedereen 
actief aan mee kan doen. Het lijkt een beetje op de TV-quiz „Ik hou 
van Holland.” Zijn ogen twinkelen al bij het idee. Sint heeft er zin in, 
dat is duidelijk! 
 
6 december: Kinderen kunnen afscheid nemen van   
      Sint en zijn Pieterbazen om: 

 

10.30 uur: Kiosk 14.00 uur: Roerstraat 

10.45 uur: Amerlaan 14.30 uur: Spaarnestraat 

11.00 uur: S v Hapertlaan 14.45 uur: hoek Schelde/ 
          Waalstraat 

11.15 uur: Hof van Brabant 15.00 uur: Haringvliet 

11.45 uur: Nierstraat 15.15 uur: S Verbiezenlaan 

(daarna pauzeert Sint) 15.30 uur: Uitzwaaien bij Kiosk 
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De woning …… een kostbaar bezit dat om onderhoud vraagt. 
 
De herfst is in volle hevigheid los gebarsten. De tuin krijgt de 
laatste grote beurt alvorens hij aan zijn “winterslaap” begint en dan 
kunnen de zaterdagen gebruikt worden voor andere klussen. Zo 
zal er binnenshuis vast nog wel wat te doen zijn. Dat toilet dat nog 
steeds eens geschilderd moet worden,  het plafond van de 
woonkamer dat toch ook wel eens opgefrist mag worden of die 
deuren die toch nodig eens opnieuw gelakt moeten worden, omdat 
ze rond de klinken wel erg kaal beginnen te worden. Dat eerste 
klusje zal nog niet zo‟n probleem zijn, maar dat woonkamerplafond 
wordt natuurlijk al wat lastiger en deuren lakken is al helemaal niet 
eenvoudig. Hiervoor kun je in de winter bij uitstek een vakman 
inschakelen zodat je je vrije dagen kunt gebruiken voor leukere 
dingen. Hij doet dergelijk klussen graag en je profiteert van een 
leuke “winterschilder” korting.  
 
Verder is de winter dé tijd om eens een grondige inspectiebeurt uit 
te voeren aan de buitenkant van je huis. Vraag je je nu af: “hoe 
moet ik dát nou aanpakkken?” dan kun je op de site 
www.vanditshuizenschilderwerken.nl onder het kopje “wanneer 
schilderen?” kijken hoe je te werk kunt gaan om het huis weer in 
topconditie te brengen. Als je dit in de winter periode doet, ben je 
op de eerste mooie vrije dagen in het voorjaar helemaal klaar om 
aan deze klus te beginnen. Zie je het niet zo zitten om dit 
arbeidsintensieve karwei zelf te klaren, dan kun je natuurlijk ook 
hiervoor de vakman inschakelen. Neem dan zo snel mogelijk 
contact met hem op en wacht niet tot in het voorjaar. Je bent er 
dan van verzekerd dat hij in het volgende buitenschilderseizoen 
tijd heeft om ook jou huis er weer perfect beschermd en mooi uit te 
laten zien. 
 
Acht is een stralend dorp, wat nog eens extra wordt onderstreept 
als haar vastgoed er verzorgd en stralend bij staat! 
 
Yeb-Jan van Ditshuizen 
 

 

Informatie van een van onze adverteerders 
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Popkoor Sway zoekt versterking! 
 
Sway is gezellige groep zangers, zangeressen en bandleden, die veel 
plezier hebben in het samen muziek maken. Liefst op het podium, 
maar tijdens de repetities is het ook altijd een vrolijke boel. Tenzij er 
serieus een nieuw nummer ingestudeerd moet worden natuurlijk! 
Gelukkig hebben we een geweldige dirigent, Gerard de Graaf, die niet 
alleen mooie en verrassende arrangementen voor ons maakt, maar 
ook de repetities met veel humor en vakmanschap leidt…en fijne 
muziekfiles aanlevert om thuis te kunnen oefenen.  
 
We zingen swingende popclassics maar zeker ook recente hits in een 
eigenzinnige bewerking, zoals „Sex Bomb‟, „Walking on sunshine‟,  
„A night like this‟ en „Nothing ever hurt like you‟. 
 
