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In de vorige Almenak gaf ik u een kijkje achter de schermen. Toen ging het vooral over de
inbinders. Maar er is ook een groep van maar liefst 25 bezorgers die ervoor zorgen dat deze
Almenak zomaar bij u in de bus valt. Zelfs met kerst komen ze nog niet aan de deur voor een fooi
(dat denk ik tenminste). Daarom deze keer op de voorpagina de namen van zowel van het
inbindteam als van de bezorgers.
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.
Ik wens u veel leesplezier met deze Almenak,
Namens de redactie,
Wilrike
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Snuffelmarkt 22 september 2018
Zaterdag 22 september a.s. in Dorpshuis “Ons huis” aan de Dorpstraat in Almen.
Van: 9.30 tot 13.00 uur
Deze snuffelmarkt wordt georganiseerd door het instrumentenfonds van muziekvereniging
JULIANA.
Ook dit jaar hopen wij, dat u weer schone, hele en verkoopbare spullen voor ons heeft. De
opbrengst hiervan wordt gebruikt om nieuwe instrumenten aan te schaffen voor reparatie van
de huidige instrumenten.

Wij accepteren:
Schilderijen, glaswerk, speelgoed, kleding, boeken en nog veel meer, mits het schone, goede
en bruikbare spullen zijn, maar GEEN computers of computeronderdelen, losse kussens
van stoelen of banken en grote meubels.
De overgebleven boeken gaan naar de Gorsselse molen.
Inbrengen kan alleen op: Donderdag 20 september van 19.00-21.00 uur!
Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Floris Ruiterkamp, tel.nr. 0610105485
Albert Hukker, tel.nr. 0683776026
Lindsey Schonewille, Instrumentenfonds Juliana

Vrijwilliger gezocht bij Kindercentrum.nl in Almen!!
Vind je het leuk om met jonge kinderen te werken?
Ben je zorgzaam, liefdevol en positief ingesteld?
Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!
Ontdek, speel en beleef. Bij Kindercentrum.nl maken de medewerkers werk van dit
centrale thema! Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat is terug te zien in
een goede balans tussen rust en activiteit, structuur en flexibiliteit.
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger ondersteun je het werk van de Pedagogisch medewerker maar vervang je het niet. Wij
zijn per direct op zoek naar een vrolijke, warme en energieke vrijwilliger die het leuk vindt om met
jonge kinderen om te gaan. Iemand die graag leuke activiteiten op het kinderdagverblijf doet zoals
knutselen, buiten spelen, voorlezen, meespelen in de huishoek en iemand die het leuk vindt om deel
uit te maken van een hecht en gezellig team.
Voor nu zoeken wij iemand die op de maandag van 08:15 tot 14:00 als vrijwilliger wordt ingezet op de
kinderdagverblijf locatie in Almen. Daarnaast is het fijn als je op meerdere dagen beschikbaar bent.
Wat kan Kindercentrum.nl jou bieden?
Tussen de middag gezellig eten met een groep kinderen en nog wat verdienen ook! Je krijgt conform
ons vrijwilligersbeleid een netto vergoeding van €4,50 per uur.
Meer informatie en solliciteren
Lijkt dit jou leuk, stuur dan zo snel mogelijk een korte motivatie naar m.koenders@kindercentrum.nl.
De gesprekken vinden plaats in overleg.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Hopelijk heeft u een fijne zomer gehad en genoten van het prachtige
weer! Wij zijn inmiddels weer gestart met onze activiteiten en brengen
u weer graag op de hoogte van een aantal zaken waarbij we als VAB
betrokken zijn.
Dorpsplan 2018-2022 Contouren voor de toekomst
Al eerder informeerden wij u over de voortgang van ons dorpsplan. Vanaf februari dit jaar
zijn werkgroepen op het gebied van wonen, mobiliteit en voorzieningen bezig met de
uitwerking van de ideeën en wensen uit ons dorpsplan. Iedere werkgroep bestaat uit inwoners
van Almen en één of twee VAB-bestuursleden en komt met passende activiteiten voor de
realisatie van die wensen en ideeën uit ons dorpsplan. Tevens kan een werkgroep voorstellen
voor nieuwe plannen en bijhorende activiteiten doen. De frequentie waarmee een werkgroep
bij elkaar komt varieert, evenals de manier waarop zij invulling geeft aan haar activiteiten. In
die zin zijn het eigenlijk zelfsturende teams, die onder eindverantwoordelijkheid van het VAB
bestuur opereren. De taken en verantwoordelijkheden van de werkgroepen zijn vastgelegd in
ons huishoudelijk regelement.
De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:
1. Wonen: Emiel Wegelin, Piet Visser, Gerard de Ruiter, Willem Joosten, Marien van den
Boom, Jan Tuitert en John Hendriks
2. Mobiliteit: Pieter de Jong, Ronald Gorter, Jan van der Wielen, Harrie Pelgrim, Hein
Brinkman, Loet Otto, Peter Schieven en Herman Minkjan
3. Voorzieningen: Linda Berends, Gerrit Nijkamp, Freddy van de Straat, Hans Tichelman,
Sandra Grootenhuijs, Martina van Ginkel, Henny Tragter, Liesbeth Klein Kranenbarg,
Floris van de Wetering, Henk Berends en Gertie Tuller
1. Voor wat betreft woningbouw zijn alle beschikbare kavels tot 2030 al uitgegeven. De
werkgroep wonen blijft mogelijkheden nagaan voor nieuwbouw om de leefbaarheid van
het dorp op peil te houden. Belangrijk hierbij is dat het dorpse karakter behouden moet
blijven. Onderzocht wordt of specifieke wensen die we als dorp hebben een plek kunnen
krijgen in de uitwerking van de woonvisie van de gemeente Lochem.
2. Openbaar vervoer en verkeersituaties vragen aandacht op het gebied van mobiliteit. De
werkgroep zet in op vermindering van vracht- en landbouwverkeer door de kern,
handhaving van de toegestane snelheid en verbetering van verkeersituaties die aansluiten
op de Dorpsstraat. Ook wordt er gekeken naar alternatieve vervoersvormen, waarbij
aangesloten wordt bij het gemeentelijk beleid. De proef met de E-TRIP die sinds maart dit
jaar loopt is hier een mooi voorbeeld van.
3. De werkgroep voorzieningen zet in op het behoud en versterken van meerdere
voorzieningen in een grote verscheidenheid. Zij gaat onder meer na op welke wijze nieuwe
activiteiten kunnen worden ingepast, zoals diverse voorzieningen voor de jeugd, open wifi
in het dorpscentrum en activiteiten rond het zwembad.
In de komende uitgaven van de Almenak zullen we wat dieper ingaan op de activiteiten van
de verschillende werkgroepen.
Circulus Berkel
Vorig jaar juli hebben we met Circulus Berkel (CB) een rondgang gemaakt door het dorp ten
behoeve van het groenonderhoud binnen en buiten de bebouwde kom. Aanleiding was het feit
dat er veel achterstallig onderhoud op dat gebied was. Inmiddels zijn we een jaar verder en
hebben we helaas moeten constateren dat er, ondanks afspraken die er toentertijd zijn
gemaakt, weinig vooruitgang is geboekt. Daarom heeft er voor de zomervakantie opnieuw een
overleg plaatsgevonden. Hierin is gesproken over het onderhoudsniveau van de buitenruimte,

