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Een dikke Almenak deze keer. Een Almenak vol activiteiten waarbij twee zaken bij mij in het
oog sprongen.
Ik begin maar met het slechte nieuws. Hanneke Huurnink verwelkomt in onze Superrr nieuwe
collega’s. (goed nieuws) Ze beschrijft wat onze Superrr ons allemaal aan bedrijvigheid biedt
naast de reguliere boodschappen. (ook goed nieuws) Maar dan lees ik: “Helaas is het op het
moment zo dat onze omzet erg terugloopt. Dit zit voornamelijk in de gemiddelde besteding per
klant." De omzet loopt dus niet een beetje terug, maar ‘erg’ terug. Dan vraag ik me af wat we
met elkaar willen. Terug naar een dorp zonder winkel en zonder de bedrijvigheid? We hebben
het zelf in de hand gelukkig.

Serious request
Het zal u niet ontgaan zijn dat de actie van 3 FM Serious Request dit jaar in het teken staat
van de slachtoffers van mensenhandel. Daarvoor gaat een aantal dj’s een route lopen van Goes
naar Groningen en twee van hen doen in de nacht van 21 op 22 december ook Almen aan. Er
zijn al verschillende acties op touw gezet in ons dorp. Zo gaat van elk kaartje, gekocht voor de
Playbackshow, een euro naar het goede doel. Mits in de voorverkoop gekocht. De
muziekvereniging zamelt op de kerstmarkt geld in en ook Gerrie Brinkman heeft een leuk
plan bedacht om op de kerstmarkt geld in te zamelen. Dit alles en nog veel meer kunt u lezen
in deze Almenak. Veel leesplezier!
Wilrike
Schema uitgifte Almenakken jaar 2020
Nummer:
Inleveren kopij:
Verschijningsdata:
1
Vrijdag 24 januari
Vrijdag 8 februari
Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij:
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl
Almenak online:
http://www.almen-info.nl/almenak/
Punten voor VAB vergaderingen:
via één van de bestuursleden of vab@almeninfo.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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41e editie van de Playbackshow Almen!
Zaterdag 4 januari 2020
De feestdagen komen er weer aan en zoals iedereen wellicht weet vindt vlak
daarna de Almense Playbackshow plaats! Twee weken voorafgaand aan de show
bouwt de crew van Soos ‘t Keldertje een heus decor. Ieder jaar is dit decor
gebaseerd op een thema. Het thema blijft altijd geheim tot de onthulling op de
avond zelf. Alleen voor het prachtige decor moet je dus eigenlijk al komen
kijken!
Op het mooie podium kan iedereen die wil een act opvoeren. Let op, het aantal
plaatsen hiervoor is wel beperkt! Dit jaar introduceren wij iets nieuws, ook
kinderen van de basisschool mogen zich opgeven om met een act mee te doen.
De minimum leeftijd voor deelname aan de show is vanaf nu 7 jaar oud.
Uiteraard zit er geen maximum leeftijd aan verbonden. Omdat de animo voor
het meedoen als act nu groter is, raden wij zeker aan om op tijd aan te melden!
Het zou zonde zijn als het programma vol zit en je al een complete act voor ogen
hebt. Je mag dus meedoen met een playback-, soundmix- of live-act. Opgeven
kan door een mail te sturen naar playbackshow2020@gmail.com . Ook voor
vragen over de show kun je het beste een mailtje sturen naar dit adres. Opgeven
kan vanaf maandag 2 december 9:00 tot donderdag 2 januari 23:00.
Soos ’t Keldertje doet ontzettend haar best om de show zo leuk mogelijk te
maken voor iedereen. Het is een mooie gelegenheid om alle dorpsgenoten te
spreken in het nieuwe jaar en om van het Almense talent te genieten. Om het
dorp goed warm te maken voor de show en te zorgen voor zo veel mogelijk
publiek zullen wij regelmatig updates plaatsen op onze Facebook-pagina. Volg
ons dus op facebook.com/soostkeldertje voor updates over de playback, hints
naar het thema en dit jaar zelfs een leuke win-actie!
Dit jaar zullen de kaartjes voor de show in een voorverkoop te krijgen zijn.
Deze loopt van 7 december tot en met 21 december en staat verbonden aan
de actie van 3FM Serious Request. In de nacht van 21 op 22 december komt
de Serious Request life-line door Almen en dan willen wij de cheque van
onze actie aanbieden. Van ieder kaartje dat in de voorverkoop wordt
verkocht doneren wij €1,00 aan Serious Request. Het kaartje in de
voorverkoop kost zoals gewoonlijk €7,50 voor volwassenen en hiervan wordt
dus €1,00 gedoneerd! Door in de voorverkoop te kopen bent u dus verzekerd
van een kaartje en steunt u Serious Request! Kinderen tot een leeftijd van 12 jaar
betalen in voorverkoop €5,00 waarbij dus ook €1,00 wordt gedoneerd. T.z.t. zal
er een link op de ADI en op Facebook komen te staan.
Hopelijk zien wie jullie allemaal op 4 januari in de zaal of op het podium!
Soos ’t Keldertje
Hanneke Huurnink
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Concept Woonvisie Almen
Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen
vastgesteld voor het woonbeleid voor de gemeente Lochem.
Dat beleid werkt de gemeente voor elke kern uit in een
kerngebonden woonvisie. Voor Almen heeft dat geresulteerd in de
conceptversie Woonvisie Almen 2020 tot en met 2026. De gemeente zet daarin de plannen
uiteen voor de bouw van woningen voor jongeren, jonge gezinnen en senioren. Die plannen
zijn ingegeven door de vraag naar woningen vanuit Almen zelf en door de druk op de
Almense woningmarkt door instroom van buiten. Voor het krijgen van een preciezer beeld
van de woonbehoeften van de Almense jongeren gaat de gemeente een gesprek met ze aan. In
het geval een groep(je) jongeren zou besluiten tot collectief particulier opdrachtgeverschap is
de gemeente bereid een begeleider beschikbaar te stellen. Naar de woonwensen van Almense
senioren en het aantal woningen voor de verschillende doelgroepen doet de gemeente een
nader onderzoek. Het aantal huurwoningen zal de komende jaren gelijk blijven. IJsseldal
Wonen heeft momenteel 67 huurwoningen in Almen. Van uitbreiding of inkrimping zal geen
sprake zijn.
Begin november heeft de gemeente de conceptversie Woonvisie Almen 2020 tot en met 2026
besproken met het bestuur en de werkgroep Wonen van de VAB, een delegatie van de
jongeren, IJsseldal Wonen en de huurdersvereniging. De besproken thema’s neemt de
gemeente mee voor het bijstellen van de conceptversie. In de tweede helft van januari 2020
heeft de gemeente het voornemen de bijgestelde conceptversie te bespreken met de inwoners
van Almen. U krijgt daarover nader bericht.
‘Samen in actie’ ANWB Fonds
Het ANWB Fonds helpt initiatieven op het gebied van (duurzame) mobiliteit,
verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’ een start te maken. Dat doet ze door per provincie
€ 10.000,- beschikbaar te stellen voor het project dat het meest favoriet is bij de
‘thuisstemmers’ en de adviescommissie van de ANWB. In de vorige Almenak deden we een
oproep om te stemmen op het Almens B’Ommetje (met Brede Banden langs de Berkel), het
project dat samen met 40 andere projecten voor deze actie was genomineerd. Helaas zijn wij
niet als winnaar uit de bus gekomen. Toch dank voor iedereen die z’n stem heeft uitgebracht!
Wijkagent
Het blijkt dat veel Almenaren niet weten wie onze wijkagent is en wanneer en hoe het beste
contact met hem kan worden opgenomen. Lastig, zeker als er iets speelt in het dorp. Daarom
verderop in deze Almenak meer informatie hierover.
Vertrouwenscontactpersoon
In de vorige Almenak hebben we u geïnformeerd over het werkterrein van een
vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een VCP is binnen een sportvereniging het eerste
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag. Een VCP is er niet alleen voor leden, maar ook voor bijvoorbeeld
hun ouders, toeschouwers, trainers of vrijwilligers. Een VCP heeft een contactrol en geen
hulpverlenersrol; hij/zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte
hulp, maar behandelt dus niet zelf inhoudelijk de klacht. Ook adviseert en stimuleert een VCP
de vereniging om preventieve maatregelen te nemen, zodat de vereniging een leuke en veilige
plek blijft.
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We zijn van mening dat de VCP niet alleen toegankelijk zou moeten zijn voor
sportverenigingen, maar voor alle Almenaren die in verenigingsverband samenkomen.
Daarom wil de VAB de aanstelling van nieuwe VCP’ers coördineren en de kosten van
(bij)scholing vergoeden. Om verenigingsleden op de hoogte te houden van de
beschikbaarheid van de VCP’ers zullen we hier regelmatig over schrijven in de Almenak,
maar ook op de sociale media. Het is goed om dit ook te doen in de eigen publicaties die de
vereniging uitgeeft aan de leden.
Op de oproep in de vorige Almenak voor de functie van VCP hebben zich twee personen
gemeld. In samenspraak met de bestuurders van de sportverenigingen en zwembad de Berkel
willen we graag gebruik maken van het aanbod van Peter Hintzen en Evelien Kamminga.
Peter heeft inmiddels al de scholing gevolgd die door de Sportraad Lochem is aangeboden.
Volgend jaar zal Evelien de cursus volgen. Wilma Klein heeft aangegeven als VCP te willen
blijven functioneren voor Ovéra, de vereniging waar ze zelf ook lid van is. Hieronder stellen
de nieuwe vertrouwenscontactpersonen zich voor.
Ik ben Peter Hintzen. Na ruim 35 jaar in Den Haag
te hebben gewoond ben ik al weer 5 jaar geleden
verhuisd, samen met mijn partner en honden, naar
het buitengebied van Almen. Hierbij heb ik bewust
gekozen voor wonen in de natuur en leven in een
landelijke omgeving. Ik kan genieten van de rust,
stilte en natuur. In de vorige uitgave van de
Almenak stond een oproep om je te melden voor de
functie van Vertrouwens Contact Persoon voor de
verenigingen. Deze oproep viel mij op en ik
bedacht me dat dit mij zou passen . Op deze manier kan ik mij vanuit mijn levenservaring
nuttig maken voor Almen. Naast mijn bezigheden in Almen als voorzitter van de
Ondernemersvereniging en Voorzitter van het Slipjacht comité ben ik lid van de VAB.
En ik ben Evelien Kamminga en woon sinds 3 jaar met veel
plezier op de Weyenberg in Almen. Ik ben werkzaam geweest
in de ontwikkelingssamenwerking. Ik heb op veel plekken in
de wereld gewoond, maar nergens heb ik me zo snel thuis
gevoeld als hier. Ik speel tennis, ben secretaris van Ons Huis en
heb net de IVN natuurgidsenopleiding gevolgd en zet me als
zodanig in. Ik ben 10 jaar vertrouwenspersoon geweest op het
Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en hoefde
niet lang na te denken toen ik de oproep van de VAB las.
We willen de toegang zo laagdrempelig mogelijk houden. Bel
of e-mail één van ons gerust voor meer informatie en leg
vrijblijvend contact als je ergens mee zit op het terrein van onheuse behandeling of
discriminatie. Vooralsnog zijn we er vooral voor de sportclubs, maar mogelijkerwijs wordt
onze taak uitgebreid naar andere organisaties.
Wij zullen bij gelegenheid onze rol verder toelichten.
Peter Hintzen: mobiel (06) 29 00 43 29 of e-mail: mail@peterhintzen.nl
Evelien Kamminga: mobiel (06) 31 21 00 61 of e-mail: evelienkamminga@gmail.com
We zijn bereikbaar voor informatie over onze rol en voor een gesprek.
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Energietransitie Almen
Over tien jaar, in 2030, wil de gemeente Lochem energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de
gemeente ernaar streeft in dat jaar evenveel energie duurzaam op te wekken als het verbruikt.
Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet uitgekristalliseerd. Wat op dit moment wel
duidelijk is dat we er allemaal mee te maken krijgen in de komende jaren. Om zicht te krijgen
op de mogelijke keuzes waaraan de gemeente denkt en werkt en wat de gevolgen ervan zijn
voor Almen, heeft de VAB de werkgroep energietransitie in het leven geroepen. De
werkgroep bestaat op dit moment uit vijf leden, te weten Chris Hertgers, Peter van Ginkel,
Wilco Pelgrum, Niko Venneker en John Hendriks. Mocht u ook zitting willen nemen in deze
werkgroep, stuur dan een mailtje aan John Hendriks via penningmeester@almen-info.nl.
‘t Trapveldje
Zoals u wellicht al heeft gezien beschikt
‘t Trapveldje sinds enige weken over een
nieuwe ballenvanger; een professioneel
exemplaar bestaande uit een 2 meter hoog
hekwerk met daarboven 3 meter net. Door
de omvang en uitvoering is deze
ballenvanger beter toegerust voor het
afvangen van ballen en makkelijker te
onderhouden dan het oude exemplaar.
Ook zijn er poortjes geplaatst die ervoor
zorgen dat je niet rechtstreeks met een
fiets het kunstgrasveld op kunt rijden. Een
supermooie constructie dus, waar we erg
blij mee zijn. Nogmaals dank aan allen
die dit mogelijk hebben gemaakt!
De afgelopen weken hebben we gemerkt
dat de nieuwe ballenvanger ook uitnodigt
tot nader onderzoek door de schooljeugd. Logisch, want wat nieuw is wil je als kind natuurlijk
ontdekken. De constructie is echter niet bedoeld voor klim- en klauterpartijen, nog los van het
risico op vallen vanaf grotere hoogte. dus hierbij het verzoek hierop toe te zien.

