
ja
a
rg

a
n
g

 2
0

1
1
 

Juli - Augustus - September nummer 
 

Burgemeester bezoekt Koninginnedag 
 

Bewoners oude pastorie 
 

Boerderij Rijnstraat 20 
 

Geo-caching 
 

Kermis 
 

Agenda 



2
 

Uitslag prijsvraag ‘naam van het dorpsblad’  
 65 reacties hebben we mogen ontvangen. 
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Komkommertijd 
 
 
 
 

Van de redactie 
 
U hebt vast wel eens gehoord van het woord “komkommertijd”.  
Als redactie vroegen we ons af wat dit eigenlijk betekend, zodat we 
kunnen vaststellen of uw dorpsblad daar last van heeft, of niet. 
 
Welnu, het woord Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige 
zomerperiode. Vroeger was dat een periode waarin er weinig nieuws 
en weinig handel was. Voor de kwekers van komkommers geldt dat 
niet. Voor hen is de zomer juist een hele drukke tijd. 
 
Tegenwoordig gebruikt men het woord Komkommertijd vooral in de 
media. In de zomer verschijnen daarin de  berichten die buiten de 
komkommertijd geen nieuwswaarde meer hebben. TV-uitzendingen 
worden herhaald, zodat iedereen het (nog eens) kan zien. Behalve 
degenen die met vakantie zijn, en, natuurlijk diehardwerkende 
komkommerkwekers.  
 
Voor deze 3e editie van het Dorpsblad stuurde u ons weer veel leuke 
berichten en bruikbare tips. Niks komkommertijd dus. 
Ook ontvingen we weer veel positieve reacties waaruit blijkt dat ons 
Dorpsblad in de smaak valt.  
 
Mocht u actief aan mee willen werken aan dit Dorpsblad, mail dan 
naar redactie@acht.nl. De redactie bestaat nu uit 5 enthousiaste 
vrijwilligers, maar mensen met ideeën en mensen die een stukje 
kunnen schrijven, interviews kunnen afnemen of onze teksten willen 
nakijken  zijn altijd van harte welkom! 
 
 
De volgende uitgave van “Kijk op Acht”verschijnt eind september.   
 
 
Intussen wensen wij u een  
goed vervolg van de zomer!  

mailto:redactie@acht.nl
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Vakantie!! 
 
De redactie wenst iedereen een 
fijne vakantie en kom allemaal 
gezond terug. 
 
Bedankt voor alle copy en 
hopelijk tot in september. 
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Moederdagavond Achtse Vrouwen Vereniging 
(door Sylvia van der Burg, lid AVV) 

 
Op 10 mei j.l. organiseerde de Achtse Vrouwen Vereniging AVV een 
ludieke avond met als thema „moederdag‟. We werden de hele avond 
vermaakt door Ine van Kemenade en Corry Vierhout. Ook zorgden ze 
voor een gezellig welkomstlied. 
Samen wandelden we naar de kerk waar we zongen voor de Heilige 
Maria, „de moeder van en voor iedereen‟. 
 
Hoog bezoek (!?) 
Terug in het Dorpshuis werden kregen we hoog bezoek van  „een 
burgemeester‟ en haar assistente Chantal.  
Chantal moest alles nog leren en vond het hele gebeuren maar 
slaapverwekkend, wat leidde tot grote hilariteit onder het publiek.  
 
Jubilarissen 
AVV huldigde de jubilarissen die 12,5, 25 en 50 jaar lid zijn. Natuurlijk 
kregen ze een presentje van de „burgemeester‟. 
 
Gezellig 
Om onze kennis te testen hadden de twee dames een quiz voor  
ons in petto. Het geheel werd afgesloten door de smartlap  
“mama” van Heintje.   
Al met al een zeer  
gezellige avond,  
natuurlijk met speciale  
dank aan  
Ine en Corry. 
 
 
 
Meer informatie: 
secretariaat AVV  
tel. 040 - 26 24 269  
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 Leren helpen bij een 
hartstilstand?  
 
Informatie- en inloopavond 
 
Op woensdagavond 6 juli organiseert werkgroep Hart voor Acht in het 
Dorpshuis een informatie- en inloopavond voor alle inwoners van 
Acht, belangstellenden, bedrijven en instanties en natuurlijk haar 
vrijwilligers.  
 
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in het Dorpshuis. Om 20.00 uur geven 
we een presentatie over de 6-minutenzone en AED-Alert. Wie wil kan 
op een oefenpop  oefenen met de Automatische Externe Defibrillator 
(AED). Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De avond 
duurt tot 21.30 uur. U bent van harte welkom.  
 
 

Acht, de eerste 6-minutenzone van Eindhoven! 
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten essentieel. Na 6 minuten 
is het hart nauwelijks gevoelig meer voor een stroomschok en is er 
onherstelbare schade aan de hersenen.  
 
De ambulance is niet altijd binnen 6 minuten aanwezig. Maar, als we 
als inwoners van Acht in staat zijn om vóór de aankomst van de 
ambulance al te beginnen met reanimeren en het hart een of 
meerdere krachtige stroomstoten met een AED toe te dienen, stijgt de 
overlevingskans van een slachtoffer van een hartstilstand van minder 
dan 10 %, naar 50% tot 70 %. 
 
