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Even een kijkje achter de schermen:
Ik heb hier vaker geschreven dat we als redactie nooit vergaderen. Alles loopt vanzelf. Na het
stencilen komt de inbindgroep op dinsdagmiddag bij elkaar om de 660 Almenakken in te binden.
Deze groep telt 13 personen en staat onder leiding van Theo Simons. Het grappige is dat wanneer
iemand uitvalt of het welletjes vindt, dat er zomaar weer een opvolger klaar staat. Nu gaf Hermien
Heijink aan dat ze er liever mee stopt. Hermien stond als reserve. Voor Theo is het heel prettig dat
hij een beroep kan doen op mensen in geval van vakantie of ziekte. Hermien, bedankt voor je inzet
namens alle lezers! Zij wordt opgevolgd door Johanneke ter Haar. Johanneke, welkom bij de club!
En om aan te geven hoe soms zaken worden opgelost: ik sprak toevallig inbinder Heinz van
Leeuwen. Hij gaf aan dat hij een paar keer verhinderd is maar intussen al een vervanger heeft
gevonden: Helen van den Nieuwenhuizen. Nu is Heinz behalve inbinder ook bezorger, en ook die
klus wordt geruisloos door Helen overgenomen. Wat u niet weet is dat Theo Simons de dozen met
ingebonden Almenakken achter in zijn auto pakt en deze vervolgens bezorgt bij de 25(!) bezorgers
die op hun beurt de fiets pakken om ze bij u te bezorgen. Met alle nieuwe woningen in Almen,
werd de wijk van Heinz almaar groter. Hij heeft dus bij Theo om salarisverhoging gevraagd. U
zult zijn antwoord weten want alle werk wordt vrijwillig door iedereen gedaan.
Ik wens u veel leesplezier met deze Almenak,
Namens de redactie,
Wilrike
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Rabobank actie Hart voor de Achterhoek
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de actie Hart voor de Achterhoek.
Maar liefst 11 Almense verenigingen/stichtingen hebben zich aangemeld. Om alle stemmen in
Almen te houden heeft de VAB aangeboden om de promotie in Almen voor z’n rekening te nemen.
Alle leden van de Rabobank krijgen binnenkort per post een stemformulier met een unieke code.
Hiermee kunt U stemmen uitbrengen op uw favoriete club of stichting. Dit levert de deelnemende
verenigingen/ stichtingen een mooi bedrag op. De stemperiode loopt van 22 mei tot en met 6 juni.
In Almen doen dit jaar de volgende verenigingen/stichtingen mee:
Vereniging
Bestedingsdoel
lmenseIJsbaan“DeVetweide” Voor duurzaamheid en energiebesparing willen wij ledlampen
aanschaffen voor de baanverlichting.
Almense Tennis Club ATC
Het opknappen van de oefenkooi om het spelpeil op te krikken
en blessures te voorkomen.
CGK Vocaal zangkoor
Een cursus stemvorming voor het hele koor gegeven door
zangpedagoog Suzanna Veerman.
Dorpshuis Ons Huis
Herinrichting van onze speelplaats buiten bij Ons Huis ten
behoeve van de kinderopvang.
Jeugdraad Almen
Het aanschaffen van nieuwe materialen en een nieuwe tent ten
behoeve van het Almense jeugdwerk.
Museum STAAL
‘Echte’bedrijfskledingomonzebezoekersnetjes,verzorgden
professioneel te kunnen ontvangen.
Muziekvereniging“Juliana”
Een gedegen muziekopleiding aan onze jeugdleden kunnen
bieden met een laagdrempelige instap.
OVERA omni-vereniging
Het verfraaien van de binnenzijde van onze sportzaal Almeloe na
de verbouwing.
SV Almen voetbal
Het aanschaffen van trainingsmateriaal zoals doeltjes, ballen en
hesjes voor onze jeugd.
’tTrapveldjeschoolplein
Toekomstige vervanging van het kunstgras op ons voetbal/hockeyveld op het schoolplein.
Vrouwen van Nu
Het organiseren van een exclusieve avond met een
cabaretprogramma of bekende persoon.
De stemmen moeten via de computer worden uitgebracht met gebruikmaking van de unieke code,
die u krijgt toegestuurd. Ieder Rabobank lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen
op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Voor ouderen, die niet met een computer kunnen stemmen, is er de mogelijkheid om met hulp van
anderen toch te stemmen. Dit kan op de woensdagen 30 Mei en 5 Juni van 10.00 tot 12.00 uur in
Ons Huis tijdens de inloopmorgen. U moet dan wel de brief met de unieke code meenemen, die
per post bezorgd is. Een computer is aanwezig!
Wij hopen, dat de Rabobankleden uit Almen alle stemmen geven aan de deelnemende Almense
verenigingen/stichtingen, zodat deze een leuk geldbedrag tegemoet kunnen zien ter realisering van
hun bestedingsdoelen. Ons streven is, dat de Rabobank naar Almen komt om de cheques in Ons
Huis aan alle Almense deelnemers persoonlijk te overhandigen.
Namens de deelnemers alvast hartelijk dank voor uw stemmen!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Bestuurswisseling
Op 24 april jl. hebben we onze jaarvergadering gehouden. We hebben afscheid genomen van
vier bestuursleden, te weten, Harmke van de Straat, Linda Huisman, Geert de Groot en Gerard
Zoetenhorst. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Ook werd
afscheid genomen van Martien Streppel die als stille kracht op de achtergrond jarenlang de
motor was achter de Almen-info website. De vier voorgedragen nieuwe bestuursleden zijn
onder applaus van de vergadering aangesteld. Dit zijn Liza Westendorp, Sandra de Monchy,
Wilco Pelgrum en Niko Venneker.
Theaterkit
Voor het inhoudelijk deel van de jaarvergadering was Mirjam Radstake van de Lochemse
Schouwburg uitgenodigd. De Lochemse Schouwburg wordt gesubsidieerd door de gemeente
Lochem. Een voorwaarde voor de laatste financiering was dat de Schouwburg haar kennis en
kunde ook beschikbaar moet stellen aan andere locaties in de gemeente Lochem. Hiertoe heeft
de Schouwburg een zogenaamde theaterkit ontwikkeld. Dit is een geluids- en lichtinstallatie
die aan verenigingen en stichtingen in de gemeente Lochem tegen een geringe vergoeding
beschikbaar wordt gesteld. De kosten hiervoor bedragen 75 euro ex btw. Ook is het mogelijk
tijdens een evenement gebruik te maken van technische ondersteuning van mensen van de
Schouwburg. Belangstellenden kunnen via de Schouwburg contact opnemen met Anouk
Scholten, coördinator Theaterkit/Servicefunctie Kernen.
Verkeersregelaars
Tijdens de jaarvergadering werd de vraag gesteld of de VAB een coördinerende rol zou willen
spelen in het opzetten van een poule van geschoolde verkeersregelaars. Verschillende
verenigingen in het dorp moeten op gezette tijden gebruik maken van verkeersregelaars bij
een evenement. De praktijk is nu dat er dan veelal wordt aangeklopt bij de Oranjevereniging.
Echter, als meerdere verenigingen verkeersregelaars nodig hebben is het wel zo fair dat zij
zelf ook verkeersregelaars leveren. Ook is het mogelijk dat er mensen zijn die wel oproepbaar
willen zijn als verkeersregelaar bij een evenement in Almen, maar niet verbonden zijn aan een
vereniging. Om dit samen te brengen, gaan Liza Westendorp en Anja Harkink zich namens de
VAB bezighouden met het opzetten van een poule. Scholing verloopt via een online cursus.
Iedereen die, al dan niet voor een vereniging, interesse heeft om verkeersregelaar te
worden kan zich melden via vab@almen-info.nl of telefoonnummer 431267.
Glasvezel buitengebied
Digitale Stad Lochem heeft als aanbieder van glasvezel in het buitengebied van meer dan 50
% van de inwoners van het buitengebied een aanmelding gehad. Dit betekent dat er glasvezel
gaat komen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om zo spoedig mogelijk over
te kunnen gaan tot de aanleg van het netwerk. De verwachting is dat direct na de
zomervakantie een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en dat de bouw vóór de
zomer van 2019 wordt afgerond.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De
AVG is een privacywet die geldt voor alle organisaties die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook verenigingen die een ledenadministratie
voeren krijgen hier dus mee te maken. Als vereniging moeten we onder meer duidelijk maken
welke gegevens we vastleggen en waarom, hoe we dat doen, wie er toegang tot de gegevens
heeft en wat je moet doen als je inzage wilt in je eigen gegevens. Dat doen we in de vorm van
een privacy statement. Een concept hiervan dat in Almen rouleert is door de VAB aangepast

