jaargang 2012

Oktober-November
Wist u dat…….
Zwerfboeken in Acht
Meneer Peter jubileert
Vrijwilligers gezocht
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Van de redactie
Nu het bijna herfst is, hebben we dan toch nog een zomer gehad.
Tja, het duurde even voor het zover was. Er moest eerst nog veel
water door de Achtse Loop voor de weergoden besloten om de zon
ook nog een kansje te geven. Maar, toen scheen ie ook volop en
hadden we bijna een hitterecord. Bijna, dus wellicht krijgen we dat
hitterecord dan deze herfst. Dat zou toch prachtig zijn. Dan zouden
we buiten kunnen zitten totdat het winternummer van dit Dorpsblad
verschijnt, en kunnen we vanuit onze luie stoel in de tuin de bomen
bewonderen met hun prachtige herfstkleuren.
Onnatuurlijk? Nou vooruit, tegen de tijd dat we ons gaan voorbereiden
op de kerstmarkt mag het gaan vriezen en gaan sneeuwen. Mits die
sneeuw geen ellende veroorzaakt op onze wegen en stoepen en mooi
wit en zacht blijft tot en met de laatste gluh-wijntjes op de kerstmarkt.
Of, in het uiterste geval tot en met de kerstdagen. Maar, zover is het
nog lang niet. Eerst willen we nog een paar dagen waarop de mussen
bijna van het dak vallen en de huiszwaluwen alsnog de nieuwe
nestkastjes in Acht gaan bewonen.
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In dit herfstnummer hebben we voor het eerst de rubriek
‘Wist u dat’ opgenomen. Die is bestemd voor korte berichtjes,
nieuwtjes of wetenswaardigheden over ons dorp. Als u een leuk
nieuwtje weet, mail het dan aan redactie@acht.nl . U krijgt vooraf
bericht of we uw nieuwtje hebben kunnen plaatsen.
Uw kopij blijft natuurlijk ook welkom. Mail die aan ons voor 15
november. Het volgende Dorpsblad verschijnt op 30 nov.
--------------------------------------------------------------

Alaaf, dringende oproep!
Sinds een jaar of 3 organiseren Hans en Ton op carnavals-zondag de
Achtse carnavalsoptocht. Ton kan het komend jaar niet meehelpen.
Wie wil zijn taak overnemen bij het organiseren van de optocht en
zoeken van sponsors???
Het is dringend, want de voorbereidingen van de optocht van volgend
jaar beginnen binnenkort al!
Meer informatie: Hans Klein Sprokkelhorst
Tel: 06 51 47 91 28
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Kunstschilder uit Acht overleden
In Memoriam Bert Hermens
Bert geboren in Stratum genoot zijn opleiding als tekenleraar in
Tilburg. Hij koos voor een vervolg opleiding aan de Jan van Eyck
academie in Maastricht om verder te gaan als vrij kunstenaar.
Vanaf 1975 woonde hij op de Jachtweg (tegenwoordig
Achtse Barrier), maar in verband met sloop van de boerderij,
kreeg de familie een huis op Acht.
Naast het maken van schilderijen was Bert veelal bezig met de
veranderingen op cultureel maatschappelijk gebied.

In Eindhoven is hij vooral bekend als medeoprichter van kunstcentrum “de Fabriek”. Bovendien redde hij het voormalige Philips
gebouw aan de Emmasingel, van de sloop en gaf het de naam
“de Witte Dame” en bedacht de invulling voor het complex.
Voor deze en alle andere culturele activiteiten en de betekenis
daarvan voor de stad Eindhoven, werd hij geridderd.
Binnen het dorp exposeerde hij in het dorpshuis en werd het
vitrinekastje bij de kiosk voorzien van tekeningen van onder andere
bekende Achtenaren. Als tekenleraar hielp hij enkele malen op de
lagere school.
Bert overleed aan een slopende ziekte op 68 jarige leeftijd.
Langs deze weg willen Lies en de kinderen iedereen op Acht bedanken voor het getoonde medeleven.
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Op wereldschaal wist hij contact te leggen met allerlei kunstenaars
uit diverse culturen met de meest uiteenlopende achtergronden om
ze te laten samenwerken binnen één opdracht, met als doel
culturele transmissie; het onderling beinvloeden van culturen, zoals
dat vaak ongemerkt om ons heen gebeurt.
Bert zocht zijn hele leven naar het onbekende.
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Vriend van Hart voor Acht

Beste dorpsgenoten,
De zomervakantie is voor de meesten voorbij en we pakken de draad
van het alledaagse leven hopelijk gezond weer op. Dit geldt natuurlijk
ook voor de Stichting Hart voor Acht.
In de afgelopen periode is er gelukkig géén hartstilstand geweest in
Acht. Statistisch gezien krijgt jaarlijks 1 op de 2500 Nederlanders een
hartaanval. Met ca. 4000 Achtenaren betekent dit dat elk jaar een of
twee inwoners van Acht hiermee geconfronteerd kunnen worden. De
stichting Hart voor Acht zet zich in dat deze mensen zo’n hartaanval
overleven. Voor het zomerreces heeft de stichting haar activiteiten
geëvalueerd en zijn de plannen bijgesteld. Graag willen wij u langs
deze weg hierover informeren.

