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Dit is ‘m dan, de laatste ‘ouderwetse’ Almenak. Zelfs met een ‘ouderwets’ kaft. Maar die reden
is dat de mooie nieuwe op zijn. En om nu voor één lichting 700 nieuwe voorkantjes te laten
drukken daar zijn wij Almenaren toch te nuchter voor. En wees nou eerlijk, het heeft ook wel
wat. Met enige nostalgie heb ik deze Almenak zitten samen te stellen, maar tegelijkertijd zitten
oefenen op de nieuwe layout die straks komt. Ik denk dat het prachtig wordt, inzenders kunnen
voortaan een foto bijsluiten die in kleur wordt gedrukt. En dat is toch een hele vooruitgang met
de wazige vlekken waar we het tot dusver mee moesten doen. Een pagina kost voortaan maar
5,25 euro en een halve pagina slechts de helft (zie artikel VAB). Dat dit zo goedkoop kan hebben
we te danken aan een anonieme sponsor die ik hierbij namens ons allemaal toch even wil
bedanken. Voor de verdere historie verwijs ik naar het artikel 52 jaar Almenak dat Joost
Dijksman heeft samengesteld.
Verder in deze Almenak veel info, onder andere over de komende festiviteiten rond 75 jaar
vrijheid.
Veel leesplezier!
Wilrike

Schema uitgifte Almenakken jaar 2020
Nummer:
Inleveren kopij:
2
Vrijdag 13 maart
3
Vrijdag 15 mei
4
Vrijdag 4 september
5
Vrijdag 13 november
Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij:
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl

Verschijningsdata:
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 29 mei
Vrijdag 18 september
Vrijdag 27 november

Almenak online:
http://www.almen-info.nl/almenak/
Punten voor VAB vergaderingen:
via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl
ADI: (Almense Digitale Dorps Info). Gratis info over allerhande zaken die het dorp betreffen.
Aanmelden kan via de site Almen-info.nl. / info/ contact
Berichten delen mailen naar:
Coby Wiltink: cobywiltink-roeterdink@planet.nl
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl
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Serious Request
Het is al weer een hele tijd geleden, om precies te zijn zondag 22 december dat ik heb
meegelopen met de life line van Serious Request. Samen met zo’n 10 Almenaren, wat aan
Almen of hen verbondenen en zo’n 20 anderen zijn we om 2 uur ’s nachts gestart op het ’s
Gravenhof in Zutphen. Het was geen geweldig weer, het regende en we liepen langzaam en
helaas we gingen ook niet langs huize de Voorst maar gewoon over de Almenseweg en de
Mastelerweg naar de Binnenweg. In Zutphen en Warnsveld was het redelijk uitgestorven en
behalve de grote lampen voorop en af en toe muziek uit de volgwagen merkten we er eigenlijk
weinig van dat we meededen aan een radioprogramma.
Totdat we Almen naderden. De eerste meelopers kwamen er op de hoek van de Binnenweg/
Whemerweg bij en bij de Laak stonden de eerste toeschouwers ons al aan te moedigen. Dit
groeide uit tot een grote mensen menigte in het dorp. Het was zeer hartverwarmend te zien
hoeveel mensen op waren en de lopers hartelijk hebben ontvangen! Ook de gezellige muzikale
klanken van de leden van Juliana, met aanvulling, zorgden voor een feestelijke sfeer.
Zoals de burgemeester, die de hele tocht in zijn gemeente heeft begeleid, al zei: Almen heeft zich
weer goed op de kaart gezet.
Alle aanwezigen hartelijk dank!
Het kan haast niet anders of de financiële bijdrage vanuit Almen moet ook groter zijn dan het
genoemde bedrag op de check met de sponsoring van de lopers, de opbrengst van het Rad van
Avontuur van de ondernemersvereniging en de vrije giften. Maar ook bedankt voor uw bijdrage
via de kerstbakjesactie op de kerstmarkt en de andere giften die wel in het checkbedrag waren
verwerkt.
Zelf ben ik met mijn dochter doorgelopen naar Laren, waar de ontvangst ook groots was met
vele tractoren. Door deze 20 kilometer heb ik groot respect gekregen voor de 6 DJ’s van Radio 3
FM die dit 7 dagen achter elkaar hebben gedaan en daarmee hebben laten zien een grote inzet te
hebben voor hun bijdrage aan het verbeteren van de wereld. De totale opbrengst voor deze actie
van de DJ’s van 3FM was €1.418.513,- kreeg ik kortgeleden via een mailtje te weten. Ik hoop
dat ze met deze vorm doorgaan en dat u ook het komend jaar weer op een of andere manier een
bijdrage zult geven.
Gerrie Brinkman

Start Poëzieweek in museum STAAL
Van donderdag 30 januari t/m 5 februari 2020 is het Nationale Poëzieweek. De Poëzieweek
wordt op donderdagavond 30 januari geopend in museum STAAL met de voorstelling ‘Sagen en
legendes’ door verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink en wordt de nieuwe dorpsdichter van
Almen bekend gemaakt. Mochten jullie meer willen weten bel of kijk op de website van museum
STAAL

Almenak 2020, jaargang 46

Nummer 1

2

VAN DE BESTUURSTAFEL
Ook de afgelopen maanden hebben er weer veel activiteiten
plaatsgevonden waarbij de VAB was betrokken. Graag vertellen we u
hier in deze Almenak meer over.
Presentatie concept woonvisie
Maandagavond 21 januari jl. presenteerde de gemeente de concept woonvisie voor Almen aan
een volle zaal in Ons Huis. In de concept woonvisie beschrijft de gemeente de plannen voor de
bouw van woningen voor jongeren en senioren in de komende tien jaren.
Voor jongeren in Almen en voor jongeren met een sociaaleconomische binding met Almen wil
de gemeente een project opstarten voor
betaalbare woningen. In eerste instantie
gaan de gedachten uit naar ongeveer zes
woningen. Om meer zicht te krijgen op de
behoeften en de mogelijkheden van de
jongeren heeft op 3 februari jl. een gesprek
plaats gevonden van de gemeente met de
jongeren. In de volgende Almenak komen
we daarop terug.
In het geval van de senioren denkt de
gemeente aan een behoefte van zes tot tien
woningen. Voor het in kaart brengen van
de specifieke woonwensen gaat de gemeente onderzoeken wat de Almense senioren zouden
willen. Ook gaat de gemeente de mogelijkheid onderzoeken van een kleinschalige
woonzorgvoorziening voor mensen die zware zorg behoeven.
Op het gebied van sociale woningbouw heeft woningcorporatie IJsseldal Wonen geen plannen
voor uitbreiding voor de komende jaren. De VAB vindt het wenselijk dat in Almen meer
huurwoningen komen en de herontwikkeling van de bestaande huurwoningen wordt onderzocht.
We hopen u hierover in een volgende Almenak nader te kunnen informeren.
Voor wat betreft bouwlocaties gaan de gedachten van de gemeente uit naar het volgende. Voor
de jongeren gaat de voorkeur uit naar het plan Almen zuid fase 2b. Voor de senioren denkt de
gemeente aan twee plekken: die van de huidige brandweer en die van garage Slettenhaar.
Hoe gaat het nu verder? Na weging van de ingebrachte reacties en eventuele bijstellingen krijgt
de woonvisie de status van ontwerp en legt de gemeente het ter inzage op het gemeentehuis. Ook
gaat het ontwerp voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Gelijktijdig voert de gemeente
gesprekken met jongeren over hun woonwensen en met omwonenden over de keuze voor locatie
Almen zuid 2b. We houden u via de Almenak op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
ALMEN schoon! zaterdag 28 maart a.s.
Afgelopen november vond alweer de derde grote dorps-schoonmaakactie plaats. Evenals
voorgaande keren was ook deze keer weer een succes, zowel qua aantal vrijwilligers als qua
hoeveelheid zwerfafval dat werd verzameld. Daarom hebben we besloten er een halfjaarlijkse
actie van te maken en in het voorjaar aan te sluiten bij de landelijke opschoondag. Deze wordt dit
jaar gehouden op zaterdag 28 maart a.s.
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Vindt u een schone leefomgeving ook fijn? En wilt u wel twee uurtjes helpen om Almen schoner
te maken? Fijn! Meld u dan graag vooraf aan via het volgende e-mailadres:
almenschoon@gmail.com. De gemeente verzorgt net als de vorige keer handschoenen,
prikstokken, afvalzakken en hesjes.
Programma
We verzamelen om 10.00 uur in het Dorpshuis en verdelen dan onder het genot van een kopje
koffie of thee de straten. Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur worden de verschillende
schoonmaakroutes gelopen. Om 12.30 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch in Ons
Huis.
Roparun
Na het nachtelijke bezoek van de dj’s van 3FM is het op 31 mei a.s. de beurt aan de lopers van
de Roparun. De Roparun is een estafetteloop over ruim 500
kilometer van Hamburg tot Rotterdam met als doel geld in te
zamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Roparun
vermeldt hierover op haar site: Het geld dat wordt opgehaald
tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen,
goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van
Roparun. Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een
inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar
kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun
familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops
in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze
krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes,
zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’,
een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen
verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste
levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.
Sinds twee jaar stelt SV Almen haar accommodatie beschikbaar aan een eenheid van de
Rotterdamse Politie die meelopen met de Roparun. De lopers/fietsers hebben bij de voetbal een
rustpunt en krijgen daar te eten. Dit alles wordt door hen zelf georganiseerd . Bert Wentink heeft
met de organisatie kunnen overleggen om de route zodanig te verleggen dat de lopers en fietsers
door het dorp komen. Hierdoor kunnen deelnemers en begeleiders sfeer proeven in Almen.
Inmiddels zijn er vanuit de organisatie ook al contacten met Ovéra om gebruik te maken van de
faciliteiten van de sporthal.
Langs de route van de Roparun worden allerlei leuke en gezellige doorkomsten georganiseerd.
Deze doorkomsten zijn enorm belangrijk voor Roparun, vooral voor de teams. De sfeer, de
gezelligheid, het gevoel, eigenlijk de totale beleving geeft de teams een welkom steuntje in de
rug. Zij putten daar kracht uit om vol te houden en weer door te gaan. Het is de bedoeling dat we
in Almen ook een gezellige doorkomst organiseren.
Om de doorkomsten te bedanken stemmen de deelnemers en een jury per route op de leukste
doorkomst voor de prijs ‘Roparunstad van het jaar’. De winnende gemeente ontvangt 45.000
euro om te besteden aan een doel dat binnen de doelstelling van Roparun valt. De tweede en
derde plaats ontvangen respectievelijk 22.500 euro en 12.500 euro. Daarnaast is er op beide
routes ook een aanmoedigingsprijs van 7.500 euro.
Om de doorkomsten een beetje op weg te helpen stelt Stichting Roparun, onder voorwaarden,
per aangemelde doorkomst een bedrag van 2.500 euro beschikbaar. De criteria waaraan een
doorkomst dient te voldoen zijn (minimaal vier van de vijf):
1. Er is versiering aanwezig (lint van minimaal 500 meter)
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2.
3.
4.
5.

