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Oktober - November  

 
 
 
 

Concert Ensuite 
 

De Grijze Generaal zoekt 
 

De Achtse Utopia 
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Van de redactie 
 
‘Remember September’ stond er begin september op de voorpagina 
van Groot Eindhoven. Daar sluiten we ons als redactie graag bij aan, 
bij dat herdenken van de vrede. 70 jaar geleden inmiddels, op  
18 september 1945, werd Acht samen met de rest van Eindhoven  
bevrijd. In ons dorp verliep de overgang van oorlog naar vrede geluk-
kig vrij rustig. De boerderijen in het buitengebied verleenden tot half 
september verplicht onderdak aan Duitse soldaten en daarna aan die 
van onze bevrijders.  
 
Vreemd moet dat geweest zijn: de ene week had je de vijand in huis 
en de week erop je vrienden. Gelukkig is er bij ons in het dorp in die 
weken niet gevochten. Er was al meer dan genoeg oorlogsellende 
geweest vonden ze op Acht. Onze dorpsgenoten vierden de bevrij-
ding en hoopten dat degenen die vermist waren terug zouden komen. 
Tussen het feesten door dachten ze aan hun joodse en andersgezin-
de of anders getinte buren in de concentratiekampen, de vermisten 
van het verzet, mannen en zonen in de Duitse werkkampen en aan  
de vrouwen en dochters die vol verwachting op hen wachtten.  
September 1945. Een lange moeilijke herfst en winter braken aan. 
Veel voedsel en brandstof was er niet, al hadden wij het hier veel 
makkelijker dan in het nog bezette deel van Nederland. Bovendien: 
wij waren vrij. Velen zweerden dat ze nooit, nooit meer een oorlog 
gingen voeren.  
 
Vrede zou het blijven, zeker weten. Hoe anders liep het, want afgelo-
pen zomer leek de vrede ineens afgelost te worden door een oorlog. 
Lichtgrijze en donkergrijze vliegtuigen vlogen er over ons dorp, tot 
diep in de nacht. De burgerluchthaven maakte op indrukwekkende 
wijze plaats voor de slachtoffers van een verre oorlog. Daarna zagen 
we die lichtgrijze en donkergrijze machines vaker overvliegen.  
Op weg naar vredesmissies, voor het wegbrengen van hulpverleners 
en hulpgoederen en het thuisbrengen van ouders, kinderen, familie, 
vrienden, collega’s of buren. Oorlog en vrede, het lijkt zo lang geleden 
en het leek zo ver weg. Net als 70 jaar geleden raakt het velen van 
ons. We wensen u toe dat u het een plaats kunt geven in uw leven,  
en ook dat u deze Bevrijdingsdagen het geluk van de vrijheid ervaart.  
 
We wensen u een goede herfst toe en veel leesplezier met deze  
Kijk op Acht. Kopij voor het volgende nummer kunt u tot 11 november 
18.00 uur mailen aan redactie@kijkopacht.nl 
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Even voorstellen: Ad Sparidaans 
Secretaris van de (nieuwe) Dorpsraad 

 

 In het vorige dorpsblad stelden we voorzitter Remco 

 van Dooren en raadslid Fia Tempelaar aan u voor.  

 Dit keer is Ad Sparidaans aan de beurt. Ook hij werd 

 bij de verkiezingen van 16 april gekozen in de 

Dorpsraad. 23 jaar geleden kwam hij met zijn vrouw Else en hun  

3 kinderen ‘op Acht’ wonen.  

 

Ad, Hoe kwam je op het idee om je kandidaat te stellen?  

“Het is te gemakkelijk om aan de zijlijn te gaan staan en te zeggen dat 

het anders moet. Beter is het om zelf initiatief te nemen om zaken te 

veranderen. Dus toen er een oproep werd gedaan om je kandidaat te 

stellen heb ik mijzelf aangemeld.  

 

En, waarom?  

“Sinds ik 60 werd, ben ik niet meer aan het werk.  

Toch heb ik de drive en de ambitie om mijn ervaring, opgedaan in  

62 levensjaren en 35 werkzame jaren, te delen en nuttig in te zetten 

om op die manier iets te betekenen voor de mensen in mijn 

omgeving. Ik ben opgeleid als chemisch technoloog op de TU/e en 

ben 35 jaar werkzaam geweest bij Philips op diverse locaties in 

Nederland en België.” 

 

Heb je wel eens eerder iets voor een wijk of buurt gedaan?  

“Jazeker, van 1975 t/m 1981 was ik actief in de wijkvereniging van het 

Vonderkwartier, en van1992 t/m 2002 was ik voorzitter van Scouting 

Albert Sweitzer hier in Acht. ” 

 

Wat vind je tot nu toe het leukst / interessantst van het 

Dorpsraadswerk?  

“Samen met de andere (en zeer gemotiveerde) dorpsraadleden kijken 

hoe wij, ook zonder formeel adviesrecht,  

met behulp van iedereen in Acht de leefbaarheid en saamhorigheid  

in Acht kunnen vergroten”.  



6
 



7
 
 

 Scouting Albert Schweitzer  
Laat je uitdagen!  

 
 

Heb je wel eens over Scouting gedacht?  
De bijzondere ligging van onze blokhut, een mooie bosrijke locatie 
aan de Mispelhoefstraat 126 in Acht, en een keertje meedoen zijn 
voor de meesten al een aangename verrassing.  
Onze activiteiten trekken de laatste twijfelaars over de streep.  
 
