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September - Oktober - November  
 
 
 
 

Open brief Achtse Maten 
 

Benefietconcert muziekensembles (Dorpshuis) 
 

Afscheid Peter van de Moesdijk 
 

Open dag Boomgaard Acht 
 

Halloween op Acht  
 

Jubileumuitvoering Achtse Revue 
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Van de redactie 

 
 
Zomer en herfst 
En op sommige dagen was het zelfs zomer en herfst op één dag!  
We hopen dat u genoten heeft op de dagen dat het zomer was.  
Op de dagen dat het wel herfst leek en de regen met bakken uit de 
lucht viel genoot u wellicht wat minder, maar uw tuin des te meer.  
 
Want wat hebben onze tuinen een dorst gehad in die superdroge 
zomerse weken. Het gras keek ons jaloers aan als we met een 
heerlijk koel glas op het terras zaten. De grassprieten smeekten als 
het ware in koor om ook zo’n koel glaasje. Maar, oude Achtse boeren 
en tuinders leerden ons dat je dat nou juist niet moet doen.  
’s Avonds, als de grond afgekoeld was, dat is het enige juiste moment 
vertelden ze. Want, dan verdampt het water niet en komt alles wat je 
sproeit bij de dorstige planten terecht. Die kunnen dan ‘s nachts op 
hun gemak bijkomen van de hitte en er weer een paar dagen tegen. 
Ja, want elke dag water geven raadden ze ons ook af. “Dan verwen je 
ze, en groeien de wortels niet ver genoeg naar beneden en kunnen 
ze niet meer zelf bij het grondwater komen”.  
 
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen en de vakanties en de 
kermis voorbij zijn, hebben we deze oude Achtse boeren en 
tuinderswijsheid eens even op ons in laten werken. Het lijkt warempel 
wel een levensles concludeerden we. Als je je omgeving op het juiste 
moment een glaasje water geeft, en op hun gemak laat bijkomen van 
de belevenissen en drukte van de dag, dan kunnen ze er daarna weer 
zelf tegenaan.  
 
Het hoeft natuurlijk niet letterlijk een glaasje water te zijn. Een fris 
glaasje bij het Oktoberfest van onze voetbalclub of een op de open 
plukdag geraapt appeltje uit de Boomgaard ‘van de Luijtelaar’ doen 
vast en zeker ook wonderen. Als u mee doet met de Dorpskwis, dan 
wensen wij u veel succes. Al hopen wij u natuurlijk te verslaan, eerlijk 
is eerlijk. Daarna gaan we weer aan de slag voor het volgende 
Dorpsblad.  
 
Uw kopij daarvoor is welkom tot 12 november, 18.00 uur. 
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De Achtse Maten 
‘Open brief’  

 
 
 
 

Beste Achtenaren, 
 
Helaas, Helaas, Helaas, tijden veranderen en deze keer geen vrolijke 
noot van de Achtse Maten. 
 
Via deze weg willen wij jullie laten weten dat De Achtse Maten per  
1 september zijn opgeheven. Het bestuur heeft in samenspraak met 
de leden deze weg gekozen.  
 
Ondanks de doorstart van Drumfanfare Acht naar De Achtse Maten, 
is het bestuur en de leden niet gelukt om de muziek op Acht te 
behouden. Voornamelijk een teruglopend leden aantal en een tekort 
aan kartrekkers is hier de oorzaak van. 
 
Hoe ontzettend moeilijk deze keuze ook geweest is, een ander 
alternatief was in onze ogen niet mogelijk. Dit zal dan ook tot gevolg 
hebben dat de muzikale opluistering tijdens de festiviteiten  
in Acht zullen komen te vervallen. Ook in december zult u ons moeten 
missen bij het kopen van een kerstboom op Acht. 
 
Ruim 45 jaar hebben veel Achtenaren muziek gemaakt bij de 
Drumfanfare Acht en de laatste 2 jaar bij de Achtse Maten. Diverse 
leden zijn meer dan 40 jaar lid geweest. Vele herinneringen en 
verhalen blijven achter.  
Wij gaan binnen de vereniging als vrienden uit elkaar en hebben dit 
met een gezellig weekend gezamenlijk afgesloten.  
 
In overleg met het bestuur van het Dorpshuis zullen we diverse 
prijzen en herinneringen als aandenken daar achter laten. Wij hopen 
dat bij bijeenkomsten in het Dorpshuis nog vaak over de 
“drumfanfare” gesproken zal worden. 
 
Wij bedanken alle Achtenaren en mensen tot ver buiten Acht die ons 
de afgelopen 47 jaar gesteund hebben. 
 
Bestuur en leden van De Achtse Maten 
 



6
 



7
 
 

Dorpshuis Acht 
Concert zondag 20 september 

 

Concert met Kupalje uit Minsk in Wit Rusland en Strijps Kamerkoor uit 

Eindhoven op zondag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur  

(inclusief pauze). De toegang is gratis. 

 

Het programma varieert van 

populair klassiek, volksmuziek, 

opera en operette en het 

verhalende lied in allerlei talen.  

Het koor voert kamerkoormuziek 

uit verscheidene stijlperioden uit. 

De virtuositeit van de cimbaal in 

dansen als de walsen, tango’s  

zal u verrassen. 

 

Dit benefietconcert heeft een doel. Met de opbrengst worden 

projecten in Minsk ondersteund. Voor thuiswonende gehandicapte 

kinderen en jongeren en voor dove kinderen die een cochlear 

implantaat hebben gekregen.  

(redactie: cochlear is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in 

elektrische pulsen die de gehoorzenuw in de cochlea (of slakkenhuis)  

direct stimuleren). 

Dit in samenwerking met organisaties in Eindhoven en omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt geen entree gevraagd. Wel wordt er een beroep gedaan op 

u, door een vrijwillige bijdrage te geven ter ondersteuning van het 

project.  