Brandweerkazerne
Een aantal maanden geleden heeft de gemeente Lochem in het kader van een uitkoopregeling
van het Rijk (woningen onder een hoogspanningslijn) een woning aan de Dorpsstraat 2b
aangekocht. Onderzocht wordt of deze plek geschikt is voor de locatie van de nieuwe
brandweerkazerne. Dit betekent onderzoek op het gebied van ruimte, verkeer, geluid
bestemming en financiële haalbaarheid. Buurtbewoners zijn op 11 september jl. via een brief
door de gemeente geïnformeerd. Zij zullen door de gemeente op de hoogte worden gehouden
van de uitkomsten van het onderzoek en het verdere vervolg.
ALMEN schoon!
Op zaterdag 2 november jl. vond alweer de derde grote dorps-schoonmaakactie plaats. En ook
dit keer waren er weer meer dan voldoende vrijwilligers om niet alleen de straten in de kern,
maar ook die in het buitengebied van zwerfafval te kunnen ontdoen. Met z’n vijfendertigen
gingen ze, gewapend met vuilniszakken, prikstokken, handschoenen en veiligheidshesjes in
kleine groepjes op pad, om zo’n 2 uur later met volle vuilniszakken weer in Ons Huis terug te
keren voor een gezamenlijke lunch. Wederom een zeer gezellige en geslaagde ochtend!

Almenak 2019, jaargang 45

Nummer 5

5

Wilt u ook een keer meehelpen? De volgende schoonmaakactie staat gepland op zaterdag 28
maart 2020. We zullen u via de gebruikelijke kanalen hiervan op de hoogte houden.

Foto: Maarten Hanke

Volg de VAB!
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen
Instagram: Almen_VAB
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 21 januari a.s.
Namens het bestuur,
Gertie Tuller
voorzitter@almen-info.nl
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Nieuws van de Oranjevereniging - 75 jaar vrijheid
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Ook in Almen zal dit worden
herdacht en gevierd.
Vanuit de gemeente:
Samen met de plaatselijke Oranjeverenigingen, veteranen, historische verenigingen, het
Lochems Mannenkoor en betrokken inwoners werkt de gemeente aan een mooi programma
rondom deze viering. Het zwaartepunt van alle activiteiten is in april 2020 tot en met 5 mei
2020. Uit de berichtgeving van de gemeente kunnen we het volgende melden; “Naast de
jaarlijkse herdenkingen is van alles te doen in de kernen, waarin jong en oud een rol spelen.
Een tipje van de sluier: in verschillende kernen zijn er ontbijten en kunnen routes worden
gefietst die verhalen tot leven brengen. Een speciaal koor van 75 basisschoolleerlingen treedt
straks op met het Lochems Mannenkoor en twee buitenlandse koren. Er zijn ook films te zien,
die worden gemaakt door filmmakers Bart Verdult en Henk-Jan Winkeldermaat. Zij verfilmen
verhalen die nu nog kunnen worden verteld en bewaard voor de volgende generaties. In deze
films worden inwoners die de oorlog en bevrijding hebben meegemaakt, geïnterviewd door
jongeren”
Organisatiecomité Almen
In de hele gemeente, in elk van de 11 kernen, zal het nodige georganiseerd worden. Vanuit de
Oranjevereniging is voor Almen een comité samengesteld uit enkele bestuursleden en
betrokken inwoners. Het comité bestaat uit Pien Pon, Hester Vruggink, Richard Jansen, Wilco
Pelgrum, Gerard Zoetenhorst, Esther Aiking en Bart Ruiterkamp. Het comité organiseert (en
verbind) in de periode tussen 2 april (de datum waarop het dorp door de Canadezen werd
bevrijd) en 5 mei 2020 een aantal evenementen.
Oproep:
Een van deze evenementen is een fietstocht op zondag 3 mei in en rond Almen. Deze tocht
leidt langs een aantal plekken waar zich in de oorlogsjaren of bij de bevrijding bijzondere
gebeurtenissen hebben afgespeeld. Veel verhalen zijn bekend, maar er zullen ongetwijfeld
ook gebeurtenissen zijn, groot of juist klein en persoonlijk, waar wij geen weet van hebben.
Graag zouden we daarom aan iedereen die een dergelijk verhaal kent, willen vragen dit met
ons te delen.
We willen zoveel mogelijk verhalen opnemen in de route van de fietstocht, met op elke
plek een korte uitleg van wat zich daar heeft afgespeeld. Het is dus van belang dat de
gebeurtenis gekoppeld is aan een specifieke locatie in of rond Almen.
U kunt uw verhaal tot 30 november mailen naar esther.martensen@kpnmail.nl, of het op
papier zetten en in de brievenbus bij museum Staal doen t.a.v. Pien Pon, met de vermelding
‘oorlogsherinneringen’. We nemen dan contact op om te kijken of en hoe we de herinnering
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kunnen meenemen in de fietsroute. Op deze manier hopen we dat ook jongere generaties
meekrijgen wat zich in Almen heeft afgespeeld tijdens de oorlogsjaren en de bevrijding.

Facebook
In de volgende Almenak zullen we het volledige programma presenteren. Via de ADI houden
wij u ondertussen graag op de hoogte van alle activiteiten en evenementen rondom 75 jaar
vrijheid in Almen. Er is ook 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 ook graag!
Met vriendelijke groet,
Namens Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”
Bart Ruiterkamp – secretaris

Heks van Almen in museum STAAL
Wist u dat de eerste heksenverbranding in Nederland in Almen
heeft plaats gevonden?
Nee? Kom dan het hele verhaal beluisteren in museum STAAL.
Of kent u dit bijzondere gegeven al? Ook voor acht andere
spannende verhalen kunt u terecht in het museum. De tentoonstelling ‘De Heks van Almen en
andere spannende verhalen uit de Achterhoek’ is op 1 november geopend door Gery Groot
Zwaaftink en loopt t/m 29 maart 2020. Het museum heeft een kleine metamorfose ondergaan
en is ook na Boerentrots de moeite van een bezoekje meer dan waard!
Gedurende deze tentoonstelling organiseert het team van STAAL weer een paar activiteiten.
We hebben een speciale kortingsactie (toegang € 5,- i.p.v. € 7,50) tijdens de kerstmarkt op 15
december. Daarna wordt in januari een nieuwe dorpsdichter gekozen; u kunt uw inzending
vanaf heden inleveren bij het museum. Wie weet wordt u op 30 januari benoemd als
dorpsdichter voor het jaar 2020! Op diezelfde avond gaat Gery Groot Zwaaftink zijn
voorstelling ‘Sagen en Legendes’ spelen. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar aan de balie van
STAAL (€ 10,- inclusief thee/koffie). In februari hopen we de exacte datum van de première
van de ‘Heks van Almen’ door Theatermakers Achterhoek van het Kamertheater van Manja
Bedner te kunnen melden. En in maart gaan we op excursie naar Groenlo om het spannende
verhaal van de heksen van Grolle te beleven.
team STAAL