We repeteren elke maandag avond bij het Stedelijk College aan de 
Avignonlaan in Eindhoven, van 20.00 tot 22.15, met een gezellige 
pauze tussendoor en een borrel na afloop, voor wie zin heeft.Tijdens 
de concerten vinden we het altijd belangrijk om het publiek te 
vermaken, dus naast het zingen gaan we ook lekker bewegen of zelfs 
dansen vooral als onze band een solo weggeeft natuurlijk!  
 
De band is een erg belangrijk onderdeel van het koor, en helaas 
hebben we op dit moment geen drummer, toetsenist en bassist.  
 
Mocht je dit leuk vinden, of iemand kennen die het leuk zou kunnen 
vinden, laat dat dan weten via sway@dse.nl of kijk op  
www.popkoor-sway.nl.  
 
Ook hebben we nog ruimte voor een zanger en een zangeres  
(tenor en lage alt).  

 
Vind je het leuk om gewoon 
eens te komen luisteren bij 
een optreden, hou dan ook 
onze site in de gaten!  
 
Nicole Papen-Botterhuis,  
Tel: 040 - 251 47 28 

mailto:sway@dse.nl
http://www.popkoor-sway.nl/
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Specialiteit in Worstenbroodjes  
Maandag, dinsdag en donderdag 4 broden voor € 6,75 

J. de Leijer 
Waalstraat 64, 5626 AV  Acht; Tel: 040 -262 12 69 
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Succesvolle reanimatie in Acht! 
 
 
Op 27 september 2011 om 17:41 uur 
kregen vrijwilligers van Hart voor Acht een SMS-bericht voor een 
reanimatie in Acht.  
Binnen drie minuten was de eerste vrijwilliger ter plaatse en is direct 
begonnen met reanimeren. In totaal waren vijf vrijwilligers voor de 
hulpdiensten ter plaatse. Zij hielpen bij de opvang van de echtgenote 
en hebben de hulpdiensten de weg gewezen. Tijdens de reanimatie 
die inmiddels was overgenomen door de brandweer en ambulance 
zijn er enkele schokken toegediend met de AED van de brandweer. 
Na ongeveer twintig minuten was het mogelijk om het slachtoffer (met 
eigen hartslag) te vervoeren naar het Catharina ziekenhuis. 
 
Het gaat nu gelukkig weer goed met onze dorpsgenoot. Hij pakt de 
draad van het leven weer vol op. Zijn echtgenote heeft mede namens 
de (klein)kinderen haar bijzondere dank uitgebracht aan de 
vrijwilligers van Stichting Hart voor Acht.  
 

 

 

Tweede AED in Acht 
 
Dankzij het Antoniushuis aan de 
Amstelstraat kunnen we bij een 
reanimatie in Acht sinds kort  
beschikken over een tweede AED. 
Er hing er reeds één bij een 
woning aan de Boschdijk 1051.  
 
 
Voortaan kunnen we ook de AED van het Antoniushuis gebruiken bij 
een AED-Alert.  
 
Dorien van Kemenade, de locatiemanager van het Antoniushuis heeft 
er voor gezorgd dat hun AED voor ons beschikbaar is gedurende 7 
dagen per week en 24 uur per dag (24/7). De AED hangt in een kast 
met alarm, in de tochtsluis bij de hoofdingang. Bij melding van een 
reanimatie in het Antoniushuis zelf of in de omgeving gaat er een 
SMS-bericht uit met de AED-locatie „Amstelstraat 112, Hoofdingang‟. 
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AED gedoneerd aan  
Hart voor Acht (vervolg) 

 
Mede door de succesvolle  reanimatie zien steeds meer Achtenaren 
het belang in van een 6-minutenzone in Acht. Zo ook ondernemer 
Ruud van Nistelrode, van het gelijknamige assurantiekantoor. Hij 
heeft spontaan besloten onze stichting een AED te schenken. 
De stichting mag zelf bepalen waar deze komt te hangen. We zijn op 
dit moment bezig in Acht-West voor deze derde AED een geschikte 
locatie te vinden. Wij danken Ruud namens heel Acht hartelijk voor dit 
gulle gebaar en hopen de AED nog deze maand op te hangen. 
 
Zoll  AED plus 
Het Antoniushuis bezit een AED van het type Zoll AED plus. Dit type 
hangt ook op de Boschdijk en is nu de standaard AED voor de 6-
minutenzone van Acht geworden. Omdat deze AED door zijn 
elektroden uit één stuk en de reanimatie-ondersteuning afwijkt van de 
gebruikelijke AED‟s, heeft de stichting ook een Zoll trainings AED 
aangeschaft voor de opleidingen. 
 
