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Oktober - November - December 
 
 

Wandelen met IVN 
 

Fotokalender wedstrijd 
 

Nieuwe directeur basisschool 
 

Marktkraamhouders aan het woord 
 

Het grote kerkorgel gaat weer spelen 
 

Buurtpreventen in het zonnetje 
 

Grasmaaier Dierenweide 
 

Hij komt, hij komt  
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Van de redactie 
 
 
“Hier en daar een drupje…” 
 
Met deze positieve woorden vatte de weerman of weervrouw van 
dienst deze zomer de weersverwachting van de komende dagen 
samen. Uw redactie beleefde dat toch anders.  
Wij hebben zo als dat heet geen actieve herinnering aan zomerweer 
met ‘hier en daar een drupje’. Uw redactie zag vooral vele emmers 
water naar beneden vallen! Het water in de Achtse loop steeg tot aan 
de rand van enkele Achtse achtertuinen.  
Tijdens onze dagelijkse wandelingen zagen we Achtenaren bij hun 
laag gelegen garage in de weer om het water buiten de deur te 
houden. De sloten, al jaren kurkdroog door kurkdroge zomers, 
bewezen nu hun nut als waterberging. Heel verstandig dat u ze niet 
‘bij de tuin getrokken hebt’.  
 
Het stijgende water in de Achtse loop bracht uw redactie op de vraag 
hoe het gezegde ‘we wonen op Acht’ ontstaan zou kunnen zijn.  
Zou dat gebeurd zijn toen ‘het dorp’ een hoger gelegen gebied was? 
Op oude kaarten is immers te zien dat Acht vroeger tussen vennen- 
en heidegebieden lag. Uw redactie weet het antwoord niet, maar het 
is een mooie gedachte tijdens een regenbui. 
 
Sommige Achtenaren hebben in de drogere jaren wateropvang-
voorzieningen aangelegd en plaatsten bij elke regenpijp een flinke 
regenton als ‘waterreserve’. Na regen komt immers zonneschijn en 
soms heel veel zonneschijn. Met dat (extra) water blijft Acht een mooi 
groen dorp.  
 
We wensen u een zonnige herfst en veel leesplezier bij  
deze Kijk op Acht. Uw kopij voor het volgende nummer kunt u tot  
26 oktober 18.00 uur mailen naar redactie@kijkopacht.nl.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt op 12 november. 
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 Vrijwel onzichtbare beugels voor volwassenen en tieners 
doorzichtig – comfortabel – uitneembaar 

Kijk voor meer informatie op: www.startsmiling.nl of bel: 040-262 09 01 
Onderdeel van ‘Tandartspraktijk Acht’ 

Gezond en verantwoord afslanken met E.G.A 

Nederland (eerste Goudse afslankclub) 

E.G.A Nederland is al 40 jaar actief met het begeleiden van 

dames en heren naar een gezond en verantwoord gewicht. 

Wij bieden u een uitgekiende Eetwijzer waarmee u op een 

verantwoorde manier zult afvallen. Eenvoudig en gezond, u kunt gewoon met de 

pot mee eten. De maaltijden zijn zeer afwisselend en… u lijdt beslist geen honger!  

Omdat we in lockdown zitten geef ik nu online video coaching op dinsdag om 

13.00 uur en op woensdag om 19.00 uur. Succes verzekerd!  

Zodra de locatie weer open is gaan we daar verder.  

 

Normaal gesproken is de bijeenkomst van E.G.A Nederland wekelijks op 

woensdagavond van 19.00-20.00 in het Dorpshuis in Acht.  

Voor meer informatie of inschrijving bel met:  

Gera Smetsers: 06 33 66 68 55 

Bij inschrijving ontvangt u een leuk receptenboekje. 

http://www.startsmiling.nl
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Vrienden van de Dierenweide 
Hoezo groeizaam weer? 

 
 

Staat uw tuin er ook zo florissant bij? Kan ook bijna niet anders met 
dit groeizame weer. Voor de dierenweide betekent dit dat er volop 
gras is en dat de geiten, alpaca’s en zelfs het paard moeite hebben 
om de groei bij te houden.  

 

Dierenpopulatie 
U heeft vast al gezien dat we er weer een jonge alpaca bij hebben. 
Die is 2 augustus zo rond het middaguur geboren. En omdat het een 
hengstje is waaraan je nu al kan zien dat het een veelbelovende 
“sporter” gaat worden is hij vernoemd naar een bekende PSV-
voetballer…..jawel….Cody.  

 

Donder het paard is weer in de wei om mee te helpen als 
“grasmaaier”. Door veel mensen was al nagevraagd of, en wanneer, 
Donder weer terug zou komen. Ze is voor iedereen prima 
benaderbaar een heel gemakkelijk in de omgang. 
Truus het schaap heeft uiteindelijk besloten dat het gezelschap van 
een mannelijke soortgenoot voor haar zwaarder weegt dan het 
gezelschap van de geiten en heeft het nu prima naar haar zin in 
Nederwetten. 