Na een schoolweek lang in de banken zitten is er namelijk niets zo 
leuk als met een groep leeftijdgenoten in het bos op een actieve ma-
nier een leuke middag of avond beleven en door middel van de activi-
teiten onbewust te leren met elkaar samen te werken en te ontdekken 
dat iedereen andere kwaliteiten heeft. Daaraan werken is onze be-
langrijkste doelstelling. Wat we precies doen hangt af van de leeftijd. 
Voor iedereen vanaf vijf jaar is er wel iets te doen! De verschillende 
leeftijdsgroepen tussen 5 en 18 jaar noemen wij Speltakken die elk 
hun eigen spelen en activiteiten organiseren. 
 
Een keer gratis meedoen 
Houd je van buiten zijn, spellen spelen in het bos, kampvuur maken, 
gave dingen bouwen van hout, samen werken en spelen, samen  
koken en op kamp gaan, leuke dingen bedenken en/of organiseren  
en nog veel en veel meer? Dan heb je de mogelijkheid om tot drie 
keer gratis met een speltak van je leeftijd op zaterdag mee te doen.  
 
Lijkt het je leuk om bij onze scoutinggroep te komen? 
Neem contact op met een van de teamleiders om vrijblijvend te  
komen kijken en drie zaterdagmiddagen mee te doen: 

 Bevers  (5 -7 jaar)  Simone Goedhart  06-13 49 11 55 
 Welpen  (7-11 jaar) Ian Reijnders  06-55 38 21 82 
 Scouts  (11-15 jaar)  Jan Smit  06-21 71 16 56 
 Explorers (15-18 jaar)  Luuk van Weert  06-47 95 95 73  

 
Open dag 
Op zaterdag 20 september (tussen 14.00 en 16.30 uur) houden  
we onze open dag bij onze blokhut aan de Mispelhoefstraat 126.  
Kom eens gezellig een kijkje nemen. De koffie/drankje staat klaar.  
 
Meer informatie 
Wij hebben ook onze eigen website met allerlei informatie en details 
over onze groep: www.scoutingalbertschweitzer.nl  

Sylvia
Notitie
over of is het aan scouting gedacht

Sylvia
Notitie
Overal een spatie na het liggend streepje

Karin
Notitie
over nagedacht of gedacht aan.

nlv09114
Sticky Note
Is speltakken een naam ? dat het met een S moet ? ik weet het niet   HKS
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HT RAAMDECORATIE 
 

Gordijnen, Binnenzonwering, Insectenwering, Woningstoffering 
vrijblijvende offerte met stalen aan huis 

wij plaatsen ook bestaande binnenzonwering & gordijnen 
 

www.htraamdecoratie.nl 
Tel: 06-49 30 93 55 

KUNSTSCHILDERES  
 

SCHILDEREN IN OPDRACHT  
 
 
 

TRIES VAN DER MEULEN-PROVILY 

 
WWW.FACEBOOK.COM/TRIESPROVILY 

 
 
 
 

ACHTSELOOP 5               040 2623205 

http://www.htraamdecoratie.nl
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De Achtse maten 
 

 Een nieuw muziekseizoen voor onze drumfanfare 
 staat er weer een heel nieuw muziekseizoen voor 
 de deur. We gaan er ook dit jaar weer met volle 
 kracht tegenaan. Onze polo’s en jassen zijn  
 ondertussen voorzien van het logo van  
 de Achtse Maten, dus we kunnen in vol ornaat 

naar buiten treden. Ons repertoire is nog steeds aan het groeien.  
Iedere donderdag zijn wij bezig om nieuwe nummers in te studeren 
die wij binnenkort graag aan u ten gehore brengen.  
 
 
Optredens bij  
activiteiten in Acht 
Net als alle voorgaande 
jaren zijn wij natuurlijk 
betrokken bij allerlei 
activiteiten die in en 
rondom Acht plaats  
vinden. Zo zullen wij 
met de Sint-Maarten 
optocht op 11 novem-
ber aanwezig zijn en 
ook tijdens de marathon 
van Eindhoven op  
zondag 12 oktober staan wij op onze vaste plek op de  
Anthony Fokkerweg bij het benzinestation.  
Wij nodigen u uit om naar ons te komen luisteren. 
 
Wist u dat… 
Wij “gratis” een feestelijke serenade kunnen komen brengen bij 
bruidsparen, bijzondere verjaardagen of andere bijzondere momen-
ten? Als u interesse heeft neem dan ruim van te voren contact met 
ons op: info@achtsematen.nl 
 
Ook meedoen? 
Mocht je zelf interesse hebben om mee te komen spelen of wil je ge-
woon een keer komen kijken dan bent u natuurlijk altijd van harte  
welkom. Kom gerust een keer binnenlopen in het dorpshuis op  
donderdagavond vanaf 19.30 uur. 
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op de site: www.achtsematen.nl 

mailto:info@achtsematen.nl
http://www.achtsematen.nl
Nicol_000
Notitie
Maten met hoofdletter

Nicol_000
Notitie
Eerste zin vervangen door: Het tweede muziekseizoen gaat weer van start.(dit is in overleg met Achtse Maten)

nlv09114
Sticky Note
Dorpshuis (als begrip)   HKS



1
0
 



1
1

 
 

Grijze Generaal zoekt … vrijwilligers 
 

 

Als je tijd over hebt omdat de kinderen naar school gaan, je met  

pensioen bent of je baan bent kwijt geraakt en je wilt die tijd nuttig en 

leuk besteden, denk dan eens na over vrijwilligerswerk bij GGzE.  

Zelf ben ik sinds 1,5 jaar gastvrouw bij GGzE op de locatie  

De Grijze Generaal.  

