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Van de Redactie 
“Alles onder voorbehoud” 

 
Vanwege ons 10 jarig jubileum en om u i.v.m. ‘de Corona’ van een 
extra bloemetje te voorzien, heeft deze uitgave een kleurenkaft. Maar 
beste Achtenaren, verder is de inhoud van dit dorpsblad door ‘de 
Corona’ helaas onder voorbehoud. Ook treft u dit keer veel minder 
aankondigingen aan dan u gewend bent. Bijna alle clubs en 
verenigingen hebben namelijk besloten om hun activiteiten voorlopig 
af te gelasten. Heel vervelend voor hen en ook voor u; stilzitten zit 
immers niet zo in onze dorpsaard….  

 

Even er op uit… 
Op de voorbije verplichte thuiswerk- en ophokdagen zagen wij u 
meermalen door het dorp wandelen. In het belang van ieders 
gezondheid natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Onderweg 
zagen we u een praatje maken met dorpsgenoten. Allemaal merken 
we nu dat ‘het sociale’ ook in onze dorpsaard zit.  

 

Hulp geboden, helpers gevraagd  
Burenhulp is extra nodig in deze tijd. Fijn wanneer u dat doet! 
Kracht op Acht en ZorgSaam op Acht helpen zo nodig bij het 
koppelen van vraag en aanbod. Wilt u hulp bieden of heeft u iets 
nodig, mail of bel dan naar:  

 krachtopacht@outlook.com (kan ook via Facebook) 
 zorgsaamopacht@gmail.com of 06 - 57 98 92 26 

WIJeindhoven, als er geen spreekuur is: (040) 238 89 98 

 

Gesloten, activiteiten afgelast  
Voor zover bekend zijn o.a. gesloten: het Antonius (ook voor 
verenigingen zoals de Bridge club), het Dorpshuis en Voetbal 
Vereniging Acht. Afgelast zijn o.a. alle kinderactiviteiten van SJB, het 
Oranje Jeu de Boules toernooi en alle workshops van 
Bloemenmaatje. Ook de activiteiten die in dit Dorpsblad 
aangekondigd worden kunnen natuurlijk alsnog afgelast worden als 
‘de Corona’ dat nodig maakt.  
Omdat we niet weten wat de naaste toekomst brengt besloot uw 
redactie om op de leeggemaakte pagina’s dit keer iets heel anders te 
plaatsen: een vervolgverhaal! Lang geleden geschreven door 
Achtenaar Piet Raats. Vol humor schrijft hij hoe het leven toen was. 
We wensen u veel leesplezier met zijn verhalen en vooral een zo 
gezond mogelijk voorjaar.  
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u tot 26 mei, 18.00 uur mailen 
aan: redactie@kijkopacht.nl  
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Berichten van de Dorpsraad 
 

 
 
 

Dodenherdenking 4 mei 
Ook dit jaar is er op 4 mei weer een herdenking bij het monument  
aan de Verzetsheldenlaan. De herdenking begint om 18:30 uur,  
dus vragen we de bezoekers te verzamelen vanaf 18:15 uur. 
De volledige agenda zal bijtijds gepubliceerd worden op  
Acht Digitaal: www.acht.nl 
We hopen weer op een grote opkomst. 
 
21 april openbare Dorpsraadsvergadering 
In deze vergadering zal de dorpsraad iedereen weer bijpraten over 
wat er allemaal speelt op Acht. 
Voorlopige punten die aan de orde komen: de containers op de hoek 
Rijnstraat/Lekstraat, de plannen voor de HOV lijn richting vliegveld, 
een Achtse kalender, informatie over 'onze buren' de Woenselse 
Poort en Eindje Om - Acht. 
Ook hiervoor zal de agenda van te voren gepubliceerd worden op 
Acht Digitaal. 
 
Eerste inloopmiddag 22 april (Dorpshuis) 
Eén van de dingen die men mist op Acht, is een plek waar de mensen 
naartoe kunnen voor een praatje, kopje koffie, een spelletje of om 
geholpen te worden met een klein probleempje. Oftewel: open inloop 
uren.  
Als Dorpsraad proberen we regelmatige een inloopochtend,  
-middag of -avond van de grond te krijgen.  
We beginnen hiermee op woensdagmiddag 22 april van 14.00 tot 
16.00 uur in het Dorpshuis.  
 
Een praatje en … 
Wat er te doen is tijdens deze inloopmiddag is grotendeels aan de 
bezoekers. In ieder geval een praatje maken onder het genot van een 
kopje koffie. We gaan ook proberen iets van een repair-café te 
regelen. 
Het belangrijkste is dat er mensen komen, dus loop binnen op 22 april 
en stimuleer ook anderen om te komen. 
 
Meer informatie: www.acht.nl 
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Dorpshuis Acht 
 
 
 

Van wie zijn deze spullen? 
Tijdens de activiteiten gehouden in het Dorpshuis de afgelopen 
maand(en) zijn onderstaande spullen achtergebleven. 
Als u een of meer artikelen herkent, kunt u deze ophalen in het 
Dorpshuis tijdens activiteiten. Neem anders even contact op met  
Peer van Dijk, tel. 06 - 48 60 77 08 
 

 roze diadeem  
 plastic antiek pistool 
 sweater “Acht” maat M 

 
Corona: Dorpshuis gesloten 
Vanwege landelijke regelgeving inzake het Coronavirus is 
Het Dorpshuis gesloten voor alle activiteiten. 
De sluiting is per direct en duurt vooralsnog tot zeker 6 april 
aanstaande. 
Bestuur Stichting Dorpshuis Acht 

 fietssleutel 
 hoofdtelefoon 
 5-tal paraplu’s 

Oranje Jeu de Boules festijn Acht   
 
 
 

Koningsdag maandag 27 april  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

Wij hebben besloten ons jaarlijks Jeu de Boules festijn op 
Koningsdag 27 april a.s. niet door te laten gaan. 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Open dag Hoogstamboomgaard Acht  
 
De bloesemtijd van ons fruit komt er weer aan. En ook dit jaar hoef je 
daarvoor niet naar de Betuwe want je kunt ook gewoon genieten in 
onze Monumentale Hoogstamboomgaard in Acht. 
De poort van de boomgaard is bij de kruising Gebroeders Ganslaan 
en Jo Goudkuillaan (vlakbij de Boschdijk). 
Open dag: zaterdag 11 en 18 april, 10.30 – 12.30 uur 
 
Veel te zien! 
De boomgaard is aangeplant rond 1900. U kunt er zien:  

 35 historische, oude hoogstam appel- en perenbomen uit 
begin 1900; 