 

Dan moeten we ook nog vertellen dat we nakomelingen van onze 
eigen kippen krijgen. We hebben enkele eieren in een broedmachine 
gedaan en daarvan zijn er drie uitgekomen. De drie kuikens groeien 
prima, maar het zal nog enkele weken duren voordat we ze los 
kunnen laten. Als we dat nu al zouden doen worden ze misschien 
door kraaien of eksters uit de wei gepikt. 

 

Donateursactie 
Net als vorig jaar gaan we de laatste week van augustus en de eerste 
week van september weer in Acht langs de deur om een bijdrage te 
vragen voor de kosten van het voer en de instandhouding van de 
dierenweide. 
Op het moment dat u dit leest zijn we waarschijnlijk al bij u aan de 
deur geweest en zeggen wij nu alsnog hartelijk dank voor uw gift. 

 

Voeren 
Natuurlijk is het superleuk om de dieren te voeren maar doe het s.v.p. 
met beleid. Gooi zeker geen hele broden over het hek; veel brood is 
sowieso niet goed voor de dieren. Als u brood wilt geven, geef dan 
brood van een paar dagen oud. Ook moet het schimmelvrij zijn. Als 
we er met zijn allen goed mee omgaan, blijven de dieren gezond en 
worden ze niet te dik. 
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Dorpshuis weer open! 
 
 
 
 

Na lange maanden is het inmiddels weer toegestaan om activiteiten te 
houden in ons Dorpshuis.  
Enkele groepen zijn alweer gestart met hun bezigheden en vanaf 
deze maand worden er weer meer in gang gezet. 
 
Uiteraard zijn er op moment van schrijven nog beperkingen van kracht 
inzake corona zoals de anderhalve meterregel, maar er is uitzicht op 
het loslaten daarvan zodat we daarna weer als vanouds ruimte 
kunnen bieden aan onze vaste huurders en gebruikers met al hun 
diversiteit aan activiteiten. 
We hopen dat die ontwikkeling er komt, zodat we er in elk geval nog 
een bruisend najaar van kunnen maken! 
 
Bent u niet zeker of een activiteit kan, neem dan gerust contact op, 
telefonisch of per mail en we geven u per omgaande bericht. 
 
Namens het bestuur 
Peer van Dijk 
info@dorpshuisacht.nl 
Tel: 06 - 48 60 77 08 
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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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Linda den Otter 
 
Linda den Otter is specialist in spier- en zenuwpijnen. In haar praktijk 
op Neumannlaan 27 in Prinsejagt beoefent zij als paramedisch 
specialist al meer dan 35 jaar haar vak uit. Wie nek-, schouder- of 
rugklachten of hoofdpijnen heeft, kan bij haar terecht. 

 

“Waar je niet bij bent geweest, kan je niet over meepraten”. Het is de 
lijfspreuk van Linda. “Ik heb zelf veel schouderklachten gehad. Door 
de combinatie van behandelingen die ik aanbied, ben ik zelf van mijn 
klachten afgekomen.” Als ervaringsdeskundige kan Linda zich goed 
inleven in haar cliënten. 

 

In haar praktijk combineert Linda Oosterse en Westerse therapieën. 
Tijdens een intakegesprek kijkt zij wat iemand nodig heeft en waar 
samen het beste resultaat behaald kan worden. 
Zij vraagt een actieve houding van haar cliënt. Wat geleerd wordt bij 
Linda, kan thuis geoefend worden voor de beste resultaten. 
 
De therapieën die Linda het meest combineert zijn:  

 Houdingstherapie, hoe sta je, hoe loop je 
 Triggerpoint therapie, een soort massagetechniek 
 Guasha therapie, een schraaptechniek om afvalstoffen uit het 

lichaam af te voeren en de doorbloeding te verbeteren 
 
Oefentherapie-eindhoven.nl 
Op Linda’s website:  
oefentherapieeindhoven.nl,  
is meer uitleg te vinden over haar 
behandel-methodes.  
 
Ook voor aanmelden en vragen 
kan men op haar site terecht,  
maar bellen is ook mogelijk op:  
06 - 49 62 03 92. 
 

Advertorial 
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Stone Art by José 
Sieraden en Macrame 

Creaties 

joseenfred@hotmail.com 
www.stoneartbyjose.com 

Tel. 06 18 52 15 61 
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Dorpskwis 2021 

Had je ged8! 
 

De organisatoren van Kracht op8 hopen dat de kwisavond en de 
feestavond door kunnen gaan, maar houden er rekening mee dat de 
feestavond op een andere manier georganiseerd moet worden.  
Degenen die zich hebben ingeschreven worden op de hoogte 
gehouden! 
 
Wanneer is het?  
De Kwisavond is op vrijdag 15 oktober 2021.  
De datum van de prijsuitreiking is nog niet bekend. 
Het inschrijfgeld voor deze editie is € 30,- per team.  
De organisatoren vragen om dit middels een tikkie te betalen op het 
moment dat we weten dat alles door kan gaan. 
 
Grootte teams 
Er zijn geen eisen aan het maximaal aantal deelnemers, maar er 
wordt uitgegaan van teams van ongeveer 18 personen.  
Voor de kwis in het algemeen en voor de kleinere teams in het 
bijzonder, is het niet leuk als er teams meedoen die (veel) groter  
zijn dan die 18 personen.  
Mocht je als team met veel meer mensen zijn, dan zouden de 
organisatoren het sportief vinden als jullie het team kunnen splitsen  
in 2 teams (ook leuk voor de competentie onderling!!!!). 
 