PS 1. Om ons medewerkersteam op peil te houden, zijn we steeds op zoek naar gastvrije
dames en heren. Meld u aan via onze website https://www.museumstaal.nl/vrijwilliger
PS 2. De foto’s uit Boerentrots hangen in galerie De Blauwe Deur

Almenak 2019, jaargang 45

Nummer 5

8

Berkelloop van S.V. Almen blijft zich vernieuwen
Dit jaar vindt de Berkelloop plaats op zaterdag 21 december
Vorig jaar werd het parcours van de 10 km en de 21,1 km al vernieuwd door meer gebruik te
maken van het pad langs de prachtig meanderende Berkel. Deze zaterdag voor de Kerst gaan
nu ook de lopers van de 5 km voor een deel langs de Berkel, zodat de naam Berkelloop nog
meer eer wordt aangedaan.
Daarnaast is de Kidsrun nu opgedeeld in twee leeftijdsgroepen. De kinderen van 4 t/m 7 jaar
lopen 750 m en de jeugd van 8 t/m 12 jaar loopt 2 km. Voor beide groepen is er een medaille
aan de finish.
Halve marathon (21,1 km)
Starttijd: 10.30 uur
De avontuurlijke 21.1 km route loopt voor ongeveer 75% over onverharde paden over het
landgoed De Velhorst en het Waliën en volgt De Berkel op een aantal plaatsen.
10 km loop
Starttijd: 11.00 uur
De 10 km is dit jaar ook weer één grote ronde en voert door het dorp en o.a. de noordzijde van
de meanderende Berkel.
Nieuwe 5 km loop
Starttijd: 11.30 uur
De 5 km gaat voor een deel door het dorp en dus dit jaar voor het eerst deels langs de Berkel
en via het Besselinkpad en het bos richting finish.
Nieuwe Kidsrun (750 m) en Kidsrun (2 km)
Starttijd 11.45 uur
De kinderen van 4 t/m 7 jaar lopen een ronde rond de voetbalvelden en de jeugd van 8 t/m 12
doet hetzelfde met daarbij nog een deel van de Binnenweg heen en terug.
Na de finish staat er natuurlijk weer voor iedere deelnemer een warme kop soep met een
broodje klaar in de kantine van S.V. Almen!
Voorinschrijven kan met korting via de site van S.V. Almen: www.svalmen.nl onder het
kopje Berkelloop en na-inschrijving kan op de dag van de Berkelloop zelf; vanaf 9.30 uur in
de kantine van S.V. Almen.
Afstand:

Voorinschrijving:

5
km
10 km
21,1 km
Kidsrun

€4
€6
€8
€2

Na-inschrijving (alleen contant en
het liefst gepast):
€5
€7,50
€10
€3

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website van S.V. Almen:
http://www.svalmen.nl onder het kopje Berkelloop. Hier kunt u o.a. de routekaarten bekijken.
Namens de organisatie van de Berkelloop 2019 van S.V. Almen,
Nienke Dijk, Nieke Ilbrink, Jan Tuitert en Dirk Kok.
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Kerstmarkt en Serious Request
Doe mee en kom!

De Serious-Request-actie van Radio 3 vindt niet meer plaats in Het Glazen Huis.
Sinds vorig jaar gaan de dj’s op de voet door het land om acties te bezoeken en
geld op te halen voor het Rode Kruis en dit jaar voor hun hulp aan slachtoffers
van mensenhandel. De wandeltocht begint in Goes op woensdag 18 december en
eindigt op 24 december in Groningen. Tijdens Etappe 15 op zaterdag 21
december komen ze langs Almen. Tussen 02.00-8.00 uur lopen de dj’s Frank en
Eva vanaf Zutphen via Warnsveld en Almen naar Laren.
Wat zou het leuk zijn als wij de lopers in Almen ook wat hebben aan te bieden.
Mijn idee is de volgende actie:
Op de kerstmarkt op 15 december kun je voor €5,00, €7,50, €10,00 of wat je nog
meer kwijt wilt, een kerststuk maken in een pot, op een schaal of nog anders.
Hiervoor zijn allerlei spullen aanwezig. Het opgehaalde geld bieden wij dan op
21 december aan.
Voor deze activiteit kan ik nog wel wat hulp en materialen gebruiken zoals:
een partytent, kerstgroen, kaarsen, andere kerstspullen e.d.
Gerrie Brinkman, tel 0575 431845/06 17212799, flipgerrie@hotmail.com.

Kom en doe mee!

De dames van Vrouwen Van Nu
Almen vieren 11 december het Kerstfeest. Het vrouwenkoor “Te Gek” herkenbaar aan hun rode hoedjes - zal traditionele liederen en Kerstliederen ten
gehore brengen.
In het nieuwe jaar komen we 8 januari weer bij elkaar en dan is er een lezing
door Aly Wagenvoorde ‘te voet van Winschoten naar Winterswijk’ en natuurlijk
ontbreekt dan de nieuwjaarsborrel niet.
Hanny Kempink neemt de leden op 5 februari mee naar ‘het oude Egypte en de
positie van de vrouw’.
Wilt u ook eens een avond van Vrouwen Van Nu mee maken dan bent u van
harte welkom. Het is van 19.45 uur tot + 21.45 in ‘Ons Huis”.
Kijk voor meer informatie op de site www.vrouwenvannu.nl/almen of neem
contact op met het secretariaat Marijke van Ginkel, email:
vrouwenvannualmen@gmail.com.
Bertha de Greef.
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(On)zichtbaarheid wijkagent
Er staat een politieauto geparkeerd in het dorp. Er is een agent bij een van de woonhuizen
naar binnen gestapt. We kennen de agent niet. Wat zullen ze er in de buurt wel niet van
zeggen? Het is de wijkagent die Almen onder zijn hoede heeft; hij komt kennismaken met een
aantal leden van de VAB. Hoewel het een goed teken is dat niemand in ons dorp weet wie hij
is, stellen wij hem toch graag aan je voor. Mocht er ooit iets zijn, dan weet je wie er bij het
blauwe zwaailicht hoort.
Bij ons aan tafel zit een sportieve, jonge man: Gerard Harleman. Hij is
agent, echtgenoot en vader van twee kinderen. Hij is oprecht
geïnteresseerd in wie wij zijn en begrijpt dat we ons zorgen maken om de
zichtbaarheid en (informele) bereikbaarheid van de politie in Almen.
In de afgelopen periode is er veel veranderd: het politiebureau van
Lochem is vervangen door twee kamers in het gemeentehuis, het
verzorgingsgebied wordt groter en de capaciteit van de politie wordt
steeds minder. Veel taken van de politie zijn daardoor komen te
vervallen. Zo kunnen gevonden voorwerpen bijvoorbeeld niet meer zoals vroeger ingeleverd
worden bij oom agent en is het parkeerbeleid uitbesteed. Het tweewekelijkse inloopuurtje bij
de Superrr is ook komen te vervallen.
Gerard geeft aan dat hij zeker op de hoogte is van wat er speelt in ons dorp en wie daarin
sleutelfiguren zijn. Dit laatste klinkt mij in de oren als ‘Flikken Almen’ maar Gerard verzekert
ons, dat wij in een heel gemoedelijk dorp wonen waarin we ons zeker veilig mogen voelen.
Op het moment dat hij dit vertelt komt er een appje binnen vanuit de WhatsApp
buurtpreventie. Er is een verdacht persoon gesignaleerd: ‘we’ kennen hem niet en hij kan niet
uitleggen waarom hij doet wat hij doet, en dat is ‘een beetje rondhangen’. Ik laat het appje aan
Gerard lezen en hij onderneemt meteen actie. Hij roept een surveillancewagen op om
poolshoogte te gaan nemen. Zo wordt de kennismaking meteen een dynamisch gebeuren en
kunnen wij met eigen ogen zien dat er wel degelijk actiebereidheid is.
Nu zit onze wijkagent niet altijd naast ons aan tafel. Wat doen we zelf als er iets niet in de
haak is?
Voor ‘heterdaadjes’ waarbij meteen politie nodig is: bel 112
Voor vragen over regel- en wetgeving: bel 0900 – 0844 (het algemene politienummer)
Voor specifieke niet spoedeisende vragen aan Gerard: mail naar
gerard.harleman@politie.nl of vul het contactformulier in via www.politie.nl/contact.
Alle geschreven correspondentie komt in de mailbox van onze wijkagent en hij beantwoordt
deze zo snel mogelijk. Bij telefonisch contact wordt de melding zo spoedig mogelijk en waar
mogelijk binnen twee dagen afgehandeld. Daarnaast krijgt Gerard vanaf nu de berichten uit de
buurtpreventie-app doorgestuurd, zodat hij altijd op de hoogte is van wat er gebeurt in Almen.
Als hij dienst heeft en actie onderneemt op wat er op dat moment gebeurt, dan laat hij dat
weten. Gerard geeft aan dat als er behoefte is, hij zich graag voor komt stellen. Hij wil ook
graag op de hoogte worden gehouden van alle actuele zaken in Almen.
‘Onzichtbaarheid wijkagent’ – ‘case closed’
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Het Jubileumjaar 2019 loopt op zijn
einde.
Nog twee maanden en dan is het jaar 2019 al weer
ten einde. Dit betekent dat u nog twee activiteiten van onze jubilerende muziekvereniging
kunt verwachten, naast het inhalen van Sinterklaas en het spelen op de Kerstmarkt. Het was
een bewogen jaar met veel hoogtepunten, waaronder ons grandioze, uitverkochte
Maestroconcert in de protestantse kerk. Van dit concert is door Henk Beltman en Chris Klein
Nengerman een 2 uur durende film gemaakt die vanaf nu te koop is (op USB-stick) voor 10
euro via ons secretariaat: secretariaat@juliana-almen.nl .
In september bestond onze jubileumactiviteit uit openbare repetities. Drie
donderdagavonden kon iedereen die interesse had in onze vereniging mee repeteren. Een
instrument werd door ons ter beschikking gesteld. Vijf enthousiaste mensen hebben hier aan
meegedaan, waaronder 2 nieuwe inwoners van Almen en 3 oud-leden. Het waren gezellige
repetities waarbij ook alvast flink werd geoefend op de stukken voor het eerstvolgende
concert met Vocaal in november. Ter afsluiting van deze repetities werd op de 3e donderdag
een klein “optreden” gehouden van 3 muziekstukken voor vrienden en familie van de vijf mee
repeterende mensen.
In september hebben we ook onze jaarlijkse Snuffelmarkt gehouden. De commissie
Instrumentenfonds neemt hierin altijd het voortouw en wordt ondersteund door leden van de
vereniging. Ook dit jaar was het weer een gezellige dag met veel mooie spullen en een netto
eindopbrengst van €1850.-. Daar kunnen weer de nodige instrumenten van worden
gerepareerd of aangeschaft. Met dank .
In de maand oktober stond het Diner Frappant op het programma; een feestavond in de
grote zaal van Ons Huis voor onze leden, hun partners en al onze vrijwilligers. Een gezellige,
ongedwongen bonte avond met voor elk wat wils. Gedurende de avond waren er verschillende
rondes met eten, er was een hilarische shirtje aan – shirtje uit quiz, dorpsdichter Dorien
Boerboom heeft ons vermaakt met meerdere geweldige gedichten over de muziekvereniging
en de commissie Instrumentenfonds hield een sketch. Natuurlijk kon de muziek niet
ontbreken op zo’n avond dus heeft de klarinetsectie enkele nummers gespeeld, evenals de
saxofoonsectie. Daarnaast kwamen De Liemers optreden, een koperband waarin onze dirigent
Gilian Schmidt en koperdocent Henk Vruggink spelen.
De quiz werd gewonnen door Joop Hulleman. Hij kreeg als prijs een muziekles naar keuze.
Ook werden deze avond de nodige jubilarissen gehuldigd. Omdat het niet iedereen lukt om 25
jaar lid te blijven van de vereniging heeft het bestuur onlangs besloten oom ook leden die 12½
jaar lid zijn te huldigen. Tot deze groep behoorden Nienke Mensink, Jolien Mensink, Pieter de
Jong, Lars Brinkman en Liza Westendorp. Bart Menkveld kreeg een speldje voor 25 jaar
lidmaatschap. Gefeliciteerd allen.
Wat staat er de komende maanden op de agenda?
Op 23 november zullen we Sinterklaas inhalen bij de Nieuwe Aanleg. Het jeugdorkest zal
hem en zijn Pieten vergezellen op de boot en op de wal staat Juliana hen op te wachten. Als
de goedheiligman de weg naar Almen weer heeft weten te vinden dan wordt hij tussen 1 en
half 2 verwacht.
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Op 24 november zullen de twee jubilerende verenigingen, zangvereniging Vocaal en muziekvereniging Juliana, om 15.00 uur, een gezamenlijk concert verzorgen in de Almense kerk.
Over dit concert leest u elders in deze Almenak meer.
Op 15 december is er weer Kerstmarkt op het dorpsplein. Wij zullen vanaf 15.00 uur de
nodige kerstnummers ten gehore brengen. Daarnaast zal er een kraampje zijn van ons om geld
op te halen voor de Serious Request actie “De strijd tegen mensenhandel”. De lopers van deze
actie komen op 21 december door Almen en dan willen wij het opgehaalde geld aanbieden.
Op 19 december doen we mee met de Lichtjesoptocht met kinderen van de Julianaschool.
Hierover leest u elders in deze Almenak meer.
Hart voor de Achterhoek
De Rabobank heeft ieder jaar een actie waarbij leden van de Rabobank hun stem kunnen
uitbrengen op verenigingen die ze willen steunen.. Ieder lid krijgt vijf stemmen die verdeeld
mogen worden onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Deze
actie heeft dit jaar voor onze vereniging €433,- opgebracht en bij deze willen wij een ieder die
op ons heeft gestemd van harte bedanken.
Jeugd
Van 4 t/m 6 oktober was er een jeugdweekend in Rijssen waar 5 enthousiaste jeugdleden aan
hebben meegedaan. Gedurende dit weekend werden door de deelnemers 6 muziekstukken
ingestudeerd. Op zondagmiddag mochten familie, vrienden en kennissen van de deelnemers
komen luisteren naar een optreden van alle deelnemers.
De eerst volgende activiteiten voor onze jeugd zijn meespelen op de boot van Sinterklaas en
tijdens de Lichtjesoptocht.
Examens
Jurgen Kolkman en Jan-Willem Bibo hebben op 9 november theorie examen A gedaan in
Twello. Op naar het praktijkexamen.
Suzet van Gijtenbeek doet op 7 december praktijkexamen A in Doetinchem. Heel veel succes
gewenst.
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd

Ovéra Almen afdeling volleybal organiseert ook dit jaar:
op vrijdagavond 27 december (nog net ) 2019 een Voliebollen-toernooi
Evenals vorig jaar: het gezellige mix-volleybal-toernooi voor familie- en/of vriendenteams die
strijden om de eeuwige roem in Almen en omstreken!
- Mix-team bestaat uit (minimaal 3) meisjes/dames en heren/jongens.
- Niet perse spelers uitkomend in competitieverband.
- Winnen mag, het gaat ook om eer en gezelligheid.
- Er worden meerdere korte wedstrijdjes gespeeld.
- Deelname €10,- per team.
Inschrijven kan vanaf nu bij Jop van der Wee via de mail: jvdwee@overa.nl
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We gaan er een mooi sportevenement van maken!!!!! Opgave graag voor 30 november.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wedstrijden:
Op de woensdagavonden 13 en 27 november, 11 december en 15 januari 2020 zijn er
spannende wedstrijden van de recreantenvolleybalteams in de sporthal (vanaf 19.15 uur)
Willy Tuitert

Twee Almense vrouwen reizen naar een vluchtelingenkamp op
Lesbos
Lieve mensen,
Begin oktober lazen we op facebook een oproep van Steffi Pous,
initiator van Because We Carry, een hulporganisatie in het
vluchtelingenkamp in Moria op Lesbos. Zij is op zoek naar
vrouwen die ondersteuning willen bieden aan moeders rond de
bevalling en hen kunnen helpen met de zorg voor hun pasgeboren
baby’s.
Er zijn 750 zwangere vrouwen op Lesbos en zij krijgen naast wat medische checks helemaal
niks. Ze liggen op de grond, krijgen onvoldoende voeding binnen, hebben het koud, geen
warme douche en ‘ s nachts vaak plassen is echt verschrikkelijk met het aantal wc’s in de
donkerte.
I CARRY is een project om in een roze container een speciale, sfeervolle plek te creëren waar
deze vrouwen terecht kunnen voor warme aandacht, informatie, hulp (bijv. bij de
borstvoeding en verzorging van de baby), geruststelling, een massage, etc.
Wij voelden allebei een grote JA bij deze oproep en hebben direct contact gezocht met de
vrouwen van Because We Carry.
Inmiddels is duidelijk dat we van 11 t/m 26 januari naar het kamp in Moria reizen om 2
weken bij te dragen aan het I CARRY-project.
Wij zoeken sponsoren voor onze reis, de verblijfskosten en voor het project.
Wil jij ons financieel ondersteunen, dan is je bijdrage van harte welkom op:
NL65INGB0705454339 t.n.v. E.E.B. van Emmerik ovv Bijdrage Lesbos.
Bij voorbaat dank voor alle giften, groot en klein!
Hartelijke groet, Edith van Emmerik en Christine Derksen.
Voor vragen: doulapraktijkagathe@concepts.nl
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Kerk van Almen in actie.

Rond de Kerstdagen 2019

De maand december komt al in zicht en dat wil zeggen dat de kerk
ook
een extra stapje zet.
Op 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst van 10.00 uur worden
degenen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kan een kaars worden
aangestoken voor eerder overledenen om hen te gedenken.
Na de intocht van Sinterklaas op 23 november is het op 1 december al 1e Advent. Vier
zondagen op rij (t/m 22 december) waarin wordt toegeleefd naar het Kerstfeest. Op 1
december verleent de cantorij haar medewerking in de dienst.
Op Kerstavond 24 december om 22.00 uur is er een kerkdienst voor jong en oud onder leiding
van onze plaatsgenoot dr. Hilhorst met medewerking van kerkenraadsleden en de
muziekvereniging Juliana. De invulling is nog niet helemaal bekend, maar het wordt speciaal!
Na de dienst wachten buiten brandende vuurkorven, chocolademelk, limonade en
kerstkransjes.
Op 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur is de gebruikelijke dienst onder leiding van
dominee Klein. Ook de cantorij verleent haar medewerking. Echt feestelijk dus. Na de dienst
is er koffie/thee in Ons Huis met het nodige lekkers.
Op zondag 29 december is er om 10.00 uur een ochtendgebed onder leiding van dr. M.
Hilhorst. Ook daarna is er koffie/thee in Ons Huis.
Op dinsdag 31 december – oudejaarsavond – is er dienst om 19.30 uur onder leiding van ds.
Klein en leden van de kerkenraad. Dan proeven we weer zoals gebruikelijk het zuur – van een
stukje appel – en het zoet van de honing (een Joodse traditie).
En dan het nieuwe jaar 2020.
Op zondag 5 januari 2020 hebben we kerkdienst om 10.00 uur. Hierin wordt – het wordt bijna
een traditie – het Driekoningenspel opgevoerd. Zeer de moeite waard om dit mee te maken.
Daarna is de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in Ons Huis met koffie/thee en ongetwijfeld
Nieuwjaars rolletjes. Ook zal een lid van de kerkenraad het door hem beleefde jaar 2019
vertellen (met beelden).
U ziet het, genoeg te doen in en rond de Almense kerk (voor elk wat wils).
Allen hartelijk welkom!.
Namens de kerkenraad, Hans Hoftijzer, secretaris.
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ZIN IN ALMEN
Over muziek, liefde en verhalen
Na twee bijeenkomsten waarin we via gesprek en dialoog thema’s als de ziel van het dorp
Almen en ons denken over zingeving probeerden uit te diepen, staan de eerstvolgende twee
bijeenkomsten - in januari en februari - in het nieuwe jaar in het teken van muziek en
verhalen. Vervolgens volgt in maart een aflevering over het verhaal van een deugniet (Peer
Gynt op muziek van Grieg), waarna een bijeenkomst met dirigenten over ‘muzikaal
leiderschap’ de reeks in april afsluit.
Aan de hand van een liederencyclus van Hector Berlioz brengen Anna Maria Roos (sopraan)
en Rik Groenhuijzen (piano) op zondag 19 januari een ode aan de liefde. Zoals de vorige jaren
rond liederencycli van Robert Schumann wil ook dit keer Marien van den Boom via
verbindende teksten de liederen plaatsen in een bredere maatschappelijke context.