We hopen op uw enthousiasme. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Implantaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoorzenuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slakkenhuis_(oor)
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Hurkx Motoren & Scooters 
Boschdijk 1039, 5626 AD 

Eindhoven (Acht) 
040-262 17 95 
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Tennisvereniging Prinsejagt 
Tennissen voor iedereen op elk niveau 

 
  

 
 
Tennisvereniging Prinsejagt is een van de oudste tennisverenigingen 
van Eindhoven en het tennispark is gelegen in Woensel Noord aan de 
Oude Bosschebaan. De vereniging telt circa 700 leden (senioren + 
jeugd) en beschikt over maar liefst 10 verlichte kunstgrasbanen.  
Prinsejagt biedt jong en oud volop de gelegenheid om zowel met 
recreatietennis als met wedstrijdtennis bezig te zijn. Gedurende het 
gehele jaar vinden op het tennispark vele activiteiten plaats 
waaronder: diverse open toernooien, clubkampioenschappen, diverse 
gezelligheidstoernooien en thema evenementen. 
 
Een sport voor jong en oud 
Tennis is vooral een gezonde sport voor jong en oud.  
Een prima sport als je meer beweging zoekt om je lichaam in conditie 
te houden of om wat af te vallen. Maatschappelijk gezien vervult de 
tennissport eveneens een belangrijke functie. Na afloop van ieder 
tennispartijtje is er immers volop gelegenheid om, onder het genot 
van een drankje, nog gezellig met elkaar na te praten.  
Ook recreatietennis in groepsverband (bedrijventennis, 
gepensioneerden, vutters, etc.) wordt op het sportpark volop gespeeld 
en dit voorziet in een duidelijk toenemende sociale behoefte. 
Maak daarom nu gebruik van een leuke aanbieding onder het motto: 
“Maak kennis met tennis”. 
 
Voor 15 oktober 2015 inschrijven voor een lidmaatschap tot eind 
december 2016. 
 
Schrijf dus snel in op onze website 
www.prinsejagt.nl.  
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Buurtpreventie Acht 
 
 
Na de eerste bijeenkomst van buurtpreventen is er al veel 

bereikt.  
Alle preventen hebben een cursus 
gedaan waarin we geïnformeerd en 
voorbereid zijn om lid te kunnen worden 
van een buurtpreventieteam.  
 
Globaal is Acht in 2 delen gesplitst  
 Acht 1 (B en C) en  
 Acht 2 (A en D)  
Elke buurtprevent loopt regelmatig in zijn 
eigen stukje Acht zodat dingen die 
ongewoon zijn eerder opgemerkt kunnen 
worden. 
Momenteel zijn er bijna 60 buurtpreventen 
in Acht en bijna dagelijks wordt er door 
een of meerdere teams door delen van 
Acht gelopen. 
 
 
Witte voetjesactie 
Aan het begin van de zomer hielden we met medewerking van de 
politie Eindhoven een ‘witte-voetjes-actie’. Dit is een preventieve 
controle waarbij de buurtpreventen witte papieren voetstappen 
achterlieten om Achtenaren bewust te maken van de 
insluipingmogelijkheden bij hun woning. Op het papieren voetje stond 
"Dit had de voetafdruk van een inbreker kunnen zijn”.  
 
De actie is niet onopgemerkt voorbij gegaan! 
In iedere uitgave van Kijk op Acht willen we aandacht vragen voor een 
bepaald soort misdrijf, deze keer is het de babbeltruck.  
 
Pas op voor de ‘babbeltruc’ 
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor. Onbekenden 
bellen dan bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te 
komen. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur 
of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van 
de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen 
opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. 
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Buurtpreventie Acht 
(vervolg) 

 
 

 
Tips om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een babbeltruc:  
 

 Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. 
 Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. 
 Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen. 
 Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of 

onschuldig ze ook ogen.  
 Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld?  

 Laat  mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. 
 Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. 
 Wissel geen geld aan de deur. 

 Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven 
met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl 
de andere uw huis binnensluipt.  

 Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms 
komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij 
de voordeur staat te praten. 

 Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes.  
Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt 
om te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje 
wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening 
gestolen. 

 
Meer informatie 
Coördinatoren Annelies en Peter van Acht 2 (noord) zijn te bereiken 
via e-mailadres bpachtgroep2@gmail.com;  
Emmy en Hans van Acht 1 (zuid) zijn te bereiken via e-mailadres 
bpachtgroep1@gmail.com 
 
Ziet u iets verdachts, bel dan  
 112 
 
Heeft het geen spoed, bel dan de politie via  
 0900-8844 
 
Als u liever anoniem wilt blijven bel dan Meld Misdaad Anoniem 
 0800-7000 
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Stichting Jeugbelangen 

 

 

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 
maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, 15x per seizoen 
gehouden in het Dorpshuis. De kosten hiervoor zijn € 40,00.  
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.  
Keuze werkstukken 
Heb je een leuk idee of wil je een bepaalde techniek leren (bijv. 
breien, 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 via jeugdbelangen@sjbacht.nl . Ovv je 
naam, adres, tel nummer, geboortedatum en mail adres. 
We zien jullie graag in september 

Zaterdag 3 oktober Bingo 
 Bingo voor groot en klein!! 
 
 Heb je zin in een spannende 
 bingo avond?  
 Meld je aan via het  
 e-mailadres van SJB 
 jeugdbelangen@sjbacht.nl 
 Vermeld je naam en  groep.  
  
 Graag aanmelden voor  
 1 oktober . 
 

De betaling van € 2,50 kan in het Dorpshuis. 
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 dan ben je welkom om 18.30 uur voor een 
uurtje bingo spelen tot 19.30 uur.  
Deze speciale bingo is niet met cijfers maar met plaatjes. 
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Stichting Jeugdbelangen 
(vervolg) 

 
 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8: Dan staat het bingospel, met cijfers voor  
je klaar. We beginnen om 19.45 uur en bingoën tot 21.00 uur. 
Geef je voor deze gezellige zaterdagavond in het Dorpshuis op via 
ons e-mailadres. Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende 
prijzen te winnen. 
 
Zaterdag 10 oktober Disco 
Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, die van dansen, swingen en 
gezellig kletsen houden. 
Je bent welkom in het Dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur.  
De drive-in disco muziek wordt gedraaid door de diskjockeys Jordy en 
Koen. Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. Entree € 3,00. 
 
Lampionoptocht 11 november 
Om 19.00 uur vertrekken we vanaf de kiosk voor een wandeling 
door Acht. Breng een mooie lampion mee, die je misschien zelf hebt 
gemaakt. Na de tocht staat op de kiosk chocomel en een speculaasje 
klaar. Let wel op de brandveiligheid van de lampion! 
Deelname is op eigen verantwoordelijkheid.  
 