Er is muziek (live, DJ of anders)
Er is ondersteuning/zijn faciliteiten voor teams (denk aan douches en toiletten)
Er is vermaak voor bezoekers (voor bewoners en anderen)
Er is inrichting aanwezig voor de aanmoediging van de teams (podium, ereboog of
anders)

Met de ontvangst van de dj’s van 3FM heeft Almen laten zien waar een klein dorp groot in kan
zijn. Dat hopen we tijdens de Roparun nog eens te herhalen. We vragen verenigingen en
inwoners dan ook om alvast na te denken over de invulling van de nacht van 31 mei op 1 juni
2020 (van eerste op tweede pinksterdag). Binnenkort zullen we een oproep doen via mail en ADI
om samen te brainstormen.
Tuinwedstrijd
In de werkgroep Voorzieningen is gesproken over de functie, het belang en de uitstraling van
tuinen. In Nederland heeft bijna iedere woning, zeker in het buitengebied, wel een
tuin(tje). Naast het feit dat je er zelf veel plezier aan kunt beleven, heeft het ook een aantal zeer
belangrijke functies, namelijk uitstraling naar de omgeving (verfraaiing), waterberging en
bevordering van de biodiversiteit. Het lijkt de werkgroep leuk om een vorm van tuinkeuring te
organiseren. Lijkt het u wat om deel te nemen aan de organisatie hiervan, dan kunt u zich
opgeven bij Henk Berends, telefoonnummer (06) 53 72 78 29 . Ook als u alleen wilt deelnemen
kunt u dit melden. De werkgroep heeft dan een beeld of het de moeite waard is om een en ander
te organiseren.
Opening ballenvanger
Dankzij de financiering van de gemeente Lochem
beschikt ’t Trapveldje sinds enige maanden over een
professionele ballenvanger. Tijdens een kleine
feestelijke bijeenkomst op 15 januari jl. is deze door
wethouder Bert Groot Wesseldijk van de gemeente
Lochem officieel geopend door het schieten van de
symbolische eerste bal.

Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje nog even gezellig met elkaar
na te praten.
Activiteitenkalender
Vorig jaar hebben we voor het eerst een activiteitenkalender voor Almen uitgebracht. We hebben
besloten dat dit jaar voort te zetten en opnieuw 3 edities van deze kalender uit te brengen, te
weten voor de maanden april/mei, juni/juli en augustus/september. Iedereen die iets in Almen
organiseert dat geschikt is voor toeristen kan zijn/haar activiteiten voor deze kalender
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aanmelden. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling, tentoonstelling, lezing, optreden, vaartocht,
concert, filmvoorstelling, theater, dineravond of thema-avond. Vermelding is gratis. De kalender
is gratis af te halen bij museum STAAL, het zwembad, de Superrr, VVV Lochem en hotels,
horecagelegenheden, B&B’s en campings in Almen.
Aanmelden kan vanaf nu en via het mailadres activiteitenalmen@gmail.com. Geef in uw mail de
volgende gegevens per activiteit weer (steeds 4 regels per activiteit):
 Dag en datum van de activiteit
 Naam van de activiteit
 Locatie van de activiteit (met adres) + tijdstip
 Overige info: kosten/reserveren via (telefoonnummer of e-mailadres)/website voor meer
info etc. (maximaal 130 tekens)
Ook dagelijks of wekelijks terugkerende activiteiten kunnen op de kalender worden geplaatst.
Hiervoor reserveren wij een apart gedeelte.
Wij vragen u alle activiteiten zo zorgvuldig en compleet mogelijk aan te leveren; zoals het
aangeleverd wordt plaatsen wij het. Het is voor ons nl. niet te doen om voor iedere activiteit
correcties door te gaan voeren of aanvullende informatie van websites e.d. af te halen.
De uiterste inzenddata zijn 18 maart a.s. (editie april/mei), 18 mei a.s. (editiejuni/juli) en 18 juli
a.s. (editie augustus/september). Alles dat later binnenkomt kunnen wij in verband met de
doorlooptijd voor het samenstellen en het drukken helaas niet meer verwerken.
De activiteitenkalender wordt gedrukt op A4 formaat. Dat betekent dat we gebonden zijn aan een
bepaald format en een maximaal aantal activiteiten. Mochten er teveel aanmeldingen voor een
bepaalde periode zijn, dan zullen wij hieruit een selectie maken op basis van geschiktheid voor
de toeristen en variatie in het aanbod.
Hoewel de kalender gratis is voor organisatoren en lezers, brengt het drukken van de kalender
natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Daarom bieden wij advertentieruimte aan. Per editie
vragen wij een bijdrage van 15 euro voor een advertentie. Voor alle drie edities samen bedraagt
dit 40 euro. Wilt u adverteren in één of meerdere edities, meld u dan aan via het emailadres activiteitenalmen@gmail.com en stuur indien mogelijk meteen uw advertentie mee
(formaat 1/8 A4).
Bijdragen Almenak
De Almenak kan alleen maar bestaan als er ook vulling is. En hoe leuk is het te lezen waar een
organisatie, vereniging of individu mee bezig is? Zo blijven we met z’n allen betrokken bij alles
wat er speelt en leeft in ons dorp. Daarom doen we een oproep voor kopij. Heeft u iets te delen,
mail dit dan aan Wilrike ter Meulen via termeulen-almen@wxs.nl en zij zorgt ervoor dat het een
mooi plaatsje in de Almenak krijgt. Als bijdrage in de kosten vragen we
€ 5,25 per pagina en daarvoor ligt het dan op 700 adressen op de mat. Mede dankzij een sponsor
is het gelukt de eigen bijdrage weer zo laag te houden. Wij zijn heel blij met deze ondersteuning,
want dat betekent, naast het feit dat de Almenak kan blijven bestaan, ook dat meer partijen de
Almenak kunnen blijven vullen met zaken die voor de dorpsbewoners van belang zijn. De
Almenak wordt voortaan in kleur gedrukt, dus foto’s zijn welkom!
De stille krachten
Bij deze laatste ‘handmatige’ Almenak is het goed stil te staan bij de mensen die de afgelopen
jaren stilzwijgend meegeholpen hebben de Almenak te maken. De zogenoemde ‘machinisten’
van de machine maken voor elke pagina eerst een moedervel en draaien daarvan 700 kopieën. De
laatste uitgave van vorig jaar telde 30 pagina’s. Dat betekende 30 keer een moedervel maken en
30 keer 700 pagina’s kopiëren. De inbinders gaan met al die stapels van 700 pagina’s aan de
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slag. Zij nemen van elke stapel een pagina en maken van al die losse blaadjes één exemplaar van
de Almenak, daarna opnieuw één exemplaar, daarna weer één, tot alle 700 exemplaren klaar zijn.
En dat vijf keer per jaar en dat jarenlang. Dat gaat nu veranderen. De eerstvolgende Almenak
wordt extern gedrukt en de drukker verzorgt ook het inbinden. Dat betekent dat we met deze
Almenak afscheid nemen van de machinisten en de inbinders en daarbij past een woord van
dank:

Beste machinisten en inbinders,
namens alle inwoners van Almen héél, héél hartelijk dank!

Het Almenak team!

Foto: Geert de Groot

Vooraankondiging jaarvergadering
Op dinsdag 21 april aanstaande om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in Ons
Huis. In de volgende Almenak meer hierover. We zien u graag!
Bent u al lid van de VAB?
Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van
Almen en haar inwoners. Meer informatie over onze werkzaamheden vindt u op de site
vab.almen-info.nl. U kunt zich hier ook aanmelden als lid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen
met onze secretaris voor meer informatie of uw aanmelding, via vab@almen-info.nl.
Agendapunten
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons
mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker,
Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.
Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere bestuursvergadering.
Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data van de
bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere
bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids. De eerstvolgende vergadering staat gepland op
dinsdag 18 februari a.s.
Namens het bestuur, Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl
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Ook wij gaan weer beginnen vanaf 29 januari en hebben het programma voor de komende
maanden ingevuld met recente films met een hoge publiekswaardering Zoals u ondertussen weet
bent u elke laatste woensdag van de maand van harte welkom in het dorpshuis waar wij een film
vertonen. Met daarbij een extraatje in de vorm van een spreker of korte presentatie die past bij
de film.
Noteer de onderstaande data vast in uw agenda. De volgende films staan gepland:
29 Januari: Yesterday. is een Britse muzikale romantische komedie film uit 2019. De film
volgt het leven van een ploeterende singer-songwriter uit een klein dorpje in Engeland. Zijn
droom om beroemd te worden is snel aan het vervagen, ondanks de steun die hij krijgt van zijn
beste vriendin. Na een busongeluk en een mysterieuze wereldwijde stroomstoring wordt Jack
wakker in een wereld waarin The Beatles nooit hebben bestaan.... Met de kennis van al hun
muziek is hij vervolgens relevanter dan ooit.
Als inleiding hebben we Geert de Groot uitgenodigd om ons muzikaal mee te nemen in de
muziek van De Beatles.
Vrijdag 14 Februari: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en ADI.
26 Februari: Green Book is een Amerikaanse biografische Roadmovie uit 2018. 'Green Book'
volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die zijn baan verliest wanneer
zijn nachtclub moet sluiten. Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst
getalenteerde pianist. De twee kunnen elkaar niet luchten of zien, maar vormen geleidelijk aan
een band met elkaar.
Over een inleiding wordt nog nagedacht.
Noteer de volgende data alvast in u agenda. Woensdag 25 maart, 29 april en 27 mei.
Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421
Namens de Filmcommissie Ons Film Huis,
Harro Rijkhoek
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Nieuws van de Oranjevereniging - 75 jaar vrijheid
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Ook in Almen zal dit worden herdacht
en gevierd. In de vorige Almenak schreven we al over het gevormde organisatiecomité en de
oproep over persoonlijke herinneringen/verhalen of bijzonderheden voor een fietstocht. Nu
kunnen wij u informeren over de diverse activiteiten die tussen 2 april en 5 mei zullen
plaatsvinden.