Sprokkelteam 
Je kunt ook deelnemen in een sprokkelteam. Voor de kwis wordt 
bekend gemaakt wie er in het team zitten. 
 
Inschrijven, meer informatie 
Wil je je inschrijven, stuur dan een mail naar: 
krachtopacht@outlook.com 
Je ontvangt dan een link waarmee je je kan aanmelden. 
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Kerknieuws 

 
 
 
 
Op de drempel van het nieuwe werkjaar maak ik deze keer graag van 
de gelegenheid gebruik om u kort op enkele zaken te wijzen. 
 

 Per 1 juli is pastor Ad Verest benoemd in onze parochie. 
Vanwege een geplande vakantie en retraite, en de 
verbouwingen op de pastorie, kon hij pas medio augustus 
inhuizen. Pastor Verest zal zich met name gaan toeleggen op 
het familiepastoraat. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 

 Kinderen die dit schooljaar in groep 4 of hoger zitten kunnen 
zich aanmelden voor de gezinscatechese. Binnen dit traject 
vindt ook de 1ste H. Communie plaats. Meer informatie vindt u 
op de website van de parochie (www.petrus-ehv.nl) onder het 
kopje “Leren”. 
 

 Nadat het vorig jaar niet kon doorgaan vanwege corona 
organiseren de Vrienden dit jaar opnieuw een taxatiemiddag op 
zaterdag 2 oktober, met de medewerking van een aantal experts 
van “Tussen Kunst en Kitsch”. Meer informatie: 
www.vriendensintpetrus.nl 
 

 Woensdag 15 september om 20.00 uur mogen we broeder 
Thomas Quartier (orde van de Benedictijnen) verwelkomen voor 
een eigentijdse muzikale bezinning in de St. Petruskerk. Wie 
broeder Thomas kent, weet dat hij een bevlogen spreker is. Wilt 
u gezongen spiritualiteit beleven en de monnik in uzelf 
ontdekken? Welkom op 15 september. 

 
Zomaar een greep uit enkele activiteiten; ik hoop u bij één (of meer) 
daarvan te mogen begroeten. 
 
Pastoor J. Goris 
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Update Achtse Revue 

  
 

 
Wat was het fijn om net voor de zomer met alle leden samen te 
komen. We gaan er op dit moment vanuit dat we deze trend vanaf 
woensdag 15 september wekelijks door kunnen zetten.  
 
Voor 19 & 20 november 2021 staat “the best of 35 jaar Achtse Revue” 
op de planning. 2 avonden vol sketches en live muziek in 
samenwerking met de Bekkersband. Toegang is voor al onze 
sponsoren & vrienden. Vanaf oktober start ook de verkoop van losse 
VIP-kaarten à € 25,-- . We zullen ons deze avonden aan de dan 
geldende maatregelen houden.  
 
Kerstspel 
Daarnaast hebben we een kerstspel op de agenda staan wat we 
tijdens de kerstmarkt zullen uitvoeren voor alle liefhebbers.  
 
Voor 2022 staan de eerste producties ook al op de agenda.  
Zo presenteren we tijdens het pinksterweekend (3 t/m 6 juni 2022)  
in samenwerking met andere theatermakers een theaterweekend  
in het Hof van Brabant! 
En in november 2022 vieren we samen met de sinterklaasvereniging 
hun 100-jarige bestaan middels Sinterklaasvoorstellingen voor het 
hele gezin. 
 
Wij hebben er zin in! 
Houd onze website in de gaten of volg ons op facebook of Instagram 
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de 
kaartverkoop voor november, want op = op. 
 
Nieuwe leden 
Vanaf 15 september starten er ook 3 nieuwe leden. Wij verwelkomen 
graag nog meer nieuwe leden tussen de 18 en 50 jaar. Mocht je nog 
twijfelen neem dan contact op voor een kennismaking! 
  
Wij hopen iedereen snel weer te ontmoeten! 

Sylvia
Notitie
Dit is het Hof van Acht (ligt achter het Dorpshuis)
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Dorpsraad Acht 

 
 
 
Fotowedstrijd Acht 2021 
 
Voor de Achtse Kalender 2022 is een fotowedstrijd uitgeschreven.  
De inzending sluit 1 oktober 2021. 
 
Iedereen kan foto’s inzenden. Hiervoor gelden als belangrijkste 
voorwaarden: 
 

 De foto’s passen binnen het thema ‘Acht’. 
 Een persoon mag maximaal drie foto’s inzenden per wedstrijd. 
 De ingezonden foto’s moeten door de deelnemer zelf zijn 

gemaakt. 
 De originele foto’s mogen slechts in beperkte mate gecorrigeerd 

zijn en geen kader, signatuur of andere toevoegingen hebben. 
 De foto moet een jpeg/jpg-bestand zijn. 
 Het formaat van de foto is liggend (landscape) met maatvoering 

A4 (300 dpi): 2480 x 3508 pixels. 
 