Zelfwerkzaamheid
De bijeenkomst op 16 februari staat in het teken van ‘Zeer Korte Verhalen’. We dagen
Almenaren ertoe uit eigen korte verhalen die zondag in de Almense kerk over het voetlicht te
brengen (zie bijgaand kader). We weten ons daarbij verzekerd van de steun van A.L. Snijders,
meester in het genre van het korte verhaal.
In de twee afsluitende bijeenkomsten speelt muziek opnieuw een belangrijke rol. In maart
wordt het verhaal van de deugniet Peer Gynt verteld en omlijst met muziek van Edvard Grieg.
Jonge musici van Juliana en pianoleerlingen van Adrienne Althof voeren het uit, aan de hand
van arrangementen die Henk Vruggink speciaal hiervoor heeft gemaakt.
De cyclus wordt in maart afgesloten met de medewerking van twee dirigenten, Gilian
Schmidt en Petra Westra, die laten zien hoe muzikaal leiderschap in Almen leidt tot
welluidende klanken.
De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur, duren een uur, waarna er nagepraat kan worden in
Ons Huis.
Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl

Verhalen in Almen
Wegens groot succes van de poëziebijeenkomst van vorig jaar, waar zoveel schrijftalent in
ons dorp bleek te schuilen, zijn wij benieuwd naar jouw verhaal. Dit verhaal mag maximaal 5
minuten duren, maar kan natuurlijk ook een fragment uit een langer verhaal zijn.
We nodigen iedereen - jong en oud - uit om een verhaal voor te lezen uit eigen werk of die
van hun naasten. We hebben al de toezegging dat dhr. A.L. Snijders, bekend van zijn ZKV’s
(zeer korte verhalen) enkele zal voordragen.
Floris Ruiterkamp en zijn koor Maat 5 omlijsten het geheel met muziek.
Als jij ook een verhaal wilt vertellen, meld je dan uiterlijk medio januari aan via een email
naar: doulapraktijkagathe@concepts.nl
Namens Zin in Almen, Gerard Zoetenhorst en Christine Derksen.
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Ingezonden mededeling
Blinde Vinken. Een roman over moeizame verhoudingen in een leesclub.

Hobbyboer en schrijver
Ik woon al 23 jaar in het buitengebied van Almen. Ik ben als landbouweconoom opgeleid en
werd ontwikkelingswerker. Met mijn vrouw Carla werkte ik jarenlang in de binnenlanden van
Afrika en Zuid Amerika. Ik bracht landbouwvoorlichting en landbouwkrediet bij kleine
boeren. Later werd ik docent plattelandsontwikkeling aan de Universiteit in Wageningen.
Na mijn pensioen wilde ik ervaren hoe het is om zelf een kleine boer te zijn. Op 4,5 hectares
hield ik hier tien jaar koeien van een ouderwets kleurslag: witrikken.
Toen ik 75 werd was het landwerk genoeg. Er kwam meer ruimte voor lezen en mijn schrijfen dicht-ader bleek nog niet verkalkt. Ik schreef eerst een uitgebreide biografie van mijn
familie, en begon toen aan fictie.
Blinde Vinken.
Ik wilde een aantal boeken van wereldberoemde schrijvers bespreken (Camus, Barnes,
Grossman, Yalom). Maar ik koos ervoor om dat te doen vanuit het standpunt van een zestal
leesclub-leden met verschillende achtergrond en levensopvatting. Sommige clubleden wilden
alleen schrijver en boek bespreken, terwijl anderen meer tijd wilden geven aan persoonlijke
interactie. Goed praten konden ze allemaal wel, maar goed luisteren niet. Zoals Blinde
Vinken die mooi in hun kooi kunnen zingen, maar eigenlijk een beetje contactarm zijn. Alleen
in een-op-een gesprekken durfden ze hun levensverhaal te vertellen. Dat ging dan over hun
ellende in tweede wereldoorlog, over hun verloren zoon of over hun liefde voor Ierland.
De spanningen in de leesclub leiden tot een ernstige crisis. Hoewel er verzoening op komst
lijkt als een belezen violiste zich bij de groep aansluit, loopt het toch anders, zoals het altijd
anders loopt.
Het slot is hilarisch.
Verkoop
Het boek kwam uit in mei van dit jaar en de verkoop van aan vrienden en bekenden ging
betrekkelijk goed. Ik verkocht er bijna honderd. De reacties waren over het algemeen gunstig.
Zoals:
Een vlotte, vreugdevolle schrijfstijl. Het komt wat traag op gang maar wordt al gauw
verrassend spannend. Dicht bij het hart, mooie miniatuurtjes. Ik had meer willen weten over
Penny, Ben en zijn vrouw, Frits… Pieter! De stukken over Ierland waren om van te smullen.
Negatieve reacties kreeg ik niet, dat willen vrienden en bekenden je niet aandoen!
De verkoop aan een groter publiek stokte, omdat het voor een ON-er (Onbekende
Nederlander) moeilijk is om publiciteit te krijgen.
Maar ik ben niet ontevreden. Ik heb er hier nog een tiental liggen. Te koop voor €16. Een
telefoontje of een mailtje en ik kom er een brengen.
Kees Zijderveld. Azinkdijk 2; kees@zijderveld.com. Tel. 432118.
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UITNODIGING INSPRAAKAVOND ONS HUIS
Beste Almenaren,
Ons Huis, uw dorpshuis, draait nu 2 jaar zonder subsidie. De verbouwing Ons Huis-sportzaal
heeft een aantal gezamenlijke besparingen en inkomsten opgeleverd. Hetgeen maakt dat we
nu voor het tweede jaar in staat zijn een positief eindresultaat te realiseren. Wij zijn er
bovendien van overtuigd dat er nog meer synergie voordelen zijn te behalen door nauwere
samenwerking. Naast OH beheren we ook de gemeenschappelijke ruimte in “de Linde”. Ook
hier moeten we het doen met zeer beperkte middelen, maar ook dat lukt tot op heden.
In beide situaties is de inzet van onze vrijwilligers van zeer groot belang. Toch zijn wij ook
door het wegvallen van de subsidies gedwongen om kleine prijsaanpassingen t.a.v. huur en
consumpties te doen. Het begrip hiervoor is er eigenlijk altijd wel, maar de acceptatie is in
sommige gevallen was lastiger, omdat het altijd zo geweest is.
“Ons Huis” is geen commerciële club en gaat dus ook niet uit van een winstmarge. Wij willen
graag zoveel mogelijk in de behoeften van de Almenaren voorzien voor een royale kostprijs.
Het royale hebben we nodig om ook in de toekomst uw dorpshuis te behouden.
11 maart 2020 organiseren wij een avond voor alle Almenaren om u bij te praten over het
reilen en zeilen van “Ons Huis” en om met u van gedachten te wisselen over de
mogelijkheden inzake het gebruik van het dorpshuis, eventueel in combinatie met de
sportzaal.
Binnen het bestuur van “Ons Huis” heeft inmiddels een mutatie plaatsgevonden. Bianca
Semmekrot heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen. We hebben Ellen
Laurense bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen.
Wij danken Bianca voor haar geweldige inzet en heten Ellen hartelijk welkom in het bestuur.
Namens het bestuur,
Henk Berends