Vrijwilligers in kaart gebracht 
Om een beeld te krijgen waar in Acht vrijwilligers 
wonen en hoeveel er zijn, hebben we op de site 
www.hartvooracht.nl een kaart gemaakt met daarop 
de locaties van de aangemelde vrijwilligers. Dit 
geeft ons inzicht waar het zinvol is om een AED te 
plaatsen, want per AED 
 hebben we minimaal 15 burgerhulpverleners nodig.   
 
Cursus en herhaling 
Wilt u ook een steentje bijdragen aan de  
6-minutenzone, volg dan een cursus reanimatie  
en AED bediening bij onze stichting. Het is helaas niet gelukt om in 
november en/of december een cursus te organiseren. Het zijn drukke 
maanden voor veel mensen en zo ook voor het dorpshuis en de 
opleiders. De eerstvolgende cursus avonden reanimatie en AED 
bediening zijn op 18 en 25 januari. Voor vrijwilligers die naar de 
herhalings cursus gaan of die willen oefenen met de standaard AED 
van onze 6-minuten zone, komen er volgend jaar weer 
herhalingsavonden.  
Aanmelden en meer informatie via www.hartvooracht.nl   

http://www.hartvooracht.nl
http://www.hartvooracht.nl
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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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Kerknieuws 
 

KERSTMIS 2011 
December is bij uitstek de maand van feesten en 
gezelligheid. Dat begint al met Sinterklaas en daarna 
stevenen we op Kerstmis af. Er moeten inkopen  
gedaan worden om elkaar te verassen. De grens tussen 
Sinterklaas en Kerstmis lijkt daardoor te verschuiven.  
 
Het kerstfeest is inmiddels aardig geseculariseerd. Niet dat de 
religieuze betekenis helemaal verdwenen is, want allerlei charitatieve 
instellingen dringen aan om aandacht te hebben voor 
minderbedeelden. Traditiegetrouw gaan velen met Kerstmis naar de 
kerk in de hoop daar een inspirerende viering te vinden. Ieder die het 
horen wil wensen we dan een zalig en gezegend kerstfeest toe. En 
daar houdt de kerstviering meestal mee op. 
Kerstmis lijkt synoniem te staan voor liefdadigheid en vooral voor lief-
zijn-voor-elkaar. Toch gaan de zin en de betekenis van Kerstmis 
dieper dan de genoemde explosies van menselijke weldadigheid! In 
feite vieren we de geboorte van God in een Mens, maar wellicht 
eerder nog Gods geboorte in mensen. We zingen in oude 
kerstliederen dat God zich laat zien in kleine mensen: een vrouw die 
moeder wordt, een man die zich haar lot aantrekt, een kind in een 
stal, opgejaagd door de groten der aarde.  
En dat niet alleen: dit verhaal van Gods openbaring wordt vooreerst 
meegedeeld aan kleine mensen: aan herders, landlopers, die met hun 
schapen steeds maar weer op zoek zijn naar grazige weiden. Zij 
dringen niet aan op liefdadigheid; zij willen alleen maar gehoord 
worden. Ook zij dromen dat alles anders kan: deze wereld om-
gekeerd, geen onderscheid tussen arm en rijk, tussen hoog en laag. 
Kerstmis is eigenlijk het verhaal dat God zich met de kleinen 
identificeert. Hij laat zich zien in kleine mensen, klein-gemaakt, klein-
gehouden, klein-geboren, klein-geworden. Mensen die gepokt en 
gemazeld zijn in de leerschool van leven en lijden. Het kind Jezus - 
eenmaal tot man geworden - staat borg voor hen. In Hem laat God 
zich kennen als een bron van nieuw leven, een nieuw begin van 
vrede. Kerstmis wil ons oproepen om echt te zien wat in de wereld 
gebeurt. Kleine mensen willen ons de ogen openen om te zien waar 
gerechtigheid en vrede opbloeit, om op deze wijze Gods nabijheid te 
ontdekken, die Hij toont in zijn mensgeworden Zoon: Jezus van 
Nazareth. 
Zalig kerstfeest. F. van Lieshout 
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Kerstvieringen in de kerk van  
St. Antonius Abt 

 
 
 
 
 

 Zaterdag 24 december  
 20.00 uur: Plechtige kerstnachtviering met  
  koorgroep ‘Cascade’ 