In Eindhoven zijn nog nergens AED‟s voor omwonenden 24 uur per 
dag beschikbaar. Ook hebben zich nog veel te weinig burgers 
aangemeld die kunnen reanimeren. Daarom wil Hart voor Acht met 
uw steun een 6-minutenzone in Acht realiseren, de eerste van 
Eindhoven. Doet u mee? 
 
Meer informatie: hartvoor@acht.nl; Tel: (040) 241 38 61 

 

mailto:hartvoor@acht.nl
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Werkgroep Hart voor Acht  
De werkgroep bestaat uit 5 personen. Zij wonen allen in Acht maar 
werken direct of indirect ook bij de brandweer, het Rode Kruis, EHBO/
BHV-opleidingen, verzorging (sport) en het Dorpshuis. Maar zeker 
niet onbelangrijk zijn het bedrijfsleven, verenigingen en 
zorginstellingen waar we ook graag een vertegenwoordiging van in de 
werkgroep zouden willen zien. Ook zijn we nog op zoek naar fondsen 
en middelen om de AED‟s te financieren.  
 
Reanimatie- en AED-opleiding  
Op dit moment heeft de werkgroep de tweede reanimatie- en AED-
opleiding afgerond en heeft Acht weer 12 burgerhulpverleners erbij 
gekregen. Bij voldoende belangstelling zal begin oktober opnieuw een 
reanimatie- en AED-opleiding worden gegeven in het Dorpshuis. Hebt 
u belangstelling of kent u mensen die deze opleiding willen gaan 
volgen, neem dan contact op met de werkgroep via 
cursus@hartvooracht.nl 
 
AED’s in Acht 
Een veel gestelde vraag is “wanneer en waar gaan de AED‟s komen”? 
Het antwoord hierop is simpel, AED‟s komen er pas wanneer er 
voldoende mensen in Acht die kunnen reanimeren zich ook willen 
inzetten voor de 6- minutenzone. Vandaar dat wij met opleidingen zijn 
begonnen. In de praktijk betekent dit minimaal 15 burgerhulpverleners 
per AED. De werkgroep wil Acht voorzien van 6 AED‟s. Pas als deze 
mensen zich willen inzetten voor de 6-minutenzonen en ook bij AED-
Alert (www.aedalert.nl) hebben aangemeld gaat de werkgroep over tot 
het plaatsen van AED‟s.  
 
Werkgroep steunen? 
Heeft u, of uw bedrijf belangstelling om mee te  
helpen of ons op welke manier dan ook te 
ondersteunen? Neem dan contact op  
met de werkgroep Hart voor Acht, tel:: 
(040) 241 38 61 of mail naar  
info@hartvooracht.nl    

 

http://www.aedalert.nl
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Zingende mannen 
 

Zing jij graag, maar alleen onder de douche en in 
de auto? Zou je deze hobby niet veel liever in een 
leuke zanggroep uitoefenen? Dat treft, want 
Zanggroep Cascade is op zoek naar  

 BASSEN en TENOREN. 
 
Zanggroep Cascade uit Eindhoven is een gezellige groep met 
ongeveer 35 leden in de leeftijd van 30 tot 55 jaar. Het gevarieerde 
repertoire wordt vaak 4- of 6-stemmig gezongen. Cascade wordt 
begeleid door een combo, bestaande uit piano, gitaar, basgitaar en 
drums.  

   
 Voel jij je aangesproken? Kom kijken of meezingen 
 tijdens de repetitie op woensdagavond  
 van 20.00–22.00 uur in het Frits Philipshuis, 
 Fakkellaan 1 in Eindhoven. 
 Meer informatie  www.zanggroepcascade.nl 

Voorlezen in de bibliotheek! 
 

Elke 1e woensdagmiddag van de maand lezen we in 

alle vestigingen een leuk, spannend, mooi of grappig 

verhaal voor. Jij komt toch ook luisteren?  

Gratis, in alle vestigingen van de bibliotheek. 

Spaaractie 
 
Ook in juli kunnen kinderen die boeken komen lenen weer een 
stempel halen op hun Nemo-spaarkaart. Vergeet dit niet, het is echt 
de moeite waard om een bezoekje aan dit geweldige Science Centre 
in Amsterdam te brengen.  
 
Meld je even aan de balie en wij zorgen dat je de 2e stempel ontvangt. 
Heb je nog geen spaarkaart ontvangen? Geen nood, je kunt nog mee 
komen doen tot de spaarkaarten op zijn. 
Tot ziens in de bibliotheek! 

http://www.zanggroepcascade.nl/
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 Bewoners oude pastorie 
 

Ze komen uit Helmond, Eindhoven en verre omstreken en zijn tussen 
de 17 en 20 jaar jong. Ze wonen met z‟n negenen in de oude pastorie 
naast de kerk,  en met z‟n vieren in de oude praktijk van de huisarts. 
Beide gebouwen zijn flink verbouwd. De pastorie is nu een 
„trainingshuis‟ van Lunet-zorg, waar jongeren stap voor stap leren om 
zelfstandig te wonen. Bewoonster Anouck vertelt over de trainingen 
die de jongeren moeten volgen: koken, wassen, post beantwoorden, 
boodschappen doen. En, erg belangrijk in een oude pastorie, spinnen 
en muggen vangen!  
 