Beste Almenaren,
Sinds kort heb ik de vrijgekomen plek binnen het bestuur van Ons
Huis over mogen nemen van Bianca Semmekrot.
Ik ben Ellen Laurensse, sinds 2003 woonachtig in Almen aan de Scheggertdijk. Hier woon ik
samen met mijn man Marijn, en kinderen Matthijs en Floortje al bijna 16 jaar met veel
plezier.
Ik ben werkzaam in het onderwijs. Eerst 18 jaar als juf op een basisschool en nu al weer een
jaar of 5 op het Zone college in Doetinchem als zorg coördinator binnen het MBO.
Wij hebben onze plek in Almen helemaal gevonden, en ik vind het leuk om middels deze
bestuursfunctie bij te mogen dragen aan het behouden, en wellicht vergroten van de centrale
functie die Ons Huis inneemt in ons dorp. In tijden van groeiend individualisme in de
samenleving, wordt de aanwezigheid van een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
steeds belangrijker. Een plek waar jong en oud elkaar tegenkomt en samen mooie dingen
onderneemt.
Ik kijk ernaar uit om me daar in de komende periode voor in te zetten.
Tot ziens in Ons Huis.
Ellen Laurensse
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Nieuws van koor Vocaal
Het Jubileumjaar van Vocaal is in volle gang! We bereiden ons voor op diverse hoogtepunten.
Genoeg te doen voor de komende twee maanden:
Dubbelconcert met Juliana op 24 november
In het weekend dat deze Almenak bij U in de bus valt is er een dubbelconcert van Juliana en
Vocaal, zondagmiddag van 15.00 – 16.15 uur in de Almense kerk. Koor (100 jaar) en
Muziekvereniging (110 jaar) gaven het concert het motto mee: “Eeuwig jong!” De vitaliteit
spat er vanaf.
Jubileumhappening en receptie: 12 januari
Op zondagmiddag 12 januari viert Vocaal dat het koor op de dag af precies 100 jaar geleden
werd opgericht. Vocaal biedt een verrassend programma voor iedereen als “Cadeau aan het
Hele Dorp”. U bent allen van harte uitgenodigd voor “Zin in Zingen”: een muzikale
happening onder leiding van Rinske van der Meer en Martijn Vriesman, die U niet snel zult
vergeten. Beleef het mee! Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur in de kerk van Almen.
Aansluitend is er een feestelijke receptie in Ons Huis, waar U ons, en wij elkaar, kunnen
feliciteren met dit 100 jarig jubileum. Wij hopen ook veel oud-leden weer te zien!
Jubileumuitgave
Vocaal is druk bezig met het maken van een eenmalige mooie Jubileum-uitgave, met teksten
en foto’s als herinnering aan 100 jaar zang in Almen. Op 12 januari zal deze volgens plan
worden aangeboden. In december kunt u hiervoor intekenen. U leest daarover binnenkort
méér, onder andere via de ADI.
Terugblik: oliebollenactie en Hart voor de Achterhoek
De jaarlijkse oliebollenactie afgelopen maand verliep ge-olied. Het nachtelijke bakken,
traditiegetrouw bij Henk Klaassen, werd ruimhartig beloond door onze dorpsgenoten: de meer
dan 3500 oliebollen werden bijna allemaal verkocht. Met een restant naar de Voedselbank
maakte we ook nog eens anderen blij.
In het kader van de jaarlijkse sponsoractie Hart voor de Achterhoek, hebben velen hun stem
uitgebracht op Vocaal en konden we bijna 330 euro ontvangen ter financiering van de vele
jubileum activiteiten. Dank aan alle stemmers!
P.S. Op de Kerstmarkt zullen we er staan, niet met oliebollen maar wél met smakelijke
“Kniepertjes”, de Nieuwjaarsrolletjes, zolang de voorraad strekt.
Website
Nieuwe koorleden zijn altijd zeer welkom. Voor informatie en het Laatste Nieuws kunt U ons
volgen op onze website - eenvoudig te vinden onder Vocaal Almen: www.vocaal-almen.nl
Voor info: secretaris Liesbeth Scheele-Huizenga, liesbeth_scheele@hotmail.com
Madeleen Wegelin
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Nieuws van Ons Filmhuis
Nog even en het jaar is weer voorbij. Zoals u weet bent u elke laatste woensdag van de
maand van harte welkom in het dorpshuis waar wij een film vertonen.
In December willen we zoals elk jaar afsluiten met de Kerstfilmavond. Dit jaar op Zondag 22
December. Voor die tijd kunnen we aanschuiven bij ons gezamenlijk Almens kerstmaal. Dit
is elk jaar een gezellig samenzijn. Iedereen die hier aan mee wil doen neemt zijn/haar
favoriete hoofd/bij of nagerecht mee. De inloop is om 17.30 uur en we gaan om 18.00 uur aan
tafel in de bovenzaal van Ons Huis. Aan deze maaltijd zijn verder geen kosten verbonden,
uiteraard wel de genuttigde consumpties. Om te weten voor hoeveel mensen we de tafel
moeten dekken graag uiterlijk vrijdag 20 december aanmelden per mail naar Margreet van
Ons Huis: info@onshuisalmen.nl of telefonisch: 431421.
Noteer de volgende data vast in de agenda, want deze films staan in november en december
op de rol:
Woensdag 27 November: Free Solo. Voor uitleg van deze avond zie de vorige Almenak.
Vrijdag 29 November: Filmmiddag voor de kinderen. Jullie worden weer door ons om 14.15
uur van school opgehaald. Houd te zijner tijd de nieuwsbrief in de gaten.
Zondag 22 December: Ons filmhuis Kerstfilmavond. Mary Poppins Returns is een
Amerikaanse fantasie-musicalfilm uit 2018 onder regie van Rob Marshall. Mary Poppins
schiet de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp, om het plezier en de
magie terug te brengen in hun leven. Emily Blunt schittert als Mary Poppins, de perfecte
super nanny die van elke simpele taak een onvergetelijk, fantastisch avontuur maakt. Haar
vriend Jack, gespeeld door Lin-Manuel Miranda, is een optimistische lantaarnopsteker die
licht en leven naar de straten van Londen brengt. Beleef een magische kerst met de hele
familie en zing en dans mee met Mary Poppins in deze vrolijke en nostalgische musical.
Houd de volgende data voor het nieuwe jaar vast vrij: Woensdag 29 Januari en 26
Februari.
Komt dat horen en zien!
Aanvang film 20.00
De koffie staat klaar vanaf 19.30
Kosten 5, Filmcommissie Ons Film Huis, Gea Heijink
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ATC – Julianaschool Almen samenwerking schooltennis.

De Almense Tennis Club (ATC) en de Juliana school
zijn een overeenkomst aangegaan voor het organiseren
van tennislessen voor leerlingen van de Julianaschool
(foto: ondertekening door Julianaschool directeur Taco
Houkema en ATC penningmeester Ernst van der Vlist).
Dit betreft leerlingen in groep 7 en groep 8. De
Julianaschool zal vanaf het najaar van 2019 een aantal
gymlessen verzorgen rondom tennis met materiaal van
ATC, en met medewerking van ATC.
De groepsleerkracht zal de lessen verzorgen, met ruimte voor inbreng van ATC. Het doel is
kennismaking met de tennis sport en tennis technieken, balbesef, motoriek, plezier in tennis
opdoen. In het voorjaar van 2020 gaan alle leerlingen van de groepen een keer naar de
tennisvelden (per combinatiegroep) voor een eerste tennisles op de baan door de ATC trainer.
De groepsleerkracht is hierbij aanwezig. Daarna zullen er gedurende april-mei 2020 nog een
aantal gymlessen zijn waarbij kinderen kunnen kiezen voor gymlessen in de zaal (andere
inhoud dan tennis) of voor een tennisles op de tennisbanen door ATC (met voor toezicht
bemensing vanuit school).
De bedoeling is om na de lessen/clinic in het late voorjaar van 2020 een school tennis
toernooi te organiseren (bij voldoende animo) door ATC buiten de schooltijden (bijvoorbeeld
aansluitend aan de lestijden op vrijdagmiddag).
ATC en Julianaschool willen deze activiteiten in eerste instantie gedurende een periode van
drie jaar gezamenlijk uitvoeren, met tussentijdse evaluatie na het eerste jaar, en eventueel
daarop gebaseerde aanpassing van het programma. Na drie jaar zal beoordeeld worden of de
activiteit blijvend levensvatbaar is en door kan lopen.
Voor meer informatie vanuit de Juliana school is Debbie Postel (d.postel@poolsterscholen.nl)
de eerste contactpersoon. Contact personen vanuit ATC zijn Marinus Overheul
(Marinus.Overheul@gmail.com) en Emiel Wegelin (ewegelin@urbact.nl). Wij kijken uit naar
een leerzame, sportieve en gezellige samenwerking met de Julianaschool en een heleboel
enthousiaste kinderen.
Namens Julianaschool en ATC, Taco Houkema en Emiel Wegelin
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Terugblik op het Almens feest: Almens’s Got
Talent
Op vrijdag 14 juni 2019was het dan zover, de eerste Almense
talentenshow onder de noemer ‘Almen’s Got Talent’ op het
Almens Feest. De eropvolgende reacties waren zeer enthousiast,
positief, lovend en hartverwarmend. Hoe is dit tot stand
gekomen? Een kleine terugblik.
Op de bruiloft van Erwin Elkink en Annelien Lenderink inmiddels alweer zo’n twee jaar
geleden was het beregezellig. Ze hadden een leuke band en op een gegeven moment speelde
de bruidegom zelf een partijtje mee op elektrisch gitaar. Super! Dat inspireerde. We zeiden
tegen mekaar “zoiets moeten we op het Almens Feest ook weer eens doen, iets door de
mensen zelf” en er werd al druk gespeculeerd wie wat zou kunnen doen, en hoe zoiets eruit
moest zien. En omdat je het ijzer moet smeden als het heet is, ging er in november 2017 al een
brief naar het Oranjebestuur. Maar -helaas- voor 2018 had men al een programma in
gedachten, dus het plan ging in de ijskast.
Echter een jaar later vroeg de vice-voorzitter of we nog zin hadden in het idee en of we het
iets nader uit de doeken wilden doen, want niet iedereen had er fiducie in… Vol vertrouwen,
maar met een beetje bluf, werd het bestuur overtuigd en gingen we aan de slag.
Om een -nog te formeren- band zouden een aantal talenten, het werden er negen,
aanstormende talenten, en wannabe talenten, een revue achtige show neer moeten zetten, aan
elkaar gepraat door een enthousiaste presentator. Eerst maar eens een band formeren en een
arrangeur -George van Dijk- gezocht.
Toen ik als eerste bij Erwin langs ging, hem vertelde dat hij ‘de aanstichter’ was en vroeg of
hij mee wilde doen, kwam de aap uit de mouw... Schmiegterig keek hij me aan, en vertelde
dat hij totaal geen gitaar kon spelen en dat de gitarist van het orkest, uit het zicht, zelf speelde.
Hij had maar alsof gedaan. Niet slecht en we hebben er hartelijk om gelachen. In ieder geval
na bellen, bezoekjes en ‘via via’ suggesties, hadden we de basis bij mekaar. In februari 2019
werd er voor het eerst vergaderd door de band in spé. Nummers werden uitgezocht, een
repetitieschema opgesteld en over teksten gebrainstormd. Zo werd medio maart voor het eerst
gerepeteerd in de bovenzaal van Ons Huis. En alwaar Juliana met veel succes repeteert, bleek
de akoestiek toch minder voor een band met blazers, snerpende gitaren en een daverende
drummer… na een paar repetities kon echter niet iedereen zich meer helemaal in het plan
vinden, en moesten we naarstig op zoek naar vervangers... en de klok tikte. Na een korte
pauze van een paar weken, echter weer met een compleet team en in de grote zaal
(beneden)gingen we weer fris aan de slag.
Inmiddels had Lisa zich aangesloten, op piano, en ze had de wind er goed onder. Al was de
sfeer goed, de muziek was nog niet harmonieus. En toen eind april onze bassist de juiste toon
niet meer kon vinden, met nog zes weken te gaan, zakte ons de moed wel een beetje in de
schoenen “zou dit nog goed gaan komen”, daar bovenop stond ook de rest van het programma
nog niet als een huis, dus het zag er somber uit, een ‘plan-B’ was er niet. In allerijl een bassist
gezocht, de hele regio afgebeld, maar zonder succes.
Tenslotte een ‘ADI’ geplaatst, en toen de nood het hoogst was, meldden opeens drie
enthousiastelingen zich aan! De goeie ouwe ADI. Het was Jan Wensink, uut Loarne, geen
idee... maar na het zien van een video van zijn band op Youtube, hem maar gauw ‘de vingers
eraf geslagen’. Alleen zat zijn agenda al propvol, dus eerst een keer gerepeteerd zonder de
bas. Maar ja, zonder fundament is het niets.
Toen Jan uiteindelijk binnen kwam, op 19 mei, met nog 4 weken te gaan, viel alles op z’n
plek. De toon was gezet.
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Nu het uur ‘U’ raps dichterbij kwam moesten natuurlijk de puntjes op de ‘I’ gezet worden.
Kleding moest worden uitgezocht, het programma -wat er nog niet was- moest in mekaar
worden gedraaid en de laatste repetities ingepland. Daar bovenop was het nog maar de vraag
hoe de talenten het zouden doen... allemaal spannend!
Tenslotte was het zover. 14 Juni. Black Night uit Laren kwam gelukkig al vroeg opdagen
zodat er begonnen kon worden met het opbouwen van het podium. In gedachten was alles al
voor mekaar, maar wanneer de ruimte dan iets kleiner is als verwacht, of dat ene stekkertje
net niet goed werkt, dan moet er geïmproviseerd worden...
Al met al wil ik graag zeggen dat ik het een fantantische avond en zoals ze zeggen ‘een
kleinigheidje hol ie’, maar dat mag niet deren. Want iedereen deed mee, en het hele dorp dacht ik- had een leuke avond. En dat was exact de bedoeling.
En dankzij Chris Klein Nengerman en Henk Beltman staat alles ‘op video’. Dus om nog eens
gezellig na te kaarten, de stukjes te bekijken die je ‘net’ gemist hebt, of jezelf eens terug te
zien, is er op zaterdag 30 november vanaf 20:00uur een video-avond in ‘Ons Huis’. Iedereen
is van harte welkom en de entrée is gratis!
Tenslotte wil ik graag iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen hartelijk danken voor het
mogelijk maken van deze onvergetelijke avond.
Wim-Jan Brummelman