Zaterdag 14 november Jongerenavond 
Zit je in groep 6, 7 of 8 laat je verrassen door SJB op 14 november 
van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis. 
Er zijn enkele leuke uitdagingen voor de jongens en de meisjes en 
verrassende prijzen! 
Heb je zin gekregen in deze avond kom dan naar het Dorpshuis om 
19.00 uur. Zorg dat je er bij bent!! 
 
Je kunt je opgeven bij SJB door een mail te sturen naar 
jeugdbelangen@sjbacht.nl 
In de pauze is er voor iedereen drinken en iets lekkers. 
Entree € 2,50 
 
Deelname aan onze activiteiten is altijd op eigen risico 
Volg ons ook op facebook Stichting Jeugdbelangen Acht 
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
Contact: jeugdbelangen@sjbacht.nl 
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Kracht op Acht 
Had je ged8!!! 

 
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer 
zover! Zaterdag 26 september zal de Kwisavond 
plaatsvinden.  

 
De samenstellers van de kwis hebben zich dit jaar weer helemaal uit 
kunnen leven en hebben een fantastische kwis in elkaar gezet!  
Maakt uw borst maar nat! 
Het dorpshuis zal na het sluiten van de inlevertermijn gewoon 
geopend zijn. Kom dus gerust samen met je team nog een afzakkertje 
pakken in het dorpshuis en napraten met de andere teams.  
 
Zaterdag 17 oktober zal de prijsuitreiking plaatsvinden en zal de 
winnaar van de dorpskwis 2015 bekend worden gemaakt. Het belooft 
weer een gezellige avond te worden. Zorg dus dat je er bij bent! 
 
Ben jij teamcaptain en heb je nog vragen over de kwisavond of de 
feestavond? Stuur je vraag dan naar krachtopacht@outlook.com. 

Sweet Halloween! 
 
Al enkele jaren wordt door Party Sweets een heuse Halloweentocht 
georganiseerd door de Rijnstraat, Niersstraat en Lingestraat. 
Bewoners die mee willen doen, versieren hun huizen en trakteren de 
kinderen op snoep nadat zij een liedje hebben gezongen. Party 
Sweets zou het geweldig vinden als dit initiatief ook in andere delen 
van op Acht zou worden opgepakt en is dan ook bereid om het 
draaiboek vrij te geven en daar waar nodig te adviseren. 
 
Door middel van een oproep op facebook hebben zich inmiddels  
al vrijwilligers aangemeld om ook binnen hun buurt een  
“Sweet Halloweentocht” mee te organiseren. Deze vrijwilligers zijn 
recent bij elkaar gekomen om tips en advies te krijgen zodat de tocht 
ook in hun buurt een succes wordt! Je kunt echter nog aansluiten! 
 
Lijkt het je leuk om ook een bijdrage te leveren of om de tocht op  
30 of 31 oktober in jou buurt (mee) te organiseren?  
Stuur dan een berichtje naar krachtopacht@outlook.com 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 
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Fysio8   l     Littekenbehandeling 
 
Littekens zijn voor veel mensen een niet te voorkomen bijverschijnsel 
van een operatie. De meeste littekens herstellen goed en geven 
weinig klachten. Door onderzoek is echter duidelijk geworden dat er 
regelmatig littekens zijn die zelfs na jaren klachten kunnen geven in 
het lichaam. 
Littekens hebben de neiging ook onderhuids verklevingen te 
ontwikkelen. Het oppervlakkige litteken is vaak het topje van een 
ijsberg. Dieper in het weefsel reiken ze vaak verder dan gedacht 
wordt en beïnvloeden zo de balans rondom gewrichten in de buurt 
doordat er spanningen optreden in huid, spieren en bindweefsel 
(fascia). 
 
Sinds enige tijd wordt in onze praktijk een Fins apparaat,  
de Physiotouch ingezet bij klachten in het lichaam waarbij littekens  
en verklevingen een rol spelen. Bij de Physiotouch wordt gebruik 
gemaakt van het effect van negatieve druk door het creëren van een 
vacuüm. Door dit vacuüm zijn rekkingstechnieken mogelijk die op 
geen enkel andere manier uitgevoerd kunnen worden.  
 
Hierdoor wordt op de eerste plaats de vochthuishouding in- en naar 
het littekengebied sterk verbeterd. De circulatie wordt gestimuleerd, 
vocht gaat beter door het littekengebied heen en voert afvalstoffen af. 
Daarnaast kunnen verklevingen beter gerekt- en opgeheven worden. 
De Physiotouch wordt altijd gecombineerd met oefeningen en /of 
manuele therapie om de gewrichten, spieren en fascia weer in de 
optimale spanning te brengen. Om het effect te versterken kan ook 
gebruik gemaakt worden van Medical taping. 
 
Door de behandelingen wordt het litteken vaak gladder en minder 
ingetrokken wat ook esthetische voordelen geeft. 
Als u belangstelling hebt voor deze therapie kunt u zich bij ons 
aanmelden en vragen naar Astrid, Peter of Nathalie 
 
Met vriendelijke groet, team Fysio8 
Rijnstraat 72, 5626 AP  Eindhoven 
www.fysio8.nl 
info@fysio8.nl 
040-2904064 
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Hart voor Acht 
 
 
 

Terug van vakantie 
Ook Hart voor Acht heeft de draad weer opgepakt. Gelukkig is er 
tijdens de vakantieperiode en in het eerste half jaar geen calamiteit 
geweest. Velen van jullie hebben gehoor gegeven om je afwezigheid 
tijdens de vakantieperiode in HartslagNu op te geven. Blijf dit doen al 
je voor een paar dagen of een langere periode niet beschikbaar bent. 
Hierdoor wordt een eventuele oproep voor een inzet gestuurd naar 
vrijwilligers die er ook daadwerkelijk gevolg aan kunnen geven. Ook 
als vrijwilligers niet langer beschikbaar zijn door lichamelijk ongemak, 
verhuizing of een andere reden geef het aan ons door. Hierdoor blijft 
ons bestand up to date. 
Voor de vakantie hebben we weer een groep vrijwilligers opgeleid. Het 
waren wat “jongere” cursisten. Ook in het tweede halfjaar zullen we 
waarschijnlijk weer een cursus draaien. Jongeren en jong 
volwassenen uit Acht worden hiervoor van harte uitgenodigd zich in te 
schrijven als vrijwilliger. 
 