 „Overdag werken we, doen we vrijwilligerswerk of gaan we naar 
school‟. Cedi, een hippe meid van 17, is druk aan het solliciteren. Het 
liefst wil ze iets met kleding doen.  Ardjoen, een jongen van een jaar 
of 20, woont nu zelfstandig en werkt  in een magazijn vlakbij Acht.  
 
Hij krijgt complimenten over zijn kamer.  „Altijd netjes‟.  Veerle heeft er 
een drukke dag opzitten.  „Ik heb geholpen bij de catering van een 
andere instelling en er waren heel veel gasten vandaag‟.   
Aan het einde van hun school- of werkdag komen ze bij elkaar  
in het Dorpshuis. Even bijkletsen bij een kopje thee of koffie en  
goede raad vragen aan een begeleider.  
 
Als we vragen wat er zeker in dit artikel moet staan zeggen ze in koor: 
„Dat we gewone jongeren zijn‟. Dat dat klopt, blijkt als we vragen wat 
ze van Acht vinden. Net als alle andere jongeren vinden ze ons dorp 
een beetje saai. „Hartstikke jammer dat er niks voor jongeren te doen 
is hier …….‟ 
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Iedereen heeft een eigen bel, net 
als in een studentenhuis.  

Er wonen 9 jongeren in dit 
trainingshuis. De meesten 
hebben  een eigen keukenblok in 
hun kamer zodat ze kunnen leren 
koken. In de 4 appartementen 
ernaast wonen jongeren 
zelfstandig.  
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Kerstmarkt op Acht 
 
 
 

Er komt een KERSTMARKT op Acht en wel op zondagmiddag   
11 december van dit jaar. 
 
 Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen naar aanleiding 
van onze oproep in het vorige “Kijk op Acht” maar natuurlijk nog niet 
genoeg om het plein rondom de kiosk vol te krijgen.  
Daarom roepen wij nogmaals Achtse verenigingen op om met ons 
samen te werken om dit winters festijn tot een Achtenswaardig feest 
te maken voor jong en oud.  
 
Daarnaast staat de markt ook open voor individuele Achtenaren die 
iets te showen of te verkopen hebben wat bij voorkeur gerelateerd is 
aan Kerst of aan de Winter.  Mooie curiosa is ook welkom.  
(geen rommelmarkt)   
 
Dus nogmaals een oproep aan alle: 

 Achtse Verenigingen 
 Achtse middenstand, 
 Achtse bedrijven en 
 Achtse inwoners die graag mee willen doen. 

 
Met uw medewerking gaat het vast lukken. Hebt u ideeën of 
suggesties of wilt u deelnemen laat het ons dan zo snel mogelijk 
weten. 
 
Telefonisch:  Hannie Tulkens 040-8424405 
E-mail   :  Gerry@van-nistelrode.com 
 
 
Op Acht kan alles,  
dus samen gaat dit lukken 

mailto:Gerry@van-nistelrode.com
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De receptenhoek  
 
 
Het is zomer, dus is het recept van deze “Kijk op Acht” een heerlijke 
koude pastasalade. De salade kan gegeten worden met een andere 
salade of met stokbrood en (zelfgemaakte) kruidenboter. 
 
 
Salade van pasta en zalm 
500 gram pasta                                 1 theel. mosterd 
200 gram gerookte zalm                         versgemalen peper 
1 bekertje zure room                              1-2 eetl. fijngehakte dille 
2 eetl. mayonaise 
 
 
In een pan met ruim kokend water de pasta bijtgaar koken. In een 
zeef de pasta met koud water afspoelen en goed laten uitlekken.  
De gerookte zalm in kleine stukjes snijden.  
In een kom sausje roeren van zure room, mayonaise, de mosterd, 
peper, zout en dille.  
In een grote kom de pasta, de zalm, en de saus luchtig door elkaar 
scheppen en tot gebruik afgedekt in de koelkast bewaren. 
 
Het recept kan ook gemaakt worden met stukje gebakken kip 
of gebakken tofu.  
Veel succes met het uitproberen en eet smakelijk! 
 
Ken je ook een leuk recept? 
Laat het ons weten!  Stuur je recept naar redactie@acht.nl 

 
 

http://www.keukeninbouw.nl/css/cats/651.png
mailto:redactie@acht.nl
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Dodenherdenking 2011 
(naar Jenny Schepenaer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al zijn we weer allen twee minuten stil 
toch blijft de aarde gewoon draaien 

blijven de vogels hun lied zingen 
en krijsen nog steeds de zwarte kraaien. 
Twee minuten stilte in een mensenleven 

hoeveel levens heeft het ons gekost 
hoeveel mensen werden er vermoord 
en hoeveel schoten werden er gelost. 

  
Weten wij nog waaróm we herdenken ? 

of is het een ingeslopen ritueel 
gewoon maar even twee minuten stil zijn 

want ach, die oorlogen, het zijn er nog teveel. 
  

Niet één oorlog mag vergeten worden 
geen mens vergeten die het leven liet 

we staan ook vandaag twee minuten stil 
bij de slachtoffers, maar ook vergeten 

wij de nabestaanden niet. 
  