Plaatsing 6e AED
Binnenkort zal aan het begin van de Gebroeders Ganslaan de 6e AED
geplaatst worden. Hiermee hebben we onze oorspronkelijke
doelstelling gehaald. We mogen als dorp trots zijn op dit resultaat.
Want immers door uw aanmelding als burgerhulpverlener en zonder
uw financiële bijdrage was dit niet mogelijk geweest.
Oproep vrijwilligers
De stichting streeft naar een evenwichtige geografische dekking van
onze vrijwilligers. In het bijzonder voor de omgeving tussen het spoor
en de Cor Gehrelslaan is nog een tekort aan vrijwilligers. Wij doen
een beroep aan alle bewoners in dit stukje Acht-Zuid om zich als
vrijwilliger aan te melden. Bij voldoende burgerhulpverleners zal de
stichting ook in dit stukje Acht een AED plaatsen. Wij rekenen “hart”
op u.
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Burgerhulpverlening & AED’s
De stichting streeft er naar om het aantal AED ’s in Acht van 6 AED’s
uit te breiden naar 8 AED’s, zodat we de naam van ons dorp eer aan
doen. Een toename van 2 AED’s betekent ook dat we meer
burgerhulpverleners nodig hebben. We hebben al 120 vrijwilligers.
Maar we streven nu naar 150 burgerhulpverleners. Meldt u zich dus
aan!! Wij hebben u “hart” nodig.

8

Vriend van Hart voor Acht
(vervolg)
Voor de toekomst is het van belang dat de stichting haar activiteiten
kan blijven voortzetten en de plannen kan blijven uitvoeren. Met
andere woorden de continuïteit van de stichting moet gewaarborgd
worden. Niet alleen de inzet van 150 vrijwilligers is nodig, maar ook
voldoende financiële middelen. Dit is “hart” nodig. Door u aan te
melden als Vriend van Hart voor Acht helpt u mee aan het
voortbestaan van de stichting. Elke bijdrage hoe klein ook is welkom.
Wilt u meer weten over onze stichting of zich aanmelden als
vrijwilliger of Vriend , bezoekt u dan eens onze website
www.hartvooracht.nl.
Bestuur Hart voor Acht
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NIEUWE MAKELAAR VOOR ACHT

Vanaf januari is Bart van den Boomen in Acht de nieuwe ERA PLUS
makelaar. Geboren in Eindhoven en wonende te Acht kent hij de
lokale woningmarkt als geen ander. “Binnen het concept van ERA
makelaardij PLUS ben ik ervan overtuigd dat ik voor huisverkopers in
Acht en de regio Eindhoven veel kan betekenen”.
ERA makelaardij PLUS (door Ed Willems makelaardij en Vb&t
makelaars) is een makelaarsorganisatie met kantoren in Eindhoven,
Geldrop, ‘s-Hertogenbosch, Breda en Helmond. Zij is de grootste
speler in de makelaardij in Brabant.

Basis van ERA makelaardij PLUS is dat iedere makelaar dicht bij zijn
opdrachtgever staat en juist nu in staat is om tot transacties te komen,
gesteund door klantvriendelijke acties zoals ERA’s HelpMee, ERA’s
landelijke Open Huizen Route, de ERA Garantie en de ERA
omwonendenmailing. Kenmerkend is daarnaast de enorme kennis
van de woningmarkt die ERA makelaardij PLUS en zijn makelaars in
huis hebben. “De juiste vraagprijs bepalen maakt meer dan ooit het
verschil. Zeker als je dat combineert met de meest perfecte
marketing’’.
Bart van den Boomen is te bereiken
op kantoor 040-269 69 49 of mobiel 06-12 73 91 81.
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De consument staat bij ERA makelaardij PLUS centraal. Onderdeel
daarvan is dat een makelaar als zelfstandig ondernemer aan de
makelaardij verbonden is.“Een groot voordeel voor de verkoper”, vindt
Bart van den Boomen “Het ondernemerschap brengt per definitie met
zich mee dat je een stap verder gaat voor je klant. De woningmarkt is
moeilijk en een makelaar moet ieder uur van de dag alert zijn op
nieuwe kansen”.
De grote meerwaarde van mijn samenwerking met ERA makelaardij
PLUS is het immense netwerk en de contacten. Naast het Brabantse
netwerk heb ik meer dan 100 ERA collega’s in Nederland en meer
dan 3000 kantoren over de hele wereld. Als je weet dat meer dan
30% van de kopers in Acht niet uit deze omgeving komt dan zie je
direct de meerwaarde van dit netwerk.

Nalatenschap Zr. Gerhardo
Half februari 2011 heeft in de
Eindhoven-editie van het Eindhovens
Dagblad een artikel gestaan over de
nalatenschap van Zr. Gerhardo.
Zij heeft als zuster van de orde van
de Franciscanessen jarenlang een actieve
rol gespeeld bij de kinderopvang in
het St. Antoniushuis in Acht.
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In 1987 zijn deze zusters vertrokken uit Acht. Zr. Gerhardo heeft haar
laatste jaren doorgebracht in Lochem
Uit haar Achtse periode heeft Zr. Gerhardo een schat aan foto's
bewaard, waarvan veel foto's van kinderen die toen in het
St Antoniushuis waren opgenomen.
Haar nicht Maria Schenkels heeft deze foto's thans in haar bezit en
zou graag zoveel mogelijk foto's geven aan de kinderen die er
opstaan. Uit privacy-overwegingen is het echter onmogelijk om al
deze foto's te publiceren. Om u toch in de gelegenheid te stellen de
foto's te kunnen bekijken en om na te gaan of u als kind op een of
meer van deze foto's voorkomt heeft de Stichting Eindhoven in Beeld
alle foto's digitaal vastgelegd.
Als u wilt, kunt u de foto's komen bekijken in 't EiB-huys aan
de Grote Berg 9. U kunt daar dagelijks van maandag t/m vrijdag
zonder afspraak terecht tussen 13.00 en 16.00 uur.
Ook op koopzondag zijn zij tijdens diezelfde uren geopend.
De toegang is gratis.
Behalve op de Grote Berg 9 (tel. 040-211 60 72)
zijn de foto's na afspraak ook te bekijken bij:
Peter Vermeulen, Gerrit den Braberlaan 1, Acht
tel 040-290 40 72
Peter is zelf op de donderdag aanwezig