 22.00 uur: Plechtige kerstnachtviering met cantorij  
  St. Antonius Abt 
 Zondag 25 december 
 10.00 uur: Plechtige kerstdagviering met cantorij  
  St. Antonius Abt 
 Maandag 26 december 

 10.00 uur: Kerstviering met samenzang 
 
KERSTCONCERT 
Op zondag 18 december om 14.30 uur vindt in de kerk een concert 
plaats in de sfeer van Kerstmis. Het wordt verzorgd door  
accordeon- en snaren-orkest „Da Capo 85‟. Het is een ensemble  
dat in 1985 is opgericht en al vele jaren op tal van plaatsen een graag 
geziene gast is. Het repertoire bestaat voornamelijk uit licht klassieke 
melodieën en volksmuziek uit verschillende landen. In geval van het 
kerstconcert op 18 december zullen er vooral nummers in kerstsfeer 
worden gebracht. Sommige in combinatie met samenzang. De kerk is 
geopend vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis. Wel zal na afloop aan 
de kerkdeur een collecte worden gehouden voor bestrijding van de 
onkosten. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur. Van harte 
welkom. 
 
OUDJAAR 2011 
Meer dan ooit is oudjaar dit keer een heel bijzonder moment. Na ruim 
150 jaar houdt de zelfstandige parochie St. Antonius Abt op te 
bestaan. Met ingang van 1 januari 2012 maakt zij deel uit van de 
nieuwe parochie Eindhoven Noord. In een speciale viering op de 
vooravond van 31 december wordt aan dit gebeuren aandacht 
gegeven. Van harte hopen kerkbestuur en medewerkers dat velen uit 
Acht en velen die zich jarenlang bij deze parochie betrokken hebben 
gevoeld hierbij aanwezig willen zijn. Nadere informatie leest u in het 
parochieblad „Kerknieuws‟.  
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Kerst- en wintermarkt op Acht 
 
Zondag 11 december van 12.00 tot 17.00 uur 
zal het dorpsplein van Acht bij de kiosk en kerk 
veranderd zijn in een Kerst/wintermarkt. Het zal een trefpunt worden 
van Achtenaren voor en achter de kramen.  
 
U kunt genieten van wat er leeft op Acht, u zult versteld staan van wat 
er allemaal kan op Acht, wat voor creatieve dorpelingen we onder ons 
hebben, kleine zelfstandige ondernemers, wat de jeugd kan, de inzet 
van verenigingen en particulieren.  
 
Kortom zeker de moeite waard om deze middag vrij te houden en uw 
familie uit te nodigen om mee te gaan naar dit unieke gebeuren. Ook 
aan de kinderen is er gedacht. In het dorpshuis is er een 
tentoonstelling van werkstukken, tekeningen, collages etc. van 
kinderen tot twaalf jaar, die eventueel met hulp van anderen iets 
gemaakt hebben van wat ze MOOI vinden OP ACHT.  
We vertrouwen erop dat dit verrassend zal zijn. 
 
Er is volop aanwezig voor de inwendige mens, thuis eten hoeft niet, 
en ook voor amusement wordt gezorgd.  
U ontvangt thuis een flyer met behulp van de Drumfanfare 
samengesteld. Zij verkopen Kerstbomen op Acht zodat u daarvoor 
ook niet ver van huis hoeft. Aan deze flyer zit een invulstrookje dat u 
uitsluitend in kunt leveren op de Kerstmarkt.  
 
We hebben aantrekkelijke prijzen, geschonken door deelnemers aan 
de markt en door verschillende Achtse ondernemers, waarvoor onze 
dank. Geloof ons, het is zeker de moeite waard om naar de 
kerstmarkt te komen en uw strookje in te leveren. 
 
Tussen 13.00 en 17.00 uur 
optreden van de mannen van  
Kuifje in Tibet met live muziek 
 
 
 
U bent van harte welkom. 
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Kerst- en wintermarkt op Acht  
Zondag 11 december (vervolg) 

  
 12.00 uur 
 Opening Kerstmarkt op het plein 
  Opening tentoonstelling “MOOI OP ACHT”  
  in het dorpshuis 
 13.30 uur  
  Eerste uitvoering  Achtse Revue in de Kerk 
 15.00 uur  
  Tweede uitvoering Achtse Revue in de Kerk 
 15.00 uur 
  Aankomst Kerstman op het Kerkplein  
 15.30 uur  
 Prijsuitreiking “MOOI OP ACHT” door de Kerstman  

in het dorpshuis 
 16.00 uur  
  Trekking van de prijswinnaars van de flyers. 
 17.00 uur 
  Sluiting van het festijn.  