de inzameling van afval en de kwaliteit van de dienstverlening en bereikbaarheid van CB.
Insteek voor dit gesprek was dat we als VAB graag meer zicht zouden hebben op het
onderhoudsplan voor grijs en groen in Almen, welke werkzaamheden wel of niet zijn
uitgevoerd, op welke wijze monitoring en communicatie rond acties plaatsvindt, hoe
continuïteit in de uitvoering wordt gewaarborgd en wat er met meldingen gebeurt.
Werkzaamheden CB
 groen- en bomenonderhoud & renovatie groen en bomen,
 bewonersparticipatie: beheer gebruikersovereenkomsten groen met bewoners,
 kleine reparaties aan straatwerk en trottoirs, inritbanden aanleggen, noodreparaties aan
asfaltwegen, beheer en onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken (bruggen en
duikers) incl. leuningen, hekwerken, etc. en het vegen van de straten en stoepen, ook n.a.v.
evenementen, calamiteiten, blad- en bloesemval (ook bladcampagne in het najaar) en
vuurwerk,
 duurzame onkruidbestrijding op de verhardingen,
 reparaties of vervanging van de huisaansluitingen riolering en de rioolaansluitingen van de
straatkolken, tevens het zuigen van de straatkolken,
 beheer en onderhoud van de zandwegen en de fietspaden,
 berm- en slotenbeheer langs de wegen in het buitengebied,
 onderhoud en vervanging verkeers- en straatnaamborden, plaatsen nieuwe borden en
huisnummering buitengebied,
 ledigen prullenbakken, verwijderen zwerfvuil en zwerfvuilacties,
 bestrijding van de eikenprocessierups,
 beheer en onderhoud van de begraafplaatsen,
 gladheidsbestrijding.
Onderhoudsniveau buitenruimte
De gemeente bepaalt het onderhoudsniveau van locaties in de openbare ruimte aan de hand
van beeld-kwaliteitsbestek, CB voert het onderhoud uit. Voorbeeld: voor gazons in
dorpskernen wordt kwaliteitsniveau B gehanteerd. In de stukken van CB staat hierover: het
gazon is niet te lang (≤ 70 mm) en goed gemaaid. Er liggen hier en daar maairesten (≤ 5%)
op en naast het gazon. Er is een duidelijk hoogteverschil met gras rondom obstakels
aanwezig. (≤ 2x graslengte). Er is pleksgewijs onkruid (hoogte ≤ 30 cm, bedekking
plantenvak ≤ 40%, bedekking door plantresten ≤ 25%). Hoe vaak er gemaaid wordt is dus niet
vastgelegd, dat gebeurt op zicht. Dat betekent in de praktijk dat CB vaak niet meer dan twee
keer per jaar het gazon maait. Dit komt niet overeen met de beelden en verwachtingen van
inwoners over het kwaliteitsniveau van onderhoud.
In het laatste kwartaal van dit jaar gaan Raad en College van Lochem opnieuw na welke eisen
aan het onderhoudsniveau gesteld moeten worden en welk budget hiervoor beschikbaar
gesteld moet worden. Basis hiervoor is het Project Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
dat momenteel binnen de gemeente loopt en waarbij dorpskernen verwachtingen over
kwaliteitsniveau en suggesties voor verbetering in konden brengen.
Inzameling van afval
De gemeente heeft als beleid om het restafval zo veel mogelijk te beperken. Iedere inwoner
krijgt daarvoor de keuze tussen containers aan huis (afval ophalen) of centrale inzameling
(afval wegbrengen naar milieuparken). Bestaande milieuparken worden uitgebreid voor de
centrale inzameling van nieuwe, afzonderlijke afvalcomponenten en er worden nieuwe
plekken gecreëerd. Er wordt geëxperimenteerd met vrijwillige ‘omgekeerde’ afvalinzameling
(inwoners voeren zelf hun afval af) en er is gestart met het inzamelen ‘op maat’ voor het
buitengebied. Dit laatste verloopt nog niet soepel. CB onderkent dat de communicatie
hierover nog niet vlekkeloos loopt als gevolg van een beleidsverandering en werkt aan
verbetering. Hierover een volgende keer meer.

Kwaliteit van de dienstverlening en bereikbaarheid van CB
Het feit dat CB zich mede richt op participatie van werknemers binnen het Sociaal Domein
(met een afstand tot de arbeidsmarkt), levert soms een spanningsveld op in de bedrijfsvoering.
Ook ontbreekt het aan de menskracht om tijdig meldingen en klachten op (een redelijke
termijn) te lossen. Daardoor ontstaan er problemen op het gebied van kwaliteit van de
dienstverlening en bereikbaarheid. Het duurt in sommige gevallen lang voor CB reageert op
meldingen en klachten van inwoners en er is onvoldoende communicatie of en zo ja, wanneer
werkzaamheden worden uitgevoerd. VAB vraagt om toelichting over de registratie en
monitoring van klachten.
Vragen of klachten?
Heeft u op het gebied van het beheer van wegen en grijs & groen in het dorp klachten of
vragen, meld u dan graag rechtstreeks bij CB. U kunt hen op verschillende manieren bereiken:
via de telefoon (0900 - 9552), e-mail (info@circulus-berkel.nl), het contactformulier op de
website (www.circulus-berkel.nl/contact/formulier/) of via WhatsApp (06 - 105 073 00).
Mocht uw melding of klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, neem dan s.v.p. contact
op met onze secretaris Anja Harkink via vab@almen-info.nl. Wij zorgen er dan voor dat dit
op de juiste plek terechtkomt en nemen het mee in ons maandelijks overleg.
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. 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 (vicevoorzitter),
Anja Harkink (secretaris), John
Hendriks (penningmeester), Henk
Berends, Niko Venneker, Liza
Westendorp, Peter Schieven, Jan
Tuitert, Sandra de Monchy, Wilco
Pelgrum en Gertie Tuller (voorzitter).
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

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
De lange, warme zomer ligt alweer even achter ons en de dagen
worden korter. Tijd dus om de speelgoed- en kledingkasten van uw
kinderen in te duiken en te kijken wat niet meer gebruikt of
gedragen wordt, maar nog wel een ronde meekan. Op zaterdag 6
oktober is er namelijk weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Van 10.30 uur tot 12.30 bent u welkom in dorpshuis Ons Huis.
Als u kleding of andere artikelen wilt inbrengen, kunt u in de week voorafgaand aan de beurs
op donderdag en vrijdag een stickervel afhalen. Meer informatie hierover volgt via de ADI en
de Facebook-pagina Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen.
Ingebracht mag worden: winterkleding, speelgoed, fietsjes, babymeubilair, fiets- en
autostoeltjes en dergelijke. Van de opbrengst van de artikelen gaat 50 procent naar de
inbrenger, de andere helft is voor Stichting Het Trapveldje. Het geld wordt gebruikt voor het
onderhoud van de speeltuin in Almen en voor de activiteiten die Het Trapveldje organiseert.
Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken.
Ook voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kunt u prima terecht!
Voor meer informatie kunt u bellen met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey
Schonewille, 0575-469176. En als u de pagina ‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’
liket op Facebook blijft u voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom deze
beurs.
Tot ziens op zaterdag 6 oktober!

Na deze prachtige zomer, waar de dames van Vrouwen van Nu Almen van de fietstochten en
prachtige tuinen hebben genoten, gaan we nu ook weer met de binnen activiteiten van start.
5 september beginnen we met een informatie avond van de fietsersbond en e-bike.
Op 3 oktober hebben we Annie en Martin Hietbrink te gast die een presentatie over orgaanen weefseldonatie geven namens de Nederlandse Transplantatie Stichting.
14 november hebben we weer een hele andere invulling van de avond, het Duo Weerkommen
wil ons dan vermaken met gevarieerde muziek.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Wilt u een keer kijken hoe het er aan toe gaat kom
dan eens een avond bijwonen. Aanvang 19.45 uur in “Ons Huis”.
Naast de afdelingsavonden zijn er nog vele andere activiteiten zoals een bezoek aan een
museum of schouwburg, wandelen, tuinclub, leeskring, handwerken en bij voldoende
deelname kunnen er verschillende cursussen georganiseerd worden.
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.