Reanimatie in de media 
In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan 
reanimatie. Er zijn voorstanders en tegenstanders en de discussie 
gaat steeds over de kwaliteit van leven na een reanimatie. Vaak is het 
een appel en peer vergelijking. Alleen hartmassage is meestal minder 
effectief. Als het slachtoffer al langere tijd een circulatiestilstand gehad 
heeft en daarna wordt gereanimeerd is de overlevingskans klein met 
meestal blijvende schade. 
Maar als daarentegen binnen 3 minuten gestart wordt met 
hartmassage ondersteund door het gebruik van een AED is de kans 
op overleven zonder blijvende gevolgen bewezen groot. 
Dit laatste streven wij na als we zeggen Acht is hartveilig. 
 
Alle negen AED’s en kasten hebben voor de vakantie een controle- en 
onderhoudsbeurt gehad. De herhalingsavonden zijn alweer ingepland. 
Onze computer gestuurde reanimatiepop laat weer zien hoe effectief 
jullie beademen en hartmassage toepassen. Apparatuur en 
vrijwilligers staat weer klaar voor een eventuele inzet. Hopelijk is het 
niet nodig.  
 
Gerard Dohmen, voorzitter 
Meer weten: info@hartvooracht.nl of kijk op www.hartvooracht.nl 
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Historische Hoogstam Boomgaard op Acht 
 
Wist u dat er aan de rand van ons dorp een boomgaard is met  
45 verschillende appelrassen? Uw redactie wist niet eens dat er 
zoveel soorten appels bestaan! Uit de winkel kennen we rode en gele 
appels en appels voor de appelmoes. Degenen met wat appelkennis 
herkennen daarin de Jonagold, Elstar en Goudreinetten (jawel, die 
van de appelmoes).  
In de boomgaard proefden we appels waar we nog nooit van gehoord 
hadden zoals de 
Notarisappel,  
Rode Mantet en 
Zoete Aagt.  
 
 
Heerlijke appels 
zijn het, en de 
Zoete Aagt is echt 
zoet.  
 
Hans Wijnen, 
beheerder van de 
boomgaard 
namens de  
Stichting Hoogstamboomgaard Acht, gaf ons een rondleiding! 
Behalve appels staan er onder andere ook nog 22 perensoorten, 12 
soorten pruimen, 12 soorten kersen, een moerbeiboom, 2 
mispelbomen, 6 soorten druiven, 8 soorten frambozen, bessen en 
een reusachtige notenboom. Anderhalve hectare is het, met in totaal 
261 bomen en struiken. De meeste prachtig en vol fruit, maar ook een 
aantal ‘op sterven na dood’. Hans Wijnen legt uit dat het vaak niet 
duidelijk is hoe dat komt. “Elk jaar leggen een paar bomen het loodje. 
Dat is de natuur. Daarvoor planten we nieuwe, maar nooit met 
hetzelfde soort fruit, want dat gaat niet. Dus waar een appel stond, 
komt een pruim enzovoort”.  
 
Vrijwillige beheerders 
Hans Wijnen is één van de vrijwilligers uit Acht. “In totaal zijn we met 
zo’n 20 – 30 mensen.” Een dag of 10 per jaar snoeien ze. “Gif spuiten 
we nooit” zegt Hans, “want we zijn een biologische tuin en lossen 
alles op met natuurlijke middelen”.Hij laat ons een omgekeerd 
bloempotje met stro in een boom zien. 
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 “Daar kruipen oorwormen in en ’s nachts eten die de luizen op. 
Carlos Faes, van de Philips fruittuin, geeft ons ook tips voor het 
beheer. En verder weet de één dit en de ander dat”. 
 
Monument 
De boomgaard is een officieel monument en heeft een lange historie. 
Oorspronkelijk hoorde de boomgaard bij de langgevelboerderij die 
Hannes Luytelaar in 1902 liet bouwen. In 1980 verkocht de familie de 
boerderij en boomgaard aan de Gemeente Eindhoven.  
 

 In 1983 werd de 
 boerderij verbouwd tot 
 restaurant  
 De Luytervelde. In de 
 tuin staan nog altijd 
 een paar 
 oorspronkelijke noten- 
 en kastanjebomen.  
 
 De boomgaard was 
 lang onbeheerd en 
 raakte in verval. Mede 
 op verzoek van de 
 bewoners van de 

nieuwe straten bleef de boomgaard behouden. 
De Gemeente zag de natuur- en cultuurhistorische waarde van de 
boomgaard en gaf ‘m in 1993 in beheer aan Stichting 
Hoogstamboomgaard Acht. Sinds die tijd is er hard gewerkt aan het 
herstel van de boomgaard. Het is een prachtig natuurgebied 
geworden! 
 
Meegenieten?! Open plukdag 
De oogst wordt elk jaar verdeeld onder vrijwilligers, bezoekers van de 
open plukdagen en de Voedselbank.  
Als u mee wilt genieten van al dat heerlijks van de boomgaard, dan 
bent u welkom op de open plukdagen. Elk jaar zijn er 2. Die in oktober 
is op 10 oktober van 14.00 – 16.00 uur. De ingang is bij de Boschdijk 
naast Hof van Brabant. U mag 1 emmer plukken of rapen.  
 
Meer informatie:  
e-mail: Hans.Wijnen10@outlook.com 
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Ook in 2015 uw ambachtelijk bakker op Acht 
Jan en Anneke de Leijer 
o.a. Biologisch speltbrood  
en koolhydratenarm brood 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
4 broden voor €7,20 
Waalstraat 64, telefoon 040 – 262 12 69 
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Peter van de Moesdijk 
Afscheid 

 
 
 
Beste Achtenaren, 
 
Na eerst vijf jaar gewerkt te hebben op de “Oude Toren” in 
Eindhoven ben ik op 1 januari 1977 gestart als onderwijzer van de 
vijfde klas op de toenmalige lagere school St. Antonius Abt in het 
prachtige kerkdorp Acht. 
De school, die gevestigd was in een karakteristiek gebouw aan de 
Maasstraat, telde toen slechts 85 leerlingen, 6 onderwijzers en een 
hoofd van school (zie foto). 
 