Foto’s kunnen worden ingezonden naar: fotowedstrijd@acht.nl met 
vermelding naam en adres. 
 
Foto’s bekijken en stemmen! 
Een selectie van de foto’s zal worden tentoongesteld in het Dorpshuis 
op 6 en 7 november 2021. Door stemming zullen de foto’s worden 
bepaald die op de Achtse Kalender 2022 komen.  
 
Acht ontmoet Acht 
In januari 2020 hebben wij als Dorpsraad de eerste ‘Acht ontmoet 
Acht’ georganiseerd. Het idee was om een gezellige middag te 
hebben waar alle Achtenaren, de verenigingen en andere organisaties 
elkaar op één plek konden ontmoeten. Dit was een zeer geslaagd 
idee, en daarom hebben we besloten om dit evenement elk jaar te 
organiseren. 
 
 
 
 

Lees verder op pagina 19 
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Dorpsraad Acht 

(vervolg) 
 
 

Zondag 26 september: Acht ontmoet Acht 
Door de coronamaatregelen zijn we in 2021 een beetje vertraagd, 
maar nu is de Acht ontmoet Acht 2021 gepland voor zondag  
26 september van 14.00 tot 17.00 uur. 
 

Het idee van deze middag is: 
 Dat verenigingen en andere organisaties zichzelf presenteren 

aan de Achtenaren. 
 Dat de Achtenaren elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. 
 Dat wij als Dorpsraad informatie krijgen over wat wij voor Acht 

kunnen doen. 
 

Er zijn ook extra activiteiten gepland conform de coronamaatregelen 
op die dag. 
 

Meer informatie 
Voor vragen zijn we beschikbaar op dorpsraad@acht.nl 

Stichting Hart voor Acht 
zoekt een penningmeester 

 
 

Beste Achtenaren, 
  
Stichting Hart voor Acht doet een beroep op u. Wij zijn op zoek naar 
een penningmeester. 
Wie wil meehelpen de stichting draaiende te houden?  
 
Meer informatie 
Neem vrijblijvend contact met ons op.  
 
Dat kan per mail: stichtinghartvooracht@gmail.nl  
of per telefoon: 06 - 83 64 23 69 
  
Bestuur Stichting Hart voor Acht 
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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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Orgelconcerten in de Sint Antonius Abtkerk 

elke vrijdag, 15.00 uur  
 
Op vakantie in Frankrijk bezoeken Nederlanders graag een mooie 
kerk. En als er in die kerk dan op het orgel gespeeld wordt, is dat voor 
veel vakantiegangers een indrukwekkende ervaring.  
“Wat klonk dat orgel toch prachtig” gaat er thuis door hun hoofd en in 
gedachten horen ze nog lang mooie orgelklanken…. 
 
Als dit u bekend voorkomt, dan hebben we goed nieuws voor u: ook 
op Acht kunt u sinds kort zo’n indrukwekkende ervaring meemaken. 
 

Van viool naar orgel 
Gerrit van der Waal is eigenlijk orgel gaan spelen doordat zijn viool-juf 
hem plaagde. “Vanaf mijn 4e speelde ik al viool. Dat vond ik vroeger 
het mooiste instrument. Omdat ik heel slecht kon zien, leerde ik alles 
uit mijn hoofd. Helaas had mijn viool-juf op mijn 11e door dat ik de 
bladmuziek niet kon lezen. Toen ze een gemene streek met me 
uithaalde en de bladmuziek op z’n kop zette, ben ik meteen gestopt en 
‘voor straf’ orgel gaan spelen.”  
 

 
 

Lees verder op pagina 23 

 
Organist en orgelrestaurateur 
Gerrit van der Waal geeft sinds 
een paar maanden 
orgelconcerten in de kerk.  
Hij speelt nu nog op het orgel 
beneden in de kerk, maar zodra 
hij klaar is met de restauratie 
van het ‘echte’ orgel boven in 
de kerk (waarover elders in dit 
dorpsblad meer) gaat hij op dat 
orgel spelen.  
Door de goede akoestiek in de 
kerk klinkt het prachtig; het lijkt 
wel vakantie! 
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Orgelconcerten in de Sint Antonius Abtkerk 

(vervolg) 
 
 
Bekende en mooie klassiekers 
Intussen speelt Gerrit van der Waal al vele jaren orgel. Hij leerde 
zichzelf ‘op gehoor’ en door veel oefenen spelen op muziekschool-
niveau C. Dat oefenen was geen straf voor hem, integendeel.  
“Op school had ik het niet naar mijn zin. Ik spijbelde veel en ging dan 
orgel spelen”. 
Toch haalde Gerrit zijn diploma op de technische school.  
“Maar al tijdens mijn examen kreeg ik een baan als orgelstemmer 
aangeboden. Dankzij mijn goede gehoor, want ik zag nog steeds 
zowat niks”.  
 
Ineens kon ik alles zien! 
Door een oogoperatie van een zeer deskundige oogarts ging er op 
zijn 42ste een wereld open voor Gerrit van der Waal “Ik zag ineens de 
haartjes op de arm van mijn oogarts en alle andere dingen die jullie 
altijd al zagen”.  
 