Na 9 jaar afscheid van Marjoske Kiers als secretaris
Afgelopen bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaris Marjoske
Kiers. Zij heeft de maximale termijn van 3 x 3 jaar helemaal vol gemaakt. Marjoske is
begonnen als bestuurslid die de ‘lief en leed’ pot beheerde. Hiermee ging ze onder meer
jaarlijks langs alle vrijwilligers om ze persoonlijk te bedanken voor hun inzet voor Ons Huis.
Dit is later gewijzigd in een jaarlijkse vrijwilligersavond. Na enige tijd heeft Marjoske de
secretaris functie overgenomen. Naast deze rol is toch vooral haar inzet tijdens de grote
verbouwing (bovenzaal, grote zaal en kelder) in 2014 een speciale vermelding waard. Veel
energie heeft zij gestoken in de subsidie aanvraag bij de provincie. Hiervoor is ze zelfs, samen
met Gerard de Ruiter, naar het provinciehuis in Arnhem gegaan om zeker te weten wat er
allemaal aangeleverd moest worden. Ook tijdens de verbouwing zelf heeft Marjoske een
actieve rol gespeeld bij de inrichting en de aanschaf van het interieur. Dit was voor het
bestuur, maar zeker ook voor Marjoske zelf, een project om met trots op terug te kijken. Heel
veel dank voor jouw enorme inzet al deze jaren!
Voorstellen nieuwe secretaris
Gelukkig kunnen wij aan u ook een nieuwe secretaris voorstellen, Evelien Kamminga.
Evelien is eind 2016 vanuit Leiden in Almen komen wonen na een werkzaam leven in de
ontwikkelingssamenwerking. Nadat haar huis was opgeknapt, kwam er ruimte voor een
cursus (de IVN Natuurgidsenopleiding) en vrijwilligerswerk. De vacature van secretaris
kwam voor haar op het goede moment. Het is voor Evelien een perfecte manier om het dorp
beter te leren kennen. Evelien van harte welkom!
Ons Huis toegankelijk en duurzaam
Wellicht heeft u het wel gezien. Ons Huis is sinds kort uitgerust met toegangsdeuren die
elektrisch openen. Hiermee is de toegankelijkheid vooral voor mensen met een handicap
sterk verbeterd. Dit is mogelijk gemaakt door het project van de Provincie Gelderland
‘Toegankelijkheid en Duurzaamheid’ dat Ons Huis samen met SAA heeft aangevraagd. De
Provincie Gelderland levert hiermee 50% financiering van de projectkosten. Naast de
automatische deuren, komt er een on-line videoverbinding. Hiermee kunnen mensen, die zelf
niet naar Ons Huis kunnen komen, thuis (op een veilige manier) een bijeenkomst of
voorstelling volgen. Daarnaast is er een nieuwe brandmeldingsinstallatie geplaatst. Alles is
nu bijna gereed en zal vóór 1 oktober voltooid zijn (de laatste werkzaamheden voor SAA zijn
de parkeerplaatsen in de Torenstraat en de isolerende buitenmuur bekleding van de sportzaal).
De totale subsidie betreft € 44.000,00 waarvan € 13.800 voor Ons Huis.
Verbinding sportzaal en Ons Huis
Het zal u opgevallen zijn dat Ons Huis en de sportzaal nu één gebouwencomplex zijn.
Hierdoor kunnen er makkelijker meer diverse en nieuwe activiteiten plaatsvinden. Zo was het
mede hierdoor mogelijk om te voldoen aan de wensen voor uitbreiding van de buitenschoolse
opvang in Almen. Dit alles is mogelijk gemaakt door een investeringsproject met financiële
steun van de gemeente Lochem. Daarmee is de jaarlijkse gemeentelijke exploitatie subsidie
voor Ons Huis met ingang van 2018 geschrapt. Dit betekent dat Ons Huis dan financieel op
eigen benen moet staan.
Bianca Semmekrot, namens bestuur van Ons Huis

Uitnodiging terugblikavond 11-steden-zwemtocht
Graag willen wij, Almense veteraan-waterpoloers de Berkelbaronnen, u deelgenoot maken
van onze belevenissen tijdens de 11-steden-zwemtocht van Maarten van der Weijden eind
augustus jl. Daarom nodigen wij een ieder hierbij van harte uit op vrijdag 21 september
vanaf 20.00 uur in De Nieuwe Aanleg. Hanneke Huurnink en Geert de Groot hebben ons dit
weekend gevolgd en het één en ander op resp. film en foto vastgelegd.
Zoals bekend deed Maarten van der Weijden een poging de gehele 11-stedentocht in drie dagen
en nachten te zwemmen. Hij haalde de 200 km niet, maar zwom in 55 uur wel 163 km en haalde
met deze prestatie het gigantische bedrag van 4,5 miljoen euro voor zijn Foundation op.
Hiermee kunnen 11 onderzoeken naar kanker worden gefinancierd.
In de 11 steden zouden 1400 gesponsorde zwemmers 2 km meezwemmen.
Ook de
Berkelbaronnen waren hiervoor al negen maanden lang wekelijks aan het trainen en konden met
hun acties en met geweldige grote en kleine donaties €33.000,- meenemen naar Friesland.
Groot was daarom de teleurstelling toen op de avond voor de tocht bekend werd gemaakt dat er
een ziekmakende bacterie in het water was aangetroffen en het meezwemmen niet doorging.
Waterpoloers laten zich niet zomaar aan de kant zetten, dus werd er dezelfde avond op de
camping in midden Friesland besloten dat we op eigen risico bij diverse steden achter Maarten
aan zouden zwemmen. En zo geschiedde.
Hierover willen we met ondersteuning van beeldmateriaal u graag iets vertellen.
Dus nogmaals van harte welkom op 21 september in De Nieuwe Aanleg. De koffie met cake staat
dan klaar.
Namens de Berkelbaronnen,
Dirk Kok.

Vereniging Zorg en Welzijn Almen
Van het bestuur.
Na de jaarvergadering van april hebben we als bestuur
de informatie over deze avond en de informatie van de oprichtingsvergadering bij
elkaar gelegd. We zijn nu druk bezig om vanuit deze gegevens een beleidsplan op te
stellen. Als deze klaar is zullen de leden hierover geïnformeerd worden en zal deze
informatie ook op de site van Almen-info komen te staan.
Open tafel.
Zoals misschien bekend is wordt er in de Linde 3x per week een gezamenlijke warme
maaltijd genuttigd onder de noemer “Open Tafel”. Misschien heeft u er ook over
gehoord dat de leverancier van deze maaltijden vrij plotseling is gestopt met de
leveringen van deze maaltijden. Dat was even schrikken!
Samen met de beheerder van de Linde en de vereniging zorg en welzijn is er in de
zorginstelling Trajectum een nieuwe leverancier gevonden. Drie keer per week
worden deze maaltijden geleverd op de Linde. De maaltijden kunnen in huiselijke
sfeer (opgediend in schalen) genuttigd worden en het menu is zo goed mogelijk
aangepast aan de wensen van de deelnemers. De vereniging zorg en welzijn zorgt voor
de financiële afhandeling en we proberen met z’n allen een goede kwaliteit maaltijd te
kunnen leveren. We zijn Trajectum zeer erkentelijk voor hun snelle reactie op onze
vraag en de wijze waarop ze de organisatie hiervan vorm hebben gegeven.
Dementievriendelijk gemeente.
Zoals u misschien heeft gelezen heeft de gemeente Lochem eind vorig jaar een
certificaat gekregen als Dementie vriendelijke gemeente.
De komende maanden gaan we onderzoeken wat dit betekent en wat we daarmee
eventueel kunnen.
Karin Nijkamp ( werkt bij SWL) komt in oktober op de inloopochtend aan ons
vertellen wat dit begrip in houdt. En we gaan onderzoeken, samen met verenigingen
en stichtingen, welke adviezen en ondersteuning er nodig is om de dementerende
medebewoner(s) in ons dorp zo lang mogelijk te laten mee functioneren in hun
sport/hobby of vrijwilligerswerk. Het is voor iedereen immers zinvol om zolang
mogelijk deel te blijven nemen aan de sociale gemeenschap?
Inloopochtend.
Het programma van de inloopochtend treft u aan in de Superrr, Ons Huis, bij de
huisarts en op De Linde. Tevens wordt deze op de ADI gemeld.
Toch blijft de groep die deze ochtenden bezoekt stabiel. Er vindt geen uitbreiding
plaats en dat vinden we jammer. Mensen die er komen vinden het heel gezellig en er
zijn veel leuke lezingen/activiteiten. Het is fijn als daar meer mensen van kunnen mee
genieten.
We gaan de presentaties die er zijn daarom ook uitgebreider aankondigen via de ADI.
En