en ter beoordeling naar de Stichting DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) en
de gemeente Lochem gestuurd. Zodra dit privacy statement is getoetst en
akkoord is bevonden, komt het op onze website te staan en kan iedereen er
kennis van nemen. Ook kunnen andere verenigingen deze dan gebruiken als voorbeeld voor
het eigen privacy statement.
Belangenbehartiging buitengebied
In het buitengebied spelen er soms andere actualiteiten dan in het dorp. We hebben net de
inventarisatie voor glasvezel gehad, moeten ondertussen het afval aanmelden als het
opgehaald moet worden, merken dat weg- en bermonderhoud nogal eens te wensen over laten,
buigen ons over de asbestdoelstelling……. Zomaar een aantal onderwerpen die boeren en
burgers in het buitengebied aangaan. Omdat de VAB er niet alleen wil zijn voor het dorp,
maar voor heel de schoolkring Almen, willen we de behoefte peilen voor een bijeenkomst
over de problematiek van het buitengebied. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op
vab@almen-info.nl, waarna een datum voor een eerste bijeenkomst zal worden geprikt.
En verder…
 zijn op de jeu de boulesbaan weer de eerste balletjes gegooid. Heeft u zin om eens mee te
spelen? Meld u dan aan bij Gerard Zoetenhorst via (06) 10 65 18 01 en u wordt via een
WhatsApp groep op de hoogte gehouden. Inmiddels kent deze groep al 33 deelnemers, dus
er is altijd wel iemand om een partijtje mee te spelen,
 heeft de familie Jaarsma, oud-inwoners van Almen, ons dorp 2 marktkramen met luifels en
4 bankjes geschonken, die begin jaren 80 nog zijn gemaakt door Roelof Pelgrum. Onze
hartelijke dank! Deze marktkramen zijn gratis te leen voor inwoners van Almen en te
reserveren bij Lies Tichelman, Vunderingweg 2, telefoonnummer 431368.
Volg de VAB!
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen
Bent u al lid?
Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van
Almen en haar inwoners. U kunt zich aanmelden via onze site (vab.almen-info.nl/lid-worden/)
of bij onze secretaris via vab@almen-info.nl of telefoonnummer 431267. Alvast onze
hartelijke dank!
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, Jan Tuitert, Sandra de Monchy, Wilco Pelgrum en
Gertie Tuller.
Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere
bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via eerdergenoemd mailadres.
De data van de bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een
vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids.
Namens het bestuur,
Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl

Almensfeest 2018
Na een jaar van intensieve voorbereidingen is het bestuur van de Oranjevereniging er weer
bijna klaar voor. We zetten nog even de puntjes op de i en dan gaat het Almensfeest 2018
zeker weten weer een groot succes worden.
We zetten het concept van 2017 voort, dus weer feest op Vrijdag, Zaterdag en Zondag.
Vrijdagochtend beginnen we met het kleintje Almensfeest voor de ouderen.
In de middag is het de beurt aan de kinderen. Hopelijk krijgen we weer net zo’n mooie
optocht als vorig jaar. Aansluitend weer de stoelendans met medewerking van
muziekvereniging Juliana. De kermis is dan ook weer geopend met de draaimolen, botsauto’s
en een nieuwe attractie.
Vrijdagavond kunnen de Lederhosen en Dirndls weer uit de kast voor een heuse
Tiroleravond! Het concept ligt in lijn met de Tiroleravond van paar jaar geleden die een groot
succes was. Het wordt weer een fantastische avond zoals dat alleen in Almen kan. Voor deze
avond zijn we wel genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen in de vorm van entree.
Zaterdagochtend beginnen we met het vogelschieten. Wie wordt de schutterskoning 2018 en
gaat Erik ten Have opvolgen ? Parallel aan het vogelschieten voor de volwassenen is er nu
ook schieten voor de jeugd. De huldiging gaat aansluitend weer plaatsvinden tijdens de
brunch. Volop gezelligheid en lekker eten aan lange tafels. Tevens gaan we dan flink
aansterken voor de zeskamp. De jeugdcommissie gaat er dit jaar iets speciaals van de
zeskamp maken !
Het geheel wordt extra gezellig gemaakt door de Nøhlzakken, het echte Almense dweilorkest.
Natuurlijk is er aan het begin van de avond de optocht waarin de actualiteiten weer op
hilarische wijze de revue passeren, gevolgd door de stoelendans. Deze traditie blijft nog altijd
leuk en zorgt voor vermakelijke ontspanning.
Voor het Oranjebal op de Zaterdagavond hebben we weer een hele goede band weten te
contracteren. ‘Bandje Speciaal’ gaat de avond speciaal maken tot in de late uurtjes.
Op zondagochtend hebben we, na het overweldigende succes van vorig jaar, weer de
Bargkapel voor het Fruhshoppen. Zijn de Almense trombonisten weer wat van plan….. ?
Aansluitend wordt de Almense veestapel actief met het spel “Schijt je Rijk.” Gokken op hoog
niveau, maar wel met een luchtje.
Voor de Zondagmiddag hebben we een topband : ‘The Night Fly to Rio Partyband.’ Deze 9
koppige band smelt Pop, Dance/Club, Rock, Soul en Disco samen tot een sensationele show.
In navolging van ‘The Dirty Daddies’, waar iedereen nog lang over nasprak, sluiten zij het
Almens feest af. Bijna dan…… want we hebben bij goed weer een spectaculaire afsluiting
zodat dit Almensfeest nog lang herinnerd zal worden………
Voor het exacte programma kijk op www.oranjeverenigingalmen.nl en natuurlijk hier in de
Almenak.
Wij als bestuur van de Oranjevereniging kijken uit naar een nooit te vergeten Almensfeest
2018 !
Marijn Laurensse, voorzitter Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”

“Kleintje Almens Feest donderdag 14 juni 2018”
De goede opkomst van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat ook dit jaar
een “Kleintje Almens Feest” niet ontbreekt bij het Almens School- en Volksfeest
georganiseerd door de Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”.
Wij hebben vorig jaar naar uw wensen en ideeën gevraagd en hopen nu een mooi
programma aan te kunnen bieden met medewerking van Sjaan Jordaan.
Er is gekozen voor een leuke en vrolijke muzikale omlijsting waarbij u vermaakt
zult worden en verder niets hoeft te doen. Sjaan Jordaan is een leuk en gezellig
typetje die met haar trekzak mooie en bekende liederen zingt.
Na de opening en de gebruikelijke oranjebitter willen we beginnen met het
verzorgen van de inwendige mens. We serveren een uitgebreide High Tea met
diverse hartige en zoete gerechten, waarbij u de gelegenheid heeft om gezellig bij
te praten.
Het “Kleintje Almens Feest” begint dit keer ’s middags om 12.00 uur en zal tot
circa 16.30 uur duren.
De locatie is: Dorpshuis “Ons Huis”, Dorpsstraat 37, 7218 AC Almen.
De toegangsprijs bedraagt € 17,50 per persoon.
U kunt zich tot en met vrijdag 8 juni opgeven bij:
Louise Berends
tel. 0575 – 431701
Riet Rothman
tel. 0575 – 431642
Uw eventuele dieetvoorschriften kunt u bij uw opgave doorgeven.
Graag zien wij u weer op donderdag 14 juni!
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, Ineke Schieven, Henny en Harry Tragter 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.

PROGRAMMA ALMENS SCHOOL- EN VOLKSFEEST 2018
DONDERDAG 14 JUNI
12.00 uur

Kleintje Almens Feest, seniorenprogramma in “Ons Huis”.
Een vrolijk en muzikaal programma met Sjaan Jordaan; een leuk en gezellig
typetje die met haar trekzak mooie en bekende liederen zingt. Het programma zal
tot zal tot circa 16.30 uur duren.

