
 

De bibliotheek van Almen. 
 
De bibliotheek is en was gevestigd in Ons Huis. Begin 1930 was er al 
een bibliotheek van de jongelingsvereniging Obadja en een kleinere van 
de knapenvereniging Samuel. 
Er werd uitgeleend op vrijdagavond (de verenigingsavond) en op 
zondagmorgen na de kerkdienst en dat is nog steeds zo!!!! 
Enkele namen ter herinnering: Albert Ruiterkamp van de Nieuwe 
Baankreis, Free Kroeze 1e bibliothecaris en vanaf 1950 Roelof Boschloo 
als 2e man. 
Free deed ook de administratie en Roelof repareerde de boeken, die 
kapot waren. Verder waren er nog 5 vrijwilligers. De lezers betaalden een 
dubbeltje per week per boek. Van de gemeente kregen we dan subsidie; 
per uitlening berekend. 
De boeken werden gekocht bij de C.J.M.V. boekhandel in Amsterdam. 
Het uitzoeken van de boeken uit boekbesprekingen, gehouden bij een 
van de vrijwilligers thuis, was altijd een gezellige gebeurtenis. 
Free en Roelof zijn nu onze “toeziende voogden”; we vinden het prettig 
hen te zien op de zondagmorgen. 
In 1975  werd de Almense Biep onderdeel van de Gemeente Gorssel. 
Met veel moeite zijn we er in geslaagd een eigen bibliotheek te houden, 
we proberen via de wisseldienst van de Provinciale Bibliotheek Centrale 
4 keer per jaar het boekenbestand op peil te houden d.w.z. we kiezen 
boeken voor onze lezers en houden rekening met hun interesses. 
Hierbij willen we graag onze jeugd attent maken op de mogelijkheid bij ons boeken te 
lenen, die ze nodig hebben voor het maken van hun werkstukken. De bibliotheek in 
Gorssel regelt dit. 
Op donderdagmiddag wordt er uitgeleend aan de oudere Almenaren, die naar het dorp 
komen voor hun wekelijkse uitstapje naar Ons Huis. 
Twee middagen per week komen de leerlingen van de Julianaschool boeken halen, een 
aantal moeders doet het uitleenwerk. 
Wij menen (met de woorden van Roelof) dat het voor het dorp Almen van belang is, dat 
het bibliotheekwerk in deze vorm in stand wordt gehouden. Het houdt de mensen 
betrokken bij het dorp en een bibliobus zou een verarming betekenen. 
Ter afsluiting nog een paar anekdotes: Lang geleden was er een dame, 
die steevast zei: ik wil een boek waorbie ik kan sjanken….. en een heer 
wilde alleen oorlogsboeken lezen. Toen hij ze allemaal uit had, hebben 
we hem niet meer teruggezien! 
De bibliotheekmedewerkers hopen  U echter nog veel te zien in Ons Huis 
bij de boeken; voor ons een echte stimulans! 
 
                                        De vrijwillige medewerkers van de bibliotheek Almen. 

  