Wilt u een keer kennis maken met de inloop en is het vervoer toch lastig, dan kunt u
contact op nemen met onze coördinator Anneke Maandag, tel. nr. 06 23 38 60 20
Namens het bestuur en de gastvrouwen/gastheren
Ali Brinkman
Voorzitter Vereniging Zorg en Welzijn Almen.

Museum STAAL is geopend!
Op dinsdag 28 augustus vond voorlopig de laatste openingshandeling plaats
bij museum STAAL. Zo’n 60 bouwers, makers en ontwerpers werden door
Pien welkom geheten én gekust in de parkeerkelder onder het gebouw. Na
bier en bitterballen konden ook zij het museum bekijken, dat op dat moment twee maanden open
was.
Op 28 juni werden Pien en haar team in
een volle
kerk toegesproken door Matthijs van
Nieuwkerk en de ridders van Gelre. Buiten
duwde
zij de laatste steen in de gevel en konden
de
genodigden met eigen ogen het resultaat,
na hard
werken door alle medewerkers van
STAAL,
bekijken. De volgende dag was het open
huis voor
Almen. Een feestje! Zo’n 400 Almenaren
kwamen
‘hun’ museum inwijden. Twee dagen later
werd
STAAL geopend voor het publiek.
Al binnen vier weken werd de 1000ste
bezoeker
welkom geheten en momenteel zijn we de
2000 al
gepasseerd.
We kijken terug op een goede eerste zomer en zijn nieuwsgierig naar wat gaat komen.
Op 1 november vindt er al een kleine wisselingen in de tentoonstelling plaats. Dan gaan we ook
van zes naar drie dagen in de week. Vrijdag t/m zondag 11.00-17.00 www.museumstaal.nl
Voorlopig verveelt Pien zich niet. De laatste hand wordt aan de B&B met zorg-appartementen
gelegd en de bouw van de starterswoningen loopt voorspoedig. Houd de ADI in de gaten voor de
kijkochtend voor geïnteresseerden.
team STAAL
Beste filmliefhebbers,
De vakantie is voorbij, we hebben kunnen genieten van een
prachtige zomer. Het ‘gewone’ leven start weer en dat is even
wennen. Ook wij gaan weer beginnen en hebben het
programma voor de komende maanden ingevuld. Zoals u ondertussen weet bent u elke laatste
woensdag van de maand van harte welkom in het dorpshuis waar wij een film vertonen. Dit filmjaar
willen we de wereld rond.
Noteer de volgende data vast in de agenda, want deze films staan de komende maanden op de rol:

26 September: Kedi, Een Turkse documentaire uit 2016. Sinds jaar en dag zwerven er meer dan
100.000 katten in de straten van Istanboel. Ze zijn een deel van de stad geworden en dragen bij tot de
magische sfeer ervan. De katten zijn van niemand en van iedereen, ze zijn wild noch tam. Toch
hebben ze vaak een speciale band met één of meerdere mensen en brengen ze genegenheid en
vreugde in hun leven. Tegelijk houden de katten van Istanboel 'hun' mensen een spiegel voor en doen
hen nadenken over de wereld en zichzelf op een manier dat niemand of niets anders dat kan.
Yvette Bakker van Stichting Kattendorp in Harfsen zal de film inleiden. Hier worden al sinds de
jaren zestig honderden zwerfkatten en onplaatsbare asielkatten opgevangen.
Vrijdag 12 Oktober: Filmmiddag voor de kinderen. ‘s Middags worden jullie om 14.15 uur van
school opgehaald door de filmcommissie. Zie te zijner tijd de nieuwsbrief van school.
31 Oktober: Shaun of The Dead. De filmcommissie en Museum Staal bieden u op Halloween
een avondvullend programma. U kunt film en spannende verhalen in Museum STAAL
combineren. Een combikaartje voor film en museum kost € 8, -.
U kunt uiteraard ook elk programmadeel apart bezoeken.
Vanaf 20.00 een avond griezelen met een Britse horror/komedie uit 2004. De film is een parodie op
de zombiefilms waarin de slome Shaun moet vechten voor het leven van zijn geliefde wanneer een
groep zombies Londen overneemt. Shaun heeft een dood punt bereikt in zijn leven: hij werkt bij een
elektronicazaak en hangt elke avond in dezelfde pub rond met zijn huisgenoot en jeugdvriend Ed, die
een nog grotere nietsnut is dan hij.
Zijn vriendin Liz is ontevreden over hun relatie en Shauns verstandhouding met zijn stiefvader Philip
is slecht. Als Liz de relatie verbreekt, bezat Shaun zich in de pub met Ed en doet de belofte om zijn
leven te beteren. De volgende dag blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan als het door een
geheimzinnige ziekte in Shauns veilige buitenwijk opeens krioelt van de zombies. Is Shaun in staat
zijn familie en vrienden uit de klauwen van zombies te houden?
Inleidend op de film hoort u een spannend verhaal van de Achterhoekse troubadour Gery Groot
Zwaaftink.) Na deze film (inloop in museum vanaf 22.00) houdt de bekende Achterhoekse
troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink u in Museum STAAL wakker met spannende
verhalen tijdens De Nacht van het Museum.
28 november: The Constant Gardener. Thriller en romantiek in een Oscar-winnende film naar een
verhaal van John Le Carré. Ralph Fiennes speelt Justin Quayle, een medewerker van de Britse
ambassade in Kenia. Zijn echtgenote Tessa (Rachel Weisz), is een idealistische
mensenrechtenactiviste. Zij gaat samen met een lokale arts, Arnold, regelmatig op werkbezoeken in
de krottenwijken van Nairobi en op het platteland. Samen komen zij erachter dat er medicijnen getest
worden die niet werken en dat er met de resultaten wordt geknoeid. Op een dag wordt Tessa
vermoord aangetroffen in haar auto - de officiële versie luidt dat haar vriend en collega Arnold de
schuldige zou zijn, maar Justin heeft zo zijn twijfels. Justin gaat op zoek naar de antwoorden op de
vele vragen die hij heeft, een zoektocht die hem de hele wereld over leidt. Daarmee komt hij in
aanraking met politieke en morele kwesties en bedrog en corruptie waarvan hij nooit kon vermoeden
dat het bestond.
Madeleen Wegelin woont in Almen en zal een korte inleiding geven over achtergronden van de film.
Zij werkte tot voor kort in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Daarnaast heeft zij
drie jaar in Kenia gewoond waar zij ook in de krottenwijken werkte.
Houd de volgend data vast vrij: Vrijdag 30 November (kinderfilm) en Vrijdag 21 December:
Kerstfilmavond
Komt dat horen en zien!
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30.
Kosten 5, Namens Ons Filmhuis, Harro Rijkhoek, Gerard Zoetenhorst,
Margreet Broer, Pien Pon en Gea Heijink.