Stichting Jeugdbelangen Acht

Zaterdag 15 september Disco van 20.00 tot 22.00 uur
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 met muziek van drivein disco van Jordy en Koen. Consumpties zijn voor eigen rekening en
alcohol wordt niet geschonken. Entree € 2,00
Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 1x snoep voor €5,00. (geldig bij
elke disco)
Datum volgende disco’s: 6 oktober , 17 november en15 december.

Zaterdag 22 september Bingo van 19.30 tot 21.00 uur
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je zin in een spannende
bingoavond? Geef je op voor een gezellige avond in het Dorpshuis op
zaterdag 22 september. Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn
verschillende prijzen te winnen.
Meld je aan via het emailadres: marliesvanderheijden@chello.nl
Vermeld je naam en groep. Aanmelden voor 20 september .
De betaling van € 2,- kan in het Dorpshuis.

13

Zaterdag 22 september plaatjesbingo van
18.00 tot 19.15 uur
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 en heb je zin in een
spannende bingoavond ? Geef je op voor een
gezellige avond in het Dorpshuis op zaterdag
22 september.
Deze speciale bingo is niet met cijfers maar
met plaatjes.
Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn
verschillende prijzen te winnen. Inschrijven
kan tot 20 september via het contactformulier
of via marliesvanderheijden@chello.nl
Vermeld je naam en groep.
De betaling van € 2,- kan in het Dorpshuis
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Stichting Jeugdbelangen Acht
(vervolg)
Zaterdag 29 september Survival van 13.00 tot 17.00 uur
Op zaterdag 29 september is er een survival op het dorpsplein voor
alle kinderen vanaf 5 jaar t/m groep 8.Enkele van de activiteiten
kunnen zijn: Een klimnet, een zeephelling, broodjes bakken, `
schat zoeken met de GPS enz. Heb je zin om mee te doen geef je
dan even op voor 25 september via marliesvanderheijden@chello.nl.
Kosten € 2,00 p.p.
Dit alles in samenwerking met de scouting Albert Schweitzer.
In oktober/november komt er weer een spannende spooktocht.
Voor meer info zie de flyers op school, de nieuwsbrief en op onze site
www.sjbacht.nl
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11 november Lampionnenoptocht vanaf 19.00 uur
We vertrekken vanaf de kiosk met de lampion achter de fanfare aan
voor een wandeling door Acht. Na de tocht staat op de kiosk
chocomel en een speculaasje klaar. Let wel op de brand-veiligheid
van de lampion! Deelname is op eigen verantwoordelijkheid.

16

Peter van de Moesdijk
40 jaar in het onderwijs,
waarvan 35 jaar op
St. Antonius Abt

Het gebeurt niet zo vaak, dat iemand 40 jaar werkt in het onderwijs.
Op onze school komt het nu twee jaar achtereen voor.
Vorig jaar meneer Harry en dit jaar meneer Peter.
Op 1 augustus vierde meneer Peter zijn 40-jarig onderwijsjubileum.
Na een paar jaar elders gewerkt te hebben kwam meneer Peter
35 jaar geleden naar Acht. Het is hem hier zo goed bevallen,
dat hij gebleven is.

Beginnend op een school in de weilanden heeft meneer Peter de
uitbreiding van de school en Acht meegemaakt en als
adjunct-directeur heeft hij mede vormgegeven aan de structuur en het
beleid van de school. Tot op de dag van vandaag is
meneer Peter zeer betrokken bij het wel en wee van onze school,
de ouders, de collega’s en vooral de kinderen.
Wij hopen dat we nog een aantal jaren van zijn kwaliteiten gebruik
mogen maken.
Meneer Peter, van harte gefeliciteerd!!
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Dat betekent dat heel veel mensen uit Acht meneer Peter kennen,
bij hem in de klas hebben gezeten en/of gesprekken met hem
gehad hebben. En met name voor dat laatste kom je bij meneer Peter
nooit tevergeefs. Hij maakt altijd tijd voor je vrij.

Drumfanfare Acht
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De vakantie is ook voor ons weer voorbij. Er is weer een nieuw
seizoen begonnen, op naar het 45 jarig bestaan in 2013.
Vorig jaar zijn we gestart met onze nieuwe dirigent Piet Claassens.
Het eerste jaar was van beide kanten erg wennen.
Maar de strenge hand van Piet, brengt het niveau wel omhoog.
Wij hopen dat u als luisteraar, dat ook is opgevallen.
We zijn dan ook met veel inspiratie begonnen aan dit nieuwe seizoen
en hopen dat we onze bestaande muziekstukken, maar ook nieuw
repertoire vaak ten gehore kunnen brengen in Acht, of daarbuiten.
De eerste optredens in augustus en september zitten er al weer op.
Maar er volgen er nog diverse dit jaar:
 18 september ’s avonds zijn we weer bij het fakkeldefilé in
Eindhoven.
 14 oktober staan we weer langs de Anthony Fokkerweg om de
lopers van de marathon aan te sporen.
 28 oktober is er een optreden op de koopzondag in het
winkelcentrum Woensel.
 In november zijn we 2x maal in Acht te beluisteren.
Vind je het leuk om zelf muziek te maken, kom eens langs op
onze repetitieavonden op maandag en donderdag vanaf 19.30
uur in het Dorpshuis aan de Lekstraat in Acht.
DONATEURSACTIE
In de maand september/oktober komen we net als andere jaren weer
bij u aan de deur voor onze jaarlijkse donateursactie.
Wij gaan er vanuit, dat u net als in andere jaren ons weer ondersteunt
om de vereniging draaiende te houden.
Zonder uw steun kan dat helaas niet.
Dank u wel alvast,
Drumfanfare Acht