 350 fruitbomen en struiken, met 20 verschillende fruitsoorten 
en totaal 200 fruitrassen (dus velerlei bloesems); 

 deskundig gesnoeide hoog/laagstam bomen en struiken: 
appel, peren, kersen, pruimen, moerbei, krieken, kweepeer, 
hazelnoten, walnoten, perzik, merkaton, nectarine en mispel; 

 twee appelbomen met daarop elk 3 rassen zijn geënt; 
 een oude perenboom met 2 rassen; 
 120 zelf geënte appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen, in 

laagstam-, halfstam- en hoogstamformaat (80 stuks zijn al 
aangeplant in de boomgaard);  

 een tuin voor ‘klein fruit’ met druiven, vijg, framboos, 
kruisbes, rode, zwarte, blauwe, witte en Japanse wijnbes; 

 vele vogels die nestelen in broedkasten en in holle takken; 
 konijnen en ander klein wild en regelmatig ook vossen; 
 steenuil, vleermuis, mezen, valk en boomkruiper 

broedkasten; 
 honing bijenkasten en insecten hotels; 
 600 m2 bloemstroken ter verhoging van de biodiversiteit; 
 bloempotten met stro voor oorwormen (luizenbestrijding!);  
 de 600 meter lange beukenhaag en verbeterde 

meidoornhaag  
 Hopelijk krijgen we weer een royale oogst voor de plukdagen 

en het fruitsap voor de voedselbank Eindhoven. 
 

Aanmelden 
Laat even horen of je op zaterdag 11 of 18 april van 10.30 tot 12.30 
uur komt. Breng gerust je kinderen, familie, vrienden, kennissen en 
andere natuurliefhebbers mee. Entree is gratis. 
 
Meer informatie: Beheerder Hans Wijnen, Stichting Hoogstam 
Boomgaard Acht, e mail: hans.wijnen10@outlook.com 
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Tekenles: beginners en gevorderden. 
 
Goede begeleiding, kleine groepjes. 
 
10 lessen voor 120 Euro, inclusief materiaal/koffie. 
Gratis proefles. 
 
Neem Contact op! 
Telefoon: 040 - 242 05 97 / 06 45 31 06 23 
E-mail: mthkos@gmail.com 
 
www.puko.nl/marieke/ 
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Stichting Hart voor Acht zoekt  
een nieuwe secretaris en penningmeester 

 
 

Onze huidige secretaris en penningmeester gaan ons namelijk 
verlaten.  
Ben jij degene die zijn/haar hart gaat inzetten voor een levendige 
stichting per 1 september 2020?  
 
Taakomschrijving secretaris 

 4 keer per jaar vergaderen en de vergaderingen notuleren; 
 Organiseren van nieuwe cursussen en herhalingsavonden in 

samenwerking met het bestuur/opleidster; 
 Bijhouden van het ledenbestand; 
 Mailberichten verzorgen; 
 Contact houden met de overige bestuursleden. 
 

Taakomschrijving penningmeester 
 Boekhouding (ongeveer 280 mutaties per jaar); 
 Afsluiten van het boekjaar; 
 “Vrienden van” aanschrijven; 
 4 keer per jaar vergaderen. 

 
De administratie wordt gedaan met een boekhoudprogramma. 
 
Wij zoeken twee vrouwen of mannen voor deze mooie functies. 
 
 
Interesse of meer informatie 
U kunt uw interesse kenbaar maken via onze mail of per telefoon.  
 
Liever eerst meer informatie? Geen probleem.  
 
Uw vragen worden graag beantwoord. 
U kunt contact opnemen met Bestuur Stichting Hart voor Acht,  
Erna Huisman 
Tel: 06-30 17 19 78 
E-mail: stichtinghartvooracht@gmail.nl 
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IVN wandelingen 2020  
in de Aanschotse beemden 

 
 

Vroege bloeiers en vogelzang 
Natuurlijk organiseren wij, natuurgidsen van IVN Veldhoven 
Eindhoven Vessem, ook dit jaar weer wandelingen in de Aanschotse 
beemden. Wij doen dit nu alweer voor het derde jaar en tot nu toe zijn 
de reacties positief geweest.  
We hebben er dus weer zin in en nodigen u hierbij van harte uit om 
met ons mee te lopen. 
 
Data 2020  
Dit jaar gaan we drie keer wandelen in het (vroegere) Achtse 
buitengebied, en wel op de zondagmorgen op 26 april, 28 juni en  
4 oktober. 
 
Voorjaar! 
De wandeling van 26 april heeft als thema ‘Vroege bloeiers en 
vogelzang’ oftewel: het voorjaar ! Een mooie tijd van het jaar waarin 
het groen zich in zijn mooiste tinten laat zien en veel dieren, vooral 
ook de vogels, bijzonder actief zijn. 
 
Tijd en startpunt 
De wandelingen beginnen steeds om 10.00 uur en duren maximaal 2  
uur. Startpunt: einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan.  
Aanmelden is niet nodig.  
 
Wij hopen u dit jaar weer veel moois te kunnen laten zien en horen. 
Addy van Dijk, Femke Soontiëns, Adrie Jüngst en Jos de Bruijn, 
natuurgidsen van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. 
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Pastoor zoekt handige Harrie! 
 
 
 
 
Voor onze kerk zijn we op zoek naar een gebouwenbeheerder.  
Dit is iemand die het aanspreekpunt/de coördinator is voor de 
vrijwilligers die de kleinere klussen klaren.  
Daarnaast is de gebouwenbeheerder ook de actieve schakel tussen 
de aannemers voor grotere klussen en restauraties, en het bestuurslid 
met de portefeuille gebouwen. Denk daarbij aan regulier onderhoud, 
kwaliteit en veiligheid. 
 
Het takenpakket: 

 Nieuwe werkzaamheden signaleren en wegen op urgentie.  
Dit op basis van het rapport van de monumentenwacht 

 Het totaaloverzicht van de uit te voeren werkzaamheden 
bijhouden. 

 Goede communicatie met de vrijwilligers en de onderaannemers 
onderhouden. 

 Zorgen dat externe onderaannemers bij de werkplek kunnen 
komen (bijv. zorgen voor een sleutel). 

 Het registreren van de oplevering van werkzaamheden door 
externe aannemers, teneinde de factuur mede te kunnen 
controleren. 

 Het aanreiken van bouwstenen voor aangiftes bij de politie 
(i.o.m. het Parochiebureau) in geval van vandalisme, vernieling 
of diefstal. 

 Het communiceren met het bestuurslid gebouwen over: 
○ Het aanvragen van offertes 
○ Het in overleg afwegen van offertes 
○ Het geven van een akkoord voor betalingen 

 
Deze functie wordt (evenals zo vele taken binnen de parochie) 
uitgevoerd als vrijwilliger. 
 