Vacature is opgevuld
In de vorige Almenak lieten wij u weten dat wij opzoek waren naar een winkelmedewerker
die Jolynn gaat vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Bianca ter Haar uit Deventer komt ons team versterken, ze is eind juli bij ons begonnen en is
inmiddels ingewerkt. Per 1 september gaat Jolynn met verlof. Middels deze weg wensen wij
Bianca welkom in ons team en heel veel succes en Jolynn geniet van je verlof en straks van
jullie kleine.

Taalondersteuning
Een mooi voorbeeld hoe de samenwerking tussen Superrr Almen en de Almenaren verloopt is
de komst van onze vrijwilliger Joop. Wij hadden een half jaar geleden een oproep geplaatst in
de Almenak. We hebben daar veel reacties opgehad, o.a. van Joop, hij is sinds enkele
maanden bij ons om Ibrahim te ondersteunen met de Nederlandse taal. De samenwerking
tussen Joop en Ibrahim verloopt goed, wij merken dat Ibrahim veel heeft aan de tijd die hij
samen met Joop doorbrengt. Via deze weg willen wij Joop dan ook even extra in het zonnetje
zetten en bedanken voor zijn hulp!

Wijnproeverij
Op vrijdag 19 oktober houden wij, met hulp van Aard Diepeveen, onze jaarlijkse
wijnproeverij. Wij nodigen u dan ook uit bij ons in de winkel van 17.00 tot 19.30 uur. Tevens
hebben wij deze avond een koopavond tot 20.00 uur. Wij organiseren deze activiteit voor alle
Almenaren en waarderen zeker ook jullie aanwezigheid.

Sinterklaas artikelen in de winkel
Het is bijna niet geloven, maar de eerste pepernoten en speculaas liggen alweer in de winkel.
We krijgen hier veel reacties op, zowel positieve als negatieve. De reden dat ze al in de
winkel liggen is dat het tijdstip van uitleveren al vast staat. Dat houdt voor ons dan ook in dat
we de artikelen al moeten gaan verkopen. In de tussentijd kunnen we met z’n allen al genieten
van dat lekkers.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen versterken op de winkelvloer.
Onze werkzaamheden breiden zich steeds verder uit, ook buiten de winkel. Daarom kunnen
wij wel een extra paar handen gebruiken voor alle voorkomende kassawerkzaamheden. 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 Miranda.

Welkom en afscheid van meewerkers
Na bijna 4 jaar gaan we nu definitief afscheid nemen van Anita. Anita gaat eind september
beginnen met de MBO niveau 3 opleiding, administratief medewerkster. Aansluitend komt
hier de opleiding financieel medewerkster achteraan. Anita zal op zaterdag 8 september haar
laatste dag bij ons werken. Wij bedanken Anita voor haar inzet en wensen haar heel veel
succes in de toekomst.
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

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

We zijn weer begonnen!
Net als de scholen zijn ook wij weer begonnen met musiceren. De eerste repetities zijn achter de rug
en vol goede moed repeteren we verder voor ons eerstvolgende concert op zaterdag 17 november in
sportzaal Almeloe. Dit betreft een concert met als thema filmmuziek. Binnenkort zult u de posters
voor de aankondiging van dit concert weer overal zien hangen.
Zoals u van ons gewend bent is de toegang tot dit concert gratis. We willen echter wel een donatie
vragen om geld in te zamelen voor onderzoek tegen MS (mede omdat een van onze leden strijdt
tegen MS). Een aantal Almenaren heeft zich opgegeven voor de actie “Klimmen tegen MS” waarbij
ze in het 2e weekend van juni 2019 naar Frankrijk vertrekken om deze actie te ondersteunen. Ze gaan
dan fietsend (of lopend) de Mont Ventoux beklimmen. Over deze berg is een film gemaakt en tijdens
ons concert zullen we ook muziek uit deze film ten gehore brengen. Naast dit muziekstuk komen
natuurlijk nog muziekstukken van diverse andere bekende en minder bekende films aan u voorbij.
Komt allen en laat u verrassen.
Examens.
In mei hebben maar liefst 8 leerlingen muziekexamen praktijk gedaan. Voor hun A-diploma zijn
geslaagd: Marieke Berenpas (saxofoon), Sara Koning (klarinet), Koen Vruggink (trombone) en Tijn
Woestenberg (trompet). Voor het B-diploma zijn geslaagd: Harm Berenpas (trompet), Arjen van
Doleweerd (tuba), Jopie van Doleweerd (klarinet) en Jan de Groot (klarinet). Allen van harte
gefeliciteerd.
Activiteiten die zijn geweest:
- Optredens leerlingen: Eind mei hebben de blokfluitleerlingen en de samenspelgroep een
muzikaal bezoek gebracht op 'De Ehze' en 'De Linde'. Onder het genot van een heerlijk
zonnetje hebben de leerlingen hun beste beentje voor gezet om de bewoners en hun familie te
laten horen hoe goed ze al (samen)spelen. Het was wederom een zeer geslaagde happening
die werd afgesloten met het eten van pannenkoeken.
- Geslaagd Theetuinconcert: Met veel plezier hebben wij op 3 juni een concertje gegeven in
de theetuin van de Hoofdige Boer. Een verslag met foto van dit concert staat op onze website.
- Almens Feest: als vanouds heeft u ons kunnen horen op straat voor de optochten uit en
aansluitend de stoelendans.
- Opening museum Staal: Pien Pon was de hemel te rijk. Wat een prachtig museum en wat
een feestelijke opening. We zijn blij dat wij daar als muziekvereniging een steentje aan bij
mochten dragen door met een stoet van muzikanten, al spelend, een rondje door het museum
te lopen achter de “dansende” Pien aan. Een feest voor iedereen en wij wensen Pien heel veel
succes met haar mooie museum
- Berkelmarathon: Op zondag 26 augustus heeft een delegatie van Juliana in een berkelzomp
genoten van het mooie weer. O ja en ze hebben ook nog muziek gemaakt. Wat een feest.
Zowel de zwemmers als de mensen langs de kant van het water hebben kunnen genieten van
de klanken die de muzikanten voort brachten. Nog tijdens de vakantie hebben deze mensen al
gerepeteerd om voor deze gezellige muzikale ondersteuning te zorgen. Volgend jaar weer!
Activiteiten die gaan komen:.
- Snuffelmarkt op zaterdag 22 september: De jaarlijkse snuffelmarkt, die georganiseerd
wordt door de Commissie Instrumentenfonds, zal dit jaar op zaterdag 22 september
plaatsvinden. U kunt spullen voor de markt afgeven bij Ons Huis op de donderdagavond
voorafgaande aan de markt. De markt is op zaterdag geopend vanaf 9.30 uur.

-

-

Instrumenten-onderhoudsochtend: Op zaterdag 29 september gaan we onder leiding van de
docenten Henk Vruggink en Agnes Winter onze instrumenten onder handen nemen. Uiteraard
is het enorm belangrijk om je instrument goed te onderhouden omdat dit de levensduur ten
goede komt. Van hen krijgen we uitleg over hoe we dat het beste kunnen doen en zullen we
de instrumenten ook letterlijk in het vet leggen en oppoetsen.
Concert op 17 november: zie begin van dit artikel.