Kerk en kerknieuws

Sinds de bouw van de kerk is er
natuurlijk veel veranderd in Acht.
Zusters kwamen en gingen, Acht
werd uitgebreid, nieuwe mensen
kwamen er wonen en stilaan
werd Acht een “gemengd dorp”
waarin katholieken en nietkatholieken, kerkgangers en
“thuisblijvers” naast elkaar
wonen.
Wat echter gebleven is, zeker in vergelijking met andere delen van de
parochie, is de hechte gemeenschapszin. “Ons kent ons”, en daar
heeft de kerk ook nog een plaats in. Ik denk bv. aan de kerstmarkt op
het plein voor de kerk. Ook de kerk was toen open. Er werd een
kerststuk opgevoerd, mensen konden al naar de kerststal komen
kijken.
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De kerk (met pastorie en kerkhof) zijn gebouwd in een tijd dat heel
Acht katholiek was: midden 19de eeuw. Het was ook niet zozeer de
bisschop die de parochie stichtte (formeel natuurlijk wel), maar de
vraag en behoefte kwam vooral vanuit de gemeenschap zelf. De
bisschop had er blijkbaar z’n bedenkingen bij, want hij gaf opdracht
om eerst de pastorie te bouwen en dan pas de kerk. Toen ik dat
hoorde dacht ik: “Wat raar, ik zou denken dat de kerk toch belangrijker
is voor de bisschop dan de pastorie”. Toen ik het daar nadien toevallig
over had met de oud-archivaris van het bisdom zei hij: “Dat is heel
normaal: door eerst de pastorie te laten bouwen had de bisschop
meer zekerheid dat de parochie de zorg kon opbrengen voor de
pastoor. Als men eerst de kerk zou bouwen was het risico groter dat
men nadien tot de conclusie zou komen dat het geen haalbare kaart
was. Een parochie stichten is immers meer dan alleen maar een kerk
bouwen”. Weer iets geleerd.
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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

Kerknieuws
(vervolg)
Ook al is de directe betrokkenheid bij de parochie minder
in vergelijking met vroeger, toch heb ik de indruk dat
veruit de meeste Achtenaren de kerk als gebouw en als
plaats waar een zekere traditie levend gehouden wordt hoog hebben.
Om een voorbeeld te noemen: het dagelijks luiden van de klok voor
de Angelus is iets wat bij Acht hoort. Het is een geluid wat bij het
geheel van het dorp hoort. Niemand zal er (volgens mij) dan ook over
mopperen.

Een kerk die de hele week op slot is en maar op 1 dag een paar
uurtjes open is, is niet goed. Zeker niet in een dorp. Ik hoop dat we
erin slagen om de Mariakapel achter in de kerk in de toekomst
overdag op een veilige manier toegankelijk te maken.
Ook voor mensen die niet zo “kerks” zijn (of zelfs voor niet-kerkelijken)
kan het een plaatsje zijn om even stil te worden, tot rust te komen en
een kaarsje aan te steken voor alles en allen waar men mee zit. Want
met alle vooruitgang en luxe die we hebben in vergelijking met 100
jaar geleden, zijn we op dat vlak misschien wel heel arm geworden.
Pastoor Johan Goris,
Parochie St. Petrus Stoel reageren: pastoor.goris@planet.nl
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En misschien mag ik ook nog
een wens voor de toekomst
meegeven.

Theo van Nistelrode
aannemer, vrijwilliger en
vooral levensgenieter
Interview
U kent de man die we voor dit nummer
interviewden vast wel. Als aannemer
begeleidde hij de bouw en verbouwing van
vele huizen in Acht. ’s Avonds en in het
weekend was hij o.a. actief als vrijwilliger voor
onze voetbalvereniging en
de Achtse revue.
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We hebben het over oud aannemer Theo van
Nistelrode. Een super actief leven heeft hij achter de rug, en als het
aan hem ligt zo’n zelfde leven voor zich. “Maar ja” zegt hij met
twinkelende ogen, “als je 73 bent en een akelige ziekte onder de
leden hebt, dan zou dat plan wel eens kunnen mislukken”. Aan humor
en levenslust ontbreekt het hem niet, dat is duidelijk.
‘Door ons moeder’
Dat is het antwoord van Theo als we vragen hoe hij op het idee kwam
om vrijwilligerswerk te gaan doen. “Ik kom uit een gezin van 10
kinderen, maar dat weerhield ons moeder niet om actief te zijn voor
diverse verenigingen. Ze was altijd bezig en dat heeft ze aan ons
overgedragen. Dus het zit zo’n beetje in onze genen”.
“Het begon toen ik voetbalde bij onze toenmalige voetbalvereniging ‘2
min’. Voor de wedstrijd maaide ik samen met Jan van Dorst het gras
in de hoeken van het voetbalveld omdat het daar altijd te lang was.
Ook ging ik bij de spelers de contributie ophalen, heb ik lang in de
elftalcommissie gezeten, geholpen met het verbouwen van de
kleedkamers en, in 1993 bij de bouw van het nieuwe sportpark ‘De
Leeuwenkuil’.
‘Af en toe een rolletje’
Vanaf 1985 bouwde Theo decors voor de Achtse Revue. Meespelen
wilde hij niet, “Nou ja, op af en toe en klein rolletje na dan” zegt hij. De
repetities zijn altijd erg gezellig, “eigenlijk nog leuker dan de
uitvoeringen. We hebben altijd heel veel plezier”.