Hoeveel kogels worden er nog verschoten 
hoeveel raketten nog gelanceerd 
hebben we door al die oorlogen 

dan helemaal nog niets geleerd ? 

  
En zijn we zomaar even twee minuten stil ? 
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Appelplukdagen in de Fruittuin      
  
De boomgaard hangt boordevol rijpe vruchten, een lust voor het oog. 
Mooi om tussen te wandelen, maar je mag ook zelf je eigen appels of 
peren plukken! Een appel of peer recht van de boom is echt het 
allerlekkerst. 
Op de zaterdagen  10, 17 en 24 september vinden in de Philips 
Fruittuin de appelplukdagen plaats, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. 
Na een deskundige uitleg over hoe het oogsten in zijn werk gaat, kan 
iedereen zelf aan de slag. 
Voor de kinderen is er een leuke speurtocht door de boomgaard en 
een maïsdoolhof. Het terras is geopend!  
 
Zaterdag 17 september organiseert  Nederland Bloeit 
(www.nederlandbloeit.nl) de nationale appelplukdag.  
Ook in de Philips Fruittuin kun je daarvoor terecht tussen  
10.00 en 16.00 uur. 
www.philipsfruittuin.nl 
Landwinkel Philips Fruittuin, Pannenkoekenhuis de Proeftuin 
Oirschotsedijk 14 a, Eindhoven tel: 040 – 262 14 53 
 
We vertellen u met veel plezier meer over hoe prachtig het oogsten is! 
Kortom: meer informatie geven we u graag! Anneke en Carlos Faes 
(Landwinkel, Pannenkoekenhuis De Proeftuin) 06 – 51 31 96 36  
(Carlos) 

http://www.nederlandbloeit.nl/
http://www.philipsfruittuin.nl/
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 Geo-caching,  
schatzoeken nieuwe stijl 

(Wil en Emmy van Otterdijk) 
 
Geo-caching is buitensport met een spelelement, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een GPS-
ontvanger om ergens een cache , een schat,  te 
vinden. Meestal is dat een kleine waterdichte doos 

of capsule, voorzien van een logboek en eventueel wat ruilspulletjes 
die leuk zijn voor kinderen. 
Geo-cachen heeft vaak ook een educatieve doelstelling. Veel cache-
eigenaren gebruiken de web-pagina van hun cache om de aandacht 
te vestigen op bijzondere wetenswaardigheden.  
Geo-cachen in Acht 
Sinds kort liggen er in Acht een aantal geo-caches verborgen, 8 om 
precies te zijn. Voor veel mensen uit de wijde omgeving een reden 
om, met of zonder kinderen, een tochtje naar Acht te plannen om 
deze caches te voet of met de fiets te gaan zoeken.  
 
De caches hebben allemaal het thema „Acht‟ en zijn verbonden aan 
markante locaties, zoals het dorpsplein, de molen, de historische 
boomgaard, de Achtse Loop en het Ecopark. Er is ook een cache over 
het voormalige treinstation aan de Mispelhoefstraat dat bestond tot 
1935. Geo-cachers van buiten Acht maken zo op een bijzondere wijze 
kennis met ons mooie kerkdorp.  
 
Hoe werkt het? 
Een cache (schat) wordt door iemand verstopt. Vervolgens wordt de 
locatie op de site www.geocaching.com bekend gemaakt. Dit gebeurt 
door middel van coördinaten die met een GPS-ontvanger kunnen 
worden gevonden.  
 
Meedoen?  
Meld u dan aan op de site 
www.geocaching.com. Deelname 
is gratis, maar u hebt wel een GPS
-ontvanger nodig.  
Veel plezier!  
 
Meer informatie 
Kijk daarvoor op de volgende 

http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.com
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Koninginnedag 2011 
 
Een gezellige en zonnige 
Koninginnedag 
De dag begon met een mooie 
serenade van de Drumfanfare 
bij het Antoniushuis 
Daarna vertrokken we voor een 
optocht door Acht.  
 

 
 

Burgemeester 
 
Stichting Jeugd Belangen Acht 
ontving burgemeester Van 
Gijzel en zijn vrouw. Met veel 
interesse bekeken ze de 
kindermarkt en het jeu-de-
boules - toernooi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderactiviteiten 

 
Dit jaar deden er heel veel 
kinderen mee op  mooi 
versierde fietsen, bolderkarren 
enz. enz. Het zag er heel 
feestelijk uit. Op de kindermarkt 
wisselde veel speelgoed van 
eigenaar en kon iedereen 
meedoen aan spelletjes.  
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Op 2,3 en 4 september is 
het weer kermis! 
(Nico van der Heijden, 
Kermiscommissie Acht) 
 
 
Uit een toverhoed kwam het niet; 
er moest heel wat voor gedaan 
worden. Het idee om weer een 
kermis te organiseren ontstond bij 
de voorbereidingen van “700 jaar Acht” in 2002. Het was toen bijna 40 
jaar geleden dat de laatste kermis plaatsvond. Een nostalgische, 
gezellige kermis was het, met een zweefmolen, draaimolen, 
touwtjestrekken en nog wat andere attracties. 
 