Interesse? 
Hebt u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? We 
horen het graag via e-mail: parochiebureau@petrus-ehv.nl of 
Tel: 040 - 269 75 60 
 
Pastoor J. Goris  
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Vrienden van de Dierenweide Acht 
 
 
 
Voorjaar 
Dan wordt het toch echt beter weer!!! Januari was de natste januari 
sinds tijden en februari deed er nauwelijks voor onder. De 
dierenweide was regelmatig een grote modderpoel. Er waren zelfs 
ochtenden dat het echt helemaal blank stond; we hebben ons zelfs 
afgevraagd of we de geiten niet op zwemles moesten doen?! Maar 
gelukkig komt aan deze natte periode ook weer een einde. We hopen 
dat het gras zich snel zal herstellen. 
 
Speel- en knabbelboom 
Misschien is het u opgevallen dat er sinds een aantal weken een 
boom in de dierenweide ligt? Ja?.. dan heeft u vast ook gezien dat de 
geiten als echte alpinisten hun weg vinden op de stam en de grote 
zijtakken van de boom. Ze vinden het ook heerlijk om de schors van 
de boom te knabbelen. 
We hebben deze boom gekregen van de kerk van Acht. Het was een 
van de bomen die in de Hof van Acht omgewaaid is bij een van de 
laatste stormen. Met de hulp van firma Jan de Koning en de 
inspanningen van de firma Heezen heeft de boom in de dierenweide 
een mooi nieuw plaatsje gekregen. 
 
Openingstijden i.v.m. Corona 
Normaal zijn we de eerste zaterdag van maart open maar helaas is 
de dierenweide tot 7 april nog gesloten i.v.m. het coronavirus. Kijk op 
ons aanplakbord in de wei wanneer we weer open gaan. 
We hebben inmiddels een vrijwilligersavond gehad en zijn nu aan het 
inventariseren of het mogelijk is om ook zondagmiddag open te 
kunnen zijn. We houden u uiteraard op de hoogte. 
 
Activiteiten 
Op zondag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur hebben we weer onze 
adoptiedag. Hierbij mogen de dierenvrienden tussen de door hun 
geadopteerde dieren verblijven. We hopen dan natuurlijk op een 
stralend zonnige dag. En 13 juni is het dan weer open dag in de 
dierenweide, maar daarover in een volgende Kijk op Acht meer. 
 
Collectanten gezocht 
We zijn op zoek naar mensen die eind mei met ons willen collecteren, 
waarbij de opbrengst 100% ten goede komt van de Dierenweide Acht. 
Aanmelden op dierenweideacht@gmail.com 
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
“Van de hak op de tak” 

 
Woord vooraf van de redactie 
Door het coronavirus gaan veel activiteiten in Acht niet door waardoor 
er minder kopij voor dit dorpsblad binnen kwam dan normaal. Daarom 
willen we u dit keer laten meegenieten van de verhalen van oud 
Achtenaar Piet Raats. Piet Raats woonde op Acht en schreef vroeger 
verhalen voor het “Op Achtje” onder het synoniem “oud Achtenaar.” 
Piet is allang overleden, maar zijn zoon Piet heeft de verhalen die zijn 
vader opschreef in een schriftje bewaard. Zoals hij zei: “met de hand 
op de bijbel heeft hij niets verzonnen en hij wilde ook niemand 
kwetsen.” 
Wij wensen u veel leesplezier met “Van de hak op de tak”. 
 
Van de hak op de tak  
Toen ik een dikke 60 jaar geleden hier op Acht verzeild raakte, dacht 
ik bij mezelf: Jonge waar ben je nu terecht gekomen. Acht was een 
dorpje met ± 1800 zielen en lag letterlijk tussen de bossen 
verscholen. Verder een smal straatje van kinderkopjes, en langs de 
weg overal sloten. Op de Boschdijk stonden toen maar 5 of 6 huizen. 
De woningbouw bestond toen ook nog niets dus U kunt begrijpen veel 
groen en veel water. 
Er zijn mensen, dat weet ik zeker, die dat Acht van vroeger best terug 
zouden willen hebben: het was toch ook een schattig dorpje. Wij 
hadden ook nog géén gas, géén licht en géén waterleiding. En zoals 
nu nog wel eens gezegd wordt: De helft van Acht zijn boeren, zo was 
het toen ook nog echt.  
Zijn we nu in deze moderne tijd beter af ?? Ik weet het niet. 
Elk dorp had (en heeft) zo toch wel zijn eigen dorpstypes. En mogelijk 
mede daardoor ook zijn eigen bekoring. Kijk, en naar die dorpstypes, 
daar wil ik naar toe. 
 
En als ik dan in mijn gedachten terug kijk, zie ik daar op die smalle 
weg met kinderkopjes, een paard en wagen met allerlei huishoudelijke 
artikelen erop. Dus een venter. Die man was altijd kalm en bedaard, 
en bleef nog al dikwijls bij zijn klanten een kopje koffie drinken. Och 
ja, vroeger hadden we tijd zat. Diezelfde man gaat nu nog de boer op, 
met een bestelwagentje; hij kan het niet laten. Ja, jullie hebben hem al 
herkend, Theo van Nistelroode (oprichter winkel-supermarkt Acht, 
red.) Die zou ook heel wat over Acht kunnen vertellen. Misschien dat 
hij dat nog wel eens doet?? Twee weten immers meer dan één.  
 

(Lees verder op pagina 27) 
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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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Interview met wijkagent R. Vinck 
 
De laatste tijd worden er in Kerkdorp Acht en in het 
verleden ook in andere wijken, opvallend meer 
auto’s opengebroken. Volgens wijkagent R. Vinck is 
het verstandig om in ieder geval de nodige 
maatregelen te nemen. “Vanzelfsprekend is de 
politie bezig met de zaak, maar we vragen u goed 
op te letten, zodat we samen zo snel mogelijk een 
eind maken aan deze toename.” 
 
Wat doet de politie? 
Autokraak of autodiefstal is voor de politie een 
moeilijk aan te pakken delict, weet wijkagent R. Vinck.  
”Het openbreken en stelen is een kwestie van minuten, terwijl de 
inbraak of diefstal vaak een paar uur later wordt ontdekt.  
Op autodieven rechercheren of ‘posten’, om ze op heterdaad te 
kunnen betrappen is een kostbare en tijdrovende zaak, waar je ook 
nogal wat geluk mee moet hebben. De politie probeert onder meer 
door technisch (sporen)onderzoek van de opengebroken auto’s  
de daders te achterhalen.”  
 