Wij kunnen nog wat uitbreiding voor onze Gastdienst gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGzE helpt bij …. 

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psy-

chiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht, dat 

iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.  

 

De locatie en de werkzaamheden 

Op locatie de Grijze Generaal is een aantal afdelingen psychiatrie van 

GGzE en een afdeling psycho-geriatrie van Brunswijck gevestigd. De 

Gastdienst in de hal is het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van 

De Grijze Generaal. De werkzaamheden bij de Gastdienst zijn divers. 

Ze bestaan onder andere uit:  

 een praatje maken met cliënten en bezoekers;  

 producten verkopen die door cliënten van GGzE zijn gemaakt,  

 zoals sieraden, aardewerk en kaarsen; 

 de weg wijzen in het gebouw;  

 een taxi bellen;  

 de wachtkamers netjes houden. 

 
(lees verder op pag. 13) 

Karin
Notitie
de kleine letter

Karin
Notitie
of allemaal groot, of allemaal klein
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Grijze Generaal zoekt vrijwilligers 
 (vervolg) 

 
 
Meer weten of aanmelden? 
Wil je meer weten over ons gast-team of ben je geïnteresseerd in  
ander vrijwilligerswerk? Kijk dan eens op de website van GGzE.  
Onder het kopje ‘Vrijwilligerswerk’ vind je de vacatures die er op dit  
moment zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt ook een kijkje komen nemen op onze locatie aan de Winston 
Churchilllaan 75 in Eindhoven en een praatje maken met een van de 
aanwezige vrijwilligers. Tussen 9.30 uur en 16.00 uur is er bijna altijd 
iemand van ons Gastteam aanwezig.  
 
Voor meer informatie over de vacatures en voor een sollicitatie 
kun je contact opnemen met Marie-Anne Hendrikx,  
tel. 06 - 54 91 72 99. 
 
 
Groetjes, 
Ingeborg  
Mansveld 
 
Gastvrouw bij  
De Grijze Generaal 
 
 
 
 

Sylvia
Notitie
tussenstreepje weghalen

Sylvia
Notitie
kijken of achternaam nog achter voornaam kan
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Reflexologie week 2014 
22 t/m 27 september  
 

Laat je hormonen in balans brengen 
door een ontspannen voetmassage, 
zodat je weer een stevige basis hebt om 
verder te lopen. 
 
Ine van Zundert, praktijk voor 
reflexzonetherapie. 
Meer informatie vind je op de website: 
www.reflexologine.nl 
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Stichting jeugdbelangen Acht 
 

 
 

Kom bij de CreaKidsClub Acht! 

Wij zijn een club waar je gezellig met andere kinderen kunt knutselen. 

De club is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en wordt op de maandag-

avond van 18.30 uur tot 20.00 uur, 15x per seizoen gehouden in het 

dorpshuis.  De kosten hiervoor zijn € 35, -.  

 

Wat doen we komend jaar 

Elke keer maken we een mooi werkstuk dat soms in een avond af is 

maar waar we soms ook wat langer overdoen. We gaan aan de slag 

met verschillende materialen zoals: papier, hout, klei, enz. 

 

Vriendenavonden 

Je mag als lid een vriendje of vriendinnetje uitnodigen. Zij mogen dan 

tegen een kleine vergoeding een aantal werkstukjes maken.  

Wat we op die avond gaan doen, maken we vooraf bekend. 

 

Keuze werkstukken 

Heb je een leuk idee of wil je een bepaalde techniek leren (bijv. brei-

en, emailleren of figuurzagen), dan kun je dit kenbaar maken aan het 

begin van het seizoen. Samen kijken we dan wat mogelijk is.  

Dus voor een deel bepaal je zelf wat je dit seizoen gaat maken. 

 

Heb je interesse? 

Geef je dan op bij Marlies van der Heijden, Amerlaan 14,  

tel. 040 - 262 16 26 (marliesvanderheijden@chello.nl).  

Vermeld je naam, adres, tel nummer, geboorte datum en mailadres. 

 

We zien jullie graag in  
september 
 
 
Leidsters CreaKidsClub Acht 

 



1
6
 

 



1
7

 
 

Stichting Jeugdbelangen  
(vervolg) 

 

 

20 september spetterende muziek avond  

in het Dorpshuis, van 19.00 – 21.00 uur 

The Kids Music Show: offcourse you can dance 

Op deze avond zal Mat Claassen de muziek verzorgen.  

Jullie zullen hem waarschijnlijk wel kennen van de magische 

avonden. Hij brengt de muziek mee en zal heel wat dansjes met 

jullie maken. Ook zijn er dan nog mooie prijsjes te winnen.  

Voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 die van dansen, swingen en 

gezellig kletsen houden. Consumpties zijn voor eigen rekening en 

alcohol wordt niet geschonken. Entree € 3, -. 
 

11 november Lampionnenoptocht 

Om 19.00 uur vertrekken we vanaf de kiosk met de lampion achter 

de muziek aan voor een wandeling door Acht. Na de 

lampionnenoptocht staat op de kiosk chocomel en een speculaasje 

klaar. Alle groepen van de basisschool en ook de kinderen van de 

peuterspeelzaal en die nog niet op de basisschool zitten zijn  

 van harte welkom. 

Let wel op de brandveiligheid van de lampion! 
 

15 november; De Disco begint weer op ! 

 Deze ''gewone'' disco is voor alle kinderen van groep 6 - 7 - 8.  

 Noteer dit alvast in je agenda. Jullie horen hier nog meer over. 
 