Canadese invasie
Onder de titel “In our Fathers’ Footsteps – Join ourWWII Dutch Pelgrimage” wordt vanuit
Canada een meerdaagse wandeltocht in onze regio georganiseerd. Een wandeltocht volgens de
route zoals destijds de geallieerde troepen hebben afgelegd. Tussen 3 en 5 mei verblijft de groep,
bestaande uit maar liefst circa 150 deelnemers in Almen. (Landgoed Ehzerwold). Het is
natuurlijk leuk dat deze tocht ons dorp aan doet, bijzonder maakt het dat ze ook graag in contact
komen met de lokale bevolking. In ons programma is hiervoor ruimte ingepast.

Ceremonie 2 april, start activiteiten maand
Op 2 april is het exact 75 jaar geleden dat Almen is bevrijd. Reden om op deze dag er met een
kleine ceremonie bij stil te staan. Dit zal plaatsvinden vanaf 19:00 uur bij het
herdenkingsmonument bij Het Elger aan de Dorpsstraat. Onder andere Muziekvereniging Juliana
en Vocaal verlenen hun medewerking.
In feite is deze plechtigheid het startsein voor diverse activiteiten die rond het thema “75 jaar
vrijheid” in het dorp Almen worden georganiseerd. Wij zijn trots op de diversiteit in het
programma waardoor voor elke doelgroep een passende activiteit georganiseerd wordt.
Een willekeurige greep uit de activiteiten: een Winterlezing Junior (voor de jeugd 10-16 jaar) op
9 april, een speciale Winterlezing (jubileum en herdenkingseditie) op 16 april, het Filmhuis die
extra/speciale vertoning heeft op 22 april, een herdenking/viering in de kerk op 2e Paasdag en de
fietstocht op 3 mei in en rondom Almen, de aankomst van de Canadese wandelaars. Een
buitenconcert met Pacific Spirit Choir uit Vancouver (Canada) op 3 mei ’s avonds en een ontbijt
op 5 mei. En uiteraard de (gebruikelijke) plechtigheid op de begraafplaats ’s avonds op 4 mei.

Fietstochten
Rondom Almen hebben we een fietstocht uitgezet die qua afstand ook goed te fietsen is met
kinderen. De route leidt langs diverse bijzondere plekken en verhalen uit de tijd van
oorlogsjaren en bevrijding. Via een speciale app is de route vaker te fietsen en zijn digitaal
onderweg filmpjes en achtergrondinformatie te raadplegen. Maar op zondag 3 mei zijn er ook
persoonlijke toelichtingen langs de route en is er een doorlopende (film)voorstelling bij het
Kamertheater. Start en eindpunt is vanaf het dorpsplein. Het belooft een interessante route te
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worden met eigentijdse digitale elementen. Op deze manier hopen we dat ook jongere generaties
meekrijgen wat zich in Almen heeft afgespeeld tijdens de oorlogsjaren en de bevrijding.
Naar verwachting zullen deze middag rond circa 15:00 uur de Canadese wandelaars Almen
binnenlopen, waarvoor we een hartelijk ontvangst willen organiseren.
Net als bij de 50e, 60e en 70e viering van de bevrijding kan er op 5 mei een grotere route gefietst
worden van circa 37 kilometer. Deze bevrijdingsfietstocht zal ook een opstartpunt in Almen
krijgen en komt langs diverse oorlogsoverblijfselen en monumenten in Gorssel, Eefde en
Harfsen-Joppe.

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei houden we de traditionele plechtigheid op de begraafplaats Almen-Harfsen. Als
gebruikelijk is er de herdenking, korte toespraken en twee minuten stilte en speelt
muziekvereniging Juliana enkele koralen. Afsluitend is hier een rondgang langs de graven van
diegenen die in de oorlog zijn omgekomen. Vervolgens gaan we naar het Elger waar rond 21.00
uur de groep Canadezen aankomt. Zij lopen een verlichte toortsentocht naar het monument waar
wij als Almense bevolking kunnen aansluiten. De volgende keer meer informatie hierover.