Preventietips diefstal auto  
Er zijn manieren om het inbrekers en dieven moeilijker te maken. 

 Zet de auto zo vaak mogelijk op een bewaakte parkeerplaats of 
op een goed verlichte plek. Parkeer de voorwielen altijd richting 
de trottoirbanden; 

 Maak er een gewoonte van om bij het verlaten van de auto het 
stuurwiel in het stuurslot te laten vallen. 

 Haal de radio (of het frontje van de radio) uit de auto. Verstop 
dat niet in de auto; 

 Haal altijd de sleutel uit het contact als u uit de auto stapt, ook al 
parkeert u maar heel even. Sluit uw auto altijd goed af. Laat 
geen reservesleutels achter in uw auto; 

 Laat uw spullen niet zichtbaar in de auto achter. Heeft u een 
stationcar, dek dan de laadruimte niet af; 

 Laat zien dat u niets waardevols in de auto heeft liggen. Zet het 
dashboardkastje open; 

 Het graveren van autoruiten met het kenteken werkt 
drempelverhogend. Gegraveerde ruiten zijn een extra handicap 
voor het verhandelen van de complete auto; 

 Gebruik een afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof te 
voorkomen; 

(Lees verder op pagina 23) 
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Interview met wijkagent R. Vinck 
(vervolg) 

 
 Laat een goedgekeurd alarmsysteem of een startonderbreker 

installeren; 
 Naast elektronische beveiligingsmiddelen zijn er ook 

mechanische middelen in de handel. Voorbeelden zijn 
handremsloten, stuur-pedaalsloten, wielklemmen, 
wielmoerbeveiliging (tegen diefstal van siervelgen);  

 Ga bij verkoop van uw auto altijd mee met de proefrit. Stap als 
eerste in en als laatste uit de auto tijdens de proefrit met een 
potentiële koper; 

 Geef uw auto bij verkoop pas af wanneer alle zaken zijn 
geregeld (betaald, kenteken overgeschreven, officieel 
vrijwaringsbewijs ontvangen). 

 
Laptops en navigatiesystemen 
“Laptops, TomTom’s en andere navigatiesystemen zijn erg gewild bij 
autokrakers. Laat deze niet in de auto achter. Als het écht niet anders 
kan, leg de laptop dan achter in de kofferbak”, adviseert wijkagent  
R. Vinck. “Om te voorkomen dat de laptop van buitenaf kan worden 
opgespoord, moet u de laptop altijd helemaal uitschakelen.” Haal het 
navigatiesysteem altijd uit de auto en zorg er dan voor dat de houder 
niet op de voorruit bevestigd blijft. Verwijder met een doekje even de 
afdruk van de zuignap op de voorruit en haal de voedingsdraad uit de 
sigarettenaansteker. Dit zijn allemaal aanwijzingen waar de autodief 
op let! En wie nog minder risico wil lopen, moet het dashboardkastje 
leegmaken en het klepje open laten. 
 
Aangifte doen is belangrijk! 
De politie heeft zo veel mogelijk informatie nodig om goed zicht te 
krijgen op de handelswijze, locaties en buit van de auto-inbrekers/
dieven. Wijkagent R. Vinck ”Daarom is iedere aangifte belangrijk. Dat 
kan tegenwoordig ook via internet, op www.politie.nl. Het verzoek is 
om in zo’n geval alles te vermelden. Geef dus niet alleen de laptop, de 
radio-cd-speler of het ontvreemde navigatiesysteem op, maar ook het 
zakje pepermunt of de zonnebril die is gestolen. Soms kan de politie 
dit aan een autokraak of autodiefstal linken bij een aangehouden 
verdachte.” 
 
Meer informatie 
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl 
(Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan de naam en 
foto van de wijkagent van uw wijk. 
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Met foodtruckfestival Amb8telijk Acht 
Weer bourgondisch en muzikaal genieten  
 
 
Met veel enthousiasme is het organisatieteam van Amb8telijk Acht 
bezig met de derde editie van het foodtruckfestival. “Het is wel 
spannend”, zegt Paddy Flanagan van Amb8telijk Acht. “wij houden 
alle ontwikkelingen en maatregelen in de gaten en weten nog niet hoe 
het gaat lopen, maar wij zijn nog steeds volop bezig om weer dé 
bourgondische en muzikale inhoud te geven aan een gezellig event. 
De voorbereidingen gaan door”.  
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Programma zaterdag 9 mei 
Amb8telijk Acht vindt dit jaar op zaterdag 9 mei plaats op dezelfde 
plek onder de bomen als de voorgaande twee jaren. “We hebben dit 
jaar weer een aantal nieuwkomers. Wij willen vertrouwd, maar ook 
verrassend blijven voor de bezoekers”, geeft Mirella Freriks aan.  
Zo komt er dit jaar voor het eerst een BBQ foodtruck. “Een 
uitgesproken wens van vele bezoekers”, lacht Mirella.  
Liefhebbers voor Thais kunnen ook hun hart op 9 mei ophalen.  
“Wij zijn bijzonder blij met deze foodtruck.”  
 
Ook foodchef Patrick Cuevas van Spado Food en pasta meister Casa 
Sabatelli zijn weer van de partij. “Wij zijn weer verheugd over hun 
deelname”, laat Freriks weten. Enkele andere foodtrucks die 9 mei 
aanwezig zullen zijn, serveren biologische friet, sushi, paella en koffie 
met lekkernijen. 
 
“Vorig jaar was Doron van de Platenparade en vinyl-dj een grote hit”, 
vertelt Shenna van der Steen. “Wij hebben hem dan ook voor dit jaar 
weer weten te strikken én hij speelt zelfs langer door!”  
Six in the Mix is de nieuwe coverband die op het foodtruckfestival live 
zal spelen. Aan de kinderen is ook gedacht. “Naast het springkussen 
is er dit jaar een heuse graffiti-workshop voor kinderen geregeld”, licht 
Sharon Renders enthousiast toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wij gaan ervoor om weer een dag te organiseren voor Acht dat voor 
veel gezelligheid, saamhorigheid en verhalen zorgt. En mooi weer 
uiteraard”, lacht Bob van den Hoogen. 
 