Theo van Nistelrode

Carriere?
“Nou nee. Toen ons vader vroeg wat ik wilde worden later, zei ik
‘timmerman’. Dat wist ik al van jongs af aan, en daarom ging ik naar
de ‘ambachtsschool’. Daarna heb ik tot m’n 28e op de avondschool
gezeten om m’n diploma’s voor aannemer, uitvoerder, calculatie,
bouwtekeningen maken en het middenstandsdiploma te halen”.
“In 1979, toen het heel slecht ging in de bouw, zijn we gestart met ons
bouwbedrijf. Eerst met een compagnon, later met onze zoon Dennis.
We hebben veel vaste klanten zonder dat we echt reclame gemaakt
hebben. Behalve in het Dorpsblad dan natuurlijk.

Op naar de 100?
“Ik kom uit een hele gezonde familie met een tante van 100! Door een
tumor bij mijn alvleesklier ga ik dat waarschijnlijk niet halen. Maar, na
vele bestralingen en een paar chemo-kuren voel ik me nu weer prima.
Gelukkig ben ik er nauwelijks ziek van geweest.
Toen ik hoorde dat ik ziek was, stond de tijd even stil. Inmiddels heb ik
alles geregeld voor straks, als ik er niet meer ben. Dat geeft me rust,
ik geniet weer volop van het leven.
Sommige mensen vinden dat knap, maar ik vind het gewoon fijn dat
alles geregeld is.
Hoe oud ik word, dat zien we wel. Iedereen zal ooit sterven en ik
geloof dat we elkaar wel weer ergens tegenkomen. Onze dochter
Sandra heeft een mooi kinderboek geschreven over leven en
doodgaan. Voor kinderen hoort dat er gewoon bij, je leeft en je gaat
dood. Zo is het leven en ik geniet ervan!”
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De mensen waarvoor we een huis gebouwd hebben vroegen ons later
terug om het te verbouwen. Maar, kleine klussen doen we ook en we
proberen iedereen goed en op tijd te helpen. Een dure auto hebben
we nooit gehad, ik rij nog steeds in een eenvoudig busje.
In 1994 heeft onze zoon Dennis het bedrijf overgenomen. Ik help hem
regelmatig, als vrijwilliger”.

Praktijk voor Acupunctuur
Patricia van Tilt
Acupunctuur is een klassieke Chinese geneesmethode die in het
westen als aanvulling op de “gewone” geneeskunst wordt gebruikt.
Ondanks de zegeningen van de westerse geneeskunst kan het
gebeuren dat klachten niet overgaan. Pillen en drankjes helpen soms
nauwelijks of alleen tijdelijk. Ondertussen blijft u last houden van
hoofdpijn, lage rugpijn, nare astma aanvallen of andere klachten.
De behandeling van een acupuncturist is erop gericht om die
verstoorde energiehuishouding in balans te brengen.
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Acupunctuur is geen wondermiddel. Toch blijkt in de praktijk dat het
herstellen van het energie-evenwicht vaak leidt tot het verhelpen van
klachten of het verminderen van klachten. De wereld
gezondheidsorganisatie omschrijft al meer dan 50 aandoeningen die
met succes middels acupunctuur kunnen worden behandeld.
Zo is acupunctuur ondermeer werkzaam bij:
Hoofdpijn/migraine, gewrichtspijn, slaapklachten, begeleiding tijdens
een IUI/IVF traject, klachten tijdens zwangerschap (zoals stuitligging/
misselijkheid), menstruatie klachten (pijn/veel bloedverlies),
overgangsklachten (opvliegers/ slapeloosheid/ prikkelbaarheid),
COPD (hoest/ kortademig), artrose, CVA, haaruitval, huidklachten
(acne/ uitslag), spanning en stress zoals voor rij-examen, spastische
darm, oprispingen, vermoeidheid, RSI, allergie, hooikoorts,
misselijkheid en vermoeidheid tijdens en na behandeling bij kanker.
Naast het behandeling van medische klachten kan acupunctuur ook
worden gebruikt voor cosmetische behandelingen, zoals het
verminderen van rimpels in het gezicht.
Wilt U meer weten:
bel voor informatie 040-262 19 39
of kijk op mijn website www.acupunctuur8.nl
Adres: Achtseloop14, 5626 BW Eindhoven

Winters breien
In de vorige aflevering van Kijk op Acht, deden
we een oproep om met ons mee te doen om het
kerkplein en kiosk warm aan te kleden voor de
Kerst/wintermarkt.
Dank voor de reacties.
Maar … er kunnen nog veel meer creatievellingen meedoen!
De ‘Erpelrooijer’ op het Dorpsplein een das om en extra muts op, de
pomp een muts en shawl, wat bomen aankleden met breisels of
haaksels, misschien wil het Heilig Hartbeeld ook een extra mantel?
Zo zijn er nog veel meer objecten die wat warms verdienen.
(de grote ijsco?)