Kerstspel "Ontheemden"Achtse Revue 
 
In november heeft u kunnen genieten van de toneelvoorstelling 
"Geruchten". Via deze weg willen wij ons publiek, sponsoren en 
vrienden hartelijk danken voor hun komst en bijdrage. Dankzij hen 
hebben we er weer een mooie productie van kunnen maken.  
 
Maar......... het toneeljaar is nog niet voorbij. In september jl. zijn wij 
gestart met de repetities voor het kerstspel "Ontheemden". Dit 
toneelstuk speelt zich af tijdens de Hongaarse opstand in 1956.  
In de kerstnacht wordt door diverse vluchtelingen onderdak gezocht 
bij een vluchtelingen kamp.  
 
Wij spelen dit kerstspel tijdens de kerstmarkt op 11 december.  
U bent van harte welkom in onze kerk aan het dorpsplein, waar 
wij "Ontheemden" 2x ten tonele zullen brengen.  
 
Aanvang van de voorstellingen: 13.30 uur en 15.00 uur 
De toegang is GRATIS. Tot 11 december! 
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Voor al uw opleidingen zoals :* Bromfiets ( € 295,-) 
                                                * Motor 
                                                * Auto  
                                                * E achter B ( € 350,-) 
 
 
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:  040-262 19 55      b.g.g. 06-50 88 25 29 
 
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: 89.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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Tentoonstelling kinderen “MOOI OP ACHT” 
 

Zondag 11 december is er feest Op Acht. Dan wordt er op het 
Kerkplein en bij de kiosk, het centrum van Acht, een kerstmarkt 
georganiseerd voor groot en klein. Voor de grote mensen is er van 
alles te zien, te kopen, eten en drinken, muziek en verrassingen. 
 
Voor de kinderen gaat er ook van alles gebeuren. Daarbij hebben wij 
jullie hulp nodig. Jullie kunnen meehelpen een tentoonstelling in te 
richten met werkstukken, foto‟s, tekeningen, collages, en andere 
creatieve ideeën. Deze keer mogen jullie ouders broers, zussen, 
opa‟s, oma‟s meehelpen, maar, je mag het natuurlijk ook alleen doen.  
 
Het is bedoeld voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar. 
 
Het moet iets worden waarin je laat zien wat JIJ mooi vindt op Acht en 
waarom JIJ dat mooi vindt. Je moet er zelf  in voorkomen door b.v. 
jezelf te tekenen of een foto er in te verwerken. Let wel, dit 
zijn voorbeelden,  je kunt vast nog wel iets 
anders verzinnen. 
 

 
 
 
 
 
De bekendmaking is dan zondag 11 december om 15.30 uur in het 
Dorpshuis. 
Wij hopen als organisatie dat jullie met velen meewerken aan dit 
gebeuren. Heb je nog vragen dan vind je onderstaand wat adressen 
en telefoonnummers. 
Namens de werkgroep Kerst/Wintermarkt 
 
Gerry van Nistelrode:Gerry@van-nistelrode.com  tel.262 12 70 
Betsie Swinkels: Betsieswinkels@hotmail.com tel.262 42 69 
Hannie Tulkens: - tel.842 44 05 

Alle inzendingen moeten zaterdag 10 december 

ingeleverd worden tussen 12.00 en 14.00 uur in het 

dorpshuis. Zet je naam erbij en je leeftijd zodat de 

Kerstman ze allemaal goed kan bekijken. Iedereen 

kan tijdens de Kerstmarkt de 

tentoonstelling bezoeken en jullie werk 

bewonderen.  Alle inzendingen worden 

beloond met een prijsje maar een aantal 

zal door de Kerstman uitgekozen worden 

voor een extra prijs. 
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Het huisje van de heer  
Janus van As, 
Waalstraat 2-a 

 
Dit is een oude foto van het huis 
Waalstraat 2-a, dat rond 1920 is 
gebouwd in opdracht van Johan 
v.d. Eertwegh, schoenmaker, die 
achter het huis zijn werkplaats 
had. 
Op de foto staat mevr. v.d. 
Eertwegh met haar oudste 3 
kinderen. 
 