Zorg dus dat je erbij bent de 9e mei.  
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
‘Van de hak op de tak’ 

(vervolg) 
Stikdonker 
‘s Avonds en ‘s nachts was het altijd stikdonker, alleen bij de overweg 
brandde een lichtje. Dat lampje was bevestigd aan een grote, 
rechtopstaande spoorbiels. Bezijden de spoorlijn stond een klein 
seinhuisje, dat werd bediend door Nolleke Wouters.  
Hij had daar vlakbij een klein stukje land liggen waar hij altijd op aan 
het werken was. Af en toe keek hij dan op zijn horloge of er nog een 
trein moest komen, want dan moest hij de spoorbomen dichtdoen. 
Wie van de lezers Nolleke nog gekend hebben weten dat hij onder 
een hoek van 90 graden liep. Wat was dat manneke krom, 
meestentijds kwam hij te laat om de bomen dicht te doen.  
De machinist floot dan nog wel eens of hij wou zeggen ‘de volgende 
keer beter’... Zoiets kon vroeger, maar het zou nu lang niet mooi 
staan. 
 
Peerke Vloek 
Later werd de overweg bediend vanaf het stationnetje. En daar wilde 
ik in mijn gedachten naar toe. Neven dat stationnetje had je een klein 
apart hokje, waar Peerke Vloek voor de lampen moest zorgen.  
Peerke was een goei manneke, maar als hij kwaad werd dan begon 
hij zo te vloeken dat zelfs de duvel er geen brood van lustte. Ik heb 
zijn vader eens gesproken, en die zei mij toen dat toen Peerke pas  
4 jaar was en hij nog geen pap of mam kon zeggen, hij toch al als de 
beste kon vloeken. Je stond er toen al versteld van. Waar hij dat toch 
geleerd kon hebben, kon zelfs zijn vader niet begrijpen... 
Toen Peerke ongeveer 16 jaar was kreeg hij een baantje bij het 
station. Hij moest de lampen vullen en de reflectors prima schoon 
poetsen, dan gaven ze meer licht. 
Ik heb er eens naar mogen komen kijken. Hij deed dat schoonmaken, 
zo: Hij nam een soort puimsteen, en raspte die fijn en met dat poeder 
werd dan de lamp gepoetst. Dan blonken ze als een spiegel en 
hadden dus een mooie lichtweerkaatsing. ‘s Avonds om een half uur 
voor zonsondergang, zag je Peerke met die lampen dragen.  
Die kwamen dan in de signaalpalen te hangen. Het waren er altijd  
een stuk of vier. En één daarvan kwam aan de biels bij de overgang 
te hangen. 
 
Op een donkere avond liepen wij met drie vrienden te wandelen om 
eens te zien of wij geen kattenkwaad uit konden halen……. 
 

(Lees verder op pagina 38) 
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ZorgSaam op Acht 
 
”Buren helpen elkaar, dat is het idee achter ZorgSaam op Acht”,  
zegt Marlies Vriens, een van de initiatiefnemers. 
 
In 2015 heeft Marlies samen met een collega een presentatie hierover 
gegeven tijdens de Dorpsraadvergadering. Het project werd omarmd 
door de Dorpsraad en enkele enthousiaste Achtenaren.  
Samen hebben ze ZorgSaam op Acht opgezet en sindsdien is er al 
veel gebruik van gemaakt. 
 
Vraagbaak 
ZorgSaam op Acht is een vraagbaak voor hulp. Achtenaren kunnen 
bellen als er bijvoorbeeld een klusje gedaan moeten worden, vervoer 
nodig is, de hond naar buiten moet of gewoon als er behoefte is aan 
gezelschap. “Uit de enquête die in 2015 gehouden is, bleek dat er 
behoefte aan was en dat er voldoende Achtenaren waren die hier aan 
mee wilden werken.” 
 
Op de koffie 
Ook houdt ZorgSaam op Acht iedere donderdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur ‘koffieochtend’ in het Antonius. “Iedereen is welkom, kom 
gerust een keer kijken en een praatje maken. Het is voor alle 
leeftijden. Er ontstaan ook leuke initiatieven zoals samen een keer 
eten of op stap. Nieuwe ideeën zijn trouwens welkom.” 
 
Stokje overdragen 
“Ik word er altijd blij van als ik de 
mensen kan helpen, maar het is 
tijd om het stokje over te dragen.  
Mijn vraag aan de Achtenaren is 
dan ook: wie o wie wil het van mij 
overnemen, wie wil de coördinatie 
gaan doen? Vragen?  
Bel Marlies!”  
 
 
Wie wil helpen als coördinator of vrijwilliger kan mailen naar: 
zorgsaamopacht@gmail.com of bellen naar: 06 - 57 98 92 26 
 
Hulp vragen 
Ook vragen om hulp  
kunt u doorgeven aan:  
 zorgsaamopacht@gmail.com of 06 – 57 98 92 26 
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De Brabantse fietsenmaker 
 

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

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

Biarritzplein 36, Tel.:040-241 87 74 
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Nieuws Buurtpreventie Acht 
 
 
 
 

Mezenkasten tegen eikenprocessierups opgehangen 
In de laatste week van februari en de eerste week van maart hebben 
we in verschillende straten in Acht mezenkasten opgehangen.  
Een aantal kasten hebben we gekocht met de subsidie van Achtse 
Belangen en de andere hebben we zelf gemaakt.  
Enkele buurtpreventisten en bewoners zijn creatief met elkaar bezig 
geweest. Het materiaal hebben we gekocht van het geld dat diverse 
Achtenaren hebben geschonken. Daarvoor onze hartelijke dank. 
We hopen dat we op deze manier een bijdrage hebben kunnen 
leveren om op natuurlijke wijze de strijd tegen de eikenprocessierups 
aan te gaan. In het najaar gaan we de resultaten bespreken. 
 
Vakantieservice 
Nog steeds bieden we aan onze inwoners de gratis “vakantieservice” 
aan. Tijdens uw afwezigheid kan Buurtpreventie Acht een extra oogje 
in het zeil houden om de kans op inbraak te verkleinen, en u snel te 
waarschuwen als er toch iets aan de hand blijkt te zijn.  
We merken dat deze service toch een vertrouwder gevoel geeft  
omdat er regelmatig extra aandacht is voor uw verlaten woning. 
We bieden de vakantieservice het hele jaar aan.  
Wilt u hier gebruik van maken,stuur dan een mail naar ons met de 
data dat uw afwezig bent, en wie we moeten informeren als dat nodig 
is. 
 
Bereikbaarheid Buurtpreventie Acht 
We hebben een nieuw telefoonnummer! 
Het oude is vervallen.  
We zijn voortaan bereikbaar  
via 06 - 27 25 97 93. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Buurtpreventie Acht 
Bereikbaar via: 
buurtpreventieacht@gmail.com  
en 06 – 27 25 97 93 
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GGzE - Grote Beek 
 
 
 

Bevrijdingsexpositie verhalen herhalen 
 

"Dit zijn geen verhalen, dit is echt gebeurd.  
 Maar wie weet dat nu nog?” 