Donderdag 6 september zijn we met dank aan Corrie Dekkers van
start gegaan van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Antoniushuis.
Het is de bedoeling dat we dat iedere donderdag blijven doen tot aan
de Kerst/Wintermarkt . We hebben echter nog veel ijverige handen
nodig om het tot een succes te maken.
Help mee en kom vrijblijvend even binnenlopen.
Ook een oproep om alle knotten en bolletjes garen te verzamelen die
er nog in de kast of op zolder liggen, alles is welkom.
Meer informatie:
Gerry van Nistelrode,
Tel: (040) 262 12 70
Gerry@van-nistelrode.com
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Iedereen kan mee doen, mannen,vrouwen, kinderen jong en oud.
Kun je niet breien of haken (je kunt het bij ons ook leren) dan kun je
in ieder geval helpen om de boel aan elkaar te maken. Ook andere
technieken zijn mogelijk, heel veel pompoentjes maken, lange slingers
punniken, vlechten etc.
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Bridgeclub Acht
Al meer dan 20 jaar heeft Acht zijn eigen bridgeclub. Elke
donderdagavond spelen wij van 19.30 tot 22.45 uur in de grote
benedenzaal van het Antoniushuis.
In onze club bestaat een goed evenwicht tussen het serieus
beoefenen van de bridgesport en tegelijk een grote mate van
gezelligheid. Van september tot juni spelen we een sportieve
onderlinge competitie, maar niet ‘met het mes op tafel’.

De leden wonen in beginsel in Acht. Bij uitzondering zijn ook anderen
welkom, bij voorbeeld in combinatie met iemand uit Acht. Een paar
van buiten Acht wordt alleen toegelaten als het aantal leden onder de
40 daalt. Dat is op dit moment niet het geval, maar er is wel plaats
voor enkele nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Harry van de Ven (voorzitter, tel: (040) 262 27 97),
Helène van Vucht (secretaris en wedstrijdleider, (040) 236 40 41),
of Will Santegoets (penningmeester, (040) 262 28 83).
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Een goede onderlinge sfeer is voor
ons erg belangrijk en de gezellige
benedenzaal van het Antoniushuis
leent zich daar goed voor. Enkele
bewoners van het huis zijn ook lid.
Tijdens de Kerstdrive en de slotdrive
op het eind van de competitie maken
we het extra gezellig. Het aantal van
40 à 50 leden waartoe wij ons
beperken, zorgt ervoor dat de leden
elkaar bij naam kennen en vaak ook
buiten de clubavond nog
vriendschappelijk met elkaar omgaan.

28

Achtse Belangen
Oproep van de bestuursleden
Beste Achtenaren,
Achtse Belangen is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Wat doet Achtse Belangen?
 Zij ondersteunt de Dorpsraad
 Onderhoudt contact met de leden en stuurt de uitnodigingen
voor de vergaderingen
 Organiseert de verkiezingen voor de Dorpsraad
Wilt u zich ook inzetten voor Acht en zijn bewoners, dan bent u van
harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar Achtsebelangen@gmail.com
of u kunt bellen naar tel. (040) 262 21 48
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Wist u dat ....









de aanleg van glasvezelnetwerk na de
zomervakantie begint.
 de Drumfanfare en scouting Albert Sweitzer op
18 september aanwezig zijn bij het Fakkel defilé in Eindhoven .
er op 21 september in heel Nederland een ‘keep it clean’- dag
wordt georganiseerd en dat veel straten en pleinen dan een
schoonmaakbeurt krijgen. Voor meer info bel Marleen Koolen.
Tel.06-23 27 25 95
de Intocht van Sinterklaas in Acht dit jaar plaatsvindt op 18
november.
de jaarlijkse ‘spullenbeurs’ van de scouting die normaliter in
september gehouden wordt is verzet naar maart 2013
de dorpspomp op het Dorpsplein weer gemaakt is.
u Nederlandse liedjes kunt zingen iedere 2ed en 4de zaterdag
van de maand in de Achtse Barrier. Voor info bel tel. 242 60 64

De Brabantse fietsenmaker
Voor al uw onderhoud en reparaties van
uw fiets.
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen
het juiste adres.
ma:
13:00 – 17:30
di-do: 09:30 – 17:30
vrij:
09:30 – 20:00
zat:
09:30 – 16:30
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Biarritzplein 36 040-241 87 74

Schoolproject basisschool
St. Antonius Abt
Op woensdag 12 september starten we het schoolproject, met als
thema “Hallo Wereld”. Dit sluit aan op de Kinderboekenweek
van dit jaar.
De wereldberoemde goochelaar Igor Krulsnor uit Verwegistan zal op
die dag een feestelijke opening verzorgen voor alle klassen en vanaf
12.00 uur samen met de ouders!
Igor Krulsnor is de ambassadeur van het Kinderzwerfboek en zal dit
gaan introduceren met een spectaculaire boekendans, zodat iedereen
weet wat de Kinderzwerfboeken actie inhoudt.
Want wie weet kom jij een Kinderzwerfboek tegen?! misschien wel bij
de bakker, bij de dokter of gewoon op school.
Met de” kinderzwerfboeken” actie willen we kinderen op een ludieke
manier enthousiast krijgen om te (gaan) lezen.