3D-kaarten voor het goede doel
Ik ben Diny Memelink en ik heb vanaf mijn geboorte tot 2016 in Almen gewoond.
Toen zijn mijn man en ik naar Lochem verhuisd, waar we nu met veel plezier wonen.
Maar mijn vrijwilligerswerk voor de bewoners van “De Linde” ben ik blijven doen.
Één van mijn hobby’s is het maken van 3D-kaarten.
De volledige opbrengst van deze 3D-kaarten komt ten goede aan de bewoners van “De
Linde”.
Daarbij moet gedacht worden aan leuke dingen voor de bewoners, zoals een bingo of een
uitje.
Deze 3D-kaarten waren de eerste helft van 2019 bij de Superrr in Almen te koop.
Maar daar mochten ze, vanwege andere gemaakte afspraken, niet meer staan.
De verkoop liep echter goed en ik vond het jammer dat het bij de Superrr niet meer kon.
Ik heb nu een nieuwe plek gevonden om de 3D-kaarten te verkopen.
Nu staan de 3D-kaarten bij de kapsalon van Sanne en zijn te koop voor één euro per
stuk.
En ook op dinsdagmorgen als ik in “De Linde” ben, zijn de kaarten ook daar te koop.
Naast de normale felicitatie- en condoleancekaarten staan er nu ook al kerstkaarten,
Wacht niet tot het laatste moment met de kerstkaarten, want dan zijn ze misschien op.
Dus beste mensen steun de bewoners van het steunpunt “De Linde”.
Diny Memelink
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Nieuws van Superrr Almen
U heeft ze misschien al zien lopen, wij hebben er twee nieuwe collega’s bij! Van harte
welkom Herma en Irene, we zijn blij dat jullie ons team komen versterken. Irene heeft ook al
voor ons de bloemenhoek ‘op de kop gezet’. Ze maakt prachtige boeketten, bloemstukjes en
cadeautjes. Dit staat mooi gepresenteerd in onze winkel en al vele klanten hebben ervan
genoten. Een echte aanwinst voor ons assortiment!
Op verschillende manieren (zoals bovenstaande) proberen wij u een gevarieerd en goed
aanbod te bieden.
Helaas is het op het moment zo dat onze omzet erg terugloopt. Dit zit voornamelijk in de
gemiddelde besteding per klant. Wij proberen er voor te zorgen dat u zo veel mogelijk van uw
boodschappen bij ons kunt halen en stellen het dus ook erg op prijs wanneer u bij ons
langskomt! Als iedereen een boodschapje extra in zijn/haar winkelmandje meeneemt of een
keertje vaker bij ons de boodschappen doet dan kunnen we met zijn allen de Superrr in Almen
houden.
Wat u wellicht ook is opgevallen hebben wij de winkel verbouwd. Veel producten zijn
verplaatst voor een frisse blik en het assortiment is her en der vernieuwd. Er is bijvoorbeeld
nieuw speelgoed ingekocht voor kleine en grote cadeaus! Wij proberen hierin zo veel
mogelijk aan uw wensen te voldoen om zo vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiermee
hopen wij ook dat u vaker bij ons komt en zo de winkel blijft steunen.
Naast de reguliere boodschappen bieden wij ook andere voorzieningen aan. U kunt
bijvoorbeeld bij ons de e-trip auto met chauffeur reserveren. Dit is een service van
LochemEnergie waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische auto’s. Woont u in de
gemeente Lochem, moet u ergens binnen de gemeente naartoe maar kunt u zelf niet rijden?
Dan is dit een fijne oplossing! Bij ons in de winkel kunt u strippenkaarten kopen om gebruik
te maken van de auto. Om de auto te reserveren of meer informatie over deze service te
vergaren kunt u ons bellen op 0575-431200 of een mail sturen naar chauffeur@elektrip.nl
Een ander voorbeeld van onze faciliteiten zijn de gratis bezorgingen. Is het voor u lastig om
zelf naar de Superrr te gaan omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent? Dan kunt u bij ons uw
boodschappen bestellen. U dient voor 17:00 (ma-vrij) uw boodschappen telefonisch bij ons in
en bespreekt met ons wanneer u ze bezorgd wilt hebben. Wij kijken dan ter plekke naar onze
bezetting en proberen de boodschappen nog de volgende werkdag bij u langs te brengen.
Betaling werkt middels een factuur die u thuisgestuurd krijgt.
Wij doen er alles aan om uw wensen tegemoet te komen! Geeft u bijvoorbeeld een feestje of
heeft u een familiedag? Dan kunt u ook bij ons uw boodschappen bestellen. In overleg is alles
mogelijk, schroom dus niet om ons te bellen! Informeer op tijd zodat we samen kunnen kijken
naar de mogelijkheden. Mailen kan ook; almen@superrr.nl
Als laatste willen wij onze meewerker Emma nog bedanken voor haar inzet. Ze is in de zomer
bij ons geweest en kon doorstromen naar een betaalde baan. Proficiat en veel succes!
Hanneke Huurnink
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Subsidie van gemeente en provincie voor Vereniging Zorg en Welzijn
Almen (VWZA)
Een paar weken geleden stond het al in de Stentor. De gemeente Lochem heeft de VZWA
voor 2020 subsidie verleend. Dit geld is bestemd voor de inzet van de zorgcoördinator
Anneke Maandag. De gemeente zegt daar het volgende over:
“In juli 2018 heeft de raad de motie zorgcoördinator aangenomen. We maken daarmee o.a. de
continuering van de zorgcoördinator in 2019 en verder in Almen financieel mogelijk. De
ervaring in Almen is dat de zorgcoördinator aanvullend is op het huidige aanbod van SWL en
’t Baken”.
De stimuleringssubsidie voor de inzet van de zorgcoördinator voor de jaren 2020 en 2021
bedraagt € 12.500 per jaar. Voorwaarde voor de gemeentelijke subsidie voor de
zorgcoördinator is dat er minstens voor hetzelfde bedrag andere (lokale) financiering wordt
gevonden. Het was dan ook fantastisch nieuws toen we 2 weken geleden het bericht kregen
dat ook de subsidie aanvraag van de provincie voor 2020 en 2021 is toegekend. Dit gaat om
een bedrag van bijna € 21.500,-- en dit is bestemd om de binding van ouderen met de
dorpsgemeenschap te verstevigen door naast de reeds bestaande activiteiten ook aan een
aantal nieuwe activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld:
 Activiteiten om de beweging van ouderen te stimuleren (daarbij kun je bijvoorbeeld
denken aan valpreventie of een wandelgroep).
 Activiteiten rondom gezond eten
 Gezamenlijke activiteiten voor jongeren en ouderen, zoals samen eten, samen achter
de computer, telefoon of i-pad of samen zingen en bewegen
 Activiteiten rondom het thema rouw, zoals bijvoorbeeld een gespreksgroep
 Inwoners met beginnende dementie begeleiden in deelname aan het verenigingsleven
Al deze activiteiten passen in de doelstelling van de VZWA om ouderen langer thuis en/of in
het dorp te laten wonen.
Als kers op de taart kregen we ook nog een bijdrage van € 413 van de Rabobank uit de actie
Hart voor de Achterhoek, met dank aan iedereen die op ons heeft gestemd.
Het is natuurlijk fantastisch dat we hiervoor de komende jaren weer de financiële middelen
hebben, maar we worden met zijn allen steeds ouder en de VZWA wil haar activiteiten ook op
de lange termijn blijven doen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de steun hebben van de
inwoners van Almen. Niet alleen voor de financiële bijdrage, maar ook omdat we daarmee
aan allerlei instanties kunnen laten zien dat de inwoners van Almen achter dit initiatief staan.
Daarmee staan we sterker. Wij willen dat iedere Almenaar in Almen kan blijven wonen, ook
als daar extra zorg en aandacht voor nodig is. Steun ons daarom door lid te worden en ga naar:
https://vzwa.almen-info.nl/documenten/aanmelding-lid/
De contributie bestaat uit een vrijwillige bijdrage met een minimum van € 10,--. Sinds kort
heeft de vereniging ook de ANBI status. Het lidmaatschap of een gift is daarom vanaf 1-12019 fiscaal aftrekbaar. Namens alle huidige en toekomstige ouderen in Almen en het bestuur
van VZWA, BEDANKT!
Stefan Semmekrot
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ABONNEMENTEN VERKOOP ALMENSE IJSBAAN
De voorverkoop van de abonnementen is van 02-12-2019 t/m 15-12-2019
Afgelopen winter hebben we 1 dag kunnen schaatsen op de Almense IJsbaan. Fijn om te zien
dat daar dan ook goed gebruik van is gemaakt. Uiteraard hopen we in seizoen 2019-2020 op
meer schaatsdagen. Dit jaar is de gehele baan verlicht met Ledverlichting. We hebben dit
kunnen aanschaffen met dank aan allen die de afgelopen drie jaren op ons gestemd hebben
tijdens de Rabobank actie “Hart voor de achterhoek”. De baan wordt op 30 november onder
water gezet, zodat we klaar zijn als er een vorstperiode aankomt.
U kunt ons steunen en een abonnement in de voorverkoop aanschaffen. De prijzen van de
voorverkoop zijn:
€ 4,00 voor de jeugd 4 t/m 12 jaar, € 8,00 voor de jeugd vanaf 13 jaar en volwassen
Na de voorverkoop zijn de prijzen resp. € 8,00 en € 15,00 voor een abonnement.
Ook zonder abonnement kunt u schaatsen. Prijzen voor de dagkaarten zijn:
* 13 jaar en ouder
€ 3,00, * Kinderen 4 t/m 12 jaar
€ 2,00,
* Kinderen < 4 jaar
Gratis
Tegen inlevering van het inschrijfformulier in een envelop tezamen met het verschuldigde
bedrag, bij Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen, ontvangt u persoonlijk uw
abonnement, of deze ligt klaar bij de ijsbaan, als de ijsbaan open gaat. U kunt de
abonnementen ook kopen op de kerstmarkt in Almen op 15 december van 14:00 uur tot 17:00
uur.
NB: Ook de niet-schaatser kan de ijsbaan steunen door donateur te worden. Het formulier is
in te vullen tijdens de kerstmarkt of aan te vragen via de mail. Mailadres:
ijsbaandevetweide@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide
Naam:
Adres:
Telnr:
Voornaam