 
In deze expositie wordt aandacht besteed aan de bezetting, oorlog en 
het vieren van 75 jaar bevrijding door middel van vele verhalen, 
waaronder het verhaal van de Joodse cliënten die tijdens de oorlog 
opgenomen waren op De Grote Beek en vervolgens werden 
weggevoerd. Thema’s van toen die doorlopen naar het nu.  
Over onderdrukking en tolerantie, vrijheid en stigmatisering, 
vluchtelingen en naastenliefde. Dit zorgt voor verbinding, herkenning, 
erkenning en doorgeven aan nieuwe generaties.  
 
Waar en wanneer 
Tot en met vrijdag 5 juni 2020 is iedereen van harte welkom om 
tijdens een rondleiding de expositie te bezoeken in de Community Kas 
bij De Tuin, Dr. Poletlaan 69 
Landgoed De Grote Beek in Eindhoven 
(ingang bij de poort aan de Anthonie Fokkerlaan) 
 
Rondleidingen 
Je kunt de expositie alleen bezoeken door aan te sluiten bij een 
rondleiding op de volgende vaste momenten: 
 

 Woensdag om  09.30 uur;      
 Donderdag om  09.30 en 13.30 uur;  
 Vrijdag om   13.30 uur. 

 
Aanmelden is niet nodig 
 
 
Meer informatie 
Er worden gedurende de periode van de expositie meer activiteiten 
georganiseerd rondom 75 jaar bevrijding.  
Kijk voor het laatste nieuws en welke activiteiten wel of niet doorgaan 
i.v.m. de coronacrisis op ggze.nl/nieuws 
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Achtse Revue 
“Een rits te ver” 

 
 
Zoals u in de vorige “Kijk op Acht” al kon lezen bestaat  
de Achtse Revue dit jaar 35 jaar. We vieren dit met 2 uitvoeringen en 
een aantal activiteiten daaromheen.  
 
We trappen het jubileumjaar af met de 
première van “Een rits te ver” op vrijdag 
11 september in de ‘Hof van Acht’.  
Met deze openlucht uitvoering gaat een 
lang gekoesterde wens in vervulling 
namelijk spelen in de hof. “Een rits te 
ver” is de eerste comedy van Jon van 
Eerd in het nieuwe genre.  
 
Uitvoeringsdata “Een rits te ver” 
De uitvoeringen vinden plaats in de ‘Hof van Acht’ op:  

 11 september 19.30 uur 
 12 september 15.00 uur en 19.30 uur 
 13 september 15.00 uur 

 
 
Tentoonstelling “35 jaar Achtse revue” 
Op 12 en 13 september kunt u in het Dorpshuis de 
overzichtstentoonstelling “35 jaar Achtse Revue” bekijken.  
Lang voor het ontstaan van de Achtse revue was er al een 
toneelgezelschap in Acht. Ook dat willen wij laten zien tijdens de 
tentoonstelling. Mochten er mensen zijn die daarover informatie 
hebben of documentatie dan houden wij ons aanbevolen. 
 
Afsluiting jubileumjaar 
Op 18, 20, 21, en 22 november sluiten wij het jaar af met 2 eenakters 
in een avondvullend entertainment.  
Meer informatie hierover volgt later. 
 
Meer informatie 
Heeft u belangstelling voor onze vereniging houd onze website en 
facebook in de gaten: https://www.achtserevue.nl/  
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ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN 
 
  Een leven lang topkwaliteit in huis. 
 
 Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren 
 Hefschuifdeuren – tuindeuren 
 
 Ook uw adres voor veranda’s 
 
  OVERTUIG U ZELF IN ONZE SHOWROOM 
 
 
 Showroom open op: 
 
 Maandag – woensdag van 10.00 – 17.00u 
 Zaterdag  van 10.00 – 14.00u 
 Andere tijden op afspraak 
 
   DE KOFFIE STAAT KLAAR 
 
 G.P.Kunststofkozijnen 
 Steenoven 6c (4753) 
 5626 DK Eindhoven 
  
 Tel:  040-2028803 
 Fax: 040-2028769 
  
 Website:  www.gpkunststofkozijnen.nl 
 e-mail:  info@gpkunststofkozijnen.nl   
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Kledinginzameling, 
doorlopend.  

Voor arme mensen in Oost-Europa.  
Via  

“Zending over grenzen” (Almere). 
 Kleding, schoenen, incontinentie- 

materiaal, beddengoed, speelgoed, 
fietsen.  

Bezorgen bij Henk Burman, 
Bourgognelaan 96  

Spilcentrum Acht 
 
 
 
 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Corona, een aantal weken geleden hadden we er nog niet van 
gehoord en nu kunnen we er niet meer omheen. Het beheerst al onze 
levens en zorgt voor veel onzekerheid.  
Als Spilcentrum Acht hebben we hier natuurlijk ook mee te maken.  
Waar we normaliter dagelijks bezig zijn met kinderen en hun 
ontwikkeling, het gelach horen, er gespeeld wordt en er constant 
beweging is bij de groepen is het nu overal stil….heel stil. 
De school doet haar best om de kinderen thuis-onderwijs te geven. 
Een hele uitdaging! 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze bijzondere 
omstandigheden en uiteraard iedereen met klachten heel veel 
beterschap! 
 
Hopelijk tot heel snel, 
namens kinderopvang Dikkie & Dik,  
basisschool St Antonius Abt en het gehele team. 
 

Locatiemanager  
Dikkie en Dik 
Lobke Sanders 
 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040 - 782 01 35 

Directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Geert van Stiphout 
  
g.vanstiphout@skpo.nl 
040 - 262 15 20  
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
“Van de hak op de tak” 
(vervolg) 
 
Dus er is nog steeds geen nieuws onder de zon: vroeger deden de 
kinderen al net als nu. Toen vielen echter onze blikken op die prachtig 
gepoetste lamp. Wat zouden we daarmee kunnen doen?? Na enig 
beraad hadden we het: We haalden de lamp er af. En deden het 
lichtje uit, en toen één voor één de broek omlaag… met veel moeite 
kregen we de lamp helemaal vol. Zeg nu zelf, zoiets kun je zomaar 
niet op commando, maar na veel moeite had ook de 3e zijn offer 
gebracht. Toen hingen we de lamp weer op en zorgden voor een nog-
heel-klein-vlammetje. 
Wij naar huis, maar we spraken wel af dat we ‘s morgens om 8 uur in 
de sloot zouden liggen, als Peerke kwam om de lampen op te halen. 
En vervolgens weer zou gaan oppoetsen. 
 