Dagelijks reed ik met 
veel plezier in mijn 
“Eendje” door de groene 
weilanden van 
Vlokhoven naar Acht. 
Al snel voelde ik me 
thuis in dit gemoedelijke 
kerkdorp waar ik 
gedurende 22 jaar heel 
veel Achtse jongens en 
meisjes getracht heb 
iets aan hun verstand te 
brengen.  
 
De klassen waren meestal gecombineerd. 
In de jaren 80, toen er veel gezinswoningen werden gebouwd, 
ontstond het plan voor een nieuw schoolgebouw. In de “nieuwe” 
school, die op 1 juni 1984 werd geopend, stonden aanvankelijk nog  
4 lokalen leeg, maar het leerlingenaantal groeide snel met een top 
van zelfs 487 leerlingen. 
 
Vanaf het begin van mijn carrière ging mijn bijzondere belangstelling 
uit naar de zogenaamde buitenbeentjes: die leerlingen, die om welke 
reden dan ook, een beetje buiten de boot dreigden te gaan vallen.  
Zij inspireerden mij zeer, het was voor mij een uitdaging om alles 
eruit te halen wat erin zat. Om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen heb ik gedurende al die jaren vele 
nascholingscursussen gevolgd. 
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Peter van de Moesdijk 
(vervolg) 

 
               In 1987 ben ik benoemd tot adjunct directeur, waarbij de 
interne begeleiding van leerlingen mijn belangrijkste taak was.  
Vanaf 1998 heb ik de groepstaken neergelegd en kon ik mij volledig 
toeleggen op een gecombineerde functie adjunct / intern begeleider. 
Door een optimale ondersteuning van leerkrachten in het begeleiden 
van leerlingen werd de kwaliteit van het onderwijs alleen maar hoger. 
Door problemen te analyseren werden knelpunten verbeterpunten en 
ontstond een positieve opwaartse beweging.  
Tot 1 september van dit jaar heb ik samen met mijn collega's met 
ontzettend veel plezier gewerkt. Nu ga ik genieten van mijn  
(pré-) pensioen en ik hoop nog regelmatig aanwezig te zijn om op  
de hoogte gebracht te worden van alle ontwikkelingen. 
Op vrijdag 18 september 2015 neem ik officieel afscheid en hoop dan 
veel (oud-) leerlingen, ouders, (oud-) collega’s, vrienden en bekenden 
persoonlijk de hand te mogen schudden. U bent van harte welkom! 
Basisschool St. Antonius Abt 15.30 u-18.30 u, Maasstraat 105 Acht 
We spreken elkaar. 
Peter van de Moesdijk (zie foto voorkant) 

Even voorstellen 
Geert van Stiphout 

 
Een aantal lezers heb ik zeker al de hand geschud bij de hoofdingang 
van basisschool St. Antonius Abt maar via deze weg wil ik me graag 
kort even voorstellen. 
Mijn naam is Geert van Stiphout en net voor de zomervakantie gestart 
als waarnemend directeur. Tijdens deze zomervakantie is er 
ontzettend hard gewerkt op school om met een fris gebouw en 
opgeknapte speelplaats het schooljaar te kunnen starten. Het team 
van basisschool St. Antonius Abt is oprecht trots op het resultaat. 
Samen met alle kinderen en ouders zijn we dan ook met veel 
enthousiasme en goede energie gestart.  
In de korte tijd dat ik hier werkzaam ben heb ik veel 
enthousiaste en betrokken leerkrachten, ouders, 
kinderen, medewerkers van Dikkie en Dik en inwoners 
van Acht gesproken. Erg mooi om te ervaren en een 
stimulans om met alle betrokkenen zorg te dragen voor 
kwalitatief goed onderwijs.  
We zien en spreken elkaar.  
Met vriendelijke groet, Geert van Stiphout  
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De Brabantse fietsenmaker 
 

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

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

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 

Wij heten u van harte welkom in onze schatkamer vol lekkernijen 

 IJSSALON 
 

 LUNCHROOM  
 

 VERJAARDAG, PARTIJTJE OF HIGH TEA  

 
 

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

LUNCHROOM - IJSSALON - CATERING - CHOCOLATERIE 

UW VERJAARDAG - PARTIJTJE - HIGH TEA 
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Van de Dorpsraad 
 
 
 

De afgelopen maanden is de Dorpsraad Acht weer druk bezig 
geweest met de laatste ontwikkelingen in ons mooie dorp.  
 
Rattenoverlast 
In de afgelopen zomer zijn er weer een aantal meldingen gedaan van 
rattenoverlast. Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen lezen, is de 
gemeente eerdere afspraken niet nagekomen. Zo zou het onderzoek 
naar de ratten in Acht in juni opgeleverd worden, maar is het eindelijk 
pas in augustus aan ons toegestuurd. Op dit moment zijn wij in 
gesprek met de gemeente om de resultaten hiervan te bespreken. 
Onverlet staat dat wij van mening zijn dat de gemeente meer 
verantwoordelijkheid dient te nemen en Acht leefbaar dient te houden. 
In de volgende bijeenkomst zal het rapport aan u toegelicht worden.  
 
Alcoholverbod 
Waarschijnlijk heeft u ook de alcoholverbodsborden gezien bij de 
Kiosk. Al enkele jaren is daar een alcoholverbod, maar er hingen nooit 
borden die dat zichtbaar maakten. De Dorpsraad Acht heeft er nu voor 
gezorgd dat deze toch geplaatst zijn door de gemeente. Naast de 
Kiosk, zijn er ook verbodsborden bij de groenstroken van 
Merwedeveld en het Emilie Wertheimplein. 
 
Buslijn 8 
Even leek het er op dat ‘buslijn 8 naar Acht’ zou verdwijnen, omdat de 
provincie dit in plannen voor een nieuwe aanbesteding had 
voorgesteld. Hierdoor zouden enkele bushaltes in het dorp vervallen. 
Na bezwaar van de Dorpsraad heeft de provincie besloten lijn 8 te 
behouden en de bus zelfs frequenter te laten rijden. Het enige nadeel 
is wel dat er geen bus meer naar het industrieterrein Kapelbeemd zal 
gaan. Wij zullen er nu alles aan doen om dit tegen te houden zodat 
het autoverkeer in het dorp niet zal toenemen.  
 