Kindertoneel 
Een groep kinderen is weer begonnen met de repetities. Op 20, 21 
en 22 maart 2015 zullen zij in het Dorpshuis het sprookje van de 
1001 slapeloze nachten opvoeren. Een verhaal over een sultan die 
al heel lang niet geslapen heeft en een land dat ten onder gaat aan 
zijn nukken. Alles is al geprobeerd om hem de slaap te laten 
vatten, maar niets helpt. Tot er een meisje verschijnt dat prachtige 
verhalen kan vertellen. Zal het de sultan nu eindelijk lukken om in 
slaap te vallen?  
 

Volg ons ook op facebook        Stichting Jeugdbelangen Acht  
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl  
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
email: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Kerstmarkt Acht  
 

 
Zondag 14 december 
 
Het is al een traditie op Acht geworden dat er een Kerstmarkt komt. 
Ook dit jaar gaan wij er weer aan werken om er iets moois van te  
maken voor jong en oud.  
 
Degene die een kraam wil huren kan zich nu al opgeven bij  
Betsie Swinkels. E-mail adres: betsieswinkels@hotmail.com. 
 
Ook als u ons financieel wilt steunen kunt u naar bovenstaand adres 
mailen. Daar zijn wij natuurlijk altijd heel blij mee. 
Noteer de datum alvast in uw agenda.  
Nadere informatie kunt u lezen in de volgende Kijk op Acht. 
 
Het Kerstmarktcomité 
 

Haken en breien, met raad en draad 
 

Elke donderdagmiddag tussen twee en vier uur kunt u ons vinden aan 

een grote tafel in de Amstel van het Antonius. Wij haken en breien 

dan met veel plezier en heel veel creatieve inspiratie. Van pannenlap, 

bedsokken, kussens, shawls en mutsen, tot omgehaakte vaasjes, 

kerstballen, etc. Verzin het maar en wij kunnen het. 

 

Welkom 

Hebt u nog haak- of breiwerkjes en kunt u niet verder, dan helpen wij 

u met onze expertise. Hebt u of jij altijd al willen leren haken of breien: 

kom naar ons toe. U bent ook van harte welkom als u gezellig mee 

wilt doen. We beginnen ook weer met de voorbereidingen om het 

dorpsplein aan te kleden voor de Kerstmarkt. Hebt u daar ideeën 

over, dan horen wij die graag! Kom er bij, de koffie staat altijd klaar.  

 

Meer informatie: bel (040) 262 12 70 

PS: Wij kunnen nog altijd alle soorten garen gebruiken!!! 

Sylvia
Notitie
Hier toch ook maar 14.00 en 16.00 uur van maken
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Kamerkoor Ensuite 
 
Zondag 19 oktober 2014, 15.00 uur Dorpshuis 
In dit jaarlijkse gratis concert van het Eindhovens Kamerkoor Ensuite 
in het Dorpshuis in Acht worden er een aantal vierstemmige Italiaanse 
madrigalen ten gehore gebracht uit de Renaissance. De stukken zijn 
van o.a. Francesco Corteccia, Festo en Arcadelt,  
 
Daarnaast zingt het koor een lied van de Nederlandse componist, 
Adriaan Willaert, die zo´n 500 jaar geleden in Italië verzeild raakte. 
Bijzonder is de bezetting, de composities zijn voor drie damespartijen 
en één herenpartij geschreven. Verder een selectie uit de 'Canzonets 
to Three Voices'' van de relatief onbekende componist Henry Youll. 
Deze canzonets zijn luchtige liederen op amoureuze teksten, die 
gaan over de natuur, de lente, de vreugde en de schoonheid van  
de liefde. 
 
De entree is gratis. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Dan is er ook gelegenheid nog een drankje te nuttigen. 
 
Kwaliteit en zangplezier 
Kamerkoor Ensuite streeft onder de professionele leiding van dirigent 
Rik Maassen naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Zangplezier staat 
daarbij steeds voorop. We oefenen op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in basisschool “De Ontmoeting”, Hettenheuvellaan 2a in 
Woensel.  
Ook het sociale aspect is voor de leden van Ensuite belangrijk. Na de 
repetitie op dinsdagavond is er gelegenheid om samen iets te drinken 
in het nabijgelegen buurthuis Heidehonk. 
Het koor bestaat op dit moment uit dertien zangers en zangeressen. 
In alle stemgroepen is er nog ruimte voor nieuwe leden. 
 
 
Interesse? 
Belangstellenden 
kunnen via de 
website of telefonisch 
contact opnemen: 
www.ensuite.dse.nl 
Ellen Smit,  
tel. 06- 48 41 38 60 
Loes Ross,  
tel. 040 – 262 20 65 
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Utopia tractor op de Achtse kermis 
 

Een week voor de kermis waren we op bezoek bij Marinus en Mia 

Roestenburg uit de Waalstraat. Hij verzamelt en restaureert oude

(antieke) stationair-motoren en tractoren. Elke 2 jaar laat hij zijn 

historische machines zien op de zondag van de Achtse kermis. Daar 

gaat heel veel speurwerk en heel veel bezoeken aan evenementen 

aan vooraf. Dan verzorgt Mia de catering en nog heel veel meer. Dat 

doet ze zo goed dat “we wel twee weken weg kunnen blijven” zegt 

Marinus.  