Intussen kan Gerrit al weer een jaar of 30 bladmuziek lezen, maar hij 
blijft orgel spelen en speelt bij een concert soms samen met een 
violiste. Hij laat het uw redactie horen en het klinkt geweldig.  
Gerrit van der Waal speelt in onze kerk bekende en mooie 
klassiekers, o.a. van Bach. Ook speelt en bewerkt hij muziek die 
eigenlijk voor andere instrumenten bedoeld is en improviseert hij 
graag.  
 
Concerten in de kerk 
Een aantal ‘vaste klanten’ heeft de concerten van Gerrit van der Waal 
al ontdekt. Meestal is de kerk op vrijdag vanaf 14.00 uur open.  
U kunt dan alvast een mooi plekje uitzoeken, wellicht even 
kennismaken met de organist en indien mogelijk ook 
‘verzoeknummers’ indienen.  
 
De concerten beginnen om 15.00 uur, duren ongeveer een uur en zijn 
gratis toegankelijk.  
 
U bent van harte welkom! 
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Marktmeesters aan het woord 
 
We hebben dan wel geen winkel op Acht, maar dankzij de 
handtekeningen van heel veel Achtenaren en de vasthoudendheid van 
initiatiefneemster Sylvia van der Burg is het elke vrijdag markt van 
10.00 tot 15.00 uur! Uw redactie vroeg de kraamhouders hoe het hun 
bevalt en wat hen opvalt op Acht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menigeen is onder de indruk van de grote keuze. “Wat zullen we nu 
eens proberen” hoort uw redactie zeggen. Het valt Hetty en Peter op 
dat Achtenaren van lekkere en bijzondere kaasjes houden, maar ook 
‘op de lijn letten’ en dat kan uw redactie beamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw redactie krijgt er honger van. ”U kunt zo aan tafel hoor als u een 
keer geen zin hebt om te koken”. Handig om te weten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar niemand vindt dat erg zo te zien en het is erg gezellig bij de 
viskraam. De vis smaakt prima horen we!  
 

 
Hetty en Peter, van de Kaas, 
vertrekken in alle vroegte uit 
Bunschoten – Spakenburg om 
er voor te zorgen dat hun 
enorme kaaskraam er om  
10.00 uur piekfijn bij staat. 

 
Kip!  
De marktmeester van de kip 
geniet van zijn vakantie, maar 
heeft gezorgd voor een invaller. 
In de kraam liggen allerlei 
heerlijkheden. 

 
Of een visje?  
Zo te zien houden veel 
Achtenaren van een visje, want 
bij de viskraam is het druk. Dat 
is altijd zo horen we van de 
wachtenden. 
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Belinda of Rosanne, van de 
noten, vertrekken nog eerder 
van huis dan Hetty en Peter. 
Ruim voor 10 uur is hun stand al 
klaar. 

Kopje koffie 
Voor een kleine pauze halverwegen, schuiven we aan op het terras 
van Nando. Even een praatje met bekenden en buren 
  
Stroopwafels? 
Ook bij het kleine kraampje van de stroopwafelbakker ruikt het altijd 
heerlijk. Mmmm, lekker vers…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien heel veel soorten noten, gedroogd fruit, enz, enz, in frisse en 
vrolijke kleuren. Het bevalt de notendames goed op Acht. Het valt hen 
op dat Achtenaren nieuwsgierig zijn, ze willen weten wat het allemaal 
is. Erg leuk om te doen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snel en met een gezellig praatje worden we geholpen. Het wordt 
gezond en lekker eten de komende week. 
 

Maar om 14.00 uur is het rustig. De bakkers bakken ter plekke bij! 
Wat valt hen op? Net als de ander kraamhouders “Achtenaren zijn 
leuke mensen”. Tot vrijdag! 

 
Op naar de groenten en 
fruitkraam!  
Keuze genoeg, zoals wel  
3 soorten champignons, dus wat 
zullen we eens eten deze week? 

 
Brood, broodjes en ….. 
een flinke rij zien we bij de 
broodkraam. Als ‘de bakker’ rond 
12 uur arriveert staan er al veel 
mensen te wachten. 
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Indrukwekkende restauratie kerkorgel 

 
Wie een kerkorgel ziet, denkt dat je dan het hele orgel ziet.  
Maar, dat is alles behalve het geval. In het gesprek met restaurateur 
Gerrit van der Waal (zie het interview elders in dit blad) leerde uw 
redactie dat er achter de orgelpijpen die we zien heel, heel veel 
andere orgelpijpen schuilgaan. In een flink orgel kunnen dat er 
honderden zijn! Het kerkorgel van Acht heeft zo’n 100 ‘verborgen’ 
orgelpijpen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organist-restaurateur-stemmer Gerrit van der Waal zag dat de kerk 
van Acht een mooi kerkorgel heeft. Maar doordat er al jaren niet meer 
op gespeeld werd, is de conditie beroerd. Vijf orgelpijpen bleken zelfs 
helemaal dubbelgevouwen te zijn. “Een leuke uitdaging dus om dit 
orgel te restaureren” vindt Gerrit. Achtenaar André van der Burg helpt 
hem daarbij en beaamt dat het een enerverende klus is. “We moeten 
via een S-bocht van 75 cm in het orgel kruipen om ergens bij te 
kunnen. Zelfs als je niet claustrofobisch bent, dan word je het wel!”  
Gerrit van der Waal is een groot kenner van kerkorgels.  
Hij restaureerde er al 115 met succes, dus ook met ons Achtse orgel 
gaat het goedkomen. Gerrit en André verwachten dat hun klus enkele 
maanden gaat duren.  
 