Meer nieuws
In de volgende Almenak zullen we opnieuw onderdelen van het programma toelichten.
Bijvoorbeeld over het Bevrijdingsontbijt in de vroege ochtend op 5 mei. En de volledige
kalender komt binnenkort ook online. Net als een speciale ingerichte webpagina op
www.Almen-info.nl.
Via de ADI houden wij u ondertussen graag op de hoogte van alle activiteiten en evenementen
rondom 75 jaar vrijheid in Almen.
Er is een Facebook-pagina www.facebook.com/75jaarvrijheidAlmen waarop informatie en
nieuwtjes worden geplaatst.
Om zoveel mogelijk mensen in en buiten het dorp te bereiken, zou het fijn zijn als deze pagina
massaal wordt geliked en gedeeld. Mocht u verhalen of foto’s hebben die leuk of interessant zijn
voor deze pagina dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Namens Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” en het organiserend comité
Bart Ruiterkamp – secretaris
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52 jaar Almenak.
Een collectors item.
Deze Almenak is de laatste Almenak in een lange reeks die nog op ambachtelijke wijze bereid is.
46e jaargang nr. 1. staat op de eerste bladzijde. Dat klopt niet want volgens mij werd ook wel
eens vergeten het jaartal te veranderen
Jaargang 1 werd in 1967 uitgebracht en dat is nu 53 jaar geleden!
De eerste paar jaar was de Almenak het maandblad voor de leden en donateurs van de voetbalen atletiekvereniging.
In 1972 werd de F.A.S. (Federatie Almense Sportverenigingen) opgericht. Besloten werd de
Almenak een breder sportkarakter te geven en elke twee maanden huis aan huis te laten
bezorgen. Jan Brouwer, mijn gewaardeerde collega op school, werd toen de redacteur. Na zijn
vertrek naar Dalmsholte in 1973 nam ik deze taak van hem over.
De kopij kwam op handgeschreven velletjes binnen en werd daarna op
stencils overgetypt door de heer Burgers, een gepensioneerde bewoner van de
Weijenberg. Na zijn overlijden heeft Han Hebing dat werk van 1978 tot 1998
voor haar rekening genomen.
Een tijd lang werden de getypte stencils vanaf de Weijenberg en later
Scheggertdijk naar de Harfsensteeg bij Martie Martens gebracht voor de
productie van de Almenak. Zijn broer weet te melden dat hij die werkzaamheden verrichtte in
het voormalige muzieklokaal in de oude, nu afgebroken melkfabriek. Later verzorgde Gerard de
Greef het stencilwerk thuis in de kelder. Hij werd daarbij geassisteerd door Johny Jacobs. Nog
weer later kwam er een stencilmachine op de Julianaschool waar Bernard Hulshof als vrijwilliger
de taak op zich nam naast het stencilwerk voor de school ook het stencilwerk voor de kerk en de
Almenak te verzorgen. Met evenveel plezier nam Bé Tuitert die taak weer over. De
stencilmachine was inmiddels vervangen door een copyprinter. Het tijdrovende overtypen op
stencils was nu niet mee nodig.
Martin Lourens heeft trouwens ook nog geruime tijd als redacteur opgetreden. Hij kreeg de
getypte teksten binnen, corrigeerde die en bracht ze vervolgens naar Han Hebing. Wilrike ter
Meulen kwam ongeveer in beeld als redacteur toen de computer zijn intrede had gedaan, Louise
de Kruijf nam in die tijd het inzamelen van de kopij op zich. Die stroom droogde echter op
omdat steeds meer schrijvers en schrijfsters hun kopij rechtstreeks per e-mail naar Wilrike
stuurden.
De omslagen van de Almenak hebben ook de nodige variatie gekend. De ontwerper van de
omslag van de voetbal-atletiek-Almenak is mij niet bekend. Henk Wolvers ontwierp de omslag
van 1972. Zeven jaar later was Dick Addink aan de beurt. Zijn omslag heeft de Almenak gesierd
tot 1991. Toen volgde Eric Olden hem op en zijn voorblad werd vervolgens in 2000 weer
vervangen door het ontwerp van Feico Hajonides die het beeld bij de Linde maakte. Marleen
Diepeveen sloot deze rij. Haar ontwerp kreeg de meeste stemmen in 1919 en was alvast een
aanzet tot de nieuwe Almenak die in maart in kleur zal verschijnen
De F.A.S., nog een tijdje doorgaand onder de oude naam, was inmiddels uitgegroeid tot een
dorpsbelangenvereniging en zou de naam VAB. krijgen. De Almenak werd nu een uitgave van
de VAB. en werd een blad voor iedereen.
Naast het stencilen, dat op school gebeurde, moest het blad natuurlijk ook nog ingebonden en
huis aan huis bezorgd worden.
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Voor het inbinden zorgden de sportverenigingen bij toerbeurt. Wilrike bracht het papier en de
nietmachines (waarover altijd gemopperd werd omdat ze niet goed zouden functioneren) naar de
verenigingen en haalde die later ingebonden weer op. Het bezorgen was een taak van de
leerlingen van de 7e en 8e groep. Ze hebben dat bijna 30 jaar lang plichtsgetrouw en zonder
mopperen gedaan.
Toen ik in 2001 afscheid nam van de Julianaschool werd duidelijk dat de school niet langer
verantwoordelijk wilde zijn voor het verzorgen van printwerk voor kerk en VAB en diverse
andere gebruikers. Een ruimte werd gehuurd in Ons Huis op de zolder naast het oude toneel. De
kerk werd eigenaar van een copyprinter en Bé Tuitert verhuisde van de school naar het
dorpshuis. Na zijn verhuizing naar Vorden nam Jan Menkhorst zijn taak over, later gevolgd door
het viertal Harry Tragter, Chris Ros, Gerard de Greef en Martin Lourens.
Voor het inbinden en het bezorgen werden twee groepen vrijwilligers
gevonden die het werk van de verenigingen en de schoolkinderen
overnamen. In die eerste jaren trad Ron Bastet op als de organisator van
het inbind- en bezorgteam. Hij trakteerde het groepje altijd op een kopje
thee. Hij werd opgevolgd door Theo Simons die over enkele maanden
zijn taak zal overdragen aan Tonnie Martens. Inmiddels was de VAB ter
ore gekomen dat het kopje thee door Bastet uit eigen zak werd betaald,
en dat was toch te gek vond men. Voortaan schonk Margreet op rekening van de VAB.
Voor februari 2020 moest de beslissing genomen worden of de kerk er toe zou overgaan tot het
afsluiten van een leasecontract voor een nieuwe copyprinter. Reden voor zowel de kerk als de
VAB. om in goed overleg na te gaan of beide partijen weer voor 5 jaar gebruik willen gaan
maken van een dergelijk apparaat. Raadpleging van alle instanties en verenigingen die in de
Almenak publiceren maakte overduidelijk dat men de Almenak als blad wil blijven uitgeven
maar het liefst met de mogelijkheid om ook goede foto’s en afbeeldingen in kleur te kunnen
afdrukken. Het bestuur van de kerk dacht daar net zo over. Toen bovendien bleek dat het laten
drukken van de Almenak en het kerkblad nauwelijks meer kosten met zich meebracht en zeer
veel voordelen had, was de beslissing gauw genomen: de Almenak wordt voortaan gedrukt en
verschijnt in kleur!
Aangezien de drukker de Almenak niet huis aan huis bezorgt blijft de groep
bezorgers en bezorgsters in vrijwillige dienst.
Vergeef mij als u in dit historisch overzicht lacunes of onjuistheden aantreft.
Vergeef mij ook als namen die niet genoemd zijn wel genoemd hadden moeten
worden! Ik heb met verschillende betrokkenen gesproken en daar werd het mij
duidelijk dat we er soms ondanks gezamenlijke inspanning maar gedeeltelijk in
slaagden de loop van de historie boven water te krijgen.
Wel staat als een paal boven water dat in de afgelopen 52 jaar een enorm aantal
mensen zich op geheel verschillende manieren heeft ingezet om de Almenak elke
keer weer bij u in de bus te laten glijden. Met de schoolkinderen meegerekend moeten dat er wel
een paar honderd zijn geweest! Laten we hopen dat die gezamenlijke inzet ook de volgende
halve eeuw zal blijven voortbestaan.
Joost Dijksman
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Het Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
Sinds oktober kom ik bij Manja Bedner en dus in het Kamertheater over de
vloer. Mijn naam is Hanneke Huurnink en Manja geeft mij acteer les. Bij
haar leer ik het begrijpen van theaterteksten, het onderzoeken van
personages en hoe deze te spelen. Manja doet dit heel professioneel en ik
leer ontzettend veel. Na een aantal lessen vroeg Manja mij of ik haar wil helpen met de productie
van haar nieuwe voorstelling over De Heks van Almen. Ik ben afgestudeerd in media en
communicatie en heb in mijn opleiding ook productiewerk gedaan. Zodoende zijn we nu hier
gekomen dat ik vanuit het Kamertheater een update mag schrijven voor de Almenak! Als
aangewezen eindverantwoordelijke van de productie van De Heks van Almen regel ik van alles.
Zo ben ik bijvoorbeeld samen met Manja naar de markt geweest om stoffen te kopen voor de
kostuums, die gemaakt worden door Elvire Trijsburg. Samen met Manja heb ik de
subsidieaanvraag gedaan en ik help met de PR.
Het stuk De Heks van Almen is een actueel stuk waarin het verhaal van Aleida, de dienstmaagd
van de pastoor wordt verteld. Aleida werd in 1472 veroordeeld en levend op het kerkplein
verbrand. Een vreselijke gebeurtenis, wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat zoiets in Almen is
gebeurd! Met het stuk De Heks van Almen willen wij Aleida in ere herstellen. Via Facebook en
een nieuwsbrief kun je op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van De Heks van
Almen. Kijk hiervoor op facebook.com/deheksvanalmen
Naast De Heks van Almen speelt Manja ook nog andere voorstellingen. In de voorjaarsvakantie
zijn er weer familievoorstellingen en kindertheater!
Clowntje Polka krijgt een cadeautje!
Interactieve familievoorstelling (2+) Jubileumvoorstelling!
Woensdag 26 februari om 10:00 uur. Theater open half uur voor aanvang.
Entree: €7,00 kind / €8,75 volwassene (incl. thee en sap)
Reserveren is noodzakelijk. U kunt ook online kaartjes kopen of bellen 0575-760030
Clowntje Polka is 20 jaar geworden! Hoe gaat Polka dat vieren? Met een cadeautje natuurlijk!
Wat zou er in zitten? En wie wil helpen met uitpakken? Kinderen uit het publiek kunnen Polka
helpen om er een leuk feestje van te maken. Een vrolijke voorstelling met bekende
verjaardagsliedjes.
Sprookjes Anna speelt het Dappere Kleermakertje
Interactief kindertheater (5+)
Donderdag 27 februari om 15:00 uur. Theater open half uur voor aanvang.
Entree: €7,00 kind/ €8,75 volwassene (incl. thee en sap)
Reserveren is noodzakelijk. U kunt ook online kaartjes kopen of bellen 0575-760030
Als Sprookjes Anna sprookjesdrank heeft gedronken borrelt er vanzelf een sprookje naar boven.
Het Dappere Kleermakertje, het grappige en spannende sprookje van Grimm, vertelt en speelt
Anna met hulp van de kinderen uit het publiek. Wie wil het kleermakertje zijn? Hoe sla je 7
vliegen in één klap dood? En een reus? In Het Kamertheater krijgen de kinderen de mogelijkheid
om zelf mee te spelen. Een spannende voorstelling met een reuzen gevecht!
Tot ziens!
Manja & Hanneke
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zomer! Wij kunnen bijna niet wachten. Lange zomeravonden en
vaak naar het zwembad…
Maar eerst is het weer tijd om de speelgoed- en kledingkasten
van de kinderen in te duiken om te bekijken wat niet meer
gebruikt of gedragen wordt, maar nog prima een ronde meekan.
Op zaterdag 28 maart organiseert Stichting Het Trapveldje namelijk weer een
kinderkleding- en speelgoedbeurs in Almen. Van 10.30 tot 12.30 uur ben je welkom in
dorpshuis Ons Huis.
Als je kleding of andere artikelen wilt inbrengen, kun je op donderdag 19 maart (van 14.00 tot
14.15 uur) en op vrijdag 20 maart (van 11.45 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 14.15 uur) een
stickervel afhalen op het schoolplein bij de Julianaschool (bij slecht weer in de school). Ingebracht
mag worden: zomerkleding, speelgoed, fietsjes, babymeubilair, fiets- en autostoeltjes etc. Van de
opbrengst van de artikelen gaat 50 procent naar de inbrenger, de andere helft is voor Stichting Het
Trapveldje die de opbrengst gebruikt voor het onderhoud van de speeltuin in Almen en voor de
activiteiten die hier worden georganiseerd.
Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken. Ook
voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kun je prima terecht!
Voor meer informatie kun je bellen met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey
Schonewille, 0575-469176. En als je de pagina ‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’ liket
op Facebook blijf je voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom deze beurs die twee
keer per jaar plaatsvindt.
Tot ziens op zaterdag 28 maart!
Esther Aiking

Lezing over de Heksverbranding door Elsje August de Meijer en
Manja Bedner
Op vrijdag 28 februari 2020 wordt er een lezing gegeven over de heksverbranding op het
dorpsplein in Almen. Dit waargebeurde verhaal is de aanleiding geweest dat Elsje August de
Meijer onderzoek heeft gedaan en daar een essay over heeft geschreven. Na de lezing kunt u in het
donker het museum bewonderen.
Het museum is die avond open vanaf 19.30 uur. De lezingpresentatie en voorstelling starten om
20.00 uur. Entree €10,00 inclusief een kopje koffie of thee
Kaarten zijn te koop in Museum STAAL Dorpsstraat 39 7218AC Almen of via
info@museumstaal.nl te reserveren
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Voor informatie:
secretaris Liesbeth Scheele-Huizenga
liesbeth_scheele@hotmail.com
website Vocaal https://vocaal-almen.nl