Duidelijk is te zien dat de 
Waalstraat toen nog een keiweg 
was. Na de fam. v.d. Eertwegh 
hebben in het huis gewoond de 
fam. P. v.d. Molengraaf en 
daarna de schoonzoon (Janus) 
van As, overleden op 24-10-
2010, die met dochter Johanna 
Cornelia (overleden op 09-05-
2002) getrouwd was. Het jonge 
echtpaar woonde aanvankelijk bij 
de schoonouders in. 
 
De Gemeente is op dit ogenblik 
in onderhandeling met de 
basisschool St. Antonius Abt voor 
evt. uitbreiding tot een 
spilcentrum.  
 
Het is nog niet duidelijk of het 
pand behouden blijft of gesloopt 
wordt. 
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Tijd voor beweging en verandering, met een 
merkbare en voelbare verbetering? 

 
 
Mijn ambitie als coach is jou vanuit 
je Hart te bewegen en het beste uit  
jezelf te halen. 
 

Ik heb jarenlange ervaring als Life- 
Coach. Mensgericht werken en  
volledige inleving is de kern van  
mijn aanpak. 
 
 
 
 
 

Durf jij deze uitdaging aan? Maak dan nu een afspraak voor een 
GRATIS intakegesprek. 

 
 

Specialisme voor kinderen en volwassenen:  

 Omgaan met Hooggevoeligheid 

 Zelfvertrouwen vergroten 
 
Werkgebieden o.a:  

 Onzekerheid, Faalangst 

 Grenzen stellen en Burn-out herstel 
 
 

Kijk voor meer informatie op: 

www.virocoaching.nl 
 

Frans van Thoorlaan 3 – 5626HD 
040-2624568 – Eindhoven 

 info@virocoaching.nl 

http://www.virocoaching.nl/
mailto:info@virocoaching.nl
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Informatie van een van onze adverteerders 

Wat is Hooggevoeligheid? 

Hoog Sensitief Personen (HSP) zijn extreem gevoelig of overgevoelig 
voor bepaalde dingen. Zij hebben een aanzienlijk gevoeliger 
zenuwstelsel. Vaak behoren deze mensen tot de groep Indigo kin-
deren (nieuwetijdskinderen), 20% van de mensen, zowel mannen als 
vrouwen, behoort tot deze groep.  
 
Hoe herken je hooggevoeligheid? 

 
Snel aanvoelen waar iets niet klopt; 
stemmingen aanvoelen van mensen en plaatsen; 
Een rijke innerlijk belevingswereld hebben; 
Snel vermoeid of geïrriteerd zijn in een drukke 
omgeving; 
Van rust, stilte en natuur houden (en nodig heb-
ben) 
Bezig zijn met zingevingvragen. 

 
Voor en nadelen van Hooggevoeligheid 
Met name bij hooggevoeligen speelt een belangrijke rol de neiging om 
eerst anderen te zien en dan pas zichzelf. Als je jarenlang zó gericht 
bent op anderen, dan weet je vaak niet meer wie je nu zelf bent, wat 
je zelf graag wil, of je vergeet gewoon om goed voor jezelf te zorgen. 
De weg naar ziekte (overspannenheid, burnout aantasting eigen-
waarde en zelfvertrouwen) ligt dan open. 
 
Maar wanneer je je hooggevoeligheid erkent en weerbaarheid ontwik-
kelt, blijkt hooggevoeligheid ook iets heel moois te zijn en waardevolle 
eigenschappen, zoals een groot intuïtief vermogen, creativiteit en een 
groot inlevingsvermogen te bezitten. 
 
In mijn praktijk VIRO Coaching ondersteun ik hooggevoelige kinderen 
en volwassenen in zelfvertrouwen vergroten en omgaan met hoog-

gevoeligheid.  
 
Wil je weten of je hooggevoelig bent, vraag de GRATIS test aan via 
het contactformulier op mijn site.  
 

 www.virocoaching.nl - info@virocoaching.nl 
Frans van Thoorlaan 3 - 5626HD - 040-2624568 - Eindhoven 

http://www.virocoaching.nl/
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Stichting jeugdbelangen   
 
 
24 september 2011. Dorpsplein Acht. In een woord Geweldig 
 
Fantastisch was de samenwerking van de scouting groep Dr Albert 
Schweitzer en de scoutinggroep De Wielewaal. 
Door deze samenwerking heeft de scouting en de jeugd uit Acht zich 
helemaal kunnen uitleven in een onvergetelijke survival middag. 
Er werd brood gebakken op houtvuur, over een klimnet geklommen, 
met een tokkelbaan abgeseilt, onder een net door gekropen, op een 
touwbrug gebalanceerd, op een slackline gelopen, aan een 
spijkerbroek gehangen, over een zeepbaan gegleden en naar een 
schat gezocht . 
 