 

Marinus raakte thuis op de boerderij al vertrouwd met de machines 

die hij nu verzamelt. Net als bij veel boerderijen in Acht hadden ze 

thuis een stationair-motor, een losse motor op een karretje die alle 

machines op de boerderij kon aandrijven. Loodzware machines zijn 

het. Ze leveren een kracht van zo’n 5 pk. “Daarmee kregen ze toen 

alle machines aan de gang, maar nu heeft zelfs onze grasmaaier al 

10 pk”. We zijn onder de indruk van de mooi opgeknapte machines. 

De oudste stamt uit 1917! 
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Marinus laat ons de tractoren en machines van o.a. Lanz, Buldog en 

Tarmall zien die hij in de loop der jaren verzameld en gerestaureerd 

heeft. Zelfs de jongste (antieke) tractor is al meer dan 50 jaar oud. 

Een gewone hobby is het al lang niet meer.  

 

Hun flinke schuur achter  

het huis staat helemaal vol.  

“Je bezoekt eens een markt, je 

ziet een machine die je wilt 

opknappen en dan ben je 

verkocht. Gelukkig vindt Mia het 

leuk om mee te gaan.” 

 

 

Nederland telt 3 tractor-

verenigingen, HMT, OTMV en LKLW, met in totaal zo’n 15.000 leden. 

Ze zien elkaar op evenementen en historische markten en helpen 

elkaar met onderdelen en goede raad. “Het is een hele fijne groep 

mensen. Als we bijvoorbeeld een berichtje rondsturen over de kermis, 

dan zijn er direct medeverzamelaars die aanbieden om mee te doen. 

Op de zondag van de kermis zijn we vanaf 7.00 uur ’s morgens in de 

weer om alle machines netjes neer te zetten. En er is heel veel 

belangstelling voor, van jong en oud”.  

 

Dit jaar laat hij ook een heel beroemde tractor zien: die van het  

tv-programma Utopia (zie de voorkant van het Dorpsblad)! Marinus en 

Mia keken toevallig naar dat tv-programma toen bewoner Ruud 

aankondigde dat hij de tractor wilde gaan verkopen voor 2 goede 

doelen, maar zonder dat zijn medebewoners daar iets van wisten….. 

 

Marinus aarzelde geen moment en mailde dat hij de tractor wilde 

kopen. In het diepste geheim werd de verkoop verder voorbereid. 

Diep in de nacht duwde Ruud de tractor het Utopia-terrein af. Marinus 

nam ‘m tegen contante betaling over terwijl Mia in de regiekamer keek 

of het goed ging. Uren hadden ze gewacht, want eerst moesten alle 

bewoners slapen. “Bleven ze net die avond uren in de jacuzzi zitten”. 

Intussen is de ‘Utopia-tractor’ mooi opgeknapt.  

Wij vonden ‘m prachtig!  
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“Café Knol” 
Laatste repetitie 

 
 
De zomer komt ten einde. Dat betekent voor de cast van de productie 
“Cafe Knol” dat de laatste repetities in zicht zijn. Er wordt iedere 
woensdagavond druk gerepeteerd in ons Dorpshuis. Ook de decor-
ploeg is al volop bezig. Café Knol begint hiermee ook letterlijk steeds 
meer vorm te krijgen.  
 
De uitvoeringsdata zijn zaterdagavond 1 november, zondagmiddag  
2 november, vrijdagavond 7 november, zaterdag 8 november is de 
besloten sponsoravond en we sluiten de reeks af op  
zondagmiddag 9 november 2014. 
 
Kaarten kunt u bestellen door een e-mail te sturen aan secretari-
aat@achtserevue.nl. Uw bestelling is pas definitief wanneer u een  
bevestiging van ons heeft ontvangen. Er zijn tevens verkoopavonden 
in het dorpshuis op 8,15 en 22 oktober van19.00 tot 20.00 uur.  
Meer informatie op www.achtserevue.nl. 
 
Zaterdag 8 november is de besloten sponsoravond. Op dit moment 
zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. U steunt onze vereniging  
al vanaf 35, - euro per jaar. Hiervoor ontvangt u onder meer toegang 
voor 2 personen tijdens de sponsoravond.  
 
Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op www.achtserevue.nl.  
U kunt ook direct contact met ons  
opnemen via achtserevue@gmail.com  
of een van onze aanspreekpunten: 
 
Toon vd Schoot,  
Jos van Gennip of  
Suzanne Bekkers – van Vroenhoven.  
 
 
Wij hopen u in november te mogen  
begroeten bij “Cafe Knol”! 
 
De Achtse Revue 
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 St. Antonius Abt 
 
 
 
 
 

Trudy Schellekens, een bijzondere Achtse 
Vorige maand is Trudy Schellekens uit Acht op 87 jarige leeftijd  
overleden. 32 jaar zong ze bij de Cantorij in de St.Anthonius Abt kerk. 
Daarnaast was ze in haar leven erg actief in de gemeenschap van 
Acht. “Ons moeder” werd ze ook wel genoemd. Zeer zorgzaam,  
had oog voor de ander en attent op de kleine dingen. Zong graag en 
was een mensen-mens. Voor de parochie is ze belangrijk geweest. 
Met name haar bijdrage aan de sociale binding van mensen met el-
kaar was groot. Haar gedrevenheid om zich zo lange tijd in te zetten 
als vrijwilliger voor de kerk komt voort uit haar betrokkenheid bij de 
kerk en het geloof, haar instelling om dienstbaar te zijn en beschik-
baar te zijn voor anderen en de kerkgemeenschap in Acht.  
Belangrijk was ook haar grote voorliefde voor het zingen. Ze heeft de 
talenten die ze had ten volle benut. Dank daarvoor Trudy.  