De uitdaging 
Met deze gedachte was het idee geopperd, maar er moest wel garen 
op de klos komen! Die uitdaging ging de familie van der Heijden aan, 
en met z‟n allen zijn wij de klus gaan klaren. Eerst hebben we de 
nodige plannen uitgewerkt, overheidsinstellingen en instanties 
benaderd om een beeld te krijgen wat er allemaal op ons af zou 
komen. Vervolgens konden we aan de slag, en was de nostalgische 
kermis Op Acht geboren. Dit jaar organiseren we de kermis voor de 
negende keer.  
 
Wat gaan we u bieden? 
Vrijdag 2 september gaat de kermis open om 16.00 uur. 
´s Avonds draaien twee DJ´s swingende muziek in de feesttent. 
 
Zaterdag 3 september gaat de kermis open om 13.00 uur.  
´s Avonds is er een live optreden van een 15 koppige band die u een 
gezellige en bruisende avond biedt en u uitnodigt op de dansvloer. 
 
Zondag 4 september gaat de kermis open om 13.00 uur. De 
activiteiten zijn prima geschikt voor een gezinsuitje, en voor jong en 
oud.  Bij de kiosk op het dorpsplein is er een grote braderie van 10.00-
18.00 uur.  
´s Avonds komt een diskjockey u een gezellige avond bezorgen.  
 
We hopen dat u na afloop weer terug kunt kijken op een geslaagd 
weekend, en uitkijkt naar de kermis in 2012! 
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Onze boerderij in de Rijnstraat 
Herinneringen van Frans Huijbers 

 
Onze boerderij is een „langgevelboerderij‟ en staat aan de Rijnstraat 
20. Hij is gebouwd in 1898. Mijn oma Annemarie Borgers, legde de 
eerste steen op 3 juli. Vanaf 1904 woonde ze daar met haar 2e 
echtgenoot, mijn opa Frans Huijbers. Toen mijn  vader Harrie in 1940 
trouwde, nam hij de boerderij over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boer en bankier 
Behalve boer was mijn vader vanaf 1945 ook  kassier van de 
Boerenleenbank, de vroegere Rabobank. Eén van de kamers in het 
woongedeelte diende als kantoor. Het loket zat in de deur. Ik herinner 
me dat de klanten ‟s avonds  in de keuken zaten te wachten tot ze 
aan de beurt waren. Voor ons als kinderen waren het uren met 
gezellig kletsen, dammen en kaarten. Voor mijn moeder betekende 
het een flinke aanslag op de koffiepot! 
 
Eerste herinneringen 
Mijn eerste herinneringen aan de boerderij dateren van vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Het dak van de boerderij was half gedekt met 
riet. Ervoor stond een rij van vier lindebomen. Onze boerderij was een 
gemengd bedrijf met een tiental koeien, een paar varkens, honderd 
kippen en wat akkerbouwland waar voornamelijk granen en bieten 
werden verbouwd.   
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Onze boerderij in de Rijnstraat 
(Vervolg) 
 
Varken aan ‘het leer’ 
In het najaar werd er altijd een varken geslacht. Nadat het door een 
„huisslachter‟ was geslacht, werd het aan een ladder (leer) gehangen . 
Vandaar de uitdrukking: „Een varken wordt geleerd als hij dood is‟. De 
dag daarna was het altijd een drukte van belang omdat het varken 
„klein gemaakt moest worden‟. Met vereende krachten werd het 
varken in stukken verdeeld, en maakten we er o.a. worst, zult en spek 
van. De blaas werd gedroogd om er een foekepot van te maken. 
De naaste buren hielpen meestal en mochten altijd wat meenemen. 
Het beste stuk vlees ging echter naar meneer pastoor…… 
 
Eieren en af en toe een konijnenvelletje….. 
Vanaf circa 1950 hadden we behalve de bank ook de Eierbond aan 
huis. Elke zaterdag brachten de boeren en  burgers hun eieren bij 
ons. De grote boeren hadden wel 300 kippen en brachten elke week 
wel 3 kisten met ieder 500 eieren. 
Soms lag er wel eens een velletje van een gestroopt konijn in de 
kist…. Die kwam van de boeren uit de Hei. 
 
De boeren met minder kippen en de burgers brachten hun eieren in 
een mandje. In het voormalige bakhuis werden de eieren gesorteerd  
en gewogen. In de loop van de week haalde een vrachtwagen van de 
Coöperatieve Roermondsche Eiermijn de eieren op. 
 
Het einde van ‘de boerderij’ 
Vanaf ca 1980 werd de boerderij bewoond  door de Harrie, Marie en 
Jan  Strijbos. De boerderij was toen al verkocht aan de Gemeente 
i.v.m met de uitbreidingsplannen in Acht. Het plan was om de 
Verzetsheldenlaan door te trekken. Die zou dan recht door de schuur 
komen. 
 