NIEUWS VAN VOCAAL
Het Jubileumjaar is in volle gang!
Een Koninklijke Erepenning voor de 100-jarige
Op 12 januari, de datum van oprichting van het koor, hebben we een zeer geslaagde Muzikale
Happening gehad als cadeau van Vocaal voor het hele dorp. De kerk van Almen was bomvol en
iedereen zong mee onder de bezielende leiding van Rinske van der Meer en Martijn Vriesman van
Intervocaal uit Amsterdam. Het enthousiasme was zeer groot en er kwamen zelfs suggesties om
dit vaker te herhalen … Dank aan het dorp voor de grote opkomst!
Erna was er een receptie waar de burgemeester aan het koor de Koninklijke Erepenning en
Oorkonde uitreikte in naam van de koning. Er waren hartelijke woorden van de voorzitter van
Juliana en het koor werd door een sterk vertegenwoordigde muziekvereniging toegespeeld.
Jubileumboek
Het jubileumboek ‘Vocaal Almen, Al honderd jaar op weg’ werd gepresenteerd. Het ziet er
prachtig uit. Het bevat een overzicht van 100 jaar zang in Almen met veel foto’s, illustraties,
namen en interviews met vroegere dirigenten. Het jubileumboek is nog te krijgen via de website
van Vocaal Almen (zie onder ‘Berichten’) of door een email te sturen naar vocaal100@gmail.com
. Het boek mag eigenlijk op een Almense boekenplank niet ontbreken ...
Koekactie Superrr
Van maandag 17 tot en met zaterdag 29 februari zullen leden van het koor de welbekende
kaneelkoeken verkopen in de Superrr. Met de opbrengst van deze actie steunt de Superrr de zang
in het Jubileumjaar. Een geweldig idee. We hopen dat er (nog vlak voor de vastentijd) flink wat
koeken gegeten of ingeslagen gaan worden! Op 23 april wordt de opbrengst bekendgemaakt
tijdens een kleine (muzikale) “flashmob”.
20 mei en 23 mei: Matinee- en Jubileumconcert
Om alvast te noteren: op zaterdagavond 23 mei is er ons spetterend jubileumconcert, waarmee we
het jubileumjaar afsluiten. Mocht u verhinderd zijn, op woensdagmiddag 20 mei is er een matineeuitvoering van het concert, waarbij o.a. ook (school)kinderen meezingen.
Website
Nieuwe koorleden zijn altijd zeer welkom – we hebben zelfs nieuwe aanmeldingen gekregen naar
aanleiding van de muzikale happening! Voor informatie en het laatste nieuws kunt u ons volgen
op onze website - eenvoudig te vinden onder Vocaal Almen: https://vocaal-almen.nl
Madeleen Wegelin
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Nieuws van uw Superrr
Superrr Almen / Dorpsstraat 31b / almen@superrr.nl / 0575-431200
Met de feestdagen achter de rug en de kerstversiering weer naar zolder
is de rust wedergekeerd. December was een drukke en gezellige maand,
ook in de Superrr. Echte zwarte pieten kwamen op bezoek en toen alle
gevulde rugzakjes waren opgehaald werd de winkel versierd voor kerst.
Velen van jullie hebben onze winkel in deze maand gevonden en daar zijn wij erg blij mee. We
zien dat de gemiddelde besteding ietwat hoger wordt en dat is een mooi vooruitzicht, laten we
deze trend met elkaar doorzetten! We gaan de goede kant op. In december hebben we prachtige
Adventskransen verkocht en gezorgd voor een gevarieerd kerstassortiment. De gezelligheid hield
niet op! Op Oudejaarsdag hebben we in de winkel zelf oliebollen gebakken met ons eigen
‘Superrr-oliebollenteam’ met o.a. de vrijwilligers Aard Diepeveen, Martin Lourens en Paulowna
Schoneveld, met dank aan het originele recept van bakker Henk Klaassen. Het was een gezellig
dag, alle bakkers nogmaals bedankt!

In 2020 kunt u ook weer voor van alles bij de Superrr terecht. Schroom niet om uw
wensen naar ons uit te spreken! Bent u slecht ter been en kunt u niet makkelijk zelf
naar de winkel komen voor uw boodschappen? Wij helpen graag! Als u voor 17:00
(ma t/m vrij) de boodschappen telefonisch (0575-431200) of per mail
(almen@superrr.nl) aan ons doorgeeft kunnen wij het de volgende dag bij u
bezorgen, afhankelijk van onze voorraad. Daarnaast is uiteraard in overleg van alles
mogelijk!
In februari vieren wij bij de Superrr ook Valentijnsdag. Tot en met donderdag 13 februari krijgt u
bij €15,- aan boodschappen een deelnemerskaartje. Op dit kaartje noteert u uw eigen gegevens en
schrijft u op de achterkant aan wie u een Valentijnpakket zou willen schenken en waarom. Het
kaartje doet u in de box bij de kassa waar wij op donderdagavond een kaartje uit trekken. Op
vrijdag 14 februari bezorgen wij (anoniem) het pakket bij deze persoon!
Voor de basisschoolkinderen organiseren wij ook twee Valentijnactiviteiten. De kinderen van
groep 7 & 8 kunnen op woensdagmiddag 12 februari vanaf 13:15 bij ons een roos kopen voor
€1,50. Zij mogen dan een kaartje schrijven (evt. anoniem) voor bijv. een klasgenoot, juf, meester,
broer, zus, vriend, vriendin…, die op de Julianaschool zit. Wij bezorgen dan op vrijdag 14 februari
de roos op school bij jouw Valentijn.
Voor groep 1 t/m 6 is er 12 februari een knutselmiddag. Deelname is €4,- per persoon. Wij
komen de kinderen om 12:30 ophalen bij school. Bij de Superrr gaan we eerst gezellig met elkaar
een broodje knakworst eten en iets drinken. De knutselmiddag duurt tot 15:00. U kunt uw
kind(eren) dan bij de Superrr ophalen. Opgeven voor deze middag kan via de mail, vermeld hierin
de naam en leeftijd van uw kind en uw telefoonnummer. Opgeven kan tot uiterlijk 10 februari.
Vol=vol.
Hanneke Huurnink

Almenak 2020, jaargang 46

Nummer 1

16

Het Jubileumjaar 2019 is afgelopen.
De laatste maanden van 2019 zijn we nog diverse
malen te horen geweest. Het begon met de intocht
van Sinterklaas bij de Nieuwe Aanleg waarbij leden
van het jeugdorkest op de boot mochten spelen. Dat
vinden ze helemaal geweldig, ondanks de kou. Op de wal stond een twintigtal orkestleden om de
toeschouwers te vermaken en Sinterklaas welkom te heten.
De volgende dag al was er een daverend concert in de kerk, samen met Zangvereniging Vocaal.
Het dorp was uitgelopen voor dit concert, getuige een stampvolle kerk vol enthousiaste mensen.
Daar word je stil van als muzikant en het motiveert je om extra geconcentreerd te spelen. Het
begeleiden van zo’n groot koor is toch weer anders dan alleen spelen.
Naast het begeleiden van het koor zong Vocaal enkele eigen nummers en speelde Juliana nog
diverse nummers, zoals “Free World Fantasy”, een compositie waarin de droom van een wereld
zonder oorlog wordt gesymboliseerd. Tevens speelden we het populaire nummer “Music” van
John Miles omdat we vonden dat dat in een concert met zoveel muziekliefhebbers niet mag
ontbreken. Het nummer bevat veel wisselingen in tempo, ritme, klankkleur en instrumentatie
waardoor het blijft boeien.
Afsluitend speelde Juliana de mars “Pomp and Circumstance”. Een onderdeel van deze mars is het
patriottische lied Land of Hope and Glory dat door zangeres Vera Lynn internationale roem
verkreeg. Vocaal had op het refrein een eigen stuk tekst gemaakt wat het publiek kon meezingen
en aldus geschiedde. Juliana zette het nummer in, Vocaal zong de eerste maal waarna beide
dirigenten het publiek opzweepten om te gaan zingen. Een kippenvel momentje en een waardige
afsluiting van een zeer geslaagd concert.
In december kon u ons horen op de Kerstmarkt. Een jaarlijks terugkerend evenement op het
dorpsplein waarbij er ditmaal geld opgehaald werd voor Serious Request. Dat opgehaalde geld
werd vervolgens op 21 december, vroeg in de ochtend, aangeboden toen enkele dj’s die meededen
aan deze actie, lopend door ons dorp kwamen. Ze waren blij verrast dat er “een heel orkest” voor
ze stond te spelen.
Ook zijn onze jeugdleden nog te horen geweest tijdens de Lichtjesoptocht met afsluiting in de
kerk.
Ons jubileumjaar kwam definitief ten einde met het begeleiden van de Kerstnachtdienst. Omdat
we dat om het jaar afwisselen met Vocaal wilden we er dit jaar nog iets extra’s aan toevoegen.
Vandaar dat u werd opgewacht door een koper-ensemble buiten de kerk. Een actie die voor
herhaling vatbaar is.
Wat staat er de komende maanden op de agenda?
Natuurlijk staan we niet stil nu het jaar 2020 is begonnen. Zo hebben we op zaterdag 28 maart
een verrassingsconcert in de grote zaal van de Nieuwe Aanleg waarbij ook het jeugdorkest een
platform krijgt. Het concert zal om 19.30 uur aanvangen.
Op donderdag 2 april zullen we medewerking verlenen aan de herdenking van de bevrijding van
Almen door de Canadezen bij het monument aan de Dorpsstraat. De herdenking
wordt georganiseerd door Pien Pon en verdere informatie hierover zult u te zijner
tijd ongetwijfeld via de ADI kunnen lezen.
Jeugd
Op zaterdag 8 februari 2020 neemt ons Jeugdorkest deel aan de Jeugdmuziekdag
bij de Heksenlaak in Zwiep. Deze dag wordt georganiseerd door de GoLF. Dit is
de Federatie van de Lochemse muziekverenigingen, ofwel Gorssel Lochem
Federatie. Alle jeugdorkesten gaan op deze dag samen een muziekstuk instuderen
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en laten dit aan het eind van de dag aan alle opa's, oma's, papa's, mama's, broertjes, zusjes
en andere belangstellenden horen. Ook verzorgt elk jeugdorkest nog een eigen optreden
(van ± 10 min.). Alles zeer de moeite waard om te komen luisteren. De optredens van de
jeugdorkesten afzonderlijk beginnen om 14.00 uur. Om 16.15 uur start het gezamenlijke
jeugdorkest met het slotnummer. De dag wordt afgesloten met een disco voor de jeugd. Er
is ook een jurylid aanwezig om elk jeugdorkest een opbouwende positieve beoordeling te
geven. Elke deelnemende groep krijgt een diploma mee en de deelnemende muzikanten een
verrassingspakketje. U bent van harte uitgenodigd.
Op zondagmiddag 15 maart zal ons jeugdorkest meewerken aan Zin in Almen. Samen
met leerlingen van Adrienne Althof zullen stukken uit de Peer Gynt van Edvard Grieg
gespeeld worden. Een prachtig stukje muziek, uitgevoerd door de Almense jeugd in de
Protestantse kerk. Dichterbij huis kunt u het niet krijgen. Kom kijken en luisteren.
Potgrondactie
Op zaterdag 7 maart wordt de jaarlijkse potgrondactie georganiseerd door de Commissie
Instrumentenfonds weer gehouden. Leden van Juliana komen met aanhangers, kruiwagens
en trekkers door het dorp om huis-aan-huis koemestkorrels, porgrond en compost te
verkopen. De opbrengst gaat naar de Commissie Instrumentenfonds van muziekvereniging
Juliana voor de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten. Ook wordt een deel van de
jeugdopleiding hiervan meegefinancierd.
Examens
Jurgen Kolkman en Jan-Willem Bibo hebben op 9 november theorie examen A gedaan in Twello.
Kaylee Gotink en Suzet van Gijtenbeek deden op 7 december praktijkexamen A in Doetinchem.
Allen zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd

Vrouwen van Nu Almen is in 2020 van start gegaan
met een lezing door Aly Wagenvoorde over de historie
van de grens Nederland/Duitsland tussen Winschoten
en Winterswijk. Deze route heeft ze samen met haar
man lopend afgelegd en enorm veel interessante informatie over ingewonnen.
5 februari komt Hannie Kempink vertellen over ‘het oude Egypte en de positie van de vrouw’.
4 maart houden we de jaarvergadering en komt het Shanty koor Almen onder leiding van Twan
Boonman de tweede helft van de avond vullen.
De laatste avond van dit seizoen is 15 april en dan treedt het Vocaal ensemble “Maat 5” op.
En natuurlijk kan er de hele zomer weer gefietst worden, elke maand is er een andere route,
gewandeld en ook de tuinclub gaat gewoon door.
Twijfelt u of de Vrouwen van Nu wat voor u is kom dan gerust eens een avond.
Meer informatie: site www.vrouwenvannu.nl of neem contact op met het secretariaat Marijke van
Ginkel tel.: 0575-432264 email: vrouwenvannualmen@gmail.com.
Bertha de Greef
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Ons Huis heeft de volgende mededelingen:
a) Informatieavond van Ons Huis
Op 11 maart organiseert Ons Huis een bijeenkomst waarin
en nieuwe bewoners zich op de hoogte kunnen stellen over
reilen en zeilen van ons dorpshuis.

oude
het

Ons Huis ontvangt na 2017 geen exploitatie subsidie meer van de Gemeente Lochem en moet de
eigen broek ophouden. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om wensen en ideeën tot uiting te
brengen. De bijeenkomst vindt plaats in Ons Huis en begint om 20.00.
b) wisseling penningmeester bestuur
In april zal de huidige penningmeester, Emiel Wegelin, na een periode van 6 jaar helaas afscheid
nemen. Hij zal opgevolgd worden door Barend Munter, die sinds enkele jaren woonachtig is in
Almen en werkzaam is geweest in de wereld van gemeentelijke financiën in de Achterhoek
Evelien Kamminga
Secretaris van Ons Huis in Almen

Het Comité voor Winterlezingen organiseert dit jaar naast haar reguliere programma van vier
lezingen twee extra avonden, op donderdag 9 en donderdag 16 april. De reden hiervoor is dat het
dit jaar 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde én ons Comité in zijn huidige
vorm ontstond. Dubbel feest dus!
Op donderdag 9 april zal het programma door Jean Kreunen, bekend van het Oorlogsmuseum in
Hengelo (Gld.) dat hij geruime tijd leidde, ingevuld worden. De doelgroep qua leeftijd zal
bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs zijn maar geïnteresseerden van alle
leeftijden zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom.
Op 16 april zullen de dagen rondom de bevrijding van Almen centraal staan met verhalen van
inwoners van ons dorp, aangevuld met beeldmateriaal.
Omdat het feest is, bieden wij als Comité voor Winterlezingen deze twee avonden gratis aan. U
hoeft dan dus geen entree te betalen. Noteer de data alvast in uw agenda. U bent allen van harte
welkom!
Geert de Groot,
Namens het Comité voor Winterlezingen Almen
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Playbackshow 2020 – een groot succes!
Zaterdagavond 4 januari hebben veel Almenaren genoten van een
avond gevuld met Almens talent. Namens Soos ’t Keldertje wil ik
iedereen bedanken voor deze succesvolle avond. Ik heb veel ‘nieuwe’
gezichten gezien in het publiek en ik hoop dan ook dat u er allemaal net
zo van heeft genoten als wij. Het opbouwen in de kerstvakantie was
weer erg gezellig en we hebben een mooi decor voor u kunnen
neerzetten. Bedankt dat u kwam kijken! Aan alle deelnemers ook nog een woord van dank, zonder
jullie geen show! Hopelijk doen jullie volgend jaar allemaal weer mee en zien we dan ook nieuwe
Almense talenten op het podium van Ons Huis…
Benieuwd wat de Soos nog meer doet? Volg ons op social media!
facebook.com/soostkeldertje, Instagram: @soostkeldertjealmen
In ieder geval graag tot volgend jaar!
Namens Soos ’t Keldertje, Hanneke Huurnink

afdeling gymnastiek
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Speculaasactie
In de vorige Almenak hebben we aangegeven, dat we nu de opbrengst van deze aktie bekend
maken. Het is een mooi bedrag geworden van € 926,=.
Nogmaals alle kopers bedankt!

Avondvierdaagse
De data voor de avondvierdaagse 2020 zijn bekend.
Van 20 t/m 23 april kan iedereen weer wandelen door Almens dreven. In de volgende Almenak zit
een aanmeldingsformulier en worden ook starttijden en -plaatsen vermeld. Ook via de ADI
worden jullie op de hoogte gehouden.
Zet deze data vast in je agenda!

Wisseling bij de leiding van de peuter- en kleutergymnastiek.
Net voor de Kerstvakantie is Nienke Dijk gestopt met de gymnastieklessen voor de peuters en
kleuters. De combinatie van werk en gymnastieklessen geven, begon steeds meer te wringen. We
hebben afgesproken, dat zodra er een vervanger bekend was, Nienke zou stoppen met de lessen.
Die vervanger kwam er al heel snel; eigenlijk twee. Tiny en Tanja Koetsier gaven aan dat zij de
lessen wel over willen nemen. Na de Kerstvakantie 2019 zijn ze begonnen. We hopen dat zij
samen de peuters en kleuters een lange tijd willen begeleiden bij het lopen, springen, duikelen,
zwaaien en allerlei spelvormen.
We willen Nienke heel erg bedanken voor al de uren die zij besteed heeft aan onze jongste leden.
Ook bedankt voor je aanbod om in te willen vallen bij de gymnastiek, als dat nodig is.

Niet vergeten ! !
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badminton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn
GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG!
Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp.
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ZIN IN ALMEN
Verhalen en muziek centraal
In het voetspoor van streekgenoot A.L. Snijders zullen een tiental dorpsgenoten op
zondag 16 februari hun creativiteit botvieren met het declameren van eigen korte
verhalen. De lat ligt op zondag 16 februari hoog, want ook de meester van het korte
verhaal zelf doet een duit in het zakje. De idee om Almenaren te prikkelen met
eigen verhalen te komen ligt voor de hand na de succesvolle bijeenkomst vorig jaar,
waarin de poëtische talenten werden aangeboord.
De laatste twee bijeenkomsten op de derde zondag van maart en april staan in het
teken van een Noorse deugniet en veel muziek. Daarna buigt de werkgroep ‘Zin in
Almen’ zich over de onderwerpen van het seizoen 2020-2021.

Peer Gynt
Zondagmiddag 15 maart vertelt Jeannet van Woerden het verhaal van Peer Gynt.
Het leven van deze Noorse deugniet, die na een leven van ondeugden en egoïsme
uiteindelijk tot inkeer komt, is opgetekend in een toneelstuk van Henrik Ibsen en op
muziek gezet door Edvard Grieg. De vertelling wordt ook nu omlijst met muziek.
Jonge musici van harmonie Juliana en pianoleerlingen van Adrienne Althof
omlijsten de vertelling. Special voor deze uitvoering heeft Henk Vruggink de
arrangementen geschreven.

Dirigenten
De afsluitende bijeenkomst op 19 april staat in het teken van Almen en musiceren.
Gilian Schmidt, de dirigent van Harmonie Juliana en vioolpedagoge Petra Westra
die lesgeeft aan jong en oud en die strijkensembles dirigeert, vertellen over hun
werk en passie voor muziek. Beiden dragen bij aan het vergroten en versterken van
de muzikale infrastructuur van ons dorp. Ieder op zijn eigen wijze vertellen ze over
hun muzikaal leiderschap en laten horen hoe dat tot een welluidend resultaat kan
leiden.
De bijeenkomsten op de derde zondag van de maand vinden plaats in de Almense
kerk en beginnen om 16.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis; na afloop kan
nagepraat worden in Ons Huis.
Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl
Hans Schlaghecke

Almenak 2020, jaargang 46

Nummer 1

21

Ovéra Almen afdeling volleybal
Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de training.
Het V(oliebollentoernooi) op 27 december jl. was een daverend succes. Acht teams speelden
wedstrijden tot laat in de avond. Er waren genoeg oliebollen voor iedereen. De 1ste prijs was voor
het team Brinkman. Volgend jaar zullen alle teams proberen dit team te verslaan.
Spelen in een gemengd of heren team is altijd erg gezellig!!!!!
We spelen met 2 gemengde teams en 1 herenteam in de recreantencompetitie, de thuiswedstrijden
zijn op woensdagavond, de uitwedstrijden zijn ook op andere dagen van de week ‘s avonds.
Sinds begin van het seizoen 2019/2020 wordt de training, die altijd op maandagavond om 20.15
uur in de sporthal is, gegeven door onze enthousiaste trainer Richard. Wil je vrijblijvend een keer
mee komen trainen dan kan dit altijd. (informatie Jan Brinkman tel. 432252).
Alvast noteren Wedstrijdavonden in de sporthal:
29 januari, 4 maart en 25 maart vanaf 19.15 uur, alle 3 teams.
Op15 april zijn de laatste competitiewedstrijden van dit seizoen voor alle 3 teams, dat zal
spannend worden. Het hele wedstrijdschema staat op www.overa.nl .
Willy Tuitert