Donaties welkom 
Gerrit van der Waal en André van der Burg doen de restauratie gratis, 
als vrijwilligers. Achter in de kerk staat een donatie-boxje voor een 
bijdrage voor de materiaalkosten. Wat er over blijft gaat naar Stichting 
orgelbehoud. Meer informatie: www.orgelbehoud.nl 
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 Interview Kim Keesmekers,  

directeur St. Antonius Abt 
 
 
Basisschool St. Antonius Abt heeft een nieuwe directeur! 
Kim Keesmekers (34) heeft eerst een half jaar als interim directeur 
gewerkt. Inmiddels heeft zij sinds 1 januari 2021 een vaste 
aanstelling. De redactie van Kijk op Acht ging een praatje maken om 
eens te horen wie zij is, waar zij vandaan komt en of ze al een beetje 
gewend is.  
 
Warm welkom 
“Ik ben warm ontvangen hier op Acht en voel me hier goed”, vertelt 
een enthousiaste Kim. Ze had nooit gedacht ooit directeur te worden, 
maar toen de kans zich voordeed, leek het haar heel leuk en ging ze 
de uitdaging aan. 
 
De Handreiking en de Boschuil 
In 2007, na haar opleiding aan de Pabo, is Kim begonnen in de 
vervangerspoel van SKPO, de overkoepelende organisatie waar  
St. Antonius Abt ook onder valt. Het jaar daarop zou ze voor drie 
weken naar basisschool De Handreiking gaan, maar dat zijn er tien 
geworden. Ze werkte als fulltime leerkracht, later als 
bovenbouwcoördinator en intern begeleider. In 2016 is daar 
basisschool de Boschuil bijgekomen. In eerste instantie als intern 
begeleider en toen ook als adjunct directeur. Toen de 
directeursfunctie in Acht beschikbaar kwam, was het tijd voor de 
volgende stap en heeft ze gesolliciteerd. 
 
Veel gebeurd 
“Het is een drukke en soms lastige periode geweest.” Kim woont in 
Son en komt iedere dag naar Acht gereden. In de zomervakantie is 
zij, met haar partner en dochtertje van een half jaar, verhuisd. “Er is 
veel gebeurd in korte tijd, een nieuwe baan, de zwangerschap en de 
verhuizing, maar dag voor dag komen we er wel”, zegt Kim lachend. 
De lastige periode heeft vooral te maken met het coronavirus. “Het 
leek wel een tweede baan. Alsof ik voor de GGD werkte. Wat kan wel 
en wat kan niet? We hebben keuzes moeten maken die we nooit 
hebben hoeven maken. Sturen we klassen naar huis of welke 
activiteiten kunnen doorgaan enz.” 
 

 
 

Lees verder op pagina 31  
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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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Interview Kim Keesmekers 

(vervolg) 
 
Maar het bevalt haar goed op Acht en op school. Het is een 
traditionele school die meegaat met de tijd. “Ik voel me thuis op een 
kleinere school zoals St. Antonius Abt. Het is kleinschalig en een 
betrokken team. Je leert het team beter kennen en je kent ook alle 
ouders. Het dorpse spreekt me aan. Zo van ‘ons kent ons’.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekomstplannen 
Door de toestanden rondom het coronavirus is het contact met de 
ouders minder geworden. “Daar gaan we de komende periode, mits 
de maatregelen het toelaten, weer aan werken. Ook het contact met 
het dorp willen we behouden.” 
 
Voor de talentontwikkeling van de leerlingen wordt weer ingezet op 
een mooi naschools-aanbod. Voorbeelden zijn: kunstlessen,  
crea-lessen, sporten en Engels.  
 
Verder staat de aanpak van het schoolplein op de agenda. Dat gaat 
gecombineerd worden met het groot onderhoud, want het 
schoolgebouw bestaat volgend jaar veertig jaar. “Het is een groot en 
fijn gebouw, maar het wordt gemoderniseerd zodat er een 
schoolgebouw komt dat bij Acht past.” 
 
Kim gaat vol vertrouwen het nieuwe jaar in met haar team. “Zoals 
altijd gaan we ervoor. Moet er iets gebeuren dan staan alle neuzen de 
zelfde kant op.” 
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Taxatiemiddag  

 
2 oktober, St. Petruskerk Kloosterdreef  
 
Hangt bij u een echte Appel aan de muur? 
Na een noodgedwongen onderbreking van een jaar zullen we dit jaar 
opnieuw een aantal experts van Tussen Kunst en Kitsch mogen 
begroeten voor een taxatiemiddag.  
 