We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten.
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd

Ovéra Volleybal
Ovéra Almen afdeling volleybal is gestart met het nieuwe
volleybalseizoen op maandagavond 27 augustus.
Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de training!!!
Iedere maandagavond om 20.15 uur is de training in de sporthal. We
hebben al enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen, maar de
samenstelling van de teams kan nog uitbreiden.
De thuiswedstrijden zijn allemaal op woensdagavond dit seizoen. De
uitwedstrijden variëren van maandag t/m vrijdagavond, afhankelijk van de
tegenstander. Er zijn ongeveer 2 wedstrijden per 3 weken. Ovéra speelt
met 1 herenteam en 2 mix-teams in de recreantencompetitie.
Spelen in een gemengd team is erg gezellig. Wil je vrijblijvend een keer mee komen trainen dan
kan dit altijd op de maandagavond vanaf 20.15 in de sporthal (informatie Jan Brinkman 0575432252).
Willy Tuitert
VOLKSDANSGROEP “CHAVEROT” te ALMEN.
Zoekt u iets actiefs en gezelligs voor het winter seizoen dan is dit misschien iets voor u!!
Een enthousiaste groep dames danst met veel plezier dansen uit heel Europa en daar buiten.
Denk b.v. aan Esa Enay. Israël,Opinca,Roemenië.Siciliano,Duitsland of De Valse Zeeman uit
Nederland.
Elke dans heeft zijn verhaal en laat je meevoeren naar onbekende gebieden en landen met prachtige
muziek!!
Dit allemaal onder leiding van Joke Teunissen.
In SEPTEMBER zijn er voor u TWEE GRATIS LESSEN ! U bent van Harte WELKOM!!
Locatie:
Wanneer:
Seizoen:
Leiding:
Contactpersoon:

Zaal “Ons Huis”,Almen
Maandagavond van 19.30 u.tot 21.00 u.
september t/m december en januari t/m april.
Joke Teunissen tel: 0575-521170.
Ria Haytink tel: 0573-253634.

Nieuws van koor Vocaal
Het belangrijkste nieuws in de afgelopen periode is dat onze
dirigent Gerda Weigand heeft besloten om haar contract met het
koor niet te verlengen. Zij heeft ons koor gedurende 14 jaar met
grote toewijding en flexibiliteit geleid en heeft altijd een goede
sfeer weten te creëren met aandacht voor individuele koorleden
die daar behoefte aan hadden. We zullen haar dan ook zeer missen. Hoewel we haar keuze
respecteren, vinden we het wel heel jammer dat zij ons niet zal leiden door alle evenementen
die voor het 100-jarig bestaan gepland worden.
In de zomer is door een door het bestuur uit de koorleden samengestelde
benoemingscommissie gezocht naar een nieuwe dirigent en we zijn heel blij dat we dirigent
Jettie Ouwehand bereid hebben gevonden om de taken van Gerda over te nemen. In eerste
instantie voor een proefperiode van enkele maanden, zodat zowel dirigent als koor kunnen
bekijken of we goed bij elkaar passen.
De eerste koorrepetitie staat gepland voor 4 september en dat zal wel even tegen vallen omdat
we vanwege de zomervakantie sinds half juni niet meer gezongen hebben en de kelen wel
wat roestig zullen zijn. Maar onder leiding van de nieuwe dirigent zal dit vast met veel
energie aangepakt worden.
Madeleen Wegelin

Jeugdraad Almen
De Jeugdraad Almen is het overkoepelende orgaan voor de Jongens & Meisjesclub, de
Tussenclub, de Soos en het Paasvuur Almen. Als de raad - bestaande uit drie bestuursleden haar werk goed doet, hoort u doorgaans niets van ons bestaan; wij begeleiden de organisaties
en leiding van de clubs in stilte en op de achtergrond. Maar nu laten we even van ons horen
en wel met het volgende nieuws:

Aftreden Geert Wunderink
We hebben in juni, tijdens de jaarafsluiting van de clubs en de Soos, afscheid genomen van
voorzitter Geert Wunderink. Geert heeft zich de afgelopen acht jaar (!) ingezet voor de
Jeugdraad en was als ‘oudere jongere’ zeer betrokken bij het wel en wee van de leiding en de
activiteiten. Gewapend met een dikke map notulen zat hij onze maandelijkse vergadering met
veel humor en punctualiteit voor. We zullen hem missen!
Zijn plaats wordt ingenomen door Liza Westendorp; voor velen van u waarschijnlijk een
bekende naam. Liza woont sinds november (weer) in Almen en is naast lid van de VAB nu
dus ook voorzitter van de Jeugdraad. Rainier Ilbrink en Peter Schieven (resp. secretaris en
penningmeester) zijn de andere bestuursleden. Heeft u een vraag over het jeugdwerk in
Almen en wilt u de Jeugdraad bereiken, dan hebben we graag met u contact via ons emailadres jeugdraadalmen@gmail.com.

Op 12 oktober gaan de leden en leiding langs de Almense deuren voor de jaarlijkse
kalenderverkoop. U ondersteunt met het aanschaffen van kalenders, ansichtkaarten of
vleespakketten het werk dat de Jeugdraad doet. Meer informatie over de kalenderverkoop
volgt; de datum kan vast in uw agenda gezet worden!

Wat doet de Jeugdraad eigenlijk?
Dankzij de activiteiten die de verschillende clubs van de Jeugdraad organiseren, blijven
Almense jongeren vanaf hun 12e jaar - ondanks hun gang naar verschillende middelbare
scholen - toch met elkaar en Almen in contact. Er vinden maandelijkse clubavonden plaats
(voor jongeren tussen 12 en 16 jaar) en de Soos organiseert gezellige feestavonden voor alle
Almenaren. En natuurlijk wordt een clubjaar nog traditiegetrouw afgesloten met een
clubkamp. Hieronder verslagen van de leiding en bestuursleden van de clubs en de Soos.

Clubkamp J&M Club
Dit jaar verbleven wij tijdens het kamp met de leden van de jongens & meisjes club in
Buurse. We waren te gast bij groepsaccommodatie De Burinkshof. Een perfecte locatie met
een mooi sportveld voor ons en een mooi groot bos voor allerlei gave bosspellen! We hadden
een mooie grote groep met 22 enthousiaste kids.
Naast de vertrouwde kamp spellen was er ook een hoop ruimte voor “keten” in de vrije tijd
en vaak ook tot diep in de nacht. Het was weer een meer dan geslaagd kamp, voor ons als
leiding ook weer een groot plezier om met deze gezellige groep een week op kamp te gaan!
Leiding J&M Club (Julia Ruiterkamp, Jasper Brokken, Yoran Diepeveen, Rick Wentink,
Hanne Ziggers, Bert Lenderink en Sander Tabak)

Clubkamp Tussenclub
Deze zomer hebben we met de Tussenclub weer het jaarlijkse clubkamp gehad. We
vertrokken het eerste weekend van de vakantie en dat resulteerde in een onvergetelijke eerste
week. De locatie, het weer en de leiding waren geweldig. Iedere dag zorgde die combinatie
voor een leuke activiteit waardoor het een onvergetelijk clubkamp was.
Leiding Tussenclub (Maarten Brummelman, Jorn Tragter, Stefan Heijink, Mart Ziggers, Kim
Geers, Anouk Rothman)

Soos ’t Keldertje
Soos ‘t Keldertje organiseert 4 tot 5 evenementen per jaar. Hieronder vallen de playbackshow
in januari en de kinderplaybackshow in maart. Daarnaast organiseren wij ook feestjes in de
kelder van Ons Huis voor de jongeren uit Almen en hebben we de afgelopen 2 jaar een
pubquiz gehouden. Op Facebook en via de ADI houden wij jullie op de hoogte van onze
plannen! Kijk op: www.facebook.com/soostkeldertje
Hanneke Huurnink, voorzitter Soos ‘t Keldertje