VRIJDAG 15 JUNI
13.00 uur

Klokluiden door de Almense Brandweer
Deze dag is het feest voor alle basisschoolleerlingen van Almen. 's Morgens zijn
er spelletjes op het schoolplein van de Julianaschool voor hen georganiseerd.

13.00 uur

Verzamelen van de deelnemers van de optocht en juryleden op het schoolplein.

13.45 uur

Vertrek van de optocht met op kop Muziekvereniging Juliana.
Route: vanaf Schoolplein, Whemerweg, Laakweg en Dorpsstraat naar het
feestterrein.

14.00 uur

Uitleg van de uitbeeldingen bij het binnenkomen van de stoelendansring.
Bekendmaking van de prijzen van de kinderoptocht en de uitslag van de
ballonnenwedstrijd van 27 april 2018.
Gekostumeerde stoelendans voor de groepen 4 t/m 8 met medewerking van
Muziekvereniging Juliana.
Aansluitend Jeugdvogelschieten: meisjes en jongens van groep 4 t/m 8. De
draaimolen draait dan speciaal voor de jongere kinderen.

15.00 uur

Achtergrondmuziek door de “Kenions”.

16.30 uur

Bedrijvenuurtje tot 18.30 uur

20.00 uur

De tent is vanaf 19.30 uur geopend.
Tiroler avond “Bier und weinfest” met onder andere de Geschwister David, Die
Limburger Buben en Andreas Hastreiter.
Presentatie van deze avond is in handen van derr groβe meister op het gebied van
Schlager en Volksmusik Wijbrand van der Sande, bekend van “Spiel mir einer!"
De entree voor deze avond is € 10,00.

ZATERDAG 16 JUNI
09.30 uur

Tent open en inschrijven voor het vogelschieten, deelname is volgens het
reglement.

10.00 uur

Vogelschieten

10.30 uur

Vogelschieten voor de jeugd. Nieuw! Schieten voor de jongens en meisjes in het
voorgezet onderwijs, tot en met de leeftijd van 17 jaar.

12.30 uur

LUNCH buffet Door uw toegangskaartje voor het buffet tijdig aan te schaffen
voorkomt u teleurstellingen! Tijdens de lunch is de prijsuitreiking van de
straatversiering en wordt de schutterskoning gehuldigd.

14.00 uur

Spectaculaire ZESKAMP, mede georganiseerd door de jeugdcommissie van de
Oranjevereniging. Opgeven via: zeskamp2018@hotmail.com
Na het succes van de eerste editie in 2016, is er opnieuw de JEUGDZESKAMP.
Opgeven voor de kinderen via info@oranjeverenigingalmen.nl
Verder ’s middags een muzikaal intermezzo van dweilorkest “De Nøhlzakken”
onze lokale helden die zorgen voor sfeer en feestelijke klanken.

18.45 uur

Inschrijven voor de stoelendans in “Ons Huis”.
Deelnemers aan de gekostumeerde stoelendans dienen onherkenbaar te zijn.

19.15 uur

Vertrek optocht stoelendans.

19.30 uur

Stoelendans m.m.v. Muziekvereniging Juliana.
Aansluitend ORANJEBAL met een knallend optreden van de band “Bandje
Speciaal”. De mannen van Bandje Speciaal zijn niet meer weg te denken uit het
Nederlandse feestcircuit. Met een sneltreinvaart razen alle hits van vroeger en nu
voorbij.

ZONDAG 17 JUNI
10.30 uur

Tent open.

11.00 uur

Wegens groot succes afgelopen jaar, op herhaling: Frühshoppen met gezellige
muziek van de Egerländer “Bargkapel”. Deze “Stimmungmusik” zal ons
meenemen door de Duitse charts. Viel spaβ!

13.00 uur

Schijt je Rijk. Een bingo, maar dan anders… Ludieke actie in het weiland naast
het feestterrein. Valt de vlaai in jouw vakje dan win je een prachtige prijs naar
hogere sferen.

14.30 uur

We sluiten het Almens feest af met de coverband “Night Fly”. Deze 9-koppige
band smelt Pop, Dance/Club, Rock, Soul en Disco samen tot een sensationele
show.

17.00 uur

Sluiting van een, naar wij hopen, in ieders ogen geslaagd Almens feest.

Secretaris: Selma van Os
Staringweg 15 – 7218 BA Almen
tel. 0575-471791
e-mail: secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Theetuinconcert bij de Hoofdige Boer.
Op zondag 3 juni zal muziekvereniging Juliana een concert geven in de theetuin van de Hoofdige
Boer in Almen. In deze prachtige ambiance zullen we diverse stukken ten gehore brengen waar u
onder het genot van een kopje thee of koffie naar kunt luisteren. Ook de samenspelgroep leerlingen
zullen voor 2 nummers aanschuiven bij het “grote” orkest.
We beginnen om 11.30 uur en spelen ongeveer een uur. Het programma kunt u bekijken op de
website van Juliana. Uiteraard hopen we op droog en zonnig weer. Mocht dit niet het geval zijn dan
zal het optreden zich verplaatsen naar de grote zaal van de Hoofdige Boer.
Ophalen oud papier
Het ophalen van het oud papier loopt nog niet helemaal soepel maar we doen ons best. Op zaterdag
12 mei stonden er veel blauwe containers aan de weg waar we erg blij mee zijn. Sander de Greef en
Bart Menkveld stonden achter op de wagen en hebben alle containers aan de ophaalwagen
gekoppeld.
We hopen met deze manier van ophalen een nog grotere opbrengst voor de vereniging bij elkaar te
verdienen. Dus stopt allen uw container vol en zet hem iedere 2e zaterdag van de maand voor 8 uur
aan de weg.
Examens.
Via deze weg willen wij de volgende leerlingen feliciteren met het behalen van hun muziekexamen
theorie: Kaylee Gotink, Roosmarijn Bibo, Sara Koning, Marieke Berenpas en Suzet van Gijtenbeek
voor A en Mark Kolkman en Nienke Lenderink voor B. Allen zijn geslaagd met een eindcijfer van 8
of hoger. Top gedaan allemaal.
Op 19 mei hebben 9 Juliana leden praktijkexamen gedaan. Bij het schrijven van dit stukje voor de
Almanak is de uitslag van deze examens nog niet bekend. U hoort hier een volgende keer meer over.
Terugblik op activiteiten van de afgelopen maanden.
De afgelopen maanden zijn we meerdere malen op straat te zien geweest. Zo hebben we opgetreden
bij de Palmpasenoptocht, de fakkeloptocht richting het Paasvuur, de Avondvierdaagse, met
Koningsdag en tijdens de dodenherdenking. Wij doen dit met veel plezier en hopen dat u er ook van
geniet.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid gehad om onze leerlingen te beluisteren, zowel op blokfluit als op
een ander instrument, tijdens de voorspeelmiddag in Ons Huis. Het was een gezellig samenzijn waar
de leerlingen weer uitermate hun best hebben gedaan. Na afloop hebben diverse leerlingen en
volwassenen een instrument uit geprobeerd om mogelijk in te toekomst te gaan bespelen.
Hebt u deze middag gemist en wilt u (of uw kind) toch graag eens een instrument uitproberen stuur
dan een mail naar ons secretariaat met uw verzoek. We maken dan een afspraak met u.
Algemene Ledenvergadering.
Op 12 april hebben we op onze algemene ledenvergadering afscheid genomen van Joke Ruysink als
bestuurslid. Zij heeft zich meerdere jaren ingezet voor onze muziekvereniging en vooral voor onze
jeugd. Ze hamerde er op hoe belangrijk het is dat de jeugd regelmatig mag optreden samen met het
grote orkest om te ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Ze organiseerde jaarlijks een
optreden voor de samenspelgroep en de blokfluiters bij de Ehze en de Linde. Ze regelde de
inschrijvingen voor de muziekexamens en coachte de leerlingen als ze naar een theorie- of
praktijkexamen moesten. Wij hebben haar met een mooie vaas met inscriptie bedankt voor haar
inzet. In Jitske Wiltink-de Haan hebben we een opvolgster gevonden voor Joke. Jitske zal zich, net
als Joke, bezig gaan houden met de coördinatie van de jeugd en de ledenadministratie.