Dit keer zetten de heren Jan Beekhuizen, Martijn Akkerman, Willem 
de Winter, Joseph Estié en Jaap Polak zich wederom belangeloos in 
voor ons initiatief: het behoud van de monumentale St. Petruskerk.  
Zij schatten uw kunst op waarde of luisteren aandachtig naar de vaak 
interessante verhalen achter uw kitsch. 
 
De middag vindt plaats op zaterdag 2 oktober aanstaande, in de  
St. Petruskerk aan de Kloosterdreef in Eindhoven.  
We vragen u de dan geldende coronaregels te respecteren. 
 
Toegangskaarten 
Deze kosten in de voorverkoop € 8,50 (inclusief de reserverings-
kosten). Daarvoor mag u maximaal 3 artikelen laten taxeren.  
Komt u als begeleider of geïnteresseerd bezoeker mee, zorg ervoor 
dat u dan ook in het bezit van een toegangskaart bent.  
Op de dag zelf kosten de kaarten € 10,00 (zolang de voorraad strekt).  
 
De kaartverkoop startte op 1 september.  
 
Meer informatie en kaarten: www.vriendensintpetrus.nl 
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Intocht Sinterklaas 
 op zondag 14 november 

 
 
 

Beste Achtenaren, we gaan al weer richting het einde van dit jaar en 
dat betekent dat er weer allerlei feestdagen aan zitten te komen.  
Elk jaar weer hoort daar (speciaal voor alle kleintjes) het 
Sinterklaasfeest ook bij . Maar dat liep het afgelopen jaar helaas 
anders dan dat iedereen gewend was. Het feestelijke 
intochtprogramma van de Sint moest worden geschrapt vanwege 
corona.  
En ook de gebruikelijke uittocht kon daardoor geen doorgang vinden. 
Gelukkig kon de Sint tussentijds, rekening houdend met alle 
beperkingen, uitwijken naar de Achtse Kerk waar hij toch alle 
kinderen kon toespreken en de pieten nog voor het nodige 
amusement konden zorgen. Achteraf was de Sint hier heel blij mee 
want zo kon hij toch nog iets extra’s doen voor al die kleintjes.  
 
Dit jaar lijkt, zoals het er nu naar uitziet, alles weer terug te kunnen 
keren naar het oude vertrouwde. Ook de Sint Nicolaasvereniging Acht 
hoopt weer terug te kunnen en mogen naar het oude. Zeg maar 
gerust de oude tradities weer herstellen, want dat blijft toch het 
mooiste voor alle kinderen. En Acht is hiermee veel toegankelijker en 
gemoedelijker in vergelijking met vele andere steden en dorpen.  
Vaak staan daar dranghekken en is een hand van de Sint of op de 
foto met de Sint niet mogelijk! Wij vinden die tradities juist daarom zo 
belangrijk en begeleiden dit jaar de Sint voor de 99e keer.  
 
Dus wordt 2022 het jaar dat we ons 100-jarig bestaan mogen gaan 
vieren en hopelijk heeft het dan niemand meer over corona en kan er 
een prachtig feest worden gevierd door groot maar vooral ook door 
klein! Maar laten we eerst maar proberen om van 2021 een geslaagd 
jaar te maken met dus, als de regels het toelaten, de intocht op 
zondag 14 november en de uittocht op maandag 6 december.  
En in de tussentijd de huis- en bedrijfsbezoeken, bezoeken aan het 
bejaardenhuis, voetbalvereniging, Dorpshuis en natuurlijk niet te 
vergeten de lagere school en de kinderopvang Dikkie & Dik. 
 
Sint Nicolaasvereniging Acht 
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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   
  
 VKG KEUR 
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 Hefschuifdeuren – tuindeuren 
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  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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Herfstwandelingen  

met het IVN 
 
 

Door de coronamaatregelen hebben we als IVN het laatste anderhalf 
jaar weinig kunnen doen, spijtig genoeg. Maar nu kan het weer en u 
zult begrijpen dat we er weer veel zin in hebben om met publiek door 
onze mooie Brabantse natuur te gaan wandelen. 
 
In het noorden van Eindhoven hebben we in oktober een tweetal 
wandelingen gepland: 

 
Zondag 10 oktober:  

Wandeling door de Aanschotse Beemden met de gidsen  
 Femke Soontiëns en Jos de Bruijn. We starten om 10.00 uur 

aan het einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan. 
Afhankelijk van de belangstelling zullen we verschillende 
onderwerpen bespreken die te maken hebben met het seizoen 
en met het typische landschap en de historie daarvan. Er valt 
genoeg over te vertellen, daar kunt u zeker van zijn. 

 
Zaterdag 30 oktober:  

Wandeling door het 
landgoed De Grote Beek 
met de gidsen Claudia 
Stoldt en Jos de Bruijn.  
We starten om 10.00 uur  
bij het parkeerterrein 12a 
(De Tuin) op het landgoed. 
Ook hier aandacht voor 
landschap en historie en  
ook de dingen van het seizoen. 
Deze wandeling lopen we nu voor de derde keer en onze gasten 
van de eerste twee wandelingen waren zeer positief verrast over  
dit gebied. Het is beslist de moeite waard! 

 
Beide wandelingen zullen ongeveer twee uur duren.  
Wij hopen u dan te zien! 
 