Nieuws van de Julianaschool

Schooljaar 2018-2019!
Het is even geleden dat we in de Almenak stonden,
maar graag publiceren we weer een stukje vanuit onze school. Net voor de zomervakantie
verliet een grote groep 8 onze school. We wensen hen een mooie toekomst op de
verschillende vervolgscholen waar zij naartoe zijn gegaan. We kijken terug op een geslaagde
periode met hen, die werd afgesloten met een musical van hoogstaand niveau! Gelukkig zijn
het afgelopen schooljaar ongeveer net zoveel kinderen ingestroomd als het aantal dat de
school verliet. Op de Julianaschool zitten nu kinderen uit diverse plaatsen uit de omgeving.
Mensen kiezen vaak bewust voor onze school en onze visie op onderwijs en hebben de
reisafstand hiervoor over. Hier zijn we natuurlijk blij mee. Daarbij zien we ook dat er vanuit
de nieuwe gezinnen steeds meer binding met het dorp ontstaat. De levendigheid neemt
hiermee toe. We zijn dit jaar weer gestart met 4 combinatiegroepen en een aantal nieuwe
personeelsleden. Alle kinderen mochten de eerste schooldag een plantje meenemen om te
verzorgen (zie foto). We gaan er weer voor om samen een verschil te maken!
Kernconcept Binding
Tot de Herfstvakantie werken we aan het Kernconcept Binding. Kinderen leren waar zij
vandaan komen, wat hun verbinding is met deze omgeving en met de cultuur. Daarnaast leren
zij over wat daarbij past en hoe dit ontstaan is. Vanuit deze gedachte hebben 3 kinderen een
mooi bouwwerk gemaakt, waarbij stevige verbindingen zichtbaar zijn (zie foto). Onze school
is weer zoveel mogelijk passend ingericht voor het onderwerp in verschillende decors.
Vriendelijke groeten, ook namens ons team,
Taco Houkema
Directeur Julianaschool

www.julianaschoolalmen.nl/ Facebook: "Julianaschool Almen"/ Twitter: "OnderwijsAlmen"

VOLKSDNSGROEP“CHVEROT”teLMEN.
Zoekt u iets actiefs en gezelligs voor het winter seizoen dan is dit misschien iets voor u!!
Een enthousiaste groep dames danst met veel plezier dansen uit heel Europa en daar buiten.
Denk b.v. aan Esa Enay. Israël,Opinca,Roemenië.Siciliano,Duitsland of De Valse Zeeman uit
Nederland.
Elke dans heeft zijn verhaal en laat je meevoeren naar onbekende gebieden en landen met
prachtige muziek!!
Dit allemaal onder leiding van Joke Teunissen.
In SEPTEMBER zijn er voor u TWEE GRATIS LESSEN ! U bent van Harte WELKOM!!
Locatie:
Wanneer:
Seizoen:
Leiding:
Contactpersoon:

Zaal“OnsHuis”,lmen
Maandagavond van 19.30 u.tot 21.00 u.
september t/m december en januari t/m april.
Joke Teunissen tel: 0575-521170.
Ria Haytink tel: 0573-253634.

Dorpsgenoten
Wat een prachtig Almens feest was het dit jaar, door veel vrijwilligers weer prima
georganiseerd.
Nog even achterom kijken.
Zaterdagmorgen 16 juni, om half 10 begon het vogelschieten, altijd weer een mooi iets om te
doen. Samen met Gerard de Weerd er naar toe. “Geef je mij ook op?” riep Stien nog na.
Natuurlijk, dat doe ik al jaren. Kan zij nog even bijkomen van de vorige avond of nog wat
werk thuis doen. Voordat je aan de beurt bent, duurt wel even.
Dan de tactiek. Wanneer geef je je op? Bij één van de eersten, midden in bij nummer 60, of
achter de jongens van de brandweer? Ach het maakt niet uit, de vogel moet er toch een keer
af. Ik ben benieuwd wie het dit jaar worden zal.
Gerard geeft zich eerst op dan ik. “Ik moet Stien ook opgeven” zeg ik tegen Bart. “O, wie
moet er eerst?” “ Eerst Stien, die kan de vogel los schieten, knal ik hem er wel af!” Het
schieten begint. De stukken vliegen eraf, dan weer een tijdje splinters of alleen in de
kogelvanger. Maar de vogel houdt aardig stand. Ronde 5 alweer, Sanne Wentink schiet de
vogel bijna half door. “OEI”, klinkt het in de menigte: “bijna”. Dan zijn wij aan de beurt
Gerard legt aan, maar laat een mooie kans aan zich voorbij gaan. Dan Stien en ,zo als gezegd,
ze schiet hem goed los! Dan mag ik. Stien staat er nog vlakbij. Hannie Kolkman zegt: “ dit is
je kans Wim”. Ik leg aan, het wordt doodstil achter mij, pak mij momentje, kijk nog één maal
achterom en roep daar gaat ie! KNAL en daar ging de vogel echt!
Vanaf dat moment ga je echt een treetje hoger( in je beleving natuurlijk). Iedereen blij,
felicitaties, vrolijke gezichten. Zelfs mensen uit Lochem kwamen mij feliciteren. “U komt
naar Almen om het vogelschieten te bekijken?” “Ja”, zegt de man. “Ik ben de

kernwethouder.” “O ,sorry, ik had u niet zo gauw herkend.” (de eerst fout van de koning)
“Geeft niets. Ik ben nog maar pas aangesteld. Eric-Jan de Haan, aangenaam kennis te maken
in dit mooie dorp!”
De huldiging is ook mooi. Ik mag de mantel, ambtsketen en beker in ontvangst nemen van de
voorzitter. Buurman Erik ten Have, die mijn voorganger is, kijkt trots en geeft nog wat
handige tips!
Aan de brunchtafel worden we heerlijk bediend, je hoeft niet in een lange rij te staan. Daar
komt je positie en voorkeursbehandeling meteen tot zijn recht. ‘s Middags de zeskamp, waar
ik een rol als koots(geen schrijf fout) heb bij team de Goeisten. Ik kan mij niet goed
concentreren op mijn taak als koots, wat ook in de uitslag naar voren kwam. Sorry team,
volgend jaar beter.
‘s Avonds de optocht en stoelendans, waarvoor ik ook nog voor de jury was gevraagd, samen
met Peter van Wilgen(ook een Berkelbaron). Normaal ben je met 3 juryleden, waar is
nummer 3? Dat is de schutterskoning, wordt er medegedeeld. Nou daar komen wij wel uit.
Als Berkelbaronnen hebben we dit jaar een grotere uitdaging.(hierover meer elders in deze
Almenak). Ja en dan mag je nog een speech houden. Veel tijd om er over na te denken is er
niet. Het schutterskoningschap slokt behoorlijk wat tijd van je op. Overal moet je je even laten
zien en iedereen wil een praatje met de koning. Dat is ook erg leuk.
Heb wel het één en ander gezegd, vooral met een grap. En dat ik een (schutters)koning van de
gewone mensen ben en blijf. Moet ook de “koning” gewoon werken, is het dat ik dan wel
dagelijks in een “Gouden Koets” mag doen. Dat ik op maandag morgen ben uit gezwaaid
door de buurt en Oranjevereniging was ontzettend leuk. Zelfs vrijdagavond weer ontvangen
door wat buren en wederom de oranje vereniging met zelfs het Wilhelmus dat door de
voorzitter via een megafoon werd afgespeeld.
Je kunt van allerlei wensen hebben, maar het moet ook reëel blijven. Wat ik dan misschien
wel wil zeggen, dit dorp is en blijft een prachtig dorp, woon er al 56 jaar. Maar we moeten het
samen doen, door vele vrijwilligers met allerlei activiteiten, van sport, muziekvereniging,
zwembad, ijsbaan, kerk, Ons Huis, jeugdclubs, soos, speelveld en Oranjevereniging, alles
maar dan ook alles wordt door vrijwilligers gedaan. En daardoor blijft Almen een prachtig
leefbaar dorp. Verdraagzaam zijn naar elkaar, dan houden we het nog jaren gezellig in dit
dorp.
Op zondagavond hebben we met z’n zessen, Hans en Hester, Jasper en Gerrit, Stien en ik een
ballonvaart gemaakt. Wat een beleving, over Laren, Exel, Goor om tenslotte bij Enter te
landen, 1,5 uur in de lucht. Wat een ervaring. Benoemd tot Baron van Almen tot Enter, toe
maar die titel kan er ook nog wel bij. Berkelbaron, schutterskoning van Almen en Luchtbaron
van Almen tot Enter. Al met al een prachtig feest. Ik zal mijn best doen om het dorp dit jaar
goed te regeren.
Ook al ben ik niet vaak thuis heb er al het vertrouwen in dat U er met z’n allen geen rotzooitje
van maakt, en mijn vrouw Stien houdt zeker een oogje in het zeil tijdens mijn afwezigheid.
Met een vriendelijk groet,
Zijne koninklijke hoogheid Jan Willem Huurnink