 

Gelukkig zetten nog velen met haar zich in voor onze geloofsgemeen-
schap wat meer is dan bidden alleen. Als je je verbonden weet met 
het geloof dan biedt het vrijwilliger zijn je ook zingeving in een alle-
daagse wereld van economie, geweld en armoede. Om het beeld van 
een toetsenbord van een computer te gebruiken, ben je een van de 
letters die met de andere letters iets uitdragen. Een verhaal, een 
boodschap. Letters zijn belangrijk met elkaar. Het uitvallen van een  
of meerdere ervan maken de boodschap steeds lastiger te lezen.  
Juist de kracht ligt in het allemaal samen een betekenis geven wat  
je vanuit je geloof wilt uit stralen: betrokkenheid, solidariteit, hulp,  
samen beleven.  

 

Van Trudy kunnen we leren dat je je talenten niet onder de korenmaat 
moet zetten in de dingen die je voor jezelf maar ook voor anderen 
doet. Je geloof, waarin waarden als naastenliefde en solidariteit  
sleutelwoorden zijn, is een waardenvolle achtergrond om je in te zet-
ten voor anderen in de parochie. Het is niet alleen belangrijk voor an-
deren maar vooral ook voor jezelf. De parochie is voor jezelf ook als je 
ouder wordt, een stukje thuis waar je gelijkgestemden in je geloof kunt  
blijven ontmoeten en geborgenheid en gezelligheid kunt vinden.  
Moge Trudy een inspiratiebron voor velen zijn.  

 

W.Thuis, parochiebestuur St.Petrus Stoel 
Parochiebestuur St.Petrus Stoel 
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De Brabantse fietsenmaker 
 

Voor al uw onderhoud en reparaties van 
uw fiets. 
Ook voor nieuwe fietsen en onderdelen 
het juiste adres. 

ma: Gesloten 
di-do: 09:30 – 17:30 
vrij: 09:30 – 17:30 
zat: 09:30 – 16:30 

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen 

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

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

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

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

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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Seniorenvereniging KBO Acht 
Iets voor u?  

 
 
 
 

Sinds 54 jaar bestaat onze vereniging op Acht en worden er nog 
steeds veel activiteiten georganiseerd waar leden plezier aan beleven. 
De activiteiten zijn divers en zowel binnen als buiten en bestemd voor 
ouderen- en jongere leden. 
 
Samen dingen doen 
Naast Belangenbehartiging houden we ons bezig met de “doe-
dingen”, zoals: de fietstocht van circa 40 kilometer, die elke maand 
van april tot oktober weer met de nodige zorgvuldigheid wordt  
samengesteld, is erg geliefd. Hiervoor worden mooie koffiestop  
adressen uitgezocht en de lunch adressen zijn ook steeds weer een 
verrassing.  
Daarnaast wordt in bovengenoemde periode op woensdag- en don-
dermorgen 25 km gefietst met een koffiepauze. Vanaf half september 
tot en met half april wordt er gewandeld (maar dan geen 25 km.).  
 
Bij de jeu-de-boules op het kerkplein, iedere eerste dinsdag van de 
maand van maart tot en met oktober en in de maanden juli en  
augustus twee keer per maand, ontstaat er een ware competitiestrijd. 
 
Kienen trekt nog steeds de nodige deelnemers, alhoewel dat best 
meer mag zijn. De loterij die gehouden wordt in de pauze bij het  
kienen, levert voor de winnaar altijd weer een leuke verrassing op.  
Het kienen vindt plaats in Antonius, het verzorgingshuis aan de  
Amstelstraat. U bent altijd van harte welkom op deze avond, ook  
als u geen lid bent. 
 
Buiten deze activiteiten bezoeken we musea en gaan op excursie. 
Regelmatig uit eten op een locatie waar het altijd goed toeven is.  
Dit kan gepaard gaan met een of andere activiteit.  
Eerst 40 kilometer fietsen en dan gezamenlijk uit eten. 
 
 
 
 
 
 

(lees verder op pag. 32)  
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Seniorenvereniging KBO Acht 
(vervolg) 

 
 
 

Er worden altijd mooie en betaalbare locaties gevonden die steeds 

weer verrassend zijn. Uit eten zonder eerst een activiteit wordt ook 

geregeld. Eens per jaar maken we een grote dagreis en eens per jaar 

maken we een kleinere dagreis. Minstens eenmaal per jaar vindt er 

een themamiddag plaats.  

 

Kerstviering 

Als afsluiting van het jaar vieren we Kerstmis in het dan sfeervol  

versierde Dorpshuis, geheel verzorgt met een hapje en een drankje. 

Maar zoals bij vele verenigingen, zo gaat het ook bij ons. Mensen 

gaan verhuizen of worden minder mobiel. Dat is jammer, want ook al 

hapert het zo hier en daar; zeker dan is het belangrijk om u aan te  

blijven sluiten. De leden onderling helpen elkaar daar maar al te graag 

bij. Ook jongeren, ons jongste lid is 56 jaar, zouden aansluiting  

kunnen vinden om deel te nemen aan onze activiteiten.  

 

Interesse? 

Is uw interesse gewekt, laat het ons weten. De bijdrage is € 23,00 per 

jaar. U ontvangt dan 10 maal per jaar het blad ONS van KBO-Brabant. 

We doen daar ook ons PRIKBORD bij, met daarin de activiteiten voor 

de komende tijd. De activiteiten staan ook iedere maand op  

achtdigitaal.nl onder de kop Prikbord KBO.  