De kijkavond start om 18.00 en duurt tot 19.30 uur en iedereen
is welkom.
Voor meer informatie kijk op www.kinderzwerfboek.nl
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De kinderen gaan in de klas werken aan het schoolproject.
Elke klas geeft op een eigen manier invulling aan het project.
Donderdag 11 oktober sluiten wij het schoolproject af met een
kijkavond voor alle groepen.
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Kerst/wintermarkt 2012
Zoals u al in het vorige “Kijk op Acht” heeft kunnen lezen gaan we ook
dit jaar op Acht weer een kerst/wintermarkt organiseren.
Na de evaluatie met de deelnemers van vorig jaar belooft het dit jaar
nog gezelliger, sfeervoller, en grootser te worden. Het kerkplein zal
omgetoverd worden in een winters tafereel. Het zal een trefpunt
worden van en door Achtenaren voor en achter de diverse kramen.
Velen hebben al toegezegd om mee te doen maar er kunnen er nog
meer bij. De inschrijving kan vanaf nu. De kosten die voor uw
rekening komen zijn de kosten van de kramen. Iedereen kan
meedoen, jong, oud, verenigingen, ondernemers, particulier of samen
met de buren of familie. U moet wel op Acht wonen of connecties
hebben met ons kerkdorp.

Voor inschrijven en inlichtingen: Gerry@van Nistelrode.com
Hannie Tulkens 040-842 44 05
Ook aan degenen die al toegezegd hebben mee te doen vragen wij
om dit even per e-mail te bevestigen.

33

Houd dus zondag 16 december 2012 vrij voor dit mooie gebeuren op
Acht van 14.00 tot 19.00 uur
Ook de Kerstman houdt een paar uurtjes vrij om Acht te bezoeken.
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Kerkhof in Acht
In de nieuwe parochie die heel Eindhoven boven de spoorlijn omvat
zijn nu 4 begraafplaatsen. Het kerkhof van de kerk van Antonius Abt
is er één van. En wat voor een, daar kunt u als Achtenaar trots op zijn.
Het kerkhof ziet er keurig en verzorgd uit. Maar dat komt natuurlijk niet
van zelf. Elke maandagmorgen is een groep van ca. acht vrijwilligers
hard in de weer om het zo netjes te houden.
Maar er is meer! Door een flinke gift van enkele parochianen heeft het
oude parochiebestuur nog vorig jaar opdracht kunnen geven om het
grote middenpad opnieuw te asfalteren. En, er kunnen nog enkele
kleine verbeteringen worden uitgevoerd.
Wilt u ook dat uw kerkhof er zo mooi uit blijft zien en hier aan
meewerken? Meld u dan aan als vrijwilliger. Of, kom op
maandagmorgen om ca. 10.00 uur een keer kijken. Het is er dan heel
gezellig en de koffie/thee staan klaar.
Peter van Vugt, Lid parochiebestuur St Petrus stoel,
p.vugt83@chello.nl

De huiszwaluwen in Acht hebben het goed gedaan. Vorig jaar waren
er 22 nesten; dit jaar zijn er 25 bezette nesten geteld. Een goed
resultaat , al waren alle nesten zelf ‘gemetseld’ en werden de
nestkasten van het huiszwaluwenproject die aan de woningen van
diverse enthousiaste natuurliefhebbers geplaatst waren niet gebruikt
door de huiszwaluw.
Dat dit wel mogelijk is, leert ons een zelfde actie in Blixembosch waar
de zwaluwen in 5 van de 15 geplaatste nestkasten jongen hebben
grootgebracht. Dat sterkt ons vertrouwen dat de zwaluwen volgend
jaar wellicht ook de nestkasten in Acht zullen ontdekken. Dus houd
moed want het werkt, en volgend voorjaar zoeken ook de jonge
huiszwaluwen een nestelplaats.
Wilt u volgend voorjaar een huiszwaluwkast plaatsen: de nestkasten
zijn verkrijgbaar bij de Boerenbond en bij de Vogelbescherming in
Zeist.
Iedereen die aan het project heeft meegedaan nogmaals hartelijk
dank voor de medewerking.
Meer informatie: Frans Hijnen fhijnen@gmail.com
Harrie van der Leij harrievanderleij@hotmail.com
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Huiszwaluw project Acht

ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN
Een leven lang topkwaliteit in huis.
Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren
Hefschuifdeuren – tuindeuren
Ook uw adres voor veranda’s
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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

De Zonnebloem

De Zonnebloem Stadsdeel Woensel Noord West, bestaat uit de
bezoekgroepen Acht, Achtse Barrier/Prinsejagt en Woensel Noord.
Onze belangrijkste taak is en blijft het bezoekwerk. Daarnaast
organiseren wij activiteiten voor onze gasten. Een aantal activiteiten is
voor heel Woensel Noord West (WNW), bijvoorbeeld de Bedevaart
naar Meerveldhoven in mei, een busreis in juni en de Nationale
Ziekendag in september. Andere activiteiten zijn wijkgebonden. Ook
worden er door de Regio Eindhoven van De Zonnebloem activiteiten
georganiseerd waar wij aan deel kunnen nemen.