Op de vergadering zijn de plannen van het bestuur voor volgend jaar uiteen gezet. Het jaar
2019 is een jubileumjaar voor de muziekvereniging en dat willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Juliana zal in 2019 vieren dat ze al 110 jaar bestaat!
Activiteiten die gaan komen.
- 3 juni:
Theetuinconcert bij de Hoofdige Boer. Aanvang 11.30 uur.
- 15 juni:
Kinderoptocht tijdens het Almens feest
- 16 juni:
Optocht en stoelendans tijdens het Almens feest
- 17 nov.:
Concert in Sportzaal Almeloe met als thema filmmuziek
lNamens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd

Vacature winkelmedewerker(ster) 28-32 uur
Een leuke baan in een super bijzonder concept. Met veel
verantwoordelijkheid en ruimte voor creatief ondernemen. Het betreft een
dienstverband van 28-32 uur voor de periode van 1 juli t/m 31 december,
i.v.m. zwangerschapsverlof.
Functie inhoud: Mede vormgeven aan de werkzaamheden binnen de winkel zodanig dat de
gestelde doelen gehaald worden. Geeft mede functioneel leiding aan meewerkers. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door ons meewerkers genoemd.
Wij zoeken: Een medewerker “met een sociaal hart” en “een gezonde commerciële
instelling” die met enthousiasme vorm en inhoud geeft aan een unieke buurtsuper:
•
met goede sociale en communicatieve vaardigheden
•
die pro-actief, flexibel, accuraat, betrouwbaar en representatief is
•
die gestructureerd en zelfstandig kan werken
•
die complexere situaties overziet en doorziet
•
die prioriteiten kan stellen
Iets voor jou? Stuur je sollicitatie met je motivatie en je CV naar info@supportenco.nl
Informatie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda Lourens op
telefoonnummer (0575) 43 12 00

Heel Almen Bakt
Op vrijdag 11 mei j.l. hebben we voor de tweede keer Heel Almen Bakt georganiseerd. Er zijn
7 heerlijke taarten ingeleverd die onze jury heeft mogen beoordelen. Onze jury bestond dit
jaar uit Aard Diepeveen, voormalig vrijwilliger, en onze collega Paulowna. Zij hadden de eer
om alle taarten te mogen proeven. Er is door alle kandidaten veel aandacht en tijd in de
taarten gestoken. Ze zagen er allemaal prachtig uit! De 3 prijswinnaars zijn; op de derde
plaats met een chocoladeframbozentaart is Froukje Muileman. Op de tweede plaats met de
limoen meringue pie, Bea Diepeveen en op de eerste plaats met een slagroom fondant taart,
Liesbeth Klein Kranenbarg. Via deze weg feliciteren wij nogmaals al onze winnaars en
bedanken we alle kandidaten voor hun inzet. De opbrengst van de verkoop komt ten gunste
van alle ouderen in Almen. Wij zullen samen met de Linde weer een activiteit gaan
organiseren.

Actie concertkaartjes Guus Meeuwis
In april hadden we een actie om kaartjes te kunnen winnen voor het concert van Guus
Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven. Iedere klant kon bij een besteding vanaf €15,-

de kassabon inleveren, voorzien van naam. Op 30 april is er een winnaar getrokken uit alle
bonnen. De winnares was Coby Wiltink. Coby nogmaals gefeliciteerd en heel veel plezier.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen versterken. Onze
werkzaamheden breiden zich steeds verder uit, ook buiten de winkel. Daarom kunnen wij wel
een extra paar handen gebruiken. Heeft u een paar uurtjes in de week vrij en lijkt het u leuk?
Laat het ons dan weten. Wilt u meer informatie? Voor al uw vragen kunt u terecht bij Jolynn
en Miranda.

Welkom van mee- en medewerkers
Wij welkomen een nieuwe meewerker, Ingrid. Zij is bij ons aan het werk via het Plein om te
re-integreren. Wij wensen haar heel veel succes en een leerzame tijd bij ons.

Digitale folder
Wilt u ook graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes of aanbiedingen van uw
Superrr? U kunt zich aanmelden per mail, wij zullen u dan opnemen in ons adressenbestand.
Ook zijn wij te vinden op facebook.
Miranda Lourens, namens Team Superrr Almen, (0575) 43 12 00, almen@superrr.nl

Beste Dorpsgenoten,
Het is gelukkig bijna ‘weer’ zover: museum STAAL gaat open. Op donderdag 28 juni
officieel. Op vrijdag 29 juni van 11.00 tot 17.00 uur voor het dorp. Voor jullie dus!
Jullie kunnen er niet allemaal tegelijk in, dus als het een beetje druk is kom dan op een later
moment terug of drink een kopje thee/koffie in het Dorpshuis. Wij hebben er zin in!

namens team en bestuur stichting museum STAAL, Pien Pon

Steun de Almense Jeugdclubs!
Vele Almenaren zullen de Almense Jeugdclubs kennen. Velen zijn zelf lid geweest en ook
als leiding heeft menigeen zijn steentje bijgedragen. De inzet van deze veelal
jongvolwassenen maken het mogelijk dat we tot op de dag van vandaag (misschien al 100
jaar lang, we weten het niet exact) een plek hebben in het dorp waar de schoolverlaters van
de Julianaschool elkaar kunnen blijven ontmoeten. Ook al is iedereen naar een andere
school uitgewaaierd het contact blijft. Bekende activiteiten die de clubs organiseren, naast de
reguliere clubavonden eens per 2-4 weken, zijn bijvoorbeeld de playbackshow, het paasvuur
of het jaarlijkse clubkamp. Stuk voor stuk gedenkwaardige evenementen. Zowel voor de
inwoners van Almen als voor de leden.
Wij prijzen ons als Jeugdraad dan ook gelukkig dat zo vele Almenaren donateur zijn, zodat
we al deze activiteiten kunnen blijven organiseren. Graag willen we onze donateurs met dit
bericht ook melden dat uw jaarlijkse donatie eind juni van uw rekening wordt afgeschreven.
Mocht u nog geen donateur zijn en de Almense jeugd toch een warm hart toedragen, vragen
wij u om ons te steunen door onderstaande kaart in te vullen en in te leveren of op te sturen
naar Peter Schieven, Laakweg 10 7218AN Almen, of mailen naar
JeugdraadAlmen@gmail.com
Namens het bestuur van de Jeugdraad Almen.
Geert Wunderink, voorzitter
Machtigingskaart voor het jaarlijks innen van donateursgeld
Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Hervormde
Jeugdraad Almen om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening jaarlijks een vast bedrag
af te schrijven van
Bedrag
IBAN nummer

………………………… euro
…………………………………….

Naam en voorletters ……………………………………………………………………….
Adres

………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………..….. .
Datum

……………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………..….

(graag inleveren bij Peter Schieven, Laakweg 10 te Almen)

Walking football in Almen
OVERA en SV Almen met ondersteuning van de Stichting Zorg en Welzijn starten
met loop voetbal in Almen. Dit is een sportbeoefening afkomstig uit Engeland.
Het is bedoeld voor 55 plussers, zowel mannen als vrouwen. Beweging voor ouderen is heel
belangrijk en op deze manier kunnen mensen er veel plezier aan beleven.
Er zijn een 16 tal spelregels gemaakt om het spel prettig te laten verlopen, waarvan de
belangrijkste zijn dat je niet mag rennen, er geen slidings zijn toegestaan, geen ruw spel
geoorloofd is en dat er geen keeper op doel staat!
We gaan zorgen voor professionele leiding die voor een degelijke begeleiding zal zorgdragen!
Uiteraard horen hier ook oefeningen bij om de spieren te prikkelen.
De opzet is om in het na-en voorjaar op het veld van de SV Almen te gaan spelen en s’winters
in de zaal van Overa. Dus vanaf begin september tm half oktober en vanaf half maart tot eind
mei
buiten en vanaf de 2de helft van oktober tot half maart in de sporthal.
De activiteit zal een maal per week plaatsvinden en ruim een uur duren.
Uiteraard is er voor en na het spel ruimte voor een kopje koffie of thee, de gezelligheid moet
voorop staan. Welke dag van de week en op welk tijdstip gaan we in overleg met de
deelnemers bepalen.