Nu is Maarten Rentmeester de eigenaar van onze oude boerderij. Ik 
ben er trots op dat hij de boerderij zo mooi restaureert. Het wordt echt 
een pronkstuk. Maar, Maarten, je bent gewaarschuwd: als de 
Gemeente alsnog haar plan wil uitvoeren dan zul je de schuurdeuren 
open moeten laten staan. 
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AUTOMATISCH 
ANTWOORDAPPARAAT VAN 

DE OPA’S EN OMA’S VAN 
TEGENWOORDIG 

  
 
 
 
 
 
 
 

Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar u kunt een 
bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes: 
  
  
Ben je een van onze kinderen: toets 1. 
Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2. 
Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3. 
Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4. 
Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6. 
Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: 
toets 7. 
Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8. 
Als vader een klus moet komen doen: toets 9. 
Als u een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap 
in na de pieptoon. 
  
We bellen u terug zodra we tijd hebben..... 
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Bij het maken van dit nummer 
was niet precies bekend wan-
neer de kar er weer staat. 
Dus komende weken even zelf 
op onderzoek of hij er weer is. 
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Kerknieuws 
 
Als vrijwilliger aan de slag… 
In en om de kerk in Acht is veel te doen. 
Hiervoor zetten zich dan ook vele vrijwilligers in. 
Bijvoorbeeld in de werkgroep pastoraat, communie en 
vormsel, als koster of lector. 

 
Maar ook buiten de kerk is er volop werk te verzetten zoals het 
onderhouden van kerkhof en kerkgebouw. 
Vele van deze vrijwilligers zetten zich al vele jaren in voor de kerk. 
Af en toe vallen er ook mensen af door bv verhuizing of i.v.m hoge 
leeftijd. 
 
Hierdoor is er altijd plaats voor nieuwe of extra handen en ideeën. 
Op het moment zijn we dringend op zoek naar mensen met groene 
vingers die de bloemversieringen in de kerk mee willen verzorgen.  
Ook kunnen we iemand extra gebruiken voor het bijhouden van de 
ledenadministratie. Hiervoor zijn we onlangs overgegaan op een 
vernieuwd computerprogramma. 
 
Of zou u het leuk vinden mee te zingen in het gemengd koor  
Cantorij St. Antonius Abt? 
 
Hebt u wat tijd over en wilt u ook wat voor de kerk betekenen, of wilt u 
wat meer informatie, neem dan contact op met: 
Nicoliene Segers, tel (040) 262 19 64. 
 
Bereikbaarheid Parochie  
De bereikbaarheid van parochie loopt in eerste instantie via het 
parochiecentrum, IJsselstraat 4; telefoon: 040 262 17 41. 
 
 
PAROCHIE COÖRDINATIE/PASTORAAL MEDEWERKER 
F. van Lieshout 
Amstelstraat 47, 5626 BX  Eindhoven 
Telefoon: 040 262 17 41 of: 262  22 79 (met inspreekmogelijkheid) 
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Stichting jeugdbelangen  
 

 
 

Programma na de zomer Stichting jeugdbelangen  Acht  
 
11 september: Gezinswandeltocht in het teken van het 40 jarig  
   jubileum van Stichting Jeugdbelangen. 
       
17 september:   Disco 
24 september:   Survival, voor de kinderen vanaf 5 jaar tot en met  
  groep 8. Van 13. 00 tot 17.00 uur rondom de kiosk. 
   
  8 oktober   Plaatjesbingo en Bingo 
15 oktober:   Disco 
11 november:  Lampionoptocht 
19 november:   Disco 
17 december:   Disco 
 
 
 
 

Hobbyclub  
De hobbyclub is op maandagavond, een maal per 14 dagen. 
Het is een gezellige knutselclub voor kinderen vanaf 7 jaar t/m  
groep 8.  
 
In september starten we weer met een nieuw seizoen. 
Kinderen kunnen zich hier voor opgeven bij Marlies van der Heijden, 
tel: (040) 26216 26 of marliesvanderheijden@chello.nl. 
 
Vermeld s.v.p. naam, adres, tel. nummer en geboortedatum. 
Voor 15 avonden zijn de kosten €30.00. 
 
Voor meer informatie zie onze site:  www.sjbacht.nl. 
 
 

mailto:marliesvanderheijden@chello.nl
http://www.sjbacht.nl
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Dansstudio Frowijn  
 
 
 
Dansstudio Frowijn verzorgt danslessen in het Dorpshuis in Acht, 
Lekstraat 4.  
 
Meer informatie- 
Als je zeker wilt zijn van een plaatsje bij een van de gezellige clubs en 
je het komende seizoen dansend door wil komen, neem dan tijdig 
contact op met onze Dansstudio. Neem eens een kijkje tijdens het 
Open Huis te ACHT, Zaal Dorpshuis, Lekstraat 4 op VRIJDAG 9 
SEPTEMBER vanaf 20.30u. Of kom gewoon binnenvallen op een 
vrijdagavond voor een gratis proefles. 
 
E-mail: info@frowijn.com of www.dansenopacht.nl  
Postadres : Dansstudio Frowijn, Raamstraat 1, 5626CH - Acht 

mailto:info@frowijn.com
http://www.dansenopacht.nl
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Redcat 
 
Redcat „helpt‟ zwerfkatten, ook op Acht. 
Gastopvang Redcat is een onderdeel van 
Dierenopvangcentrum de Doornakkers 
en Dierenbescherming Brabant Zuidoost. 