De avonden worden verzorgd door onze vrijwilligers en de opbrengst
van het kienen is bestemd voor ons Zonnebloemwerk in Acht, zodat
we de bijdrage van de gasten voor activiteiten zo laag mogelijk
kunnen houden.
Wilt u meer informatie over De Zonnebloem in Acht dan kunt u contact
opnemen met: Secretariaat WOENSEL NOORD WEST
Bezoekgroep Acht
Secretariaat:
Maasstraat 51
5626 BB Eindhoven
Tel. 040 - 262 36 57
E-mail: ellielathouwers@upcmail.nl
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Kienen bij De Zonnebloem
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 2012 zijn 16 oktober en 27 november.
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Scouting Dr. Albert Schweitzer
in Acht
Ons Zomerkamp Scouts en Explorers was dit jaar
in Zwitserland in Kandersteg Internationaal
Scouting Centrum.
Voor het vervoer waren we met een bus van Willy de Kruijff uit Acht
gegaan. We hadden er flink voor gespaard en hebben er dan ook veel
activiteiten gedaan zoals o.a. raften, hiken , kabelbaan, abseilen,
jacobsladder, zwemmen, tochten door de sneeuw, sport en spel en
kennis maken met andere scouting groepen. Gewoon teveel om op te
noemen, een week was nog te kort. Het was een kei gaaf
zomerkamp. Het komend jaar gaan de Explorers, waarschijnlijk, naar
Tsjechië. De Scouts zijn nog zoekende naar een locatie.

Op 29 september wordt er op het Dorpsplein een “OUTDOORDAG”
georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen Acht met medewerking
van onze scoutinggroep.
Op 6 oktober bent u welkom op onze Open dag op ons terrein aan de
Mispelhoefstraat 126.
Meer informatie: kom op zaterdag een keer kijken, of kijk op
www.scoutingalbertschweitzer.nl
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Onze welpen zijn naar de Biesbosch geweest en hebben hun rovers
tenten kamp opgezet op een onbewoond eiland. Die locatie was
alleen te bereiken met boten en vlotten. Het was een geweldig
piratenkamp. Ouders mochten ze uitzwaaien op het vasteland tot dat
ze uit het zicht verdwenen. Met het slapen ging het de eerste nacht in
het begin wat minder want de staf had niet gezegd dat de
reddingsvesten uit mochten. Ook de welpen hebben een geweldig
kamp gehad en kijken nu al weer uit naar het komende scouting jaar
en hun zomerkamp 2013.
De kleinsten van onze groep, de Bevers, zijn naar Erp geweest waar
ze in het Kraaiennest sliepen. Billy Bird stond op het programma. Die
dag werd afgesloten met een BBQ.
Er waren nog piraten op bezoek geweest die onze Bevers in het grote
bos naar de schat hebben laten zoeken. De Bevers vonden het
jammer dat ze al weer zo snel opgehaald werden door de papa’s en
mama’s. Maar volgend jaar weer zomerkamp.

Voor al uw opleidingen zoals:
* Motor
* Auto
* E achter B ( € 350,-)
Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100* )
Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u een afspraak maken.
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch
bereikbaar op nummer:
Tel: 040-2621955
b.g.g. 06-50882529
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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

De Achtse Revue
"De Spooktrein"
De zomer is voorbij en dat betekent dat de repetities in het dorpshuis
zijn gestart! In het dorpshuis zijn we samen met het bestuur van het
dorpshuis en een aantal onmisbare vrijwilligers hard aan het werk om
het nieuwe podium en decor gereed te maken. U kunt dus niet alleen
uitkijken naar weer een prachtig decor maar ook naar een geheel
vernieuwd toneel incl. licht en geluid!
De repetities verlopen zeer voorspoedig. Wij kunnen ons voorstellen
dat u de uitvoeringen van dit spannende toneelstuk met een gezonde
dosis humor niet wilt missen. U kunt vanaf heden dan ook kaarten
bestellen via www.achtserevue.nl. Ook kunt u op woensdag
17 & 24 & 31 oktober van 19.00 tot 20.00 uur terecht in het dorpshuis
voor het kopen van toegangskaartjes.

Interesse? Kijk op www.achtserevue.nl of stuur een e-mail aan
communicatie@achtserevue.nl. Als u de voorkeur heeft voor
persoonlijk contact kunt u contact opnemen met Toon van der Schoot
of Jos van Gennip
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De voorstellingsdata zijn 2,3,4,10 en 11 november 2012.
Waarbij zaterdag 3 november een besloten avond zal zijn voor onze
vrienden en sponsoren. Ook u kunt hier bij zijn! Heel eenvoudig door
vriend of sponsor te worden van onze club. U bent al vriend vanaf 35,euro per jaar. Hiervoor ontvangt u 2 toegangskaartjes voor de sfeervol
aangeklede avond op 3 november, naamsvermelding in ons boekje en
u wordt op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes.
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September
17
20
24
27
29

Dorpsraad
GFT (groenebak)
Oud papier
Restafval (grijzebak)
Outdoordag Scouting

Oktober
4
4
6
8
11
18
22
22
25
31

GFT (groenebak)
Dierendag
Opendag Scouting
AlbertSchweitzer
Oud papier
Restafval (grijzebak)
GFT (groenebak)
Oud papier
Dorpsraad
Restafval (grijzebak)
Halloween

November
1 Allerheiligen
1 GFT (groenebak)
2-3-4 Achtse revue
5 Oud papier
8 Restafval (grijzebak)
10-11 Achtse revue
11 Sint Maarten (Lampionnen
optocht)
15 GFT (groene bak)
18 Intocht Sinterklaas
19 Oud papier
19 Dorpsraad
22 Restafval (grijzebak)
29 GFT (groenebak)

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: 15 november voor 18.00 uur
Kijk op Acht verschijnt weer op 30 november.
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 601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift Kijk op Acht
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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.
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