Opgave voor 1 augustus is mogelijk bij:
Gerrit Nijkamp
Jan Tuitert

Tel . 0575 431615 of per mail
Tel. 0617579744 of per mail

nijkampvoorink@hetnet.nl
jwtuitert@hetnet.nl

Ovéra Almen afdeling volleybal zoekt nieuwe volleyballeden.
Ovéra afdeling volleybal is dringend op zoek naar nieuwe volleyballeden. Om
het huidige aantal teams (3) te kunnen handhaven zijn we op zoek naar enkele nieuwe leden,
vooral bij de dames is het aantal speelsters minimaal om met 3 teams te kunnen blijven
spelen. Dus als je zin hebt in volleybal dan liefst zo spoedig mogelijk melden. De training
begint weer in september we moeten binnenkort de planning maken.
Vanaf september wordt er weer volop getraind en gespeeld.
Volleybal is een leuke en spannende sport en zeer goed voor de conditie. Gedurende het
seizoen is er iedere maandagavond training om 20.15 uur in de sporthal . Spelen in een
gemengd team is altijd erg gezellig. Bij de wedstrijden die meestal op
woensdagavond zijn, staan er minstens 3 dames in het
veld.(informatie Jan Brinkman 0575-432252 of Dick Loman 0575431895).
Als je vroeger gevolleybald hebt en je wilt af en toe wel trainen en
invallen in een team, daar zijn ook mogelijkheden voor.

Nieuws van koor Vocaal
Hoogtepunt van het afgelopen half jaar was de jaarlijkse uitvoering van het koor op 17 maart
jl. Het motto van deze uitvoering was “Tussen Hemel en Aarde” en dus werden er hemelse
liederen gezongen zoals het Ave Maria van Rachmaninov, maar vooral ook liederen die
betrekking hadden op de natuur zoals Songs of Nature van Dvořák en For the Beauty of the
Earth van John Rutter. Naast de liederen gezongen door het hele koor, waren er een aantal
bijdragen van individuele koorleden en als klein koor, terwijl ook de pianiste van het koor,
Adrienne Althof, een nocturne van Chopin speelde. Het geheel werd afgesloten door een
samenzang met alle aanwezigen en als uitsmijter de overbekende song van Abba, “Thank you
for the Music”. We kijken met tevredenheid terug op deze uitvoering waar we toch enige
maanden naartoe gewerkt hadden.
Op de begrafenis van Jan Brummelman, het koorlid dat het langst bij het koor was (we
vierden zijn 60-jarige deelname in 2016) zong het koor tijdens de dienst in de kerk.
Om de wensen ten aanzien van de koor wat beter op een rijtje te krijgen heeft het bestuur een
enquête samengesteld om te inventariseren wat voor soort muziek de koorleden het liefst
zingen en wat suggesties voor het komende repertoire zijn. De uitkomsten van de enquête
zullen dienen om de toekomstige programma’s vorm te geven.
In het bijzonder ook het programma van het jubileumjaar aangezien het koor in januari 2020
100 jaar bestaat en dat zullen we uitgebreid vieren. Voorbereidingen hiervoor zijn al in volle
gang en er is een speciale commissie samengesteld om te brainstormen over het wat en hoe
van dit jubileumjaar.
Op 27 april, Koningsdag, was Vocaal met drie grote tafels aanwezig op de markt en nu staan
er in vele tuinen in het dorp planten die bij ons gekocht zijn. Het was hartverwarmend om te
horen dat veel mensen met de aanschaf van hun plantjes wachten tot de markt omdat ze weten
dat ze Vocaal met de aankoop van hun planten kunnen steunen
Dat is nodig omdat we af en toe ook zangworkshops hebben onder leiding van externe
zangpedagogen en die moeten natuurlijk betaald worden. Zo zullen we op 12 mei een
zangworkshop krijgen van Suzanna Veerman. Afgezien van het feit dat zo’n workshop leuk
is, heeft het ook nog een positief effect op onze zangkunst. Dat zullen we U allen laten horen!
En wie denkt, goh, dat zingen wil ik ook wel eens proberen. Iedereen is van harte welkom en
kan vrijblijvend een aantal repetities bijwonen – deze zijn elke dinsdagavond van 19.45 tot
21.45 in “Ons Huis”.
Madeleen Wegelin

afdeling gymnastiek/dans
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Avondvierdaagse 2018

Onder ideale weersomstandigheden hebben 160 deelnemers de 10e Almense
avondwandelvierdaagse gelopen. Onder deze 160 lopers waren zelfs 8 wandelaars, die voor
de 10e keer meeliepen; zij hebben dus geen enkele vierdaagse overgeslagen. Klasse!!
Floris had 4 mooie wandelingen gemaakt; het was hem toch weer gelukt om paden te vinden,
die nog niet eerder belopen waren. Wendy en Herman zorgden ervoor dat iedereen, elke
avond, weer zijn juiste stempelkaart kreeg.
Op de eerste 3 avonden was de start en finish bij de Julianaschool; de 4e avond moesten alle
lopers zich, na de wandeling, voor 19.30 uur melden bij de kantine van sv Almen, om zich
klaar te maken voor de intocht in het dorp.
Onder muzikale klanken van de muziekvereniging Juliana, werden de lopers ingehaald via de
Rosé Allee, naar het eindpunt bij de Julianaschool. Daar werden de lopers en de organisatoren
toegesproken door Freddy, de voorzitter van OVÉRA.
Alle konden daarna hun vierdaagse-medaille ophalen.

Koningsdag 2018
Op vrijdag 27 april hebben we veel Almenaren mogen verwelkomen in de stand van OVÉRA
afdeling gymnastiek/dans. Veel leden hadden leuke artikelen ingeleverd, die we als prijs
konden weggeven bij de spelletjes. Hiervoor onze hartelijke dank.
Uiteindelijk konden we € 120 storten in de clubkas; een leuk bedrag!
Graag willen we alle Almenaren bedanken voor het meedoen aan onze spelletjes.

Dansen voor de jeugd
Een aantal jaren geleden hadden we, onder leiding van Birgit Tichelman, een leuke meisjes en
jongens dansgroep. Omdat Birgit bij een dansschool in Zutphen meer lesuren kon krijgen,
moest zij bij ons stoppen.
Maar er is weer hoop!
Onze Zumba docente, Douwina ter Veer, kan ook danslessen verzorgen voor de jeugd. Zij
wil, na de zomervakantie een dansgroepje opstarten, mits er voldoende (ongeveer 7) animo is.
Dit zal dan plaatsvinden op maandagavond, van 18.00 – 19.00 uur in sportzaal Almeloe.
Als je dit leuk vindt, geef dit dan zo snel mogelijk door (gnijkamp@overa.nl); we kunnen dan
gaan plannen.

Zomervakantie
Dit jaar is de zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus. In de week van 27 augustus
beginnen de sportlessen weer.
Niet alle sportlessen stoppen in de zomer. In overleg met de trainer kunnen de lessen eerder
stoppen of zelfs in de vakantie doorgaan. Sommigen kunnen er niet genoeg van krijgen!!
We wensen iedereen een fijne zomer; met of zonder sport!

Niet vergeten ! !
Gymnastiek/dans is GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG!
Voor de afdeling gymnastiek/dans, Gerrit Nijkamp.

