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Medio 2015 ben ik als bestuurslid actief bij de Nachtegaal. Vanuit mijzelf 

heb ik een stukje geschreven met de naam DE NACHTEGAAL POSITIEF. 

Misschien denken jullie aan het einde wel van, mag ik alstublieft ook in 
het bestuur van de Nachtegaal komen. Je bent welkom. 

 
In maart 2015 hadden we de provinciale staten verkiezingen, dus Carla 

zat op het stemburaeu in de Nachtegaal. De toenmalige beheerster wees 
mij op een aanplakbiljet in de Nachtegaal en zei; Iets voor jou, het 

wordt tijd dat er wat Achtmaals volk in het bestuur komt’. Na enige 
aarzeling heb ik in mei 2015 een vergadering bijgewoond. Al snel werd 

voor mij duidelijk dat het financieel niet geweldig liep. Ik vond en vind het 
een uitdaging om het dorpshuis voor Achtmaal te behouden, We gingen 

als bestuur aan de slag met in ons achterhoofd 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Door middel van allerlei registraties, waren voorheen bijna niet aanwezig, 

wilden wij als bestuur inzicht krijgen in de gewerkte uren en de soort 

werkzaamheden die het personeel zoal verricht. Daarnaast zijn we gaan 
kijken op welke dagen de Nachtegaal verlies draaide want ons doel was en 

is 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Geheel onverwachts gaf de toenmalige beheerster te kennen er mee te 

stoppen. Vervelende situatie en spoedig moesten we op zoek naar een 
vervangster. In de persoon van Christine hebben we geweldige beheerster 

gevonden wat zeker bijdraagt aan  
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Het najaar van 2015 was heftig voor de Nachtegaal. Maria moest Christine 

inwerken, het bestuur wilde veel meer vrijwilligers betrekken en er 
veranderde met name voor Maria VEEL. Ook de Gemeente nam ruim de 

tijd om alles te wikken en te wegen waardoor de financiële middelen er 

niet meer waren. Wij als bestuur hielden vast aan  
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Begin 2016, de Gemeente nam de inventaris van de gymzaal over 

waarvoor wij financiële middelen kregen. Dat was een opluchting. We 
wisten heel goed dat we ook andere maatregelen moesten treffen. We 

hebben de prijzen wat verhoogd maar nog steeds schappelijk, we zijn met 
consumptiekaarten gaan werken waardoor de contante ontvangsten 

inzichtelijker zijn, we hebben er voor gekozen dat alle gebruikers dezelfde 
tarieven betalen, we berekenen huur en we hebben in 2016 de 

personeelskosten met 33% kunnen drukken door inzet van vrijwilligers. 
Dat gaat de goede kant op DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 



Wisten jullie dat Het dorpshuis De Nachtegaal door de week 4 van de 5 

dagen wekelijks gebruikt wordt door met name de ouderen van het dorp.  
Maandag:    kaarten-biljarten-handwerken vrij inloop voor iedereen 

Dinsdag:     kaarten en biljarten vrije inloop voor iedereen 

Donderdag: biljarten 
Vrijdag:      Huiskamer waar gemiddeld 13-14 vrouwen ieder week weer 

naar uitkijken. 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Het kwartje (€ 0,25) van De Nachtegaal is geïntroduceerd bij het Toneel, 

het Cabaret, de Brunch, het OMT en Unanime. Het is hartstikke mooi om 
te zien dat de verenigingen elkaar helpen en de Nachtegaal. Tevens 

kunnen ze ook hun eigen kas aanvullen. 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
Ons mooie nieuwe gebouw gaat ook met de tijd mee. Dit kan natuurlijk 

niet zonder een aantal enthousiaste, creatieve vrijwilligers die kijken naar 
de seizoenen, de feestdagen of zelfs naar de verjaardag van de Koning. 

Onze ramen zijn prachtig versierd dames 

DE NACHTEGAAL POSITIEF 
 

Zou er dan niks negatiefs zijn zie ik jullie al denken. Nou we hebben wel 
een paar vervelende akkefietjes gehad. Voorop gesteld dat iedereen altijd 

welkom is, is er toch een wat oudere groep vreemd gegaan. Ik denk / 
hoop dat het van tijdelijke aard zal zijn en ze straks graag weer terug 

komen in het dorpshuis, waar ze ook gewoon thuis horen.  
Dan hebben we tijdelijk een wat minder vriendelijk stukje over de 

Nachtegaal op de website van Liesbeth Bours kunnen lezen. Zodra dat bij 
het bestuur ter oren kwam is via ‘het gesprek’ de lucht geklaard en schijnt 

de zon weer in Achtmaal waardoor je de warmte kunt blijven voelen. Het 
is allemaal weer goed gekomen 

DE NACHTEGAAL POSITIEF 
 

Meehelpen in de Nachtegaal is langzaam gewoon gaan worden. Iedereen 

kan wel iets doen, bijna iedereen is ook bereid om het te doen. Ik vind het 
fantastisch dat zoveel mensen mee willen helpen in De Nachtegaal.  

De laatste paar maanden heb ik zelf ook een paar keer meegeholpen. Als 
de helft van de mensen bij het weggaan dan toch even zegt, bedankt hè is 

mijn avond geslaagd en doen mijn moeie voeten minder zeer. 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 

 
 

Samenwerken of concurreren. Wij zijn een klein dorp waar samenwerken 
heel belangrijk is. Ik zeg altijd wij als Nachtegaal willen toekomen en de 

horeca gelegenheden in het dorp moeten er van leven. Ook proberen we 
data af te stemmen met andere activiteiten in het dorp en maken het zo 

snel mogelijk kenbaar via “ACHTMAAL INFO”. 
DE NACHTEGAAL POSITIEF 



 

Het jaar 2016 is voorbij. Het financiële overzicht is grotendeels klaar. We 
hebben met z’n allen, personeel, vrijwilligers, gebruikers en bestuur er 

voor gezorgd dat we trots mogen zijn.  

DE NACHTEGAAL, HET RESULTAAT IS POSITIEF 
 

 
Als laatste wil ik het nog heel even over het bestuur van de Nachtegaal 

hebben. Bij mij thuis vragen ze regelmatig of ik 2 banen heb? Ik denk dat 
ons Maria dan bedoelt dat ik veel met De Nachtegaal bezig ben en soms 

ook met mijn werk. Ze heeft wel een beetje gelijk.  
Ik weet niet of er veel aanwezigen zijn die nu nog denken, mag ik 

alstublieft ook in het bestuur van de Nachtegaal komen? 
 

 
 

   
    

 

 
 

 
 

 
 