Spectaculair was het 
De weergoden waren ons ook goed gezind. 
Stichting Jeugd Belangen Acht bedankt beide scouting groepen voor 
hun spontane inzet om de survival middag, gestalte en 
invulling te geven. 
 

Bedankt 
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Stichting jeugdbelangen (vervolg)   
 
 

 
Activiteiten van  Stichting jeugdbelangen     
17 december Disco 
Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 en uit de eerste en tweede klas 
van de middelbare school, die van dansen, swingen en gezellig 
kletsen houden is er een disco. In het Dorpshuis van 20.00 uur tot 
22.00 uur met muziek van de drive-in disco van Koen en Jordy of van 
Twan. Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. Entree € 2,00 Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken,  
1x snoep voor € 5.00. (geldig bij elke disco) 
Datum volgende disco 14 januari  
 
Op 11 februari is er weer de carnavalsdisco: “Een weekske vooraf” in 
het Dorpshuis. 
Zondag 19 februari: kindercarnaval in het Dorpshuis  
Maandag 20 februari in het Dorpshuis: carnaval voor jong en oud 
onder het motto ''Hoe gekker hoe slimmer''. Kledingthema: oud, gek 
en slim. Den urste prijs en eeuwige roem is voor de skonst verklede 
ouwerling die wa gek lijkt en toch ok wa slim is! 
 

 

 

Plaats een prikbordje 
voor maar 0.25 Eurocent 
per woord.  
Contact: Redactie@acht.nl 

Te huur 4 pers. appart. 
Oostenrijk  Salsburger 
Land Wagrain.  
Voor winter en zomer. 
040 2621507  of 06 48016628 

Te koop Honing van bijen 
uit Acht. J.v.Nistelrode 
Schipbeekstr.16 
040 2621507  of   06 48016628  
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Informatie van een van onze adverteerders 

Of het nu is voor een kinderfeestje, themafeest, geboorte, huwelijk of 
dat u van Halloween, Kerst of Pasen iets bijzonders wilt maken… Bij 
Partysweets bent u aan het juiste adres voor  bakbenodigdheden en 
taartdecoraties voor alle feesten en gelegenheden! 
 
Het is niet noodzakelijk om een keukenprins(es) te zijn om iets 
bijzonders te trakteren! In het assortiment van Partysweets vindt u 
tevens allerlei decoratie artikelen die het mogelijk maken om op een 
heel eenvoudige manier en zonder al te veel tijdsbestek een 
persoonlijke traktatie te verkrijgen. 
 
Een kleine greep uit ons assortiment: fondant, marsepein, icing, 
cupcake cups, chocolade mallen, eetbare decoraties, fondant 
plungers, bakmix voor o.a. cupcakes, koekjes, biscuit, brownies & 
botercreme. Taarttoppers en cupcake prikkers in alle soorten en 
maten, koekstekers enz enz.  
 
Het gehele assortiment incl. tips en fotovoorbeelden is te vinden 
op de website:  

www.partysweets.nl 
 
Partysweets is gestart als webshop maar al snel werd duidelijk dat 
veel klanten behoefte hebben om langs te komen om de artikelen te 
kunnen bekijken, voor advies of simpelweg om de verzendkosten te 
besparen.   
 
Dit was de reden om een winkelruimte in te richten aan de Rijnstraat 
56. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!  
 
Openingstijden: woensdagochtend tussen 9.30-12.00 uur. 
Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen op 
dinsdag, donderdag of vrijdag.  
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Achtse Belangen en Dorpsraad 
                Bert Wolters, voorzitter  Achtse Belangen 
 
Volgens de laatste berichten (16-11-2011) wordt het voorstel tot 
opheffen van de Dorpsraad Acht op 6 of 20 december 2011 door 
Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd.  Als u dit leest vóór de genoemde data en u bent vóór het 
behoud van de Dorpsraad, dan zou het fijn zijn als u dat aan de 
coalitiepartijen, PvdA, VVD, D66 en Groen Links in een brief of e-mail 
laat weten!  
Want dat zijn de partijen die het eens zijn met opheffing.  
De oppositiepartijen zijn voor het behoud van de Dorpsraad.  
 