In het voorjaar en de zomer is het is hoogseizoen voor ons. In een 
paar maanden hebben we 257 kittens en vele zwerfkatten 
opgevangen. Ook in Acht zijn zwerfkatten. Helpt u mee om dat te 
voorkomen? 
 
Tip 1: laat uw eigen kat 'helpen'! 
Om het zwerfkattenprobleem bij de wortel aan te pakken, moeten 
onze eigen huiskatten onvruchtbaar worden gemaakt. Dit bespaart de 
dieren en de buurt een hoop ongemak. Geen gejank en „gesproei‟ 
meer van krolse katers. En geen kans meer op twee nestjes jongen 
per jaar. Dat voorkomt dat er nog meer (zwerf)katten komen. Er zijn al 
te veel zwerfkatten waarvoor we geen huis kunnen vinden!  
 
Tip2: chip en registreer uw kat 
Door uw kat te chippen en te registreren is de kans aanzienlijk groter 
dat de dierenambulance, het asiel of de Dierenbescherming uw kat 
weer kunnen terugvinden. En, het helpt bij het terugdringen van het 
groeiende aantal zwerfkatten. 
 
Redcat: vangen, ‘helpen' en terugzetten.  
Dat is in het kort de aanpak van Redcat. Veel mensen vrezen dat we 
hiermee nieuwe problemen oproepen. Ten onrechte: een 
gecastreerde kat is veel rustiger. De paringsdrang, inclusief het 
krijsen, vechten en „sproeien‟, vermindert enorm. Omwonenden 
hebben dus veel minder last van de katten. Ook groeit de groep 
zwerfkatten niet meer, want Redcat laat alle katten castreren of 
steriliseren.  
 
Meer informatie over RedCat:  
tel: 088 - 811 35 25 of  www.redcat.nu  
 
Melden van zwerfkatten:  
Klantcontactcentrum Gemeente Eindhoven,  
tel:  14 040 (speciaal telefoonnummer v.d. Gemeente) 

http://www.redcat.nu
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Geruchten Achtse 
Revue…….. 
 
 
Het gerucht gaat dat de repetities van de Achtse Revue al in volle 
gang zijn. Iedere woensdagavond wordt er volop gerepeteerd. Het 
beloofd weer een mooi en komisch stuk te worden.  
Dit jaar met nieuwe leden en een nieuwe regisseuse! Na de 
succesvolle jubileumuitvoeringen is besloten dit jaar eens extra te 
investeren in de regie. Daarom is deze nu in handen van een jonge 
net afgestudeerde regisseuse. En ze heeft er de wind goed onder 
zitten op Acht, tenminste dat is het gerucht....  
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Dorpsraad en Achtse Belangen 
 
Over enkele dagen op 5 juli a.s. neemt de gemeenteraad de 
beslissing over het al dan niet opheffen van de Dorpsraad Acht in de 
huidige vorm. Bij opheffing ontneemt de Gemeente, Acht het 
gekwalificeerd adviesrecht. Dat betekent dat de Gemeente niet meer 
wettelijk verplicht is om haar plannen met betrekking tot Acht voor 
advies voor te leggen aan de Dorpsraad. Dan is er vooraf géén enkel 
zicht meer op de plannen die de Gemeente met Acht heeft.  

De ligging van Acht aan het druk bereden 4-baansspoor richting Den 
Bosch en Tilburg, de vorig jaar verbrede A2, in het verlengde van de 
start- en landingsbaan van het vliegveld, met aanzienlijke 
uitbreidingsplannen, maken inspraak vanuit de Achtse bevolking tot 
een noodzaak. Dit geldt evenzeer voor de uitbreidingsplannen op het 
industrieterrein Kapelbeemd in het noorden als voor het Goederen 
Distributie Centrum (GDC) aan de westkant achter het spoor. Gezien 
de veranderingen van de activiteiten daar van de agrarische naar 
industrie- en transportsector is de Dorpsraad meer dan ooit van 
levensbelang voor Acht. Wij willen in ieder geval graag weten wat er 
in onze "achtertuin" gebeurt of gaat gebeuren.  

Hoewel de Gemeenteraad 
bevoegd is om de Dorpsraad 
op te heffen, kan dat echter 
alléén als zij daarvoor 
gegronde redenen heeft. 

Achtse Belangen en de 
Dorpsraad menen dat die 
gronden niet aanwezig zijn en 
zullen de mogelijkheden 
bekijken om dit aan de rechter 
voor te leggen.Hoe dan ook, 
Achtse belangen en de 
Dorpsraad streven er naar om 
de Dorpsraad indien enigszins 
mogelijk op een of andere 
manier door te laten 
functioneren. 
Wij houden u op de hoogte! Lees meer op www.acht.nl 
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Workshopprogramma 
 
 
 
KIJK en INFORMATIEMORGEN  
voor: 
 
BEELDHOUWEN IN ZACHTE 
STEEN en VRIJ WERKEN! 
 
Heb je zin om eens een keertje een beeld van speksteen en/of 
serpentijn te maken, ook al heb je dat nog nooit gedaan, dan krijg je 
nu de kans. Ook kunnen gevorderden diverse workshops volgen of 
vrij komen werken met of zonder eigen (elektrisch) gereedschap. 
 