Claudia, Femke en Jos, 
Natuurgidsen IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 
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Hulde aan de buurtpreventen  

 
 
In 2015 namen enkele Achtenaren het initiatief om in Acht te starten 
met Buurtpreventie. Een twintigtal Achtenaren meldden zich direct aan 
en lopen nog altijd mee.  
De groep is intussen uitgebreid naar zo’n 40 personen. Elke dag lopen 
enkele buurtpreventen in tweetallen een ‘rondje door het dorp’ om te 
letten op de veiligheid en leefbaarheid op Acht.  
Mocht er bijvoorbeeld een kliko naast uw huis staan die een dief kan 
gebruiken om bij u naar binnen te klimmen, dan waarschuwen de 
buurtpreventen u met een briefje of bellen zij even bij u aan.  
Dit alles onder het motto: voorkomen is beter! 
 
Op de foto de Buurtpreventen die al vanaf 2015 meehelpen.  
Op 28 augustus werden zij in het zonnetje gezet door coördinatoren 
Annelies en Paul (helemaal rechts) en kregen allen een oorkonde als 
blijk van waardering en belangeloze inzet voor de veiligheid en 
leefbaarheid van op Acht.  

 



4
0

 



4
1

  



4
2

 



4
3

  
 
Garage 
In een verbouwde garage aan de achterzijde van Alsacelaan 69 zit 
Jos Heinemans met zijn Schoenmakerij ‘Jos Heinemans’.  
De rasechte Limburger heeft twee jaar geleden Maastricht verlaten 
voor zijn grote liefde hier in het Brabantse Eindhoven.  
 
Maar waarom in een garage en niet in een winkelcentrum? 
 “Mijn vriendin en ik wonen hier samen. Mijn werkplaats hebben we in 
de garage gezet. Het grote voordeel is dat ik geen huur en kosten 
heb.” Door de lage kosten kan Jos zijn reparaties tegen gereduceerde 
prijzen aanbieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakmanschap 
Jos zit al ruim veertig jaar in het vak. Als 14-jarige is hij er in gerold en 
praat nog altijd met passie over zijn werk. Hij repareert nog steeds 
schoenen uit het hogere segment voor gerenommeerde 
schoenenwinkels. Vakmanschap staat hoog in het vaandel. “De kunst 
is om niet de schoen te herstellen, maar terug te brengen in een 
nieuwe staat, zodat je niet ziet dat hij herstelt is.” 
 
Geen klaar-terwijl-u-wacht-werk 
,,Ik ben een moderne schoenmaker, maar het moet wel goed 
gebeuren. Goede lijm betekent goed drogen. Mensen kunnen niet 
wachten op hun reparatie.” Ook voor onderhoudsproducten kunnen 
klanten terecht bij Jos. In zijn assortiment zitten alle kleuren 
schoensmeer, 250 soorten veters en 17 verschillende inlegzolen.  
 
Openingstijden 
De schoenmakerij is open van dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 
18.00 uur. Zaterdag tot 14.00 uur. Iedereen is welkom! 

Advertorial 
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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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Bijzondere wandelroute  

op Landgoed De Grote Beek 
 
 
Onlangs is op Landgoed De Grote Beek het Breinpad geopend.  
Een natuurwandeling op het prachtige Landgoed De Grote Beek, 
langs gebouwen, bos, kunst en natuur.  
Een pad wat de komende jaren steeds meer zichtbare kenmerken 
aan beleven gaat krijgen. Een mooi vormend samenspel van 
belevingsplekken door cliënten, de community Eindhoven en kunst  
in de natuur: het Breinpad! 
 
Het is steeds vaker gebleken dat natuur, geuren, buiten zijn, beleven 
en natuurlijke geluiden een helende werking hebben. Het Breinpad 
speelt daar op in en zal de komende jaren steeds meer 
belevingselementen krijgen. 
 
Een van de unieke dingen die je tegenkomt tijdens de wandeling over 
het Breinpad, is de boomhut die is gemaakt door o.a. cliënten.  
Het pad is voor iedereen toegankelijk! Je kunt het beste de ingang 
Boschdijk nemen. Op ongeveer 50 meter verder het terrein op,  
vind je aan de rechterkant een eerste Breinpad locatie. 
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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 uitgave: 26 oktober voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 12 november. 
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  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Ophalen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
www.afvalkalender.eindhoven.nl 
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September 
 10  Uitgave Kijk op Acht 
 15 St. Petruskerk, muziek 
 26  Dorpshuis, Acht ontmoet 
  Acht  

Oktober 
 1  Sluitingsdatum   
  fotowedstrijd 
 2 St. Petruskerk, kunst-taxatie 
 10  IVN Herftswandeling 
 15 Dorpskwis 
 26 Sluitingsdatum kopij  
  Kijk op Acht 
 30  IVN Herfstwandeling  
 
November 
 6, 7  Fototentoonstelling Kalender 
   Acht Dorpshuis 
 12  Uitgave Kijk op Acht 
 14  Intocht Sinterklaas 
19, 20 Achtse Revue, feestavond 

Vanwege coronamaatregelen 
kan het zijn dat activiteiten  

niet doorgaan. 
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