Vereniging Zorg en Welzijn Almen
De Inloopochtend.
Op de inloopochtend zijn er de afgelopen
maanden mooie en interessante korte
presentaties geweest van Almenaren. En na deze presentaties zijn er leuke
gesprekken gevoerd tussen bezoekers van de inloopochtend en de presentator.
Om elkaar op verschillende gebieden nieuwe informatie te geven. Bijvoorbeeld
Felo Hettich is nog verder bijgepraat over de geschiedenis van de Bijvank. Mooi
dat je elkaar nieuwe dingen kunt vertellen. Deze ontmoetingen zijn heel
waardevol.
De warme maaltijd aan het eind van de maand valt erg in de smaak (op twee
gebieden). De maaltijden worden als zeer smaakvol ervaren want er zijn altijd
complimenten voor de mensen die het bereid hebben. Tevens is het met elkaar
eten zo gezellig dat mensen ook alleen voor de maaltijd komen. Als u dit ook
gezellig lijkt, maar het er komen is moeilijk, kunt u altijd opgehaald worden.
Daar zorgen we voor. U kunt bellen met de zorgcoördinator Anneke Maandag;
telefoonnummer 06-2338 6020 en zij zal dan regelen dat er iemand komt.
In de maanden juli en augustus zullen we 2x per maand de inloopochtend
houden, de 2e woensdag van de maand repair en de laatste woensdag van de
maand een programma en eten.
Hart van de Achterhoek.
De Rabobank stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor het Hart van de
Achterhoek. Via de ADI hebt u een overzicht gekregen welke verenigingen en
stichtingen uit Almen daaraan mee doen.
De stem van leden zijn alleen digitaal uit te brengen. Omdat dat voor sommige
mensen wat minder makkelijk is, zullen we op de inloopochtenden van 30 mei
en 6 juni de leden van de Rabobank daarbij kunnen helpen.
Het is jammer voor Almenaren om uw stem verloren te laten gaan. Dus hebt u
hulp nodig, kom dan even binnen lopen voor ondersteuning.
Jaarvergadering.
Op 17 april hebben we onze eerste jaarvergadering gehouden.
Ongeveer 40 mensen waren deze avond aanwezig. Naast bestaande leden
konden we ook weer nieuwe leden verwelkomen, heel fijn.
Op deze avond hebben bestuursaangelegenheden verder vorm gekregen en
bestaat het bestuur van de vereniging nu uit de volgende personen;
Anja Harkink
afgevaardigde van de VAB (initiatiefnemer tot de
VZWA)
Anja Wunderink vice-voorzitter
Stefan Semmekrot deskundig op gebied van organisatie/sponsoring etc.
Ingrid Enzerink
secretaris

Jan Truin
Ali Brinkman

penningmeester
voorzitter.

Voor het inhoudelijke gedeelte rondom zorgcoördinatie hadden we een gast
uitgenodigd die daar vanuit eigen praktijkervaring veel over kon vertellen.
Helaas melde ze op de ochtend van de jaarvergadering dat ze niet kon komen in
verband met ziekte. Heel jammer, maar snel naar een nieuwe invulling van dit
gedeelte gezocht.
De avond is zeer zinvol geweest omdat we in kleiner groepen met elkaar hebben
gesproken over de toekomst van Almen in het kader van zorg en welzijn.
Belangrijke punten die meegegeven zijn aan het bestuur;
- Functie zorgcoördinator moet ook na de subsidieperiode blijven bestaan.
- De generatie onder de 75+ gaan bevragen over hun toekomstbeeld rond
zorg en welzijn.
- Toekomstplan maken met daarin aandacht voor preventie,
vrijwilligerscoördinatie en scholing.
Met dit laatste zijn we nu bezig en als we dit plan klaar hebben zullen we de
leden daarover informeren. In de volgende Almenak zullen we er meer over
vertellen.
We wensen u een fijne zomer toe en tot ziens op de inloopochtend.
Ali Brinkman.

Voorzitter vereniging zorg en welzijn Almen

Je lichaam laten spreken
Omdat ik zelf zo geniet van alle mogelijkheden in Almen,
vind ik het leuk om nog een kleur aan het pallet toe te
voegen:
Één keer per maand op vrijdagochtend bied ik een uur aan waarin je kunt
genieten van je lijf en je lijf van jou.
Hoe, vraag je je misschien af?
Ik bereid oefeningen voor die helpen om meer contact te voelen met je lichaam.
Dat zullen iedere keer andere oefeningen zijn. Wat er gevoeld wordt is een
avontuur met vele mogelijkheden.
Waar is het goed voor?
Eigenlijk zou ik die vraag open willen laten. We doen namelijk al zo veel met
ons lichaam vanuit ideeën over wat goed, gezond of mooi is. Een uur lang
draaien we de rollen om en laten we het lichaam aan het woord. Dat alleen al
voelt intiem, persoonlijk en relevant.
Je kunt je vrijelijk opgeven per keer. Wel graag minimaal 24 uur van te voren.
Data: Vrijdag 22 juni, 28 september, 19 oktober,, 23 november, 21 december
Kosten: € 10,Anna Maria Roos, Binnenweg 38, Almen annamariaroos@hetnet.nl

DAMMEN ONS GENOEGEN 2017 – 2018
Op zaterdag 28 april jl. was het weer zover: het Gelders
kampioenschap sneldammen persoonlijk in Ons Huis te Almen. Het
was voor de 10e maal dat we dit toernooi mochten organiseren in
samenwerking met de GDB. In 1999 werd dit toernooi voor het
eerst aan ons toegekend en speelden 110 deelnemers hieraan mee.
In 2002 hadden we de meeste deelnemers: 130 personen. Helaas
was de deelname deze keer aanzienlijk minder:44 volwassenen en slechts 14 jeugdspelers.
Van onze eigen leden die alle in de C/D klasse speelden wist Gerrit Roeterdink een 3e prijs te
behalen met 22 punten uit 15 wedstrijden. Jan Hoenink eindigde op de 6e plaats met 18
punten; Ikzelf eindigde op een 11e plek met 12 punten en Gerrit Maalderink sprokkelde 4
punten binnen en eindigde als 15e in de eindstand.
In de regionale competitie Oost behaalde Jan Hoenink van onze vereniging individueel de
hoogste score met 10 punten en eindigde hiermee op een 5e plek. Eén punt meer dan Gerrit
Roeterdink die de 6e plek wist te veroveren met 9 punten. Helaas zullen we het 2e team
komend seizoen uit de regionale competitie moeten halen vanwege de afname in het aantal
damleden.
Met nog een enkele partij te spelen wordt het seizoen 2017 – 2018 eind mei afgesloten. Gerrit
Roeterdink is dit jaar de clubkampioen. Jan Koerselman (clubkampioen 2016-2017) zou
nog eenzelfde aantal punten kunnen halen als Gerrit doch Jan verloor de onderlinge
tweestrijd. Hoewel er nog een kleine verschuiving kan plaats vinden is de eindstand als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gerrit Roeterdink
Jan Koerselman
Jan Hoenink
Jan Haijtink
Pieter Staal
Bert Kruissink
Harry Bruins
Berend Jan Schoneveld
Gerrit Maalderink
Joost Dijksman

Laren
Lochem
Vorden
Gorssel
Eefde
Deventer
Almen
Almen
Gorssel
Almen

18 wedstr.
15 wedstr.
18 wedstr.
17 wedstr.
18 wedstr.
16 wedstr.
16 wedstr.
13 wedstr.
17 wedstr.
14 wedstr.

12-6-0
11-2-2
7-7-4
7-6-4
7-5-6
6-6-4
6-4-6
1-5-7
1-3-13
0-2-12

30 punten
24 punten
21 punten
20 punten
19 punten
18 punten
16 punten
7 punten
5 punten
2 punten

Van Ton Sijbrands heb ik (vrij vertaald ) geleerd dat je net zo moet dammen als Ajax
behoort te voetballen: dwingend en creatief en het liefst mooi winnen. Namens alle
dammers wens ik u allen een gezonde en vrolijke vakantie 2018 toe.
Pieter Staal

nieuws atelier V
Dit jaar hebben we weer een eindexpositie in ´ t Hart in Eefde.
Het belooft een prachtige expositie te worden met een grote diversiteit aan
werken. Alle werken van de cursisten worden geëxposeerd
De expositie van de volwassenen is te bezichtigen van 20 mei t/m 7 juni 2018.
De expositie van de jeugd is te bezichtigen van 17 juni t/m 12 juli 2018
Dit jaar organiseer ik drie dagen workshops waar je je per dagdeel voor in kunt schrijven. De
workshops zijn op maandag 21 mei, woensdag 23 mei, vrijdag 25 mei.
‘s morgens van 9.30 uur – 12.30 uur en/of ‘s middags 13.00 uur – 16.00 uur.
Er komen diverse onderwerpen aan bod. Zie hieronder het programma. Je kunt per dagdeel
inschrijven. Je hebt geen schilderservaring nodig. Het kan ook een leuke manier zijn om kennis te
maken met Atelier V. Iedereen is welkom.
maandag 21 mei abstraheren n.a.v. een vorm. We gaan onderzoeken hoe je een vorm kunt
abstraheren. Dit kan naar aanleiding van een meegebracht voorwerp zijn ( tak uit de tuin, of iets wat
jou dierbaar is, beeldje, vaasje). Je leert spelen met lijnen en vlakken.
woensdag 23 mei portret. Naar aanleiding van een foto maakt u kennis met de beginselen van het
portret tekenen- schilderen. Voor gevorderden is het een mooie kans om een portret uit te werken.
vrijdag 25 mei landschap. Aan de hand van een foto gaan we een landschap onderzoeken. Deze
studie kan de aanleiding zijn voor een abstracte compositie.
zaterdag 26 mei. Voor jeugd van 7 tot 18 jaar organiseer ik op zaterdagmorgen een workshop van
9.30 – 12.30 uur.
We gaan schilderen op doek. Ieder krijgt een doekje waar we in een ochtend een schilderij op gaan
maken. Ook leuk om je vriend of vriendin mee te nemen. deze workshop is inclusief
schildermateriaal. Tel. 0575-572120 mail, Jacquelinevanmunster@chello.nl
www.jacquelinevanmunster.nl
tot ziens Jacqueline