Winkel op Acht 
De adviesgroep van de winkelvoorziening is nog volop bezig met de 
gesprekken met diverse ondernemers en de gemeente om te kijken of 
het mogelijk is om een supermarkt te vestigen in het dorp. 
Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk en komen concrete 
ideeën op tafel te liggen. Als Dorpsraad wachten wij het uiteindelijke 
advies van deze commissie af en gaan we kijken wat de eventuele 
vervolgstappen zijn.  
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Dorpsraad 
(vervolg) 

 
 

Kortom, de Dorpsraad Acht heeft zich ook in de zomer weer voor 
100% ingezet om de leefbaarheid, de welvaart en het welzijn in Acht 
op een hoog niveau te houden. Daar hebben wij natuurlijk wel steun 
voor nodig. We zouden het enorm fijn vinden als u op  
 
maandag 5 oktober vanaf 20:00 uur  
 
weer bij onze Dorpsraadvergadering aanwezig bent. Mocht u de 
Dorpsraad financieel willen steunen, dan kunt u voor een tientje per 
jaar al lid worden bij de Vereniging Achtse Belangen.  
U kunt hiervoor naar onze website gaan. 
 
Mochten er vragen, opmerkingen of klachten zijn, dan kunt u ons altijd 
benaderen via info@dorpsraadacht.nl of www.dorpsraadacht.nl. 
 
De Dorpsraad Acht  

Achtse Vrouwen Vereniging 
 

Dames op Acht hebben jullie zin om een keer in de maand op een 
dinsdagavond in het dorpshuis met een 50 tal gezellige vrouwen bij 
elkaar te komen om van een leuke avond te genieten? 
 

Ons Najaarsprogramma ziet er als volgt uit: 
15 september  Openingsavond naseizoen en daarna gezellig  

 spelletjes onder het genot van een hapje en een  
 drankje. 

20 oktober Thema avond: Ons brein in beweging. 
17 november Op verzoek weer een keertje kienen tegen betaling.  

 € 1,50 per plankje. Er zijn mooie prijzen te winnen!! 
15 december  Kerstviering met een muzikaal optreden. 

 
Kom gerust een keer kijken op een van deze avonden. 
Wij zijn blij met nieuwe leden, dus aarzel niet en kom bij onze 
Vrouwen Vereniging, Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Betsie Swinkels, Piet Haagenlaan 4 op Acht.  
Telefoonnummer: 06-13 11 05 11 

mailto:info@dorpsraadacht.nl
http://www.dorpsraadacht.nl
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Kerknieuws 
 
 
 
 
 Het Kerkhof op Acht 
 Het kerkhof bestaat al vanaf de 19e eeuw volgens 

betrouwbare bron (F.v.L.). De parochie bestaat vanaf 1859 (en de 
kerk vanaf 1885). Gemakshalve kunnen we er vanuit gaande dat het 
kerkhof al bestaat vanaf 1885. 
 
In de loop der tijd is er natuurlijk het een en ander veranderd. Nu is 
het weer zover, er is een gedeelte betonschutting achter de 
Calvarieberg vervangen door een stenen muur. 
 
Tegen de bestaande muur aan de lange zijde links als je het kerkhof 
opkomt, zijn steunberen gemetseld. Dit was nodig omdat de deze 
muur na de aanleg van de weg daar achter instabiel bleek te zijn 
geworden. 
De Engel bij de kindergraven ondergaat op dit moment een 
opknapbeurt en zal binnen enkele weken na het schrijven van dit stuk 
teruggeplaatst worden. 
 
De oude toegangspoort van het kerkhof heeft een nieuwe 
bestemming gekregen (wie wat bewaart heeft wat), deze is geplaatst 
als toegangspoort vanuit het kerkhof naar de Hof van Acht. 
 
Ondertussen zijn er enkele oude historisch-culturele en waardevolle 
zerken herplaatst als herinnering. Deze staan tussen de Calvarieberg 
en de poort naar de Hof van Acht. 
 
Ook hebben wij een grafveld geschikt gemaakt om te begraven 
zonder steen. Dat wil zeggen; op het graf komt alleen gras, achter het 
graf staat een paaltje waarop alleen de naam, de geboorte- en 
overlijdensdatum vermeld staat. 
Het doel hiervan is dat mensen zonder kinderen of mensen die hun 
kinderen niet willen belasten met onderhoud toch begraven kunnen 
worden zonder vooraf de zorg van “wie houdt mijn graf bij”. 
 
Wij zijn altijd in voor vragen en of opmerkingen die verbetering 
kunnen geven. 
 
Frans van Hapert coördinator kerkhoven parochie St. Petrus-Stoel 
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Nieuws van de Achtse Revue 
Jubileumuitvoering: Herman wordt 100 

 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
We zijn al enige tijd druk aan het repeteren voor de uitvoeringen in 
november. Ook op de drie locaties waar we naast de slotscène in het 
Dorpshuis een scene ten tonele brengen. Dit leidt soms tot hilarische 
situaties wanneer wij aan het repeteren zijn tussen wachtende cliënten 
van de fysiotherapie. 
 
Aan de conditie van onze spelers wordt ook hard gewerkt omdat we 
de drie locatie-scenes 3 x per avond opvoeren naast het gezamenlijke 
slotstuk. In 1 weekend staan onze spelers dus zo'n 12 x vol energie 
op de planken! 
 
De personages zorgen voor voldoende komische momenten. Door 
herkenbaarheid en het "ohhh dat kan toch niet" gehalte. Kortom ons 
stuk ‘Herman wordt 100’ wordt een jubileumuitvoering die u niet mag 
missen. 
De data en de tijden van de voorstellingen zijn: 

 Zaterdag   21 november 19.45 uur (première) 

 Zondag  22 november 13.45 uur 

 Woensdag 25 november 19.45 uur 

 Vrijdag 27 november 19.45 uur 

 Zaterdag  28 november 19.45 uur 

 Zondag  29 november 13.45 uur 

 

De sponsoravonden op 21 en 27 
november lopen al aardig vol. Indien u 
hier interesse in heeft kunt u een mail 
sturen aan achtserevue@gmail.com of 
Suzanne Bekkers - van Vroenhoven,  
Jos van Gennip of Toon van der Schoot 
aanspreken in het dorp. 
 