Verder vragen we een kleine bijdrage voor activiteiten zoals b.v.  

jeu-de-boules € 3,00, maar daar krijgt u ook 2 consumpties voor. 

 

Informatie en aanmelden kan bij het secretariaat:  

Mieke Huijgens  telefoon 262 34 27 of  

Lies Castelijns telefoon 262 25 02. 

Per e-mail:   secretariaatkboacht@gmail.com 

 

Bestuurders van de KBO-vereniging doen deze werkzaamheden op  

vrijwillige basis. Onlangs hoorden we daar een mooi woord voor:  

onbaatzuchtige dienstverlening  

mailto:secretariaatkboacht@gmail.com
Sylvia
Notitie
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Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar ACHT! 
 

Ja beste kinderen, ouders en grootouders op zondag 16 november is 

het weer zover: de Sint komt weer naar Acht. Zoals altijd zal de 

Achtse Sinterklaasvereniging de intocht weer begeleiden. 
 

Vroeger liep dan de Drumfanfare voorop en kwam de Sint met zijn 

gevolg er achteraan. Maar zoals iedereen weet is de Achtse 

Drumfanfare gestopt en gedeeltelijk verder gegaan onder een nieuwe 

naam: “De Achtse Maten”. 

Vorig jaar heeft deze Achtse Maten de Sint al muzikaal opgeluisterd 

tijdens de intocht en gaan dat dit jaar ook weer doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route door Acht 

Zoals jullie intussen weten zal de Sint rond 14.00 uur bij het Shell 

benzinestation op de Anthony Fokkerweg verschijnen en dat ook  

dit jaar natuurlijk weer op zijn trouwe schimmel "Americo". 

Natuurlijk zullen er ook de vele Zwarte Pieten weer bij zijn, die weer 

volop snoepgoed zullen uitdelen. 

De route die de stoet gaat afleggen loopt van de Fokkerweg. 

Verzetsheldenlaan, Boschdijk en Rijnstraat richting de Kiosk. 

Onderweg zal de Sint al menig handje schudden, maar op de Kiosk 

krijgen alle kinderen de kans om de Sint de hand te schudden en 

eventueel een foto te maken. 

(lees verder op pag. 36)  
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Sinterklaas 
(vervolg) 

Bezoek Dorpshuis en Antoniushuis 

Hierna zal de Sint nog even naar het Dorpshuis gaan om van daaruit 

natuurlijk weer naar het Antoniushuis te gaan. 

Daar zal hij alle bejaarden die in de grote zaal zitten en handje gaan 

geven om zich daarna terug te kunnen trekken op zijn eigen kamer 

die hij elk jaar weer in het Antoniushuis heeft. 

Hier zal hij tot 6 december verblijven.  

 

Standplaatsen Sint 6 december 

Zoals gebruikelijk kan iedereen afscheid komen nemen op de vaste 

standplaatsen. Sint deelt daar ook de snoepzakken uit. De kinderen 

die dat graag willen mogen dan bij hem op het paard komen zitten. 

De standplaatsen zullen later nog bekend worden gemaakt. 

 

Steun de vereniging 

Het inhalen van de Sint, het bezoeken van alle verenigingen in Acht, 

de school, de bejaarden en de uittocht op 6 december kunnen wij 

blijven doen dankzij uw steun. De Sinterklaasvereniging wil er alle 

ouders en grootouders weer op wijzen dat de leden van onze 

vereniging in de week na de aankomst van Sint bij alle bewoners in 

Acht zullen aanbellen met de vraag om onze vereniging te steunen 

met een kleine of grotere financiële bijdrage.  

 

Alleen dankzij uw bijdrage elk jaar kunnen wij blijven bestaan en ons 

werk blijven doen voor al die kinderen. Intussen doen we dat nu al  

92 jaar en daar zijn wij best trots op!  

Reeds op voorhand weer onze dank voor uw bijdrage en steun. 

 
 

Lelijke stronk wegfrezen 

tegen schappelijke prijs?   

Bel 06 53 81 13 42  

voor overleg.  

Ab Jans 
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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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Dorpsraad 
 
Rattenplaag en buurtpreventie 
Eind juni zijn bij dorpsraad diverse gevallen van rattenoverlast gemeld. 
Het betrof zwarte ratten die zich ophouden in tuinen en schuurtjes.  
De voorzitter van de Dorpsraad Acht heeft begin juli een persbericht 
uitgedaan over de ratten problematiek in ons dorp. 
 
In de week van 10- 17 juli hebben Studio 040, Omroep Brabant en 
Hart van Nederland aandacht aan het rattenprobleem gegeven. 
Het enige wat de gemeente tot op heden heeft gedaan is het  
verspreiden van een flyer met daarin informatie over “hoe ratten te 
voorkomen” + een lijst van commerciële bestrijdingsfirma’s. 
De Dorpsraad blijft van mening dat de ratten problematiek zo groot is 
dat incidentele aanpak door particulieren geen soelaas gaat bieden. 
Een grootschalige, goed gecoördineerde aanpak is noodzakelijk.  
De Dorpsraad van Acht vindt dat de gemeente hierin een “leading rol” 
moet opnemen want ratten bevinden zich niet enkel in particuliere  
tuinen maar ook in de openbare ruimte. 
 
