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Bernard Verkooijen
Bernardus Verkooijen, van oorsprong een Woenselaar, wordt door zijn
vrouw meegesleept naar Acht. Zijn vrouw Clara kwam namelijk uit Acht en
wilde er graag blijven wonen.
Zijn inzet voor het kerkdorp Acht werd onder andere gekenmerkt door
zijn participatie in vele verenigingen. Zo was hij voorzitter van de
Jeugdraad Acht, lid van de toneelvereniging en lid van het bestuur van de
parochie St. Antonius Abt. Daar bleef het echter niet bij, want Verkooijen
besloot ook in 1965 voorzitter te worden van de Sinterklaasvereniging in
Acht. Deze functie vervulde hij 28 jaar lang. In 1993 stopte hij met zijn
functie als voorzitter van de vereniging en werd toen zelfs erevoorzitter.
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In het begin van de zeventiger jaren had Verkooijen, samen met vele
anderen, het gevoel dat Acht werd genegeerd op het stadhuis in
Eindhoven. Hij meende dat er onvoldoende aandacht werd besteed aan de
leefbaarheid problemen. Daarom werkte meneer Verkooijen ernaartoe om
samen met anderen een dorpsraad op te zetten. Een groot probleem en
daarmee ook het belangrijkste probleem in Acht, was het tekort aan
woningen. Het gevolg hiervan was dat mensen verhuisden uit Acht naar een
andere wijk. Hierdoor dreigde basisschool St. Antonius Abt te moeten
sluiten.
Met wat doorzettingsvermogen werd er toch een dorpsraad in Acht
samengesteld. Verkooijen werd, hoe kan het ook anders, voorzitter. Hij
was de eerste voorzitter van de raad, benoemd in 1975. Verkooijen stond
bekend als een zeer handig bestuurder. Hij genoot van wat hij deed en nam
de tijd voor alles, waardoor hij mensen kon overtuigen van zijn
standpunten. De woningen waar Acht grote behoefte aan had, kwamen er
ook. Tachtig nieuwe woningen vonden hun thuis in Acht en de huizen waren
in zeer korte tijd verkocht.
Dankzij Verkooijen had Acht weer een stem gekregen, eentje waar de
Eindhovense gemeente naar luisterde. Het was door hem dat Acht de
woningen kreeg waar zo’n behoefte aan was. Hiervoor ontving de heer
Verkooijen op 18 juni 1984 een onderscheiding. Op die dag nam hij tevens
afscheid van de dorpsraad Acht.