En jawel hoor daar kwam Peerke aan. Hij had zeer goede zin, want hij 
floot een deuntje. Maar bij die lamp aangekomen begon hij te vloeken 
als een ketter. Razen en tieren dat horen en zien je verging. Hij moest 
100 meter lopen voor hij weer in zijn hokje was teruggekeerd, maar je 
kon hem al die 100 meter horen ketteren. 
Enkele dagen later sprak ik met de stationschef en vroeg langs mijn 
neus weg hoe het met Peerke Vloek ging. Nu hield die stationschef 
ook wel van een grapje en had mij allang door, dat ik er wel meer van 
zou weten. Hij moest er wel hartelijk mee lachen, maar vertelde dat 
Peerke wel 3 avonden op de loer gelegen had, of ze het nog eens 
zouden doen. maar dat gebeurde niet meer: één keer was genoeg. 
 
Onze jongensschool  
Wat nog meer vroeger?? O ja onze jongensschool. We hadden daar 
twee meesters, meester van Hoek, een dikke vriendelijke man en dan 
meester Arts, een klein mager manneke. Dat was een kwaaie. Hij liep 
altijd kaarsrecht, en droeg altijd een bolhoedje. Hij was van buiten een 
echte heer. 
Als hij ‘s avonds om 19.00 uur met zijn melkkannetje door de straat 
liep om melk te gaan halen bij Doruske van Acht dan groette hij 
iedereen zeer minzaam en steeds ging dat bolhoedje omhoog.  
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Op school hadden we allemaal schrik van meester Arts.  
Hij sloeg altijd met een liniaaltje, en dat kwam hard aan. Op zekere 
dag had ook een van mijn vrienden een tik gekregen met dat latje.  
Na school riep hij ons allemaal bij elkaar, want hij wilde wraak nemen. 
Na lang wikken en wegen hadden we het gevonden… 
 
Eventjes voor zevenen zagen we hem al aankomen. En wat deed  
mijn kameraad? ‘Hij had een krant met poep meegebracht en 
smeerde de deurklink van Doruske vol. Tegenover Doruske was een 
paadje, en daar kropen wij achter de heg. En jawel hoor, hij nam de 
deurklink vast, maar liet hem meteen weer los. Maar… te laat. 
We hoorden hem mopperen over kwajongensstreken en zo meer. 
De eerste dagen zat hij in school maar te loeren of er niemand door 
de mand zou vallen want hij begreep heel goed dat het iemand uit zijn 
klas geweest was die hem dat geflikt had. Maar wij trokken allemaal 
een engelengezicht, en zo is hij er nooit achter gekomen.  
We gaan weer in gedachten verder. 
 
De dorpspastoor 
Maar nu een heel verhaal over een persoon die al meer dan 40 jaar 
dood is en geen familie hier heeft wonen. Ik kan ook niet een 
gefingeerd persoon gaan noemen want dan schiet ik mijn doel voorbij. 
Toch heb ik eerst de redactie nog gevraagd en die zag er geen 
bezwaar in. Dus ik waag het er maar op. 
De meeste Achtenaren van nu hebben hem niet meer gekend zeker 
niet diegenen onder de 45 Jaar. Dus daar ga ik dan:  
Het gaat dan nu over pastoor Warong, die in de kindermis in maart 
1934 overleden is. Hij was een echte dorpspastoor, zo een zoals  
men die tegenkomt in streekromans.  
Niet groot, maar wel ontzettend dik, en dan nog dunne spillebenen. 
Een brilletje op zijn neus. Zo heb ik hem in korte lijnen voor U 
geschetst. En hangt nog een grote “foto” van hem in de sacristie, 
geschilderd door een van mijn oud-klasgenoten Tieske Roestenburg. 
Die heeft nog verschillende doeken voor onze kerk geschilderd. 
Helaas is hij jong gestorven, in Nieuw Zeeland meen ik.  
Pastoor Warong moest je goed kennen om er iets van gedaan te 
krijgen. Want hij was nogal wispelturig. De ene dag was hij vol goeie 
zin, de andere dag was hij nog al stug. 
 

(Lees verder op pagina 41) 
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
“Van de hak op de tak” 

(vervolg) 
 
Vrouw is de baas 
Zijn pastoorsmeid heette Cornelia, kortweg Cor.  
En zoals dat toen ook al gebruikelijk was, Cor was de baas, niet alleen 
in de keuken, maar ook over veel dingen die niet direct verband 
hielden met de huishouding. Om kort te zijn: de pastoor zat een beetje 
onder de plak. 
Pastoor Warong was wel een begaafd musicus. Orgelspelen kon hij 
prachtig en hij hield van goede muziek. Ik meen dat hij oorspronkelijk 
een Hagenaar was of daaromtrent. Maar hij hoorde echt in Acht thuis. 
Een goede (?) eigenschap van hem was dat hij erg impulsief was.  
Als hij ergens aan dacht flapte hij het er meteen uit, dan bedacht hij 
zich geen ogenblik.  
 
Mest cadeau 
In het voorjaar vroeg hij altijd aan de boeren een kar mest. Voor de 
tuin. ‘s Maandagsmorgens stonden de boeren al te dringen om toch 
maar de eerste te zijn. Afijn u begrijpt me al?? Een keer was hij het 
vergeten te vragen voor hij ging preken. En juist op het moment 
waarop hij, na de preek zich omdraaide om het gebruikelijke  
“Dominus vobiscum” te zeggen, zei hij: “De boeren worden vriendelijk 
verzocht om een karretje mest te brengen”.  
De koorzangers raakten daardoor uit balans, en aarzelend hoorde je 
toen van het koor: “Et cum spiritu tuo”. 
Wat had de kerk toen een plezier. 
Kijk zo was hij nou, op het moment dat hij ergens aan dacht,  
voerde hij het ook uit. 
 
Deur dicht! 
Nog een ander voorval, dat met mij nog veel anderen moeten weten. 
Op een zekere zondag in de Hoogmis zou hij gaan preken. Met veel 
moeite wrong hij zich door het deurtje van de preeksteel. Recht er in 
ging niet gemakkelijk, daar was hij toch te dik voor. Meestal bleef hij 
daarom maar voor het altaar staan. 
Juist, op deze zondag, zag hij echter de buitendeur van de Kerk 
openstaan. Vanaf de preekstoel zei hij toen dat de deur dicht moest. 
Niemand verroerde zich… 
 
 
 

(Lees verder op pagina 43) 
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
“Van de hak op de tak” 

(vervolg) 
 
“Die deur dicht, anders doe ik het zelf”, bulderde hij.  
Weer verroerde niemand zich, en jawel hoor, hij wrong zich uit de 
preekstoel, en ging zelf de deur dicht maken. Hij was al halfweg 
teruggekeerd, bleef staan, alsof hij wou zeggen: Heb ik ‘m dat niet 
goed gelapt?” of misschien om te kijken of er niet iemand lachte.  
 