Meer informatie 

Kijk op www.achtserevue.nl voor meer 

informatie en kaartverkoop. 
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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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Sinterklaas komt ook dit jaar weer  
naar ACHT! 

 

Ja beste kinderen, ouders en grootouders, op zondag 15 november is 
het weer zover, dan komt Sint weer naar Acht.  
Zoals altijd zal de Achtse Sinterklaasvereniging de intocht weer 
begeleiden. Sint wordt rond 14.00 uur verwacht bij het Shell 
benzinestation aan de Anthony Fokkerweg. Daar zal hij worden 
opgewacht door de vele Achtse kinderen met ouders en grootouders.  
Natuurlijk zijn er ook voldoende zwarte pieten bij die de kinderen  
volop van snoepgoed zullen voorzien.  
 
De route door Acht 
De Sint legt de tocht door Acht af op zijn trouwe schimmel “Americo”. 
Van de Anthony Fokkerweg gaat hij via de 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoniushuis 
Hierna gaat Sint naar het Antoniushuis. Daar zal hij alle bejaarden in 
de grote zaal een handje geven om zich daarna terug te trekken op 
zijn eigen kamer die hij elk jaar weer in het Antoniushuis heeft.  
 
Afscheid 6 december 
Dan neemt Sint afscheid op de vaste standplaatsen en deelt hij 
snoepzakken uit. De tijden staan op de “snoepzakbonnen” en op 
www.Acht.nl. 
Ook mogen de kinderen die dat graag willen bij hem op het paard 
komen zitten. 
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Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar ACHT! 
(vervolg) 
 
Collecte 
De Sinterklaasvereniging wil er alle ouders en grootouders weer op 
wijzen dat de leden van onze vereniging in de week na 15 november 
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 alle Achtse kinderen. 
 
Al 93 jaar 
Intussen doen we dat nu al 93 jaar en daar zijn wij best trots op! En u 
zult begrijpen dat onze vereniging nu al rekening moet gaan houden 
(extra reserveren) om het 100 jarig bestaan van onze vereniging 
samen met alle kinderen in Acht op gepaste wijze te kunnen gaan 
vieren. 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 financiële steun! Reeds op voorhand weer 
onze dank voor uw steun. 

Kerstmarkt op Acht 
 
 
Voor de 5de keer gaat de kerstmarkt op Acht georganiseerd worden. 
Dit jaar is het de laatste zondag voor de Kerst op: 
 
 

Zondag 20 december 
 
 
Wij gaan er weer een groot feest van maken voor jong en oud zodat 
wij allemaal in de kerstsfeer kunnen komen. 
Noteer deze datum alvast u bent van harte welkom op ons sfeervol 
plein rondom de kiosk. In de volgende “Kijk op Acht” meer. 
 
Voor informatie of een kraam huren kunt u terecht bij 
 
Betsie Swinkels tel. nummer 06-13 11 05 11  
e-mailadres: betsieswinkels@hotmail.com 
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Opening Spilcentrum Acht                                                                
Basisschool St. Antonius Abt en 

Kinderopvang  Dikkie & Dik  
vieren samen feest.  

 
 

 
Op woensdag 21 oktober vieren we feest en zal er een spetterende 
opening plaatsvinden.’s Morgens worden er voor alle kinderen van 
school, buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de 
peutergroep verschillende workshops georganiseerd door 
professionele begeleiders op het gebied van film, mime en theater. Na 
deze creatieve, feestelijke ochtend, om 12.30 uur verzamelen alle 
kinderen op het schoolplein bij de loopbrug. Daar zijn alle ouders, 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, inwoners van Acht en iedereen die verder 
geïnteresseerd is van harte welkom. Samen met alle kinderen en 
belangstellenden zal Spilcentrum Acht geopend worden                      
op spectaculaire wijze.  
Van 17.00 – 19.00 uur zijn genodigden welkom tijdens de receptie.  
De opening zal nog eens officieel herhaald worden om 17.30 uur.  
Wij vinden het een eer dat wethouder mw. Jannie Visscher samen 
met de voorzitter van de dorpsraad dhr. Remco van Dooren het 
prachtige Spilcentrum willen openen.  
 
Het thema van deze feestelijke dag is OPEN.  
 
De medewerkers van Basisschool St. Antonius Abt en van 
Kinderopvang Dikkie & Dik vinden het erg belangrijk dat de we een 
OPEN uitstraling hebben en houden in het mooie dorp Acht. De 
deuren zijn OPEN, iedereen is van harte welkom. We willen een 
goede samenwerking nastreven met alle verenigingen, bedrijven en 
inwoners van Acht, samenwerken en communiceren in een OPEN 
sfeer. We willen tegemoetkomen aan de wensen en behoeftes van  
de kinderen en ouders in Acht, doelstellingen en mogelijkheden zijn 
OPEN. Er zijn ruime OPENingstijden om een passend aanbod te 
bieden. In alle OPENheid wil Spilcentrum Acht een meerwaarde voor 
iedereen zijn.  
 
We hopen u allen te verwelkomen op 21 oktober.  
 
Met vriendelijke groet, namens het team van Spilcentrum Acht, Geert 
van Stiphout (waarnemend directeur basisschool St. Antonius Abt)  
Ingrid Sanders-Teunissen (directeur Kinderopvang Dikkie & Dik) 
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Hoogspanningsleiding ondergronds? 
 
Wordt de hoogspanningsleiding (H.L). onder de grond verkaveld, 
zoals door het Rijk is besloten? Als voormalig bewoner en eigenaar 
van het pand Jan Gielenlaan 34 ben ik enkele jaren actief om dit te 
bereiken.  
Hierover heb ik contacten met diverse instanties, de Dorpsraad Acht 
en de politiek. De Dorpsraad Acht zal in haar flyer en in de openbare 
vergadering aandacht hieraan besteden. De bewoners in de nabijheid 
van de H.L. wil ik via dit dorpsblad “Kijk op Acht” op de hoogte 
brengen van de huidige stand van zaken.  
 