Kerstmarkt groot succes
Hartelijk dank aan iedereen die onze Kerstkraam heeft
bezocht en zo onze loterij tot een succes heeft gemaakt. Met de opbrengst kunnen
we weer leuke activiteiten organiseren voor onze gasten uit Almen, Epse, Gorssel,
Eefde en Harfsen.
Op 23 januari was er weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsbingo met leuke prijzen om te
winnen.
Op dinsdagmiddag 18 februari wordt in d e Brink in Gorssel een fotopresentatie op
groot scherm gegeven van de Zutphense binnenstad. Het is een historisch overzicht
met oude foto’s, plattegronden en uitleg bij karakteristieke panden.
Woensdagmiddag 24 maart is de start van ons 40 jarig jubileumjaar. Dat beginnen
we extra feestelijk met een optreden van Willeke Alberti in de protestantse kerk in
Gorssel.
Wilt u gast worden van de Zonnebloem of kent u mensen in uw omgeving met een
fysieke beperking die plezier kunnen beleven aan onze activiteiten? Schroom dan
niet en neem contact op met ons bestuurslid bezoekwerk Riet Wichers, 0575 –
492820 of met de voorzitter.
Vriendelijke groet namens alle vrijwilligers,
Tineke Kummeling, voorzitter, telefoon: 0575 – 433 531
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Winkelhieren en klimaatspijbelen
“Er is al dertien jaar geen winkel meer in Almen”, waarschuwde de makelaar toen ik in de lente
van 2011 voor het eerst mijn huis in de Dorpsstraat kwam bezichtigen.
“Och”, dacht ik, “supermarkten genoeg in de omgeving”.
Een maand nadat ik in mijn nieuwe huis was komen wonen, zag ik hoe blij het dorp uitliep,
vooropgegaan door de vrolijke noten van Juliana, voor de feestelijke opening van de Superrr,
slechts één huis van mij verwijderd!
Prettig natuurlijk, zo’n voorraadkast op steenworp afstand.
En wat ik toen niet voorzien had, is dat de Superrr in de afgelopen acht jaar zoveel meer zou
worden: warme bakker, bloemist, stomerij, schoenmaker, postkantoor, bibliotheekfiliaal,
aanbieder van gratis leesboeken, verkooppunt van producten van circulaire landbouw en nog
meer!
En in welke supermarkt word je nou zo vrolijk en vriendelijk ontvangen door een Thomas,
Ibrahim of Hanneke?
Daarom schrok ik er ook van, toen ik in de Almenak las dat het gemiddelde aankoopbedrag per
bezoeker daalt. Als ook het totaal van de jaarlijkse omzet omlaag gaat, dan zou de automatische
deur van dit warme dorpscentrum wel eens gesloten kunnen blijven.
Uit gesprekken met dorpsgenoten bleek dat er meer mensen waren die hierover zorgen hadden.
Toch stond ook ik op oudjaarsdag bij de Jumbo in Lochem boodschappen te doen en ik was niet
de enige uit Almen. Om mijn schuldgevoel nog wat aan te wakkeren, klonk op de radio het woord
dat in België tot hét woord van het jaar 2019 gekozen was: “Winkelhieren: bij lokale bedrijven en
winkels kopen”.
Dat ik in de Jumbo stond, was omdat het wc-papier op was.
Bij de Superrr wordt ook wc-papier verkocht, dat weet ik natuurlijk wel. Heel veel soorten zelfs:
2-laags, 3-laags, in zachte pasteltinten en leuke tekeningetjes van hondjes en zo. Super belastend
voor het milieu (en niet eens het meest effectief in het gebruik ...).
Voor de productie van milieuvriendelijker wc-papier wordt kringlooppapier als grondstof
gebruikt, in plaats van de bomen die we zo hard nodig hebben, en in het productieproces worden
minder chemicaliën toegepast en wordt minder water verbruikt.
We verbruiken gemiddeld één wc-rol per week per persoon: dat is 3% van al ons papiergebruik.
De milieuwinst ligt daar dan voor het oprapen, toch?
Als ik in de Superrr mijn boodschappen doe, dan voel ik me te vaak een klimaatspijbelaar, maar
dan wel met een andere betekenis dan van het woord dat zowel in Nederland als in België op de
tweede plaats eindigde.
Ik zou meer in de Superrr kopen als er milieuvriendelijke alternatieven aangeboden zouden
worden voor shampoo, douche-gel, wc- en keukenpapier, schoonmaakmiddelen, eigenlijk voor
alle ‘food’ en ‘non-food’-producten waar milieuvriendelijke alternatieven voor bestaan in
milieuvriendelijke(re) verpakkingen.
Bij het maken van de keuze voor winkelhieren of winkeldaren maakt ieder natuurlijk zijn of haar
eigen afweging. Ik begrijp ook wel dat niet alle producten voor iedereen tegen de gewenste prijs
aangeboden kunnen worden. Maar ik vroeg me wel af of de Superrr weet wat er op onze
boodschappenlijstjes staat als we naar de Jumbo, Lidl of Albert Heijn gaan en waarom?
Zou het een idee zijn, wanneer de Superrr een boodschappenlijstjesbus neer zou zetten, waarin we
onze winkeldaarlijstjes kunnen deponeren, zodat er meer op onze benodigdheden en wensen
ingespeeld kan worden?
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Op het gevaar af voor klimaatdrammer versleten te worden (plaats nummer drie op de
Nederlandse lijst) hoop ik dan wel dat kringloop wc-papier voortaan ook op uw lijstje komt te
staan.
Mijn motto voor 2020 is: minder klimaatspijbelen, meer winkelhieren.
Almen, 19 januari 2020
Leontien Tiddens

Potgrondactie Instrumentenfonds Muziekvereniging Juliana
Zaterdag 7 Maart 2020.
Het voorjaar is weer in zicht en zo ook onze jaarlijkse potgrondactie. Zaterdag 7 maart komen wij
vanaf 09.15 bij u langs met potgrond, koemestkorrel en tuincompost.
Bij aanschaf steunt u niet alleen onze muziekvereniging Juliana maar het scheelt u ook een hoop
tilwerk, want we leveren de zakken tot aan de deur of zelfs tot in de schuur.
De volgende zak(k)en bieden wij aan:
 1 zak potgrond 40 liter:
5,50 euro (3 zakken voor 15 euro)
 1 zak potgrond 70 liter:
7.50 euro (3 zakken voor 21 euro)
 1 zak tuincompost 40 liter:
6,00 euro (3 zakken voor 17 euro)
 1 zak koemestkorrel 25 liter:
14 euro
Voor degene die op de ochtend van 7 maart niet thuis zijn, bieden wij de mogelijkheid om van te
voren te bestellen. Dit kan op de volgende manieren:



Via de website van het instrumentenfonds https://if.juliana-almen.nl/
Via mail of telefonisch: floris.ruiterkamp@gmail.com, tel: 0575-433685/ 06-10105485 of
alberthukker@gmail.com, tel: 0575-785202/ 06-83776026.

Bij een bestelling dient het bedrag vóór 7 maart op het volgende rekeningnummer te staan: NL43
RABO 0301 4222 22 t.n.v. A.H. Hukker, Muziekvereniging “Juliana”
Deze rekening is alleen bedoeld voor de bestellingen. Op de verkoopdag 7 maart kan er alleen
contant betaald worden.
Extra hulp is welkom:
De potgrondactie wordt uitgevoerd door de muzikanten van “Juliana” en
een aantal vrijwilligers.
Maar extra hulp is altijd welkom, meld je dan bij Floris Ruiterkamp (zie
hierboven voor contactgegevens) We beginnen 7 maart om 09:00 uur
en zijn meestal rond 13:00 uur klaar. Voor koffie en gezelligheid wordt
gezorgd en u steunt ook nog een muziekvereniging “Juliana”
Lindsey Schonewille
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Notities van een Torenhaan.
Ik lees, dat de Almenak al weer 53 jaar bestaat en dat dit het laatste ouderwetse
exemplaar zal worden. Reden voor mij om mijn dikke schrijfboek er nog eens op
na te slaan waarin ik al mijn notities opteken. De eerste is van 1973; ook al weer
47 jaar geleden. Fout om in die oude troep te gaan neuzen, want je blijft lezen en
je vraagt je heel vaak af: Heb ik dat geschreven? Waar ging het eigenlijk over?
Al bladerend stuitte ik echter op een verschrikkelijk incident dat zich hier onder
mijn torenvoet zo’n veertig jaar geleden afspeelde.
Er wordt een hele tentoonstelling hier gewijd aan een heksenverbranding lang geleden maar dit
incident heeft nog veel meer stof doen opwaaien dan dat vuurtje naast de kerk.
Voor de vele, vele Almenaren die ons schone dorp toen nog niet kenden of bewoonden het
volgende:
Hoofdrolspelers in deze notitie van 1980 waren mevrouw Van der Kraan, beheerster van Ons Huis
voordat Mamma Greet die taak zou gaan vervullen en Opa de Winter plus Gerda, de papegaai van
mevrouw K. Opa de Winter woonde op de Vetweide en was de opa van Henk Wiltink die samen
me Coby Wiltink de SVR- camping “de Vetweide” beheert.