En dat gebeurde natuurlijk ook. Misschien van de zenuwen??  
Wat deed de pastoor? Hij liep terug en schopte die persoon gewoon 
tegen zijn achterste… 
Die man was toevallig voor de eerste keer bij ons in de kerk, met een 
vriend meegekomen, dus kende hij onze pastoor niet. Hij was er zo 
verbouwereerd van dat hij de wijste partij koos, en de kerk uitging. 
Kijk zo was die pastoor nou, mee d’r bovenop. 
 
Wachtrijen voor de biecht 
Vroeger was het op de feestdagen ontzettend druk in de kerk, als er 
gebiecht moest worden. De kerk stond dan op de biechttijden tot 
achter toe vol. En het duurde soms wel een uur voor men aan de 
beurt kwam. Zo af en toe hield hij dan wel eens even op met biecht 
horen om te kijken of er nog veel mensen zaten te wachten. 
Op een keer werd het hem wel een beetje te gortig. Hij kwam toen uit 
de biechtstoel en zei tegen de rest van de mensen die nog zaten te 
wachten, “Gaat U maar allen heen, uw zonden zijn U vergeven”. Kijk 
zo maakte hij ook schoon schip als hem iets niet zinde. 
 
Per ongeluk… 
Het was bij hem de gewoonte dat als het vakantie was in augustus, 
een paar van de grootste leerlingen uit de hoogste klas, bij de pastoor 
hout mochten komen kappen van omgewaaide of dode fruitbomen. 
Deze bomen werden dan netjes in stukken gezaagd en gekliefd.  
De blokken werden dan in het koetshuis opgestapeld om in de winter 
dienst te doen in het fornuis. Ik mocht er met drie vrienden ook eens 
meehelpen. Maar wij hadden afgesproken, dat we ieder op zijn beurt 
de klomp zouden breken. “Per ongeluk” dan wel te verstaan.  
We wisten immers dat we dan één gulden kregen van de pastoor, om 
nieuwe klompen te kopen. 
 
 

 
(Lees verder op pagina 45) 
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Voor al uw opleidingen zoals: 

 Bromfiets 

 Motor 

 Auto 

 E achter B ( €350,-) 
 

Slagingspercentage (1e examen) 96 - 100* )  
Voor al uw theorieboeken en gratis advies kunt u 
een afspraak maken.  
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch  
bereikbaar op nummer: 
Tel.:040-2621955 b.g.g. 06 - 50882529 
 
Let op! 
Ons kantoor is alleen open op afspraak 
Alblasstraat 8 
5626 BJ Eindhoven 
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Vervolgverhaal van Piet Raats 
“Van de hak op de tak” 

(vervolg) 
 
Ze kosten toen echter maar 90 cent. En dus hielden we een dubbeltje 
over. Daar kochten we dan stiekem een pakje sigaretten voor. De 
klompen kochten we bij Nol van Hannes Pietjes, bij de overweg. Bij 
onze hout-kap-vakantie kwam Cor de keukenmeid  
‘s middags in de tuin eten brengen. Sjonge, sjonge wat smaakte dat 
heerlijk. Thuis kregen we niet zo fijn te eten, dat zat er immers niet 
aan. En daarbij, zeg nou zelf: eten van de pastoor!  
Na een paar weken waren we er dan mee klaar, en “da we bedankt 
waore da witte “. Verder kregen we er geen mieter voor. Het was toch 
al een hele eer dat je dit mocht doen. 
 
Appels stelen 
Maar wij waren ook niet van gisteren. We hadden stiekem een zootje 
appels geplukt, en achter door de heg gedeponeerd. ‘s Avonds 
gingen we dan die appels oprapen, en onder elkaar verdelen.  
Zo kwamen we toch aan onze trekken. Maar ja hoe ging dat ook 
vroeger??  
Het zat ons toch niet erg lekker, en vooral niet toen het weer biechttijd 
werd. Zo tegen Allerheiligen. We voelden ons hoe langer hoe meer 
schuld bewust, en durfden het in de biechtstoel ook niet te verzwijgen. 
En jawel hoor, nu zou het gebeuren. Verzwijgen durfde ik het niet, en 
daarom liet ik het deurtje van de biechtsteel maar vast op een kiertje 
staan, voor als de pastoor nu eens uit zijn slof zou schieten. Met die 
deur op een kier kon ik ‘m nog tijdig smeren voor de pastoor mij te 
grazen zou nemen. Daarvoor was hij immers best in staat.  
Het grote ogenblik brak aan. Hij vroeg “Wa hedde nog meer gedaon?” 
Toen vertelde ik hem dat ik ook nog appels gestolen had uit zijn tuin 
toen we hout mochten kappen. Even bleef het angstig stil, en ik zat al 
klaar. Toen vroeg hij aan mij van welke boom ik de appels geplukt 
had. “Pastoor, van die en die boom“. 
“O, gelukkig”, zei de pastoor, want die appels vind ik toch niet zo 
lekker en ge kunt ze niet bewaren voor de winter. Het zou anders 
geweest zijn als ge goudrenetten had gebietst, Dan war de nog nie 
met me klaar geweest. Maar zo is het goed m’n menneke, ga maar 
gerust naar huis, maar lapt ‘m de nie mir. 
Kijk zo was hij nou ook weer, ergens had hij een klein hartje. 
 
Van de hak op de tak is een serie verhalen geschreven in Op Acht in 
de jaren 80. 
Wilt u meer lezen? https://acht.nl/van-de-hak-op-de-tak/ 
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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.  

 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

  

Sluitingsdatum kopij volgende nummer: dinsdag 2 mei voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 12 juni. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  

Ophalen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
 
Agenda Acht 
Alles onder voorbehoud i.v.m. maatregelen Corona 
 
April 
 1 SJB knutselen 

11,18  Open dagen Hoogstamboomgaard 
 19 Adoptiedag Dierenweide 
 21  Openbare dorpsraadvergadering 
 22 Inloopmiddag Dorpshuis 
 26  IVN wandeling Aanschotse beemden 

 
Mei  

 4  Dodenherdenking (Verzetsheldenlaan) 
 9 Foodtruckfestival, Amb8telijk Acht 
 22 Scouting spullenbeurs 
 
Tot 5 juni   Rondleiding bevrijdingsexpositie, grote kas GGzE 
    ‘s woensdags 9.30 uur;  
    ‘s donderdags   9.30 en 13.30 uur; 
    ‘s vrijdags 13.30 uur. 
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