ATC op weg naar een nieuw seizoen
Activiteiten – aanstaande Wintermix
Door het jaar heen worden door de Almense Tennis Club meerdere
clubactiviteiten georganiseerd zoals Dorpentoss, Wintermix, Mannendag en
Lady's day, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen en gezelligheid voorop staat.
Vanaf deze herfst zal de Wintermix weer worden georganiseerd. Het doel blijft om gezellig
tennissend de winter door te komen. Spelers van elk niveau zijn welkom en kunnen meedoen.
Alle wedstrijden vinden plaats in Almen. Een wintermix-team is bij voorkeur gemengd en
bestaat uit een dame en een heer. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich inschrijven, als team
of individueel. Als je je individueel inschrijft, zullen we uitkijken naar een mogelijke partner
voor je. Kijk naar onze website. Binnenkort volgen nadere mededelingen over tijden en
organisatie. De Wintermix warm aanbevolen!
Tennislessen en trainingen
Tennistrainer Frank Jansen verzorgt weer op maandag en woensdag de tennislessen en
thematrainingen op de banen van ATC zoals tennislessen voor beginners, thematraining en
verbeteren van verschillende technieken. Er wordt gelukkig ook tennisles aan de jeugd tot 12
jaar gegeven! Voor meer in formatie zie onze website over tennisles en trainingen.
Sponsoren
Wij zijn erg blij met de financiële en materiële ondersteuning van al onze sponsoren.
Wilt u weten wie dat zijn, kijk dan op onze website. Sponsoren en adverteerders hopen
hiermee natuurlijk ook dat de leden van ATC gebruik maken van hun goederen en/of
diensten. Wij bevelen deze sponsoren en adverteerders ook van harte bij u aan. Voor meer
informatie kun je gebruik maken van de links die op de website achter de adverteerders en
sponsoren zijn aangegeven.
Nieuw adres van onze website
Sinds enige tijd heeft de Almense Tennis Club, kortweg ATC een nieuw website-adres. Te
weten: http://www.atc-almen.nl. Alles wat u wilt weten over ATC kunt u op de website
vinden. Voor aan- en afmelden, inschrijven voor tennislessen, huren van banen en alle overige
informatie ga je voortaan naar: www.atc-almen.nl, de nieuwe naam van de website. Daar vind
je ook de oude vertrouwde pagina's. Voor informatie over ATC kan worden gemaild naar
info@atc-almen.nl.
Ga tennissen en meld u aan
ATC Almen heeft een fraai tennispark met uitzicht op de Berkel. Er kan, op een enkele
uitzondering na zoals bij sneeuw en opdooi, het hele jaar door getennist worden.
Op zoek naar een gezellige tennisvereniging? Kijk op onze pagina Lidmaatschap wat we te
bieden hebben. Voor geïnteresseerden is er ook een introductieregeling. ATC is een kleine
gezellige tennisvereniging met momenteel 125 leden. We zijn trots op onze banen en ons
clubhuis, uniek gelegen langs de Berkel. Wilt u lid worden van ATC of meer informatie over
onze activiteiten, ga dan naar onze website - www.atc-almen.nl - of neem per mail contact
met ons op: info@atc-almen.nl. U bent van harte welkom!
Guus Oosterhoff (voorzitter)
Marien van den Boom (Secretaris)

nieuws atelier V
Beste mensen,
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. De lessen voor de volwassenen en de jeugd gaan
weer beginnen. Misschien wil je lessen komen volgen of wil je de draad weer oppakken of
wil je je nog eens extra verdiepen in je hobby van het schilderen.
Bij deze alle informatie voor het seizoen 2018 – 2019
We starten in de laatste week van september 2018.
Er is ook een mogelijkheid om de lessen om de week te volgen. Je volgt dan 13 lessen.
Er is altijd een mogelijkheid om je gemiste les op een ander tijdstip/ dagdeel in te halen.
We werken alleen met in water oplosbare verven zoals acryl, aquarel, gouache. Tekenen kan
ook met pastelkrijt, conté, pen en of inkt. Of combinatie verf krijt, kortom gemende
technieken alles kan! De lessen zijn inclusief papier met uitzondering aquarelpapier. Doekjes
neem je zelf mee.
lesdagdelen volwassenen:
maandagmorgen 09.30 uur - 11.30 uur
maandagavond
19.30 uur - 21.30 uur
dinsdagmiddag 14.00 uur - 16.00 uur
dinsdagavond
19.30 uur - 21.30 uur
woensdagmorgen 09.30 uur - 11.30 uur
woensdagmiddag
14.00 uur - 16.00 uur
donderdagavond 09.30 uur - 21.30 uur
vrijdagmorgen
09.30 uur - 11.30 uur
lesdagdelen jeugd:
woensdagavond 09.30 uur - 21.30 uur
vrijdagmiddag 16.00 uur - 17.30 uur
vrijdagavond
19.00 uur - 20.30 uur
Tel. 0575-572120 mail, Jacquelinevanmunster@chello.nl www.jacquelinevanmunster.nl
Wie weet tot ziens Jacqueline

ZIN IN ALMEN
Een nieuw seizoen
Het afgelopen eerste seizoen van ‘Zin in Almen’ 2017-2018 smaakt naar meer.
Zes bijeenkomsten werden toen op zondagmiddagen in de Almense kerk belegd
om toehoorders meer te bieden dan enkel een mooie muziekbijeenkomst of een
interessante voordracht. Er waren middagen bij met een grote opkomst en
belangstelling. Dat sterkt ons in het besef dat er ook in Almen ruimte is voor
ontmoetingen waar – soms nieuwe – vormen van zingeving, bezieling en
inspiratie de boventoon voeren.
Met enthousiasme zet de werkgroep, uitgebreid met twee nieuwe, gemotiveerde
leden, zich in om in het komende seizoen opnieuw een aansprekend programma
te presenteren in de Almense kerk. We willen juist dit gebouw blijven
gebruiken, omdat het de plek is die door de eeuwen heen, op velerlei wijzen het
middelpunt vormt van het dorp. Het komend seizoen kent vijf bijeenkomsten op
de derde zondagmiddag van elke maand (uitgezonderd december), beginnend in
oktober. De april-bijeenkomst vervalt, omdat het dan Pasen is.

Trouw aan ons uitgangspunt
We blijven ons uitgangspunt trouw en willen een platform bieden waar mensen
inspiratie kunnen opdoen, bezieling kunnen beleven en waar ze kunnen
nadenken over maatschappelijke onderwerpen. Hoewel de inhoud nog in de
grondverf staat, voeren we ook dit jaar een gesprek met een dorpsgenoot, dit
keer over ‘goed en kwaad’ en ‘vriend en vijand’. En opnieuw laten we ons
inspireren door liederen van Franz Schubert. Zijn Schwanengesang is een laatste
boodschap aan de wereld van een groot liedcomponist. Dit jaar laten we ons ook
meenemen op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Dichtend Almen
We willen qua thema’s ook wat meer aansluiten bij landelijk aangezwengelde
maatschappelijke thema’s en cultuuruitingen. ‘De Nederlands-Vlaamse
‘Poëzieweek’ (31 januari-6 februari) vormt de inