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Stichting Dorpsblad Kijk op Acht 
 

Van de redactie:  

Na 3 nummers van dit Dorpsblad, moest het er maar eens van 
komen, besloten we als redactie.  

Wat? Nou, het oprichten van iets officieels, een rechtspersoon, zoals 
een stichting of een vereniging. Want nu het zo goed loopt met dit 
vernieuwde dorpsblad is het immers belangrijk om het doel en de 
financiering goed te regelen.  
En dus gingen we op 29 juli naar notaris Schäfer om Stichting 
Dorpsblad Kijk op Acht op te richten. Behalve een degelijke akte 
maakte de notaris ook een foto van het bestuur. Dat bestuur, dat zijn 
wij, de redactie dus. Graag stellen we ons even aan u voor.  

Zie foto op de voorkaft 

Linksvoor zit Karin Rosendaal, die behalve het redactiewerk ook de 
bezorging regelt. Woont al 20 jaar vlakbij de kerk. Achter Karin zit 
Sylvia van der Burg woont al 28 jaar in Acht vlakbij de basisschool, 
doet redactiewerk en onderhoudt het contact met adverteerders. 
Rechtsvoor zit Hans Klein Sprokkelhorst. Woont al 23 jaar in Acht en 
is naast redactielid van Kijk op Acht oprichter en beheerder van de 
website „Acht‟.(www.acht.nl) Naast Hans zit Leny Westeijn, niet 
geboren, wel getogen en nu weer terug in Acht, doet vooral 
redactiewerk.  
Twee mensen ontbreken op de foto: Guido Wilmes en onze man van 
de lay-out. Zij wonen beiden in Acht. 

Dan willen wij nog een redactielid bedanken voor zijn belangrijke 
bijdrage aan Kijk op Acht: namelijk het binnenhalen van de 
adverteerders. Eric Elstak bedankt! 

We hebben deze „Kijk op Acht‟ weer met veel plezier voor u gemaakt.  
De volgende editie verschijnt begin december. Reacties en copij kunt 
u tot 15 november mailen naar: redactie@acht.nl  
Het banknummer is gewijzigd in:  
ABN/AMRO 601510631 t.n.v. Stichting Kijk op Acht 

http://www.acht.nl/
mailto:redactie@acht.nl


4
 



5
 
 

Meneer Harry gaat  
echt met pensioen! 

 
 
Na 40 jaar erg trouwe dienst gaat meneer Harry 
onze basisschool verlaten. Hij begon “ergens in 
september 1971‟. “De datum waarop ik hier begon 
te werken is niet duidelijk, maar de einddatum wel. 

Op 1 oktober ga ik met pensioen. Maar, omdat mijn afscheid pas op 
vrijdag 21 oktober gepland kon worden, werk ik tot die tijd door als 
vrijwilliger”. Dat laatste kenmerkt de man, want naast zijn fulltime job 
als leerkracht, deed en doet hij heel, heel veel vrijwilligerswerk.  
Stilzitten? Nou nee….Meneer Harry is penningmeester van Stichting 
Leefbaarheid Mensfort, de wijk waar hij woont. Hij helpt er al jaren bij 
de organisatie van fietstochten, braderieën, bij de wijkkrant enz. enz.. 
Daarnaast doet hij veel voor het Brabantse en Nederlandse handbal. 
Ook op school is hij erg actief. Hij organiseerde onder andere de 
sportdagen en met Pinksteren het schoolhandbaltoernooi. “Dat wil ik 
graag blijven doen”.  
 
Betrokken en markante leerkracht 
Streng maar rechtvaardig en altijd begaan met de leerlingen. Als 
leerling, ouder of collega kon je altijd bij hem terecht. Een man die niet 
ging voor zijn carrière, maar voor de kinderen en voor goed onderwijs. 
Dat, en nog veel meer lovende woorden horen we over hem. “Ach”, 
relativeert hij “als je in het onderwijs gaat werken, doe je dat meestal 
niet voor het geld. Mijn dochter van 36 verdient nu al meer dan ik. De 
kinderen en het constant vernieuwen van het onderwijs, daar gaat het 
om” benadrukt hij. Daarom introduceerde hij zo‟n 25 jaar geleden 
computers op school. Hij leerde iedereen om ermee te werken en was 
„Helpdesk Harry‟. Maar het leukste vond hij het werken met de 
kinderen in de klas. Hij werd in die 40 jaar zelden boos. Een keer 
gooide hij een krijtje de klas in. Het belandde recht in de mond van de 
kletskous! 
 
Ander leven na uw pensioen?  
“Ik krijg wel het iets minder druk dan nu denk ik, maar eerst gaan we 
er op 21 oktober met z‟n allen een gezellig dag van maken. Van 15.30 
– 18.30 is er een receptie op school voor alle oud-leerlingen en 
collega‟s, ouders enzovoort.  
Heel Acht, nee, iedereen is van harte welkom” zegt hij tot slot. 
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Geruchten  
van Neil Simon 

 
 

Het staat inmiddels bijna te gebeuren. Op 4,5,6,11 en 12 november 
2011 brengt toneelvereniging de Achtse Revue in het dorpshuis 
de klucht "Geruchten" op de planken. Onder leiding van de jonge en 
enthousiaste regisseuse Eef Goudsmits is dit stuk uit 1988 naar de 
21ste eeuw overgezet en in een plaatselijke setting gesitueerd. 
Vier stellen zijn uitgenodigd op het tienjarig huwelijksfeest van hun 
vrienden, locoburgemeester Charley Brok en zijn vrouw Myra. Het 
feest gaat niet door omdat de jubilaris zich door het hoofd heeft 
geschoten en zijn vrouw wordt vermist......... 
Kaartjes kunt u vanaf heden reserveren via www.achtserevue.nl. 
Voorverkoop vindt plaats op woensdag 19 oktober van 19.00 t/m 
20.00 uur in het Dorpshuis. Daarna zijn kaarten te koop bij 
broodboetiek de Leijer en assurantiekantoor van Nistelrode. De 
kaartjes kosten 8,50 euro per stuk. Bij bestelling per internet betaalt u 
1,- euro administratie/portokosten per bestelling.  
Wij willen u er ook alvast graag op wijzen dat de Achtse Revue op 
zondag 11 december tijdens de kerstmarkt 3x acte de précense zal 
geven middels de opvoering van een kerststuk in de kerk.  

http://www.achtserevue.nl/
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Beste bewoners van Acht  
 
 
 
   
De collectes zijn weer begonnen. Veel vrijwilligers komen bij u aan de 
deur om een bijdrage te vragen voor een goed doel. Helaas hebben 
veel mensen geen contant geld meer in huis. Met onderstaande lijst 
weet u precies welk goed doel, wanneer collecteert. In onderstaand 
overzicht de datums voor de komende weken, een volledige lijst voor  
2011/2012 is te vinden op :   
http://www.cbf.nl/Collecten/collecteroosters-landelijk.php?Jaar=2011 
 
25 sep. t/m 01 okt. Fonds verstandelijke gehandicapten 
02 okt.  t/m 08 okt. Dierenbescherming 
09 okt.  t/m 15 okt. Ned. Brandwonden Stichting 
30 okt.  t/m 5 nov. Stichting Diabetes Fonds 
06 nov. t/m 12 nov. Stichting Alzheimer Nederland 
13 nov. t/m 19 nov. Stichting NSGK voor het gehandicapte kind 
20 nov. t/m 26 nov. Stichting Nationaal MS Fonds 

Oproep voor Schoolfoto’s 
Mijnheer Harry heeft van alle klassen die hij heeft begeleid  
de groepsfoto, behalve van de jaren 1975/1976  en 1977/1978. 
  
Hij zou het leuk vinden als iemand die bij hem in de klas heeft gezeten 
in die jaren hem de betreffende  groepsfoto (het liefst met alle namen 
erbij) zou kunnen bezorgen, zodat hij die kan kopiëren. Daarmee zou 
dan zijn album compleet gemaakt kunnen worden.  
Mogelijk heeft iemand deze foto‟s nog in zijn fotoboeken zitten. 

http://www.cbf.nl/Collecten/collecteroosters-landelijk.php?Jaar=2011
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REDCAT 

 

 

In de vorige uitgave heeft u al iets over Redcat kunnen lezen en 
omdat het 4 oktober dierendag is plaatsen we het vervolg.  
 
Gastopvang RedCat is een onderdeel van Dierenopvangcentrum de 
Doornakker en Dierenbescherming Brabant zuidoost en draait op de 
hulp van vrijwilligers.  
 
Het doel van RedCat is om zorg te dragen voor een goede opvang 
van zieke en jonge kittens. Zij worden door onze gastgezinnen met de 
fles grootgebracht. Dit is een heel intensief karwei omdat de 
allerkleinsten ook nog nachtvoedingen nodig hebben. Zwangere 
poezen en moederpoezen met kittens worden ook door gastgezinnen 
opgevangen. Daar krijgen ze alle tijd om rustig te bevallen en hun 
kroost groot te brengen. Als ze acht weken oud zijn, mogen ze 
geadopteerd worden door een nieuw thuis. De moederpoes wordt 
daarna gesteriliseerd om een volgend ongewenst nestje te voorkomen 
en ook voor haar wordt een nieuwe eigenaar gezocht. 
 
Pups, zieke en verwaarloosde honden worden ook opgevangen bij 
Gastopvang RedCat. Tegenover alle katten en kittens die jaarlijks 
worden opgevangen is dit maar een klein deel van RedCat. Ondanks 
dat is het natuurlijk zeker niet onbelangrijk. De honden die bij RedCat 
terecht komen zijn de dieren die extra zorg en aandacht nodig 
hebben. Honden kunnen echter niet rechtstreeks naar RedCat worden 
gebracht. Zij gaan eerst naar het dierenasiel. Door de medewerkers 
daar wordt beoordeeld of het nodig is om de hond in een gastgezin 
onder te brengen.  
 
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


1
2

 



1
3

 
 

Kerknieuws 
    
     
   Veranderingen 
 
   Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen gaat 
   er nogal wat veranderen in katholiek Eindhoven. Met 
ingang van 1 januari 2012 zullen er in Eindhoven nog maar twee 
parochies zijn. 
 
Eindhoven Noord met de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef als 
parochiekerk en Eindhoven Zuid met de St. Joriskerk aan de Sint 
Jorislaan als parochiekerk. Voor beide parochies komt er een nieuwe 
pastoor, een nieuw pastoraal team en een nieuw bestuur.  
 
Onder Eindhoven Noord vallen thans nog zeven kerken, waaronder St 
Antonius Abt,Voor Eindhoven Noord is Pastoor Johan Goris  de 
nieuwe pastoor. Misschien heeft u  hem al kennis met hem gemaakt 
op de parochieavond van 19 september j.l.Deken Frans Verhoeven 
die tot 1 september jl. als deken van het dekenaat Eindhoven en 
waarnemend pastoor van o.a. onze parochie is terug getreden zal 
door hem worden vervangen. 
 
Op 18 september jl. hebben wij met een feestelijke eucharistieviering 
afscheid van Deken Frans Verhoeven genomen. Hij was 15 jaar 
waarnemend pastoor in onze parochie. 
 
De vieringen  in Acht blijven zoals gebruikelijk: Zaterdagavond 18.30 
uur in het Antoniushuis, zondagmorgen 10.00 uur in St. Antonius 
Abtkerk. Meer informatie kunt u nalezen in het KERKnieuws nr 4-
augustus 2011 o.a. terug te vinden op www.acht.nl. 
 
Bereikbaarheid Parochie. De bereikbaarheid van de parochie loopt in 
eerste instantie via het parochiecentrum,  Ijsselstraat 4,  
telefoon: 040 262 17 41 
Parochie coördinator/pastoraal medewerker F. van Lieshout 
Amstelstraat 47, 5626 BX Eindhoven Telefoon: 040 262 17 41 of: 
040 262 22 79 (inspreekmogelijkheid) 
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ALKUPLUS KUNSTSTOFKOZIJNEN 
 
  Een leven lang topkwaliteit in huis. 
 
 Draai/kiep ramen – voordeuren - achterdeuren 
 Hefschuifdeuren – tuindeuren 
 
 Ook u 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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De Zonnebloem 
afdeling Acht  

 
 
 
 

Sinds 1 januari 2011 is De Zonnebloem afdeling Acht onderdeel 
geworden van Stadsdeel Woensel Noord West, dat bestaat uit de 
bezoekgroepen Acht, Achtse Barrier/Prinsejagt en Woensel Noord. 
 
Onze belangrijkste taak is en blijft het bezoekwerk. Daarnaast 
organiseren wij activiteiten voor onze gasten. Een aantal daarvan is 
voor heel Woensel Noord West (WNW), bijvoorbeeld de Bedevaart 
naar Meerveldhoven in mei, een busreis in juni en de Nationale 
Ziekendag in september. Andere activiteiten zijn wijkgebonden. Ook 
worden er door de Regio Eindhoven van De Zonnebloem activiteiten 
georganiseerd waar wij aan deel kunnen nemen. 
 
Een van onze wijkgebonden activiteiten is de kienavond.  
Deze worden gehouden in het Antoniushuis, in zaal „De Amstel‟. 
 
Op deze kienavonden is iedereen welkom. De zaal is open om 19.00 
uur. Het kienen begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
De komende data voor 2011 zijn 18 oktober en 15 november. 
De avond wordt verzorgd door onze vrijwilligers en de opbrengst van 
het kienen is bestemd voor ons Zonnebloemwerk in Acht.  
Wilt u meer informatie over De Zonnebloem in Acht dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat. 
 
WOENSEL NOORD WEST 
Bezoekgroep Acht 
Secretariaat: 
Maasstraat 51 
5626 BB  Eindhoven 
Tel. 040 - 262 36 57 
E-mail:  
ellielathouwers@upcmail.nl 
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INFORMATIE   
DONATEURSACTIE 

 
 
Dit doen we al vele jaren en we kunnen altijd rekenen op veel steun 
van de inwoners van Acht. 
Ook dit jaar komen wij weer bij u langs met onze jaarlijkse 
donateursactie. 
Eind september, begin oktober kunt u ons verwachten. 
Velen van u zullen vernomen hebben dat door de bezuinigingen van 
het gemeentebestuur, de sector cultuur de komende jaren ernstig 
gekort zal worden in de subsidies. 
Ook wij zullen dat gaan merken. 
Daarom hopen wij ook dit jaar en de komende jaren op uw steun te 
kunnen rekenen. 
 
OPEN REPETITIEAVOND: 
3 november a.s. hebben wij onze open repetitieavond. 
Iedereen is dan van harte welkom om onze repetitie bij te wonen, 
geoefenden, leerlingen maar ook als u geen instrument wilt of kunt 
spelen maar gewoon nieuwsgierig bent hoe het bij de drumfanfare er 
aan toe gaat. 
Natuurlijk hopen wij dat er mensen zijn die wel eens op een trom 
willen slaan, of uit een trompet of saxofoon geluid willen krijgen. 
Dat kan op 3 november, en misschien vindt u het wel zo leuk, dat u 
een paar lessen wilt nemen. 
Iedereen, groot en klein is welkom vanaf 19.30 uur. Koffie en een 
frisdrankje staan klaar. 
 
LAMPIONNEN OPTOCHT/ SINTERKLAAS INTOCHT: 
11 november zijn we aanwezig bij de LAMPIONNENOPTOCHT, en 
op 13 november verwelkomen we Sinterklaas. 
 
KERSTBOMENVERKOOP: 
Ook dit jaar gaan wij weer kerstbomen verkopen: 
Meer informatie over de verkoopdagen en tijden vind u in de volgende 
uitgave van “KIJK OP ACHT” 
 
MEER INFORMATIE OVER DE DRUMFANFARE ACHT 
e-mail:  drumfanfareacht@online.nl 



1
8

 
De 6-minutenzone WERKT! 
 
 
 
 
 
Op zaterdagavond 3 september 2011  
om 20.41 uur heeft de 112 meldkamer een AED-Alert oproep 
uitgestuurd voor een reanimatie in de Amstelstraat in Acht. Een vijftal 
vrijwilligers heeft gehoor kunnen geven aan deze SMS oproep en 
waren binnen enkele minuten ter plaatse om te reanimeren. Er was 
ook een AED meegenomen en het slachtoffer werd geholpen voordat 
de ambulance gearriveerd was! Het betrof echter geen hartstilstand 
maar een beroerte en het slachtoffer is in bewusteloze toestand naar 
het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zij weer thuis en maakt het 
naar omstandigheden goed. 

 
 
 
AED’s 24/7 
Na deze eerste inzet door de vrijwilligers van Hart voor Acht is 
gebleken hoe belangrijk het is dat we er voor elkaar zijn en dat als het 
er op aan komt ook de middelen beschikbaar zijn. Daarom worden er 
op korte termijn twee AED‟s aangemeld bij AED-Alert zodat 
burgerhulpverleners bij een volgende reanimatie melding ook een 
AED kunnen gaan ophalen. Wanneer en waar deze komen te hangen 
kunt u binnenkort lezen op de website www.hartvooracht.nl 
 
Aanzienlijk bedrag voor 6-minutenzone Acht  
De Dorpsraad heeft tijdens gesprekken met de gemeente het belang 
van een 6-minutenzone in Acht kenbaar gemaakt. Door interventie 
van Wethouder Fiers is een door de gemeente Eindhoven eerder 
afgewezen aanvraag voor subsidie toch gehonoreerd. Ook van de 
vereniging Achtse Belangen hebben wij een donatie ontvangen. Met 
deze bijdragen kan de werkgroep nu een serieuze start maken  

http://www.hartvooracht.nl
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De 6-minutenzone WERKT! 
(vervolg) 

 
 
 
15 nieuwe burgerhulpverleners in Acht 
Op woensdag 6 juli heeft de werkgroep Hart voor Acht een 
informatiebijeenkomst gehouden in het Dorpshuis. Deze avond is 
goed bezocht, er waren meer dan 50 geïnteresseerden aanwezig. De 
werkgroep heeft met een presentatie laten zien wat een 6-
minutenzone voor Acht inhoudt. Dit werd toegelicht door gastsprekers 
van de Ambulancedienst en AED-Alert. De brandweer was aanwezig 
om te vertellen dat sinds kort ook zij bij een reanimatie ter plaatse 
komen. Bij de inzet op 3 september was dat bijvoorbeeld het geval. 
Na afloop melden zich meer dan 15 nieuwe vrijwilligers aan. Een 
aantal nieuwe vrijwilligers kon al reanimeren, anderen wilden een 
cursus volgen via Hart voor Acht. 
 
Veel belangstelling voor cursus 
Door de goed bezochte informatieavond en onze aanwezigheid met 
een stand op de braderie tijdens de Kermis, hebben zich al meer dan 
20 Achtenaren aangemeld voor een cursus reanimeren en AED 
bedienen in oktober. Hierdoor zijn de beide cursussen van volgende 
maand al vol. Om deze reden heeft de werkgroep besloten ook in 
november een cursus te verzorgen en een 2e instructeur te 
benaderen. Voor de cursus in november kunt u zich nog aanmelden 
via www.hartvooracht.nl, hier vindt u ook meer informatie over de data 
en de voorwaarden. Als u al een reanimatie certificaat heeft en u zich 
wilt inzetten als vrijwilliger, kunt u zich ook aanmelden via onze 
website. Of bel tel:: (040) 241 38 61 

Hart voor Acht stand 
met oude ambulance 

tijdens de kermis  

http://www.hartvooracht.nl
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WINKELEN  IN  ACHT 
 
Ruim 40 jaar geleden kwam het eerste nummer van OP ACHT uit. In 
ons dorp dat veel kleiner was dan tegenwoordig. Er werden toen zo‟n 
400 woningen geteld tussen de Boschdijk en het Beatrixkanaal, de 
Ploegstraat in het noorden en de RPI (tegenwoordig de Grote Beek) 
in het zuiden. 
Rond 1970 was er een grote kruidenierswinkel in Acht, van Theo van 
Nistelrode. Maar er waren toch ook veel kleine winkeltjes in ons dorp, 
die waarschijnlijk in meer of mindere mate toch een boterham 
verdienden.  2  Slagerijen : van de Wijdeven en Bastiaans,  kleinere 
kruideniertjes : Naus in de Waalstraat en van de Ven aan de 
Boschdijk, een winkel van Gerrit Timmers ook in de Waalstraat.  
Er was een melkboer die in Acht rondging huis-aan-huis, Jan van Eijk, 
En er was zelfs een rijdende groenteboer de gebroeders Kranen, 

terwijl ook Harrie van Kemenade aan huis groente verkocht. 
Benzine werd verkocht in de Rijnstraat door smederij Caris, er was 
een kleine boerenleenbank, zelfs een fritestent van J.v.Tienen, waar 
nu de ex- Rabobank staat. 
Al die middenstanders konden kennelijk hier met de Achtenaren  
(goede?) zaken doen. En zij kenden uiteraard de meeste van hun 
klanten met naam en toenaam want de klantenkring was te overzien 
in dat kleine dorp. 
Eind jaren ‟70 werd er gelukkig gebouwd want veel Achtse jongelui 
wilden graag hier blijven wonen. Dat begon met Acht-Zuid, de  
woningen rondom de  Amerlaan. 
Ineens, zo lijkt het wel, wordt Acht groter. Heel veel nieuwe woningen. 
En dus ook veel nieuwe Achtenaren. En dat zijn dan ook nieuwe 
klanten voor de middenstand? Maar merkwaardigerwijs moet de een 
na de ander de deuren van de winkel sluiten. En zelfs de grote 
kruidenierswinkel redt het niet. Verschillende formules worden 
geprobeerd, al dan niet met steun van de toeleveranciers. Maar de 
een na de ander stopt. Zelfs nu Acht tot zo‟n 1600 adressen gegroeid 
is, blijven de klanten weg. 
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 WINKELEN  IN  ACHT 
(vervolg) 

Was het vroeger zo dat men naar de grote supermarkten ging voor de 
dagelijkse boodschappen en alleen op zaterdag voor 6 uur nog gauw 
voor een rol beschuit naar onze eigen buurtwinkel ging, wie zal het 
zeggen. 
 
De toename van de bevolking leidt kennelijk niet tot een bruikbare 
middenstand. Een automaatwinkeltje en een “rijdende winkel”op een 
vaste stek hebben zich ook niet kunnen handhaven.  
Wat er nu nog over is: onze Achtse bakker, de IJssalon, en gelukkig 
nog een afhaalchinees en twee friteszaken. Is dat tekenend voor onze 
gemeenschap? Men woont hier wel, maar werkt elders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brengt men vandaar uit de levensmiddelen mee bij een ruimere keuze 
aan winkels?  En als de nood aan de man komt zijn er de 
afhaaladressen in Acht zelf. 
Toen Acht kleiner was, was het voorzieningenniveau groot genoeg, nu 
Acht groter geworden is lijkt de band  voor een eigen middenstand te 
gering . Gelukkig is er een geldautomaat, een dokterspraktijk, 
autohandel, een café, kapsalon, het sportpark, ouderenzorg, 
kinderopvang. 
 
Wat wenst Acht nog meer, nu ‟t zoveel ”groter gegroeid is”  
 
 
Jan Vriens 
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KBO  

Het Acht van 50 jaar geleden, van toen naar nu. 
Het jaar 1961,nu 50 jaar geleden was een belangrijk 
jaar voor Acht. In dat jaar werd KBO Acht opgericht 
als Ouderen bond, met zoveel activiteiten dat elk  

   persoon van 55+ zich daarin kan vinden. 
Toen 
In Acht waren toen twee stromingen, de boeren en de burgers. De 
laatste boer is enkele jaren geleden uit Acht vertrokken. De Industrie 
heeft zich binnen gedrongen in het Achtse! 
Ook wij dachten toen dat de wereld niet zou veranderen.  
In elke vereniging toen, of het de boerenstand, of de burger betrof, 
waren mannen en vrouwen uit alle lagen van de Achtse bevolking die 
ons mooie dorp vertegenwoordigden. Degene in ons Dorp die het 
verenigingsleven een warm hart toedroegen, deden dat bijna altijd 
onder auspiciën van de kerk. Of het de Rooms-katholieken of 
Protestanten waren, de kerken hadden toen nog een grote invloed op 
het sociale leven van de gemeenschap. 
Nu 
Er zijn nu geen standen verschillen meer. De pastoors zijn gewone 
stervelingen geworden, de directeur van de school is ook maar een 
mens. We hebben een Dorpsraad die ons Achtenaren 
vertegenwoordigt in de grote stad. Vroeger was men een Achtenaar 
als je er geboren was. Na een lange tijd weggeweest te zijn merk ik 
dat er een nieuwe Achtse gemeenschap is ontstaan. Ons Dorp heeft 
de magie om, als je er woont een verandering in je te weeg te 
brengen. Acht is bijzonder, Acht geeft je een nieuwe ziel. 
Het Kerkkoor, de KBO, de Vereniging Achtse Belangen, de Harmonie, 
de voetbalclub, de carnavalsvereniging , de handboogschiet-
vereniging, de toneel vereniging, de biljart club, de Zonnebloem en 
vele creatieve mensen, ze zijn er nog en zullen er altijd blijven. 
In dit stukje geschiedenis van Acht herkennen de ouderen zich als de 
jeugd van toen. Er is niet veel veranderd. De motivatie en drang naar 
saamhorigheid was en is nog steeds aanwezig. In de grote stad 
Eindhoven denken ze dat met het inkrimpen van subsidies het 
vrijwilligers werk zal afnemen. Dat geloven we niet !!! toch!!! 
 
Lid worden. Vanaf vijfenvijftig jaar kan men lid worden van de KBO. 
men wordt dan op sportieve en culturele wijze op de hoogte gehouden 
wat er in de samenleving gebeurt. 
 
Herman Geurds. Voorzitter KBO Acht 
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Niets smaakt zo lekker als slank zijn voelt? 
 
We leven in een wereld die gebukt gaat onder een tsunami van 
overgewicht. Dus is het na een heerlijke vakantie geen overbodige 
luxe om iets vaker te bedenken, dat niets zo lekker smaakt als slank 
zijn voelt! 
Deze vakantie hebben we een leuk gezin ontmoet. Op het eerste oog 
een vrolijke familie, vader, moeder en 3 volwassen kinderen. Allemaal 
op een kind na, waren ze veel te zwaar. Gedurende de vakantie 
leerden we elkaar beter kennen en kwam ook ter sprake wat een 
ieder in het dagelijks leven deed. Toen ik vertelde dat ik 
gewichtsconsulent was, voelde ik me een beetje bezwaard. Want 
iemand met een behoorlijk overgewicht wil daar zeker in de vakantie 
niet aan herinnerd worden.  
Het bleek, dat vooral de moeder en dochter helemaal niet happy 
waren met hun  overgewicht. Alleen al de gedachte aan de 
confrontatie thuis met hun overgewicht op de vakantiefoto‟s, leverde 
emotionele verhalen en zelfs tranen op! 
Wat mij meteen opviel was, dat de eet- en leefgewoontes van de 
familie, behalve het ene kind, niet goed waren. Ongezond eten, te 
grote porties opscheppen en te weinig bewegen. Dit zijn overigens de 
drie meest voorkomende oorzaken voor overgewicht.  
Natuurlijk wil je tijdens een welverdiende vakantie niet voordurend 
bezig zijn met je gewicht en constant opletten wat je eet en drinkt. 
Maar heb je nu zoveel lekkerder gegeten als je twee of drie vette 
croissants eet in plaats van één? Bovendien, ook gezonde 
voedingsmiddelen kunnen lekker zijn, als je er maar voor open staat! 
Niets smaakt zo lekker als slank zijn voelt. Moet je om dit gevoel te 
ervaren, altijd maar die lekkere dingen laten staan tijdens een 
vakantie of verjaardag en je gelukzalig wenden tot een overheerlijk 
worteltje of radijsje? Is dit dan de enige manier om ooit het Nirvana 
van het Opperste Geluk te bereiken: het gezonde streefgewicht!!!  
Nee dus! De beste manier die werkt bij het behalen en behouden van 
een gezond gewicht is het aanpassen van je eetgewoontes. Zeker na 
afloop van een heerlijke vakantie met teveel culinaire uitspattingen, 
moet je weer terug naar de basis van gezond eten. Dat kan al met 
kleine, maar wel de juiste aanpassingen in je dagelijkse eet- en 
leefpatroon. En daarin is ook ruimte voor af en toe “iets lekkers”. 
 
 ………….Uiteindelijk smaakt toch niets zo lekker als slank zijn 
voelt! Will Brans, Gewichtsconsulent 
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Stichting jeugdbelangen 
 

     

De winnaar van de gezinsspeurtocht van 11 september is geworden 
de groep van Ans van Kemenade.  
Hartelijk gefeliciteerd de prijs zal bij jullie thuis bezorgd worden. De 
antwoorden op de vragen en de foto‟s kun je vinden op onze site 
www.sjbacht.nl. 

Zaterdag 8 oktober  - Plaatjes bingo  
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 en heb je zin in een spannende bingo-
avond? Geef je op voor een gezellige avond in het Dorpshuis op 
zaterdag 8 oktober. Deze speciale bingo is niet met cijfers maar met 
plaatjes. Van 18.00 tot 19.15 uur. 
Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende prijzen te winnen. 
Meld je aan via het e-mailadres: marliesvanderheijden@chello.nl 
Vermeld je naam en groep. Aanmelden tot 7 oktober. 
De betaling van € 2,- kan in het Dorpshuis. 
 
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 en heb je zin in een spannende bingo-
avond? Geef je op voor een gezellige avond in het Dorpshuis op 
zaterdag 8 oktober 2010 van 19.30 tot 21.00 uur 
Iedereen krijgt één speelkaart. Er zijn verschillende prijzen te winnen. 
Meld je aan via het e-mailadres: marliesvanderheijden@chello.nl 
Vermeld je naam en groep. Aanmelden tot 7 oktober. 
De betaling van € 2,- kan in het Dorpshuis. 
 
15 oktober  - Disco 
Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 en uit de eerste en tweede klas 
van de middelbare school, die van dansen, swingen en gezellig 
kletsen houden is er een disco. In het Dorpshuis van 20.00 uur tot 
22.00 uur met muziek van een van onze eigen DJ’s Koen, Jordy of 
Twan. Consumpties zijn voor eigen rekening en alcohol wordt niet 
geschonken. Entree € 2,00 Strippenkaart: 1x entree, 2x drinken, 1x 
snoep voor €5.00. (geldig bij elke disco) 
 

Zet alvast in je agenda de volgende data voor de disco  
19 nov, 17 dec, 14 jan, 11 febr, 17 mrt, 14 apr, 12 mei en 9 juni. 

  

http://www.sjbacht.nl/
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Stichting jeugdbelangen  
(vervolg)   
 
11 november - Lampionnenoptocht 
Om 19.00 uur vertrekken we vanaf de kiosk 
met de lampion achter de fanfare aan voor een 
wandeling door Acht. Na de tocht staat op de 
kiosk chocomel en een speculaasje klaar. 
Let wel op de brandveiligheid van de lampion! 
Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. 
 

Biljardclub 
Bij biljartclub van de donderdagavond in het 
Dorpshuis is nog plaats voor enkele nieuwe 
leden. Heeft u zin om op donderdagavond 
gezellig te biljarten kom dan een keer een 
kijkje nemen op onze clubavond. Iedere 
donderdag vanaf 20.00 uur in het dorpshuis. 
Graag tot dan.  

Specialiteit in Worstenbroodjes  
Maandag, dinsdag en donderdag 4 broden voor € 6,75 

J. de Leijer 
Waalstraat 64, 5626 AV  Acht; Tel: 040 -262 12 69 
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Dorpsraad en Achtse Belangen 
 
In de derde uitgave van Kijk op Acht heeft u kunnen lezen dat 
ondanks het feit dat de Dorpsraad Acht bij de verkiezingen op 9 juni 
2010 een opkomstpercentage had van 57% en inmiddels al 35 jaar 
belangrijk werk verricht ,B & W van Eindhoven de Dorpsraad Acht 
toch willen opheffen. 
Om de Dorpsraad Acht definitief op te kunnen heffen moeten  
B & W een apart voorstel daartoe, aan de gemeenteraad presenteren. 
Ondertussen onderzoekt Achtse Belangen welke juridische 
mogelijkheden er zijn om via de bestuursrechter het voorbestaan van 
de Dorpsraad met haar gekwalificeerd adviesrecht af te dwingen. 
Voor meer uitleg over de stappen die Achtse Belangen neemt, 
verwijzen wij u naar de website www.acht.nl. 
Bert Wolters, 
Voorzitter Achtse Belangen 
 
Winkel in Acht 
Achtenaren worden binnen 1 week door middel van een wijkinfo 
bevraagd over de komst van een Jan Linders supermarkt. Dit zal als 
advies worden meegenomen. De locatie van de supermarkt zou 
moeten komen op de hoek van de Rijnstraat en Cor Gehrelslaan, daar 
waar de hertenwei nu is. 
In de plannen die zijn gepresenteerd gaat het om een supermarkt van 
ongeveer 1.500 m2 met 60 tot 70 parkeerplaatsen. Het pand zal niet 
hoger worden dan zes meter. In het plan is tevens opgenomen dat de 
„vroegere‟ knip in de Rijnstraat op deze plek gaat terugkomen. 
 
Merwedeveld 
Binnenkort krijgt het Merwedeveld een onderhoudsbeurt, een 
gedeelte wordt dan afgesloten. Er is een plan voor renovatie van het 
trapveld aan de Merwedelaan in Acht. Na aanvang werkzaamheden 
zal er ca 2 maanden (afhankelijk van het weer) op het tijdelijke veld 
gespeeld moeten worden. Daarna kunnen de goals terug naar het 
gebied met de grondwal er omheen. Daar worden de goals dan zo 
geplaatst dat er twee velden ontstaan. Door de goals te verzetten kan 
het gras voor de doelgebieden herstellen (of indien nodig hersteld 
worden) als er door het spelen kale plekken/kuilen ontstaan. Er kan 
dan op de andere helft van het terrein gewoon gespeeld worden. 
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Regelmatig masseren van de voeten zorgt voor ontspanning, 
welbehagen en nieuwe levensenergie 

VoetreflexPlus therapie Massage geeft uw lichaam en geest de kans 
om weer in balans te komen.  

 
 

MARIELLE  GUNTLISBERGEN 
Vliststraat 19 

5626 DV  Eindhoven 
Tel: 06 24 23 69 16 



3
1

 
 

KERST/WINTERMARKT  OP ACHT 
 
 

Zondagmiddag  11 december van  12.00 tot 17.00 uur 
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige “Kijk op Acht” hebben 
zich nog enkele Achtenaren of verwanten van Achtenaren zich 
opgegeven om de winter/kerstmarkt rondom de kiosk  iets extra‟s te 
geven. Maar er is nog steeds plaats, dus schroom niet om u aan te 
melden en mee te doen om deze eerste  winterhappening  samen 
met ons onvergetelijk te maken.  
 
De markt staat open voor individuele Achtenaren die iets te showen 
of te verkopen hebben wat bij voorkeur gerelateerd is aan Kerst of 
aan de Winter.  Curiosa is ook welkom, maar we willen er geen 
rommelmarkt van maken. Ook van de Achtse verenigingen 
verwachten wij een grote inzet om Acht op de kaart te zetten, 5 
verenigingen hebben zich al aangemeld, maar er kan nog veel meer 
bij.   
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 

OV-chipkaart 
 
 
Naar alle waarschijnlijkheid heb je na  
2 november niks meer aan de strippenkaart die 

misschien nog in je portemonnee zit.  
Dat zou dan de laatste dag zijn dat je er nog mee kunt reizen in de 
bussen van Hermes in Eindhoven en omgeving. Daarna is alleen nog 
de ov-chipkaart te gebruiken.  

mailto:Gerry@van-nistelrode.com
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Voor al uw opleidingen zoals :* Bromfiets ( € 295,-) 
                                                 * Motor 
                                                 * Auto  
                                                 * E achter B ( € 350,-) 
 
 
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:  040-262 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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Achtse Vrouwenvereniging (AVV) 
 
Dinsdag 28 juni jaarlijks uitstapje AVV door Betsie Swinkels 
 
Ook dit jaar zijn de leden van onze Achtse Vrouwenvereniging weer 
een dagje uit geweest. We vertrokken om 8.15 uur vanaf de kiosk in 
Acht richting Vaals. Het was tropisch warm op 28 juni, maar we 
hadden een leuke club bij elkaar. 
 
Wij kwamen mooi op tijd aan om 10.00 uur in het museum Vaals. 
Daar stond de koffie met gebak al klaar in het prachtig verbouwde 
klooster en kregen een leuk verhaal te horen hoe dit museum tot 
stand is gekomen. Daarna hadden wij de tijd om het mooie museum 
met heel veel heilige beelden te bezichtigen. Er was ook nog een 
prachtig restaurant bij in stijl en ook een tuin met beelden. 
Het was heel bijzonder en voor iedereen een primeur. 
 
Om 12.00 uur hadden wij een heerlijke koffietafel bij de Bokkerijder in 
Vaals. Na de lunch gingen wij lekker koel de bus weer in voor een toer 
door de Eifel. Wij hadden ook een gids die ontzettend mooi kon 
vertellen. Onderweg hadden wij nog een stop in Einruhr aan de 
Obersee, waar wij onder de bomen aan het water wat konden drinken. 
 
Na de rondrit waren wij weer in Vaals om de nieuwe Wilhelminatoren 
te bezichtigen en te beklimmen (of met de lift naar boven ).Daar stond 
om 17.30 uur een lekker diner voor ons klaar. 
Wij waren weer op tijd terug net voor het noodweer dat losbrak in 
Acht, maar de dag was geweldig verlopen en iedereen die met ons 
mee is gegaan kan daar mooi op terugkijken. 
 
Mochten er nog dames zijn die graag bij onze vereniging willen 
komen, dan kunnen zij zich opgeven bij onderstaand adres: 
Betsie Swinkels,Piet Haagenlaan 4 5626 GM Eindhoven-Acht  
Tel. 040-2624269 
Ons najaarsprogramma 2011 ziet er als volgt uit: 
11 oktober   Sjoelen 
25 oktober   Kienen (ook voor niet-leden) 
8   november  Muzikale Ontspanningsavond 
29 november  Kienen (ook voor niet-leden) 
13 december  Knutselen 
20 december  Kerstviering 
De avonden beginnen om 20.00 uur in het Dorpshuis.  



3
4

 



3
5

 
 

 

OKTOBER 
 
3 Dorpsraad Acht 
4 Dierendag 
6 Groene container 
8 SJB bingo 
10 Oud papier 
13 Grijze container 
15 SJB Disco 
20 Groene container 
24 Oud papier 
27 Grijze container 
 

 

 

NOVEMBER 
 

3    Open repetitie avond 
  DrumFanfare Acht 

3  Groene container 
4-5-6 Achtse revue 
7  Oud papier 
7     Dorpsraad Acht 
10  Grijze container 
11-12 Achtse revue 
11    Lampionnen optocht 
13    verwelkomen van 

 Sinterklaas in Acht 
17  Groene container 
19  SJB Disco 
21  Oud papier 
24  Grijze container 

COLOFON 
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 Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 
 
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: 17 november 
Kijk op Acht verschijnt weer op 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 
ABN/AMRO 601510631 Stichting Kijk op Acht 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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Oktober-November 
 

Dorpsblad Kijk op Acht een Stichting 
 

Meneer Harry gaat met pensioen 
 

Winkel in Acht? 
 

De 6-minuten zone werkt! 
 

Intocht Sinterklaas op 13 november  
 

De eerste Kerstmarkt in Acht  