Op vrijdagmorgen 15 juli is er een gratis toegankelijke kijkmorgen  
(10-12 uur) voor jou om kennis te maken met de werkplek en 
informatie in te winnen over de programma‟s. 
Ik werk met kleine groepen tot max. 8 personen. Er is veel aandacht 
voor persoonlijke vragen en het gebruik van gereedschappen en 
hulpmaterialen. 
 
 
U bent welkom in de Blokhut van scouting Albert Schweizer aan de 
Mispelhoefstraat 126 te Eindhoven-Acht, mail even als u komt, dan 
stuur ik u een route toe. 
Ook starten er weer nieuwe workshops vanaf  8 juli, voor beginners. 
Gevorderden hebben ook veel mogelijkheden, ook daarover kunt u 
informatie vragen op de kijkmorgen. 
Alle andere vragen over mogelijkheden kunt u ook stellen, de koffie 
staat klaar! 
 
Meer informatie: 
Bent u niet in de gelegenheid om deze kijkmorgen  te bezoeken, kijk 
dan voor meer informatie over mijn activiteiten op www.loesvanhoof.nl  
en ook kun je vragen mailen naar:   
 
loesvanhoof@upcmail.nl  of bellen:  06-20307091. 

http://www.loesvanhoof.nl
mailto:loesvanhoof@upcmail.nl
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5 gangen verrassingsdiner voor 2 personen voor  
€ 40,00  

 
Tegen inlevering van deze advertentie. 

 
 

Contact:  
Boschdijk 1037, 5626 AD  Eindhoven, Acht 

Tel: 040 261 80 60 info@hofvanbrabant.nl 

mailto:info@hofvanbrabant.nl
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Voor al uw opleidingen zoals :* Bromfiets ( € 295,-) 
                                                 * Motor 
                                                 * Auto  
                                                 * E achter B ( € 350,-) 
 
 
Voor al u  theorieboeken en gratis advies kunt u een 
afspraak maken.  
 
Wij zijn van 8:00 uur tot 19:00 uur telefonisch bereikbaar  
op nummer: 
                 Tel:  040-262 19 55      b.g.g. 06-50 88 25 29 
 
Let op! 
Ons kantoor is alleen open op afspraak. 
 
 
 
Alblasstraat 8 
5626 BJ Eindhoven 
B.T.W nr:1611.67.287.B.01 
Bank ABN: 89.45.90.200 
rijschool-acht@live.nl 
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Wagenspel 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
De laatste schoolweek van het jaar trekt de bekende tractor van het 
dr. Ariëns Toneel met hun rijdende podium weer van plein naar plein 
om hun wagenspel op te voeren. Dit jaar waarschijnlijk in de week van 
4 t/m 8 juli. De wagen trekt dan van maandagavond t/m vrijdagavond 
door de wijken van Eindhoven.   
 
In Acht vindt het „wagenspel‟ plaats op of bij de kiosk.  
Kijk voor meer informatie op http://arienstoneel.dse.nl  

Drumfanfare Acht 
 
 

Als dit blad bij u in de bus valt, hebben wij ons concert in de van 
Doorne Kiosk ( 26 juni j.l.) er net op zitten. Misschien was u erbij? 
 
De laatste maanden hebben we enkele serenades gegeven, zowel op 
Acht, als in Eindhoven. Vermeldenswaardig is natuurlijk de serenade 
bij het gouden huwelijksfeest van Leo en Riet Ebben.  
 
Leo is al jarenlang de beschermheer van onze vereniging, en staat 
ons bij in goede en slechte tijden. Leo en Riet nogmaals gefeliciteerd. 
 
Op 18 september zijn we aanwezig bij de bevrijdingsactiviteiten in het 
centrum van Eindhoven. 

http://arienstoneel.dse.nl
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SEPT    
  1 grijze container 

 2-4 kermis 
 8 groene container 
10 appelplukdag fruittuin 
11 SJB gezinswandeltocht  
12 oud papier 
15 grijze container 
17 SJB disco 
17 Appelplukdag fruittuin 
22 groene container 
24 survival bij de kiosk SJB 
24 Appelplukdag fruittuin 
26 oud papier 
29 grijze container 

 

JULI 
  4 oud papier 

  4-8 wagenspel 
  6 inloop avond dorpshuis 
 Hart voor Acht  
  7 grijze container 
14 groene container 
18 oud papier 
21 grijze container 
28 groene container 

 
AUG 

  1 oud papier 
  4 grijze container 
11 groene container 
16 oud papier 
18 grijze container 
25 groene container 
29 oud papier 

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

Oplage: circa1660 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@acht.nl of Redactie, Roerstraat 22 
 
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@acht.nl 
Advertenties: advertentie@acht.nl 
Website Achtl: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

 
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 15 September. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 30 september, 2 december  
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 
 ING rekening: 755 409 574 t.n.v. S. v.d. Burg o.v.v. gift Kijk op Acht 

mailto:redactie@acht.nl
mailto:bezorging@acht.nl
mailto:advertentie@acht.nl
http://www.acht.nl/
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Juli - Augustus - September nummer 
 

Burgemeester bezoekt Koninginnedag 
 

Bewoners oude pastorie 
 

Boerderij Rijnstraat 20 
 

Geo-caching 
 

Kermis 
 

Agenda 