Muziekfoto’s van Geert
Muziek en fotografie zijn voor
Geert onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wanneer Geert naar
een concert gaat, gaat de
camera mee. En als hij in zijn studio aan het werk is, dan is dit nooit zonder dat er muziek op staat.
Bijna wekelijks wordt er een concert bezocht. Van kleine podia zoals het Burgerweeshuis in
Deventer tot festivals als Huntenpop in Ulft. Geert wordt wakker met muziek, zijn camera neem hij
gelukkig niet mee naar bed!
De tentoonstelling start op 9 juli en loopt door tot eind september. Voorlopig hebben we geen vaste
openingstijden, maar als de blauwe deur open staat en de vlag uithangt bent u van harte welkom,
een afspraak maken mag natuurlijk ook altijd. Dit kan via info@geertdegroot.nl of bel met 0575433111
Geert de Groot & Pien Pon

Volksdansgroep Almen-Harfsen
Nog even en we vieren ons 40 jarig bestaan. Wij dansen op internationale muziek van Balkan tot
Amerika. Ook een Engelse wals en Tango staan op ons programma, helemaal aangepast voor 55+
dansers, zowel voor dames als voor heren. Danservaring is niet nodig, wel het plezier om te
bewegen op mooie muziek.
U bent van harte welkom om vrij blijvend 3 x mee te komen dansen. Neem een bekende mee dat is
nog gezellig ook. We dansen elke maandagmorgen van 10 -11.15 uur.
Dorpshuis "Ons Huis" Dorpsstraat 37 7218 AC Almen voor informatie kunt u bellen met Margreet
Broer 0575 431421

ZIN IN ALMEN

Terugblik en Vooruitzien
Met een intensief en soms diepgaand gesprek met burgermeester Sebastiaan van ’t Erve sloten we
op 15 april het eerste seizoen van ‘Zin in Almen’ af. Zes bijeenkomsten op de zondagmiddagen in
de Almense kerk hebben gebracht wat ons als werkgroep voor ogen stond: nieuwe vormen van
bezinning en inspiratie. Mede dank zij de soms grote opkomst en belangstelling van toehoorders
voelen we ons gesterkt ook het komende seizoen vergelijkbare bijeenkomsten te organiseren.
Drie thema’s stonden het afgelopen jaar centraal in de cyclus. Betrokkenheid bij het geven van zorg
en aandacht aan mens en dier. Daarnaast natuur en cultuur als inspiratiebron. En, ten derde,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek als leidraad voor het optreden in de samenleving.
Alle drie de thema’s zijn, dunkt ons, het afgelopen jaar aan de orde geweest. De ene wat meer
uitgewerkt en overtuigender dan de andere. Maar alle bijeenkomsten met evenveel inzet en plezier;
niet alleen van de gasten die optraden, maar ook van de werkgroepleden in de voorbereidende fase.
Een nieuw seizoen
Ook het komende seizoen wil de werkgroep trouw blijven aan het uitgangspunt dat de
bijeenkomsten meer moeten zijn dan het aanbieden van een interessante lezing, een mooi concert of
aangename verpozing. Niet voor niets heeft het initiatief de naam ‘Zin in Almen’ gekregen. We
willen een plaats bieden aan mensen van dichtbij en veraf, waar ze inspiratie kunnen opdoen,
bezieling kunnen beleven en waar ze kunnen nadenken over maatschappelijke onderwerpen. En we
willen dat bewust blijven doen in de Almense kerk, omdat het kerkgebouw met zijn toren door de
eeuwen heen een haast universeel baken is voor de dorpsgemeenschap.
Continuïteit
De contouren voor het komende seizoen zijn zichtbaar, maar de precieze invulling van de vijf à zes
bijeenkomsten staan nog in de stijgers. In de komende Almenakken meer daarover. We blijven
nadenken over de formule: misschien wat meer aansluiten bij landelijke thema’s of wat meer
interactie met de toehoorders. Maar continuïteit en regelmaat staat voor de werkgroep voorop.
Houdt dus vanaf oktober de derde zondag in de maand in de gaten. Zo willen we draagvlak en
herkenning creëren, en bouwen aan een gemeenschap.
Zie ook de website: www.zininalmen.nl
Hans Schlaghecke

Het Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
Beste dorpsgenoten
Er zijn weleens mensen die voor het eerst in Het Kamertheater komen en dan vol verbazing de
zaal in kijken. “O, een echt theater!”. Ergens verwachten ze toch dat ik hier met een veredelde
hobby bezig ben. Nu kan ik me dat enerzijds wel voorstellen, omdat er meerdere mensen
toneelspelen als hobby hebben. Aan de andere kant verwacht je van een bakker ook niet dat hij
een beetje aan het ‘hobbyen’ is. Geloof het of niet, maar ik heb 8 jaar geleerd voor het vak van
theatermaker. Vier jaar acteren en regisseren op de toneelschool in Maastricht en 4 jaar aan de
Universiteit van Amsterdam; schrijven, dramaturgie, pr, organisatie en alles wat er nog meer bij
komt kijken.
Het is inderdaad ongebruikelijk om dan zo’n klein theatertje op te zetten. Toch is dit mijn grote
droom. Een klein theater waarbij het publiek zich echt betrokken voelt bij de voorstelling. Waar
je kan acteren zoals in een film.
Dat zo’n concept in Amsterdam zou lukken was tamelijk voor de hand liggend, maar “in the
middle of nowhere”? Na ruim twee jaar kan ik met een gerust hart verder gaan. De
proefperiode is voorbij met 86 gespeelde voorstellingen, waarvan 95% met een goed bezette
zaal. Heerlijk om met dit resultaat het theaterseizoen af te sluiten!
Ben je nieuwsgierig, maar denk je dat het niets voor jou is omdat je er niets vanaf weet? Je
hoeft je geen zorgen te maken want ik maak dit theater ook voor jou, vanuit mijn hart en die
taal verstaat iedereen.
Bezoek aan De Wildenborch
Tijdens de eerste reeks voorstellingen is de bet-bet-achterkleindochter van A.C.W. Staring naar
de voorstelling geweest. Zij was bijzonder enthousiast en zei na de voorstelling: “Ik heb
vanmiddag mijn bet-bet-overgrootvader ontmoet.” Een groter compliment konden wij ons niet
wensen.
Zij was samen met haar man zo aardig om ons uit te nodigen op kasteel De Wildenborch. Een
week geleden waren wij er te gast en hebben genoten van het gastvrije en warme kasteel. Veel
details herinneren terug aan 200 jaar geleden toen A.C.W. er woonde. Het was buitengewoon
inspirerend voor ons en onze voorstelling!
Extra voorstellingen: ‘De laatste kus’
Wilde je er graag naartoe, maar kon je niet? Dit is je kans!
De voorstelling is gebaseerd op het gedicht Herdenking van de Achterhoekse dichter A.C.W.
Staring, dat in de Staringkoepel hangt. ‘De laatste kus’ gaat over een liefdesgeschiedenis die
zich uitstrekt over twee eeuwen: deels in de tijd van Staring rond 1820, en deels in onze tijd. In
een magisch-realistische sfeer en in de intimiteit die Het Kamertheater met zich meebrengt,
komt dit prachtige gedicht op een onverwachte manier tot leven.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei om 20:15 uur en zondag 27 mei om 15 uur
Entree: €16,- p.p. (incl. drankje)
Info. tickets en reserveren: www.kamertheater.nl; of 0575-760030
Hartelijke groet en tot ziens, Manja en TheatermakersAchterhoek