In een brief van mei 2005 van Staatssecretaris van Geel van R.O.V 
aan alle gemeente en provincies in Nederland geschreven, geen 
bestemmingsplannen te ontwikkelen in de nabijheid van H.L. en het 
z.g.n. voorzorgbeginsel te hanteren. Dit wil zeggen geen situaties te  
creëren waar een straling van meer dan 0,4 microtesla voorkomt.  
De vorige minister van E.Z. en netwerkbeheerder Tennet hebben een 
meerjarig plan ontwikkeld om, huizen onder de H.L. uit te kopen en 
H.L. in de bebouwde kom van 110 en 150 KV van meer dan 1 
kilometer lengte te verkavelen. De H.L. in Acht komt hiervoor in 
aanmerking. Tevens hebben zij besloten alle kosten door te 
berekenen in het vaste tarief voor electra. De huidige minister van 
E.Z. heeft 03 juni 2011 besloten dat het Rijk 75% betaalt en dat de 
gemeente 25% moet betalen.  
 
De gemeente Eindhoven vindt deze regeling niet eerlijk. Zij hebben op 
18 februari 2014 een brief aan de gemeenteraad van Eindhoven 
geschreven geen gebruik te maken van de Rijksregeling. De 
gemeente Eindhoven heeft meerdere H.L. die door de bebouwde kom 
lopen. De verkaveling kost 20 miljoen, waarvan de gemeente  
5 miljoen moet betalen. Meerdere gemeenten in Nederland hebben  
de verkaveling reeds uitgevoerd of zijn met de voorbereiding hiervoor 
bezig.  
De bewoners van de zakelijke rechtstrook (2 maal 45 meter van de 
H.L.) van de vierde fase Acht Zuid hebben op 09 december 2013 een 
brief aan de gemeente Eindhoven gestuurd en gevraagd om 
planschade en verkaveling onder de grond. Tot op heden hebben zij 
van de gemeente geen antwoord ontvangen.  
De minister van E.Z. heeft in mei van dit jaar een voorstel naar de 
Tweede Kamer gestuurd om via een wetswijziging de kosten te 
mogen doorberekenen in het vaste tarief electra. Uitgaande van 75% 
Rijk en 25% gemeenten. Diverse malen is behandeling uitgesteld en 
wordt nu na het zomerreces behandeld.  
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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
5

 
 

Hoogspanningsleiding ondergronds? 
(vervolg) 

 
Op 3 april 2015 heb ik een brief gestuurd aan alle politieke partijen in 
de Tweede Kamer om er op toe zien dat de kosten van het H.L. 
project eerlijk verdeeld worden Enkele partijen hebben laten weten dat 
ze hun woordvoerders hebben geïnformeerd. 
Wat zijn de problemen van H.L. in een woongebied? 

1. Het is schadelijk voor de volksgezondheid. Op internet zijn 
genoeg artikelen te vinden waarin dit wordt aangegeven. 
Kinderleukemie en Alzheimer worden in deze genoemd 
De minister heeft de onderzoeken niet afgewacht en heeft 
besloten een half miljard uit te trekken voor uitkoop en 
verkaveling en de burgers tegemoet te komen, zoals hij het 
noemt. De kosten van uitkoop doorberekenen en de verkaveling 
voor 75% kost 3,50 per aansluiting. Volledige doorberekening 
kost 46 cent extra. 

2. De bewoners krijgen de huizen niet verkocht. En als het lukt 
voor een veel lagere prijs. De economische waardedaling is 
enorm. Door de aandacht in de media wordt het wonen in de 
omgeving van de H.L. als bezwaarlijk ervaren. 

3. De kwaliteit van de wijk gaat door de aanwezigheid van de H.L. 
erop achteruit. 
In het uitbreidingsplan vierde fase Acht-Zuid zou met de huidige 
voorschriften ten zuiden van de Cor Gehreslaan nagenoeg 
geen huizen bebouwd of H.L. aangelegd mogen worden. De 
afstand tot de H.L. moet 150 meter bedragen.  
Zie artikel 05 juli 2015 over stralingspreventie. 

 
Tegen de politiek zou ik willen zeggen, besteed winsten aan het 
oplossen van problemen die het veroorzaakt hebben en waar het 
vandaan komt. Door de verkoop van Essent aan RWE is 14 miljard 
ontvangen dat nu aan andere doelen besteed wordt.  
Er is slechts 3% hiervan nodig om alle plannen in Nederland te 
realiseren. Als de minister besluit dat de gemeenten 25% moeten 
betalen en de gemeente Eindhoven bij haar besluit blijft dan blijven de 
masten staan en de kabels hangen. Er zijn bewoners in de vierde  
fase Acht-Zuid in de zakelijke rechtsstrook en in de buurt die willen 
meebetalen. 
 
“Kijk op Acht” ben ik dankbaar dat ik hen via genoemd blad heb 
kunnen informeren. 
Harry Willems, telefoon: 06 - 21 52 54 65 
e-mail: harrywillems5@gmail.com 
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Omdat het ophalen van de  
groene en grijze kliko’s niet meer in 
heel Acht op dezelfde dag plaats-
vindt, verwijzen wij u voor de juiste 
data naar:  
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
September 
 18 Uitgave Kijk op Acht 

20 Concert dorpshuis 
26 Dorpskwis  

 
Oktober 
 3 Open dag Scouting  
   Dr. Albert Schweitzer  
 5 Dorpsraadvergadering 

 6 Kienavond Zonnebloem in 
  Antonius 
 10  Plukdag Boomgaard Acht 
 17 Uitslag Dorpskwis 
 21 Open dag Spilcentrum 
  Acht 
 30, 31 Sweet Halloween  

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 1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
  
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 12 november voor 18.00 uur  
Kijk op Acht verschijnt weer op 27 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 NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

 
 
 
 
 
 
 
November  

   
 3 Kienavond Zonnebloem 
  in Antonius 
 11  Lampionnenoptcht 
 12 Sluitingsdatum kopij 
  Kijk op Acht 
 15  Intocht Sinterklaas 

 21, 22, 25 Achtse Revue 
 27  Uitgave Kijk op Acht 
 27, 28, 29  Achtse Revue  
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