Het CDA heeft raadsvragen gesteld over deze rattenplaag in  
Eindhoven-Noord. Op 2 september zijn deze vragen teleurstellend  
beantwoord. Inmiddels hebben wij een nieuw persbericht de deur uit 
gedaan waarin wij de gemeente nogmaals oproepen om in actie te 
komen. 
Wij vragen u dringend, indien u ratten ziet in Acht, dit te melden bij  
de gemeente via 040-1400, maar ook via een mail naar de dorpsraad.  
Dit laatste kan via dorpsraad@acht.nl  
 
Buurtpreventie 
Bij de dorpsraad zijn er meldingen bekend van overlast, inbraak en 
onveilige situaties. De Dorpsraad heeft daarom besloten om van 
buurtpreventie een speerpunt te maken. De dorpsraad zal dit samen 
met de gemeente ondersteunen. Aanmelden als belangstellende voor 
buurtpreventie, maar ook meldingen van overlast, onveilige situaties  
of inbraak kunnen via: dorpsraad@acht.nl 
 
Dorpsraad vergadering 
Na de recente vergadering van 15 september is er op maandag  
10 november de volgende Dorpsraadvergadering in het dorpshuis.  
U bent van harte welkom.  
Vindt u dat er in Acht problematiek is waaraan de dorpsraad aandacht 
zou moeten schenken: mail dit dan naar: dorpsraad@acht.nl 

mailto:dorpsraad@acht.nl
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Hart voor Acht 
 
 
 

Vakantie voorbij…..weer beschikbaar! 
 
Voor velen zal de vakantie weer achter de rug zijn en is de draad 
weer opgepakt. Mocht u zich tijdelijk afgemeld hebben als  
burgerhulpverlener op/bij HartslagNU, dan zal na het verlopen van  
de aangegeven afwezigheidsperiode uw account automatisch weer 
op ‘beschikbaar’ gezet zijn. Misschien goed om dit even te checken 
en (misschien) om nog eens goed te kijken waar en wanneer u  
beschikbaar kunt zijn als vrijwilliger voor een eventuele inzet voor  
Hart voor Acht. Hoe beter uw beschikbaarheid is ingevuld, des te gro-
ter is de kans dat echt beschikbare vrijwilligers een oproep krijgen. 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van één van onze  
gewaardeerde vrijwilligers.  
Achtenaar Pedro Salazar is op 19 augustus 2014 overleden.  
Wij wensen zijn echtgenote en familieleden heel veel sterkte toe.  
 
De bij Hart voor Acht aangemelde vrijwilligers die de herhalingen bij 
een andere instantie dan Hart voor Acht volgen, verzoeken wij om  
de datum van herhaling door te geven aan het secretariaat en in elk 
geval ook te wijzigen in het account bij HartslagNu. 
 
We beginnen weer met het organiseren van cursussen en herhalin-
gen. Wij blijven jeugd en jong volwassenen zoeken om ook vrijwilliger 
te worden.  
 
Gelukkig hebben we de afgelopen periode in Acht geen calamiteit  
gehad waarvoor een inzet van onze vrijwilligers gevraagd werd.  
Maar mocht het nodig zijn dan zullen we er zijn.  
Liefst binnen 2 maar zeker binnen 6 minuten. 
 
 
Namens de stichting Hart voor Acht 
Gerard Dohmen – voorzitter  
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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 



4
1

 
 

Welkom bij De Boei Plaza 
 
 

Het terrein van GGzE is prachtig en vrij toegankelijk.  

Wandel of fiets eens van de ingang aan de Anthony Fokkerweg naar 

de ingang aan Vredeburg. U volgt dan de dr. Poletlaan en komt dan 

vanzelf bij De Boei Plaza. Koffie, thee een praatje en gezellig winke-

len op een bijzondere plek. Loopt u gerust eens bij ons binnen! 

 

Gebruikte kleding  

Heeft u nog goede gebruikte dames, heren of kinderkleding over?  

Wij nemen dit graag aan voor onze kledingboetiek. 

 

Openingstijden: 

Bloemen en kadowinkel:  ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur 

Inloop de Suikertante:  ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur 

Jannies kledingboetiek:  ma t/m vr van 9.00 tot 12.30 uur  

 en op di en vr van 13.00 tot 16.00 uur 

Kinderboerderij:  overdag, doorlopend 

Sylvia
Notitie
Dit artikel vervangen door Kracht op Acht



4
2
 



4
3

 
 

Sept. 
  19 Uitgave Kijk op Acht nr.4 
  20 SJB avond in dorpshuis 
  22 Oud papier 
  25 Restafval 
  27 Kracht op Acht,  
  dorpskwis      

Okt.  
  2 Gft afval 
 6 Oud papier 
  8 Verkoop kaarten Achtse  
  revue in dorpshuis 
  9 Rest afval 
 11 Prijsuitreiking dorps- 
  kwis; in dorpshuis  
  15 Verkoop kaarten Achtse 
  revue in dorpshuis 
 16 GFT-afval 
  20 Oud papier 
 22 Verkoop kaarten Achtse  
  revue in dorpshuis 
 23 Restafval 
  30 Gft afval 

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

Oplage: circa 1670 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, IJsselstraat 12,  

5626 BL Eindhoven. 
 

Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 11 november voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 28 november. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede moge-
lijk gemaakt door adverteerders, sponsoren en donaties. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL66ABNA0601510631 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht o.v.v. gift 
Kijk op Acht. 

Nov. 
  1-2 Achtse revue 

 3 Oud papier 
 6 Restafval 

  7-8-9 Achtse revue 
 11 Sluitingsdatum kopij 
  Kijk op Acht 

  11 Lampionnenoptocht 
 13 Gft afval 
   15 SJB disco 

   16 Intocht Sinterklaas 
  17 Oud papier 
  20 Restafval 
  27 Gft afval 
  29 Uitgave Kijk op Acht  
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