ZANGWEEKEND 'Ontdek je eigen Stem' o.l.v. Janneke Moes
met als basis Werbeck oefeningen
Iedereen heeft een eigen zangstem die onthuld kan worden, zodat deze vrij en gezond in de
ruimte kan klinken.
In juli geeft Janneke weer een zangworkshop in Almen.
Gedurende deze workshop zullen we intensief werken met zangoefeningen van "Die Schule
der Stimmenthüllung".
Deze zangmethode is ontwikkeld door de Zweedse Valborg Werbeck-Svärdström (18791972).
De oefeningen bieden in al hun eenvoud sleutels tot het bevrijden en verdiepen van de stem.
En de mogelijkheid om met zowel de zangstem als met jezelf als mens aan de slag te gaan.
Op een lichte en speelse manier leidt Janneke de deelnemers naar een klankkwaliteit die het
innerlijk beleven van mensen diep raakt, voedt en verrijkt.
Eerdere zangervaring is niet vereist. Het plezier om met de zangstem te werken is genoeg!
Je bent van harte welkom!
Data:
Zaterdag 7 juli en zondag 8 juli: 10:00 - 15:00 (lunch van 12:30 tot 13:30)
Locatie: Ons Huis, Dorpsstraat 37 in Almen
Kosten: 95 euro (inclusief koffie, thee en lunch)
Informatie en aanmelden bij Christine Derksen: doulapraktijkagathe@concepts.nl

Notities van een Torenhaan.
Ooit sprak ik eens een mij oude bekende, die ik lang niet gezien had.
Ik kende hem als iemand die zijn werk met zeer veel enthousiasme en plezier deed.
Hij zag er nu afgetobd en verslagen uit en vertelde mij dat hij met ziekteverlof was.
“Ach ja, voegde hij me toe. Mijn oudere collega’s wilden nog wel eens beweren dat vroeger
alles beter was. Ik dacht dan altijd: Onzin, heb je weer zo’n zeurpiet. Maar weet je Haan – en
hij tikte me op de schouder – langzamerhand kom ik tot de ontdekking dat ze volkomen gelijk
hadden!”
Ik heb hem begripvol toegeknikt. Daarna namen we afscheid.
Toen ik op Koningsdag naast de aubade neerstreek moest ik weer aan hem denken.
Vroeger stonden we met de ochtenddauw nog op de ogen om 8 uur voor het schoolgebouw
met alle kinderen en het ganse dorp om de vaderlandse liederen op onversneden wijze te
zingen. Een hoogwaardigheidsbekleder (mooi woord van 24 letters!) met minimaal de functie
van wethouder nam namens de koningin de aubade af.
En nu….. met alle respect en waardering voor de voorzitter van de Oranjevereniging die de
aubade afnam, dat is slechts een laagwaardigheidsbekleder.
Maar goed, daar kun je nog overheen stappen. Veel erger nog was de respectloze wijze
waarop de bekende lofzang op onze zeeheld Piet Hein besmeurd werd.
De ware V.O.C-mentaliteit, als Piet Hein niet voor de West-Indische compagnie had gevaren,
werd hier te grabbel gegooid.
Al onze oude waarden worden een voor een door het putje gespoeld.
Onze trotse natie verandert in snel tempo in een “Mag nie-meer maatschappij”.

Volgens de voorzitter van de Oranjevereniging gingen we voor de laatste maal de oplating der
ballonnen meemaken.
Volgend jaar mag het niet meer.
Hoe fier en moedig vlogen onze Almense ballonnen bijna altijd weer Duitsland in. Er waren
er zelfs die voor “Die Wende” het ijzeren gordijn wisten te passeren!
Het is voorbij beste mensen, het mag nie-meer!
Paasvuur; hoe mooi lekten ook deze keer weer de vlammen door ons snoeihout.
Maar pas op…. het fijnstof ligt al op de loer.
Nog een paar jaar en dan zal ook het paasvuur samen met onze houtkachel verboden worden.
Mag nie-meer!
Zwarte Piet mag nie-meer. Moorkop mag-nie meer. Negerzoen mag-nie meer.
(Slavernijverleden) Arnhemse meisjes mag-nie meer. (Niet gender neutraal).Boerenjongens
mag ook nie-meer.( Eveneens niet gender neutraal).
Klokluiden ’s nachts mag straks ook nie-meer. Van zeer welingelichte bronnen vernam ik dat
een nieuwe bewoner bij de gemeente had gevraagd of de torenklok ’s nachts uitgezet zou
kunnen worden. Het verhinderde het slapen. Je houdt het toch niet voor mogelijk?
Kallemooi mag nie-meer.
Kallemooi zult u vragen. Wat is dat dan weer?
Kallemooi is een soort Almens feest maar dan met Pinksteren en dan
op Schiermonnikoog.
Het is een oeroude traditie waarbij een jonge kerel ergens een haan
moet stelen die dan vervolgens midden in de nacht door sterke kerels
opgehesen drie dagen in een mand voorzien van voedsel en water
boven op een twintig meter hoge mast wordt gezet. De rest van het
eiland brengt die dagen grotendeels door in de Horeca.
Er is drie dagen feest, kinderspelletjes en aan het eind wordt de haan
weer in optocht naar de rechtmatige eigenaar teruggebracht.
Niets aan de hand dus, maar………. De nieuwe burgemeester van
Schier van Groen Linkse signatuur heeft gewoontegetrouw
toestemming gegeven en nu zijn de rapen gaar. De
dierenwelzijnsgroep Animalstoday zal dit probleem aan gaan pakken
en is bezig met een petitie om dit wereldprobleem op te lossen.
Ondanks lawaai, zon, kou, wind of regen, wordt de haan ernstig
beperkt in zijn bewegingsvrijheid en niet in staat gesteld om enige vorm van natuurlijk
gedrag te vertonen. Dit is een overtreding van het Besluit houders van dieren.” We weten dus
wel weer hoe het gesteld is met dierenrechten bij GroenLinks: belabberd. (Aldus
Dierenvandaag).
Zelf heb ik even gebeld met de haan in de mand.
“Weet je”, zei hij: “Ik heb genoeg te eten en te drinken hier in mijn mand. Bovendien moet ik
eerlijk zeggen dat ik, nu ik een dagje ouder word, ik het ook best rustig vind om drie dagen
geen kippen om me heen te hebben. Met jou heb ik veel meer te doen. Altijd boven op die
toren, zonder mand, zonder eten of drinken en geen kip te bekennen!”
Tsja…., als je het zo bekijkt!
--00--

Aktiviteitenkalender

Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde
Inloop senioren Ons Huis: iedere 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
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de
Superrr/spreekuur iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van
Ons Huis.
Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.
Voorstellingen: Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169
2018
Mei
25,26,27 pupillenkamp SV Almen
30 Ons Filmhuis: ‘Tango Libre’.

Vakantierooster 2017 - 2018
21 mei: 2e Pinksterdag
16 juli - 24 augustus: Zomervakantie

Herfstvakantie 22 okt t/m 26 okt
Juni
2 Jeugdtoernooi SV Almen
Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan
3 theetuin concert Juliana 11.30 uur Hfd Boer
Voorjaarsvakantie 25 febr t/m 1
6 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
mrt
9 Sixday SV Almen
Goede vrijdag/pasen 19 apr t/m
9 oud papier wordt gehaald
22 apr
14 Kleintje Almens feest 12.00 – 16.30 uur
meivakantie 29 apr t/m 10 mei
15,16,17 Almens feest
hemelvaart 30 en 31 mei
28 officiële opening museum Staal
29 opening museum voor het dorp 11.00 tot 17.00 uur. pinksteren 10 jun
29 Ons Filmhuis: kinderfilm 14.30 u
zomervakantie 22 jul t/m 30 aug
Opening museum Staal
Juli
4 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
14 oud papier wordt gehaald in de dorpskom, Scheggertdijk en Ehzerallee.
Augustus
11 oud papier wordt gehaald in de dorpskom, Scheggertdijk en Ehzerallee
September
22 Snuffelmarkt
November
24 intocht Sinterklaas
December: 8 kerstmarkt (ondernemersvereniging)