Ondertussen gaan de Dorpsraad en Achtse Belangen gezamenlijk 
verder in hun strijd voor het behoud van de Dorpsraad mét 
gekwalificeerd adviesrecht. Actuele informatie zal zoveel mogelijk via 
www.acht.nl gegeven worden. 
 

Nieuwjaarsreceptie op Acht 
Alle Achtenaren zijn uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie in  
het Dorpshuis op 1 januari vanaf 12.00 uur 
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Regelmatig masseren van de voeten zorgt voor ontspanning, 
welbehagen en nieuwe levensenergie. 

VoetreflexPlus therapie Massage geeft uw lichaam en geest de kans 
om weer in balans te komen.  

 
 

MARIELLE  GUNTLISBERGEN 
Vliststraat 19 

5626 DV  Eindhoven 
Tel: 06 24 23 69 16 
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Buurtcommité Boschdijk-Acht 
 
Haagjes Boschdijk 
Verhoging veiligheid ventwegen Boschdijk-Acht 
 
De gemeente is begonnen de hagen tussen de ventwegen en de 
hoofdrijbaan aan de Boschdijk volledig  te herstellen en bij te planten. 
Ook zal op de kruising bij „t Hof van Brabant een z.g.n. „punaise‟ 
worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om 
de veiligheid -met name op de ventwegen- te vergroten.  
 
Dagelijks rijden er vele fietsers waaronder kinderen over deze 
ventwegen. Zij ondervinden veel last van de vaak veel te hard 
rijdende auto‟s en dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. 
Door het planten van de hagen wordt de weg optisch smaller en 
daardoor wordt er automatisch minder hard gereden. De punaise zal 
de kruising extra accentueren, waardoor de kruising langzamer 
genaderd zal gaan worden. 
Een bijkomend voordeel is dat als de hagen zijn hersteld, de 
uitstraling van het stuk Boschdijk zal verbeteren, fietsers minder last 
hebben van de voertuigen op de hoofdbaan en het geluid van banden 
voor omwonenden wordt geabsorbeerd. 
 
Een aantal bewoners uit Acht heeft de afgelopen jaren steeds weer 
aangedrongen bij de gemeente om de onveilige situatie langs de 
Boschdijk te verbeteren.  
Het nu bereikte resultaat is gezien de financiële middelen momenteel 
het best haalbare. Voor een volledige herstructurering van de 
hoofdrijbanen en de ventwegen zijn voorlopig helaas geen financiële 
middelen beschikbaar. 
 
Buurtcommité Boschdijk-Acht 
E-mail: BuurtcommiteBoschdijkAcht@gmail.com 
 

Gevonden: 
In de Rijnstraat, huis-
sleutels met label Sandra.  

Af te halen   Rijnstraat 57 
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DECEMBER 2011 
 
5 Oud papier 
6 Vertrek  Sinterklaas 
8 Grijze container 
9-10-11   Drumfanfare   
 Kerstboomverkoop 
11     Winter/Kerstmarkt 
11  8se revue uitvoering  
12     Dorpsraad Acht  
15     Groene container 
16-17-18 Drumfanfare 
 kerstboomverkoop 
17  SJB kinder disco 
18    Concert in kerk  
19 Oud papier 
22 Grijze container 
25/25  Kerstdagen 
29      Groene container 

 

JANUARI 2012 
 
1 Nieuwjaarsreceptie in het 

dorpshuis  (12:00 uur) 
8 VVAcht Nieuwjaarsreceptie 
14 SJB Kinderdisco 

COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  
 

Oplage: circa1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, Roerstraat 22 

 

Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@acht.nl 
Advertenties: advertentie@acht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: donderdag 26 januari 2012 
Kijk op Acht verschijnt weer op 10 februari 2012 
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 rek. 
601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht. 

mailto:redactie@acht.nl
mailto:bezorging@acht.nl
mailto:advertentie@acht.nl
http://www.acht.nl/
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December - Januari 2012 

 
Exclusief interview met Sint 

Sinterklaas op Acht op 6 december 
 

Succesvolle reanimatie door Hart voor Acht 
 

Het huisje van de heer Janus van As  
  

Tentoonstelling “Mooi op Acht” door kinderen 
 

Kom naar de Kerstmarkt op Acht   