Notities van een Torenhaan 1980 nr. 4.
Een klein dorpsdrama is u ontgaan waarde lezers en leesters!
Vandaar deze notities. De zich gedeeltelijk onder mijn voeten afspelende gebeurtenis leent zich
weliswaar meer voor een korte film dan de droge drukletter, maar we hebben nog geen sponsor
kunnen vinden om de Almenak in kleur op videoband te laten verschijnen, aldus werd mij door de
redactie toegefluisterd.
Het was op een van die schitterende zomerse dagen in de eerste helft van mei.
Decor: Achtertuin “Ons Huis” , enkele gemakkelijke stoelen, een vrolijk tuintafeltje. Rechts naast
de tuinstoel een grote gouden kooi op een klein tafeltje. In de stoel gezeten mevrouw Van der K.
met een groene Lorre op de schouder.
Het hele tafereeltje ademt een typisch Achterhoekse rust.
Twee straten verder nadert opa de Winter. Voor de ingewijden zou deze zin ruim voldoende zijn.
Voor anderen: Opa de Winter is voetbaltotoformulierenrondbrenger en krantenverspreider van de
Zutphense en de G.O.C. Op zichzelf niet bijzonder. Echter, opa de Winter beschikt over een niet
kapot te krijgen humeur en een buitengewoon luide stem. Zou de functie van dorpsomroeper nog
bestaan; opa de Winter zou een uitstekende kans maken bij het vacant komen van die betrekking.
Decor: Opa de Winter is de zijkant van de tuin van “Ons Huis” genaderd. Hij trekt de krant uit de
tas, maakt aanstalten om het hek binnen te stappen en ontdekt de dommelende vrouw Van der K.
met Lorre.
Opa de Winter: (met buitengewoon luide stem) GOOOOOOEEEEEEEEEEDEEEEEE
MIDDDDDDAAAAAAAAGGGGGGG AAAAJOOOOOO !!! IK ZAL DE KRANT MAAR
EVEN GOOIEN NIETWAAR?
Op dat moment is Lorre al halverwege in de vleugels geklommen. De, een paar seconden later
binnenklapwiekende krant, doet de rest.
Het arme dier vliegt met ratelend hart naar buurman V. Daar strijkt het neer in de perenboom.
Opa de Winter verdwijnt opvallend rustig en schielijk van het toneel. Buurman V. komt op. (Hij
vertoont een geleerd gezicht.) Hij zegt: Neem de kooi maar mee deze kant op, die beesten vliegen
altijd weer terug naar de kooi.
Decor: School- en kerkplein onder de bomen. De kinderen zijn binnen, het plein is verlaten. Een
kleine groene papegaai, luisterend naar de naam Gerda verlaat de perenboom, negeert zijn
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uitnodigend open staande kooi en vliegt in een grote boog naar een hoge tak van een van de
lindebomen. Opa de Winter is reeds twee straten verder.
Enige ogenblikken later…
Ik kan mijn toch niet al te kippige hanenogen bijna niet geloven. Het Dorpsplein heeft zich even
veranderd in het Amazone-oerwoud. Mus en spreeuw zijn verdwenen, een groene gaai buitelt om
een tak. Aan de voet van de woudreuzen staat een vrouw. Door een grote veldkijker speurt ze de
kronen der bomen af. Haar tropenhelm heeft ze even afgelegd. Is zij een jaagster op groot wil of
een natuuronderzoekster?
Een dierpsychologe wellicht , de het emancipatiestreven va de wijfjesara van nabij wil volgen?
Ruw word mijn beeld verstoord. Een tweede vrouw, ja zelfs een derde voegt zich bij de
verrekijkster. Drie kinnen hooggeheven.
De kijker wordt terzijde gelegd, dan pas ontwaar ik de gouden kooi op het bankje onder de boom.
Een hand word uitgestoken, hoog de lucht in. Een papegaaienversnapering uit de dierenwinkel
wordt lokkend toegestoken. Vriendelijk vleiend, flemend, fluisterend, smekend, smachtend klinkt
steeds weer de lokroep:”Gerdaaaa…. Gerdaaa….. Gerdaaa???
Gerda houdt het voor gezien. Gerda doet alsof haar snavel bloedt. Gerda is Oost-Indisch doof.
Gerda denkt: “Het is nog te vroeg om ter kooi te gaan”.
Gerda denkt: “Jullie kunnen me wat!”
Een oploopje heeft zich gevormd. Enkele Almense passanten hebben met of zonder voertuig bezit
genomen van ¾ deel van de rijbaan. Het omgeleide verkeer naar Laren zoekt zich moeizaam een
weg. De eerste Almense file heeft zich gevormd. Geen Oude Rijn of Brienenoord zijn ditmaal de
vertragers, doch een kleine groene gaai, luisterend naar de naam Gerda.
Enkele uren later…
Decor: De voortuin van “Ons Huis”. In het gras, schuin naast de telefooncel zit mevrouw Van der
K. De file op straat is opgelost. Naast haar staat een gouden kooi. Ze zit in een tuinstoel en leest de
krant. Voor de derde keer waarschijnlijk, want het is inmiddels half zes. Gerda vertikt het om thuis
te komen. De aardappels staan te verpieteren. Zo’n rot meid!
Veertien dagen later…
Ontknoping: Telefoon van Blikman van de Scheggertdijk: “Kom Gerda maar halen, ze is bij ons
en ze wil naar huis. Ze durft niet!”
Aan veertien dagen vrijheid komt een eind.
Opa de Winter fietst niet langer gebukt door de Torenstraat. Gerda zit weer in haar gouden kooi.
Ze heeft haar keurslijfje weer aangetrokken. Jaren later zal ze nog dromen over haar avontuurlijke
oversteek dwars over het Twenthekanaal.
Beneden mijn poten wappert de N.C.R.V. vlag, richting Hoofdige Boer. Zijn uithangbord is 10
seconden lang te zien op alle Nederlandse televisieschermen.*) Gratis sterreclame zonder het
gezeur van Loekie. Het dorpsplein is in een Franse markt herschapen. Kerkgangers drinken koffie
en eten bolussen. De limonade vloeit rijkelijk. Tijd om deze notities af te sluiten en eens een kijkje
te gaan nemen beneden!
*)De Almense kerk was in 1980 onderdeel van het t.v.programma Kerkepad van de N.C.R.V.
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Vervolg activiteitenkalender
mei
5 Bevrijdingsdag, bevrijdingsontbijt
14 Roll-Over Zonnebloem
20 matinee concert Vocaal ook voor jeugd
23 jubileumconcert Vocaal
27 Ons Filmhuis:
29-30-31 Pupillenkamp S.V. Almen
31 – 1 juni Roparun
Juni
6 Jeugdtoernooi SV Almen
13 Sixday SV Almen
19, 20, 21 Almens feest

Bij deze voor de laatste keer de lijst met inbinders en bezorgers; de machinisten
staan op pagina 1. Alleen de bezorgers blijven. Theo Simons heeft aangegeven dat
hij graag na vele jaren een keer wil stoppen. Hij heeft inmiddels Tonnie Martens
bereid gevonden om zijn taak over te nemen. Maar voorlopig doen ze het samen.
Blijft over dat de kopieerders en de inbinders voor de laatste keer hun klus hebben
geklaard als deze Almenak bij u op de mat valt. Gertie Tuller bedankte de groep al
namens de VAB, ik doe het hier namens de redactie nog graag een keertje over.
Bedankt allemaal!
Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van
Geel, Willemien Geers, Johanneke ter Haar, Gerda Kruisselbrink, Heinz van
Leeuwen, Diny Memelink, Betsy Nijkamp, Mini Schepers, Henny en Harry
Tragter, Ineke Schieven o.l.v. Theo Simons.
Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom
Delfgaauw, Adriaan Dolmans, Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink,
Jenny Ilbrink, Ageeth en Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek
Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit Maalderink, Tonnie Martens, Diny
Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan Reurslag, Liesbeth
Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma Wissink, Kees Zijderveld.
Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Tonnie Martens en
Theo Simons, tel:0575 - 431899.
Joost en Wilrike
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Aktiviteitenkalender
Bibliotheek:
bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr.
Spreekuur eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
De Wereldwinkel
eerste zondag van de maand in Ons Huis 11 – 12 u
Duo fiets huren:
ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169
Inloop senioren Ons Huis: woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste woensdag vd maand.
Repaircafé
iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u
Kerk:
Zondag eredienst 10.00 u.
Museum STAAL
www.museumstaal.nl
Open Handwerkcafé 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons Huis.
Open tafel voor ouderen: maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde
Oud papier
2e zaterdag v.d. maand gehaald
Voorstellingen/exposities zie: www.kamertheater.nl en www.blauwedeur.nl
Zin in Almen
derde zondag v.d. maand 16.00 u kerk

2020
Januari
29 Ons Filmhuis: Yesterday
30 start poëzieweek museum Staal
Februari
8 muziekdag Julianajeugd
12 knutselmiddag kinderen Superrr
14 Filmmiddag kinderen
16 Zin in Almen: Zeer korte verhalen. kerk 16 – 17 u
18 VAB vergadering
26 Ons Filmhuis: Green Book
28 Lezing Heks v Almen, museum Staal, 20 u
Maart
7 potgrondactie muziekver. Juliana
11 Inspraakavond/informatieavond Ons Huis
12 Winterlezing Ons Huis
15 Zin in Almen kerk 16 – 17 u + jeugdorkest Juliana
25 Ons Filmhuis:
28 Schoonmaakactie dorp e.o.
28 Verrassingsconcert Juliana in De Nieuwe Aanleg, 19.30 u
28 kinderkleding- en speelgoedbeurs Ons Huis, 10.30-12.30 u
April
2 herdenking bevrijding Almen bij ’t Elger 19 u
5 Palmpasen
9 winterlezing voor de jeugd (10-16 j)
13 Herdenking in kerk
9 en 16 speciale Winterlezing
19 Zin in Almen kerk 16 – 17 u
20 – 23 avond4daagse
21 ledenvergadering VAB
27 Koningsdag
29 Ons Filmhuis:

Vakanties schooljaar 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
Goede Vrijdag/Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

Mei
3 fietstocht in/om Almen, aankomst Canadese wandelaars
3 buitenconcert met Pacific Spirit Choir uit Vancouver
4 Dodenherdenking op begraafplaats, 21 u aankomst Canadezen bij ’t Elger
Vervolg z.o.z.
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