Achternaam

Prijs
(€ 4,00 of € 8,00)

Geboortedatum

1
2
3
4
5
6
Totaalprijs
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afdeling gymnastiek
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Speculaasactie
Als jullie dit lezen is de speculaasacie van onze afdeling bijna afgerond. De speculaas is
misschien net bezorgd of komt binnen een paar dagen.
In een volgende Almenak zullen we de opbrengst bekend maken.
Nu alvast alle kopers bedankt!
Ook de leden van de afdeling, die met de lijst langs de huizen zijn geweest, hartelijk dank.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van 23 december 2019 tot en met 4 januari 2020. In deze 2 weken
zijn er geen sportlessen van de afdeling. In overleg met de trainster kan een groep in de
vakantie doorgaan.

Feestdagen
Het bestuur van de afdeling wenst alle lezers fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. We
bedanken de leden voor het meedoen aan de sportlessen in 2019, de vrijwilliger inzet voor de
vereniging en we hopen dat jullie in 2020 weer met veel plezier deelnemen aan onze
sportlessen!
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

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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Notities van een Torenhaan.
De halve wereld staat in brand. We stikken in het stof. Treurnis alom!
Behalve in Almen; daar is het rustig en vredig, daar worden de problemen verstandig
opgelost.
Toch is dit maar schijn. In werkelijkheid wordt er een ondergrondse strijd uitgevochten met
als inzet de glascontainers.
Een strijd die overigens een “soapachtig” karakter begint aan te nemen.
Vroeger stonden de glasverzamelbakken vlak bij De Linde. De bewoners daar genoten van
het gerinkel en de reuring bij de bakken. Voor mij een groot voordeel. Ik had er prima zicht
op en als ik weer een fles oude klare leeg had dan kon ik hem met een zwieper vanaf de toren
precies in het juiste gat mikken.
Vooral na de feestdagen was het genieten geblazen. Honderden, nee duizenden, komend vanaf
alle hoeken van het dorp kwamen dan tegelijk hun lege flessen brengen. Uren stond het
verkeer muurvast; men kon geen kant meer op. Keer op keer moest ik de Oranjevereniging
bellen om een paar verkeersbegeleiders te sturen om de verkeersknoop te ontwarren.
In Harfsen, nee tot in Zutphen toe klaagde men over het lawaai van het brekend glas. De
bewoners van de Linde zagen het echter rustig aan en verheugden zich al op de komst van de
stoet van glasverzamelwagens die
tot diep in de nacht bezig zouden
zijn om de scherven af te voeren.
Toen werden de bakken verplaatst
en bij het Ovéragebouw neergezet,
tijdelijk nog bovengronds. Maar dat
viel de gemeente vies tegen. Wijs
geworden door de ervaringen
opgedaan op de Whemerweg werd
snel de actie: “Nederland
glasbakkenvrij” opgestart. Bij de
Raad van State wreef men zich
verheugd in de handen: “We hebben
een klus jongens; we gaan die gemeente Lochem eens een poepie laten ruiken! Regels zijn
regels!”
Geen containers dus op een centrale plek in het dorp; de Raad van State vond het niet goed:
“Denk eraan: uiterlijk 1 januari 2020 moeten ze daar weg zijn.”.
“Gaan we ze zetten bij het voetbalveld”, opperde de gemeente.
“Kan je net denken”, zei SV-Almen. “Als wij met onze ballen knallen, dan staat het
parkeerterrein helemaal vol. Zoek maar een andere plek!”
“Doen we”. zei de gemeente en in het diepste geheim vonden ze een leuke plek aan de
Blauwedijk. “Nu eerst nog wel een bekendmaking in de Berkelbode”.
Ik had net even de toren verlaten voor een verblijf elders toen ik daar ver weg de eerste
reacties hoorde. O jee, o, jee, oooohh, dat was een dom plan! Dat ging het niet worden!
In de Stentor werd het me nog eens uitgelegd. Daar zouden minstens op drie plaatsen
matrixborden moeten komen om de weer snel aangroeiende files te beteugelen. Het open
karakter van het landschap zou volledig teniet gedaan worden en er zou en ernstige
verrommeling optreden. Tot mijn vreugde zag ik dat ook nu weer de Raad van State te hulp
geroepen zou worden.
“Is er nog post vandaag? Ja, zeker, een brief uit Almen. Almen?, die hebben we toch al
gehad? Klopt, maar dit is het vervolg; het gaat weer over de bakjes. Ok, leg maar onder op de
stapel, we hebben voorlopig nog zo verschrikkelijk veel andere zaken af te handelen!”
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En zo, beste mensen, gaat aflevering 666 van onze soap “Waar kan ik mijn flesje kwijt?”
binnenkort beginnen.
Op 1 januari zijn onze bakjes weg en in het gunstigste geval -de Statejongens zijn niet
gevoelig voor de bezwaren - duurt het nog maanden en maanden voordat ons nieuwe
stortplaatsje aan de Blauwedijk gerealiseerd is.
In het ongunstigste geval – de Statejongens zijn wél gevoelig voor de bezwaren - moet er
weer een nieuwe plek gezocht worden en nog weer een nieuwe plek, en wederom een nieuwe
plek. Dat kan nog jaren gaan duren en al die tijd kunnen we onze flesjes niet meer kwijt.
Dat is nou onzin natuurlijk! Iedereen rijdt gewoon een stukje verder, naar Lochem. Daar op
de Koedijk heb je een pracht van een milieustraatje. Is maar 10 km heen en 10 km terug. Een
snelheid van 30 km aanhouden, heb je weinig stikstofuitstoot.
Een alternatief zou kunnen zijn dat we een grote aanhanger met drie vakken voor groen, wit
en bruin neerzetten bij het gymnastieklokaal die we door vrijwilligers 1x per week naar
Lochem laten rijden. Zou toch beter voor het milieu zijn!
Kunnen we wel een pilot-project van maken.
Ie hebt geliek, Almen is uniek!
Bert Haanstra heeft al eens een film over “Glas” gemaakt
Chris gaat nu een Almense versie maken, figuranten genoeg!
“Wat een bak zeg!”
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 Theo Simons, tel:0575 - 431899.

Vervolg activiteitenagenda
April
5 Palmpasen
19 Zin in Almen kerk 16 – 17 u
27 Koningsdag
Mei
3 fietstocht
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag
29-30-31 Pupillenkamp S.V. Almen
Juni
6 Jeugdtoernooi Sv Almen
13 Sixday SV Almen
19, 20, 21 Almens feest
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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
wordt 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

2019
November
23 Sinterklaas intocht bij Nieuwe Aanleg
24 concert Juliana en Vocaal in kerk
27 Ons Filmhuis: Free Solo
29 Kinderfilm
30 video-avond Almenes feest Ons Huis
December
7 tot 21 dec voorverkoop kaartjes Playback deels t.b.v. Serious Request
11 Vrouwen van Nu – Ons Huis
14 oud papier wordt gehaald
15 Kerstmarkt 14.00 – 17.00 u
19 Lichtjesoptocht
21 Berkelloop S.V. Almen
21 Loop voor Serious Request
22 Kerstfilmavond + evt. maaltijd
24 kerstnachtdienst m.m.v. muziekver. Juliana 22 u
27 Voliebollen-toernooi Ovéra
2020
januari
Vakanties schooljaar 2019-2020
4 Playbackshow
8 Vrouwen van Nu - Ons Huis
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari
11 oud papier wordt gehaald
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
11 Nieuwjaarsreceptie S.V. Almen 15 u
Goede Vrijdag/Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
12 Zin in zingen, Vocaal 100 jaar
Hemelvaart 21 en 22 mei
19 Zin in Almen: ode aan de liefde. kerk 16 – 17 u
Pinksteren 1 juni
21 VAB vergadering + inloophalfuur
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus
23 Winterlezing Ons Huis
29 Ons Filmhuis
Februari
5 Vrouwen van Nu: positie v d vrouw in Oud Egypte
16 Zin in Almen: Zeer korte verhalen. kerk 16 – 17 u
26 Ons Filmhuis
Maart
11 Inspraakavond Ons Huis
12 Winterlezing Ons Huis
15 Zin in Almen kerk 16 – 17 u
28 schoonmaakactie dorp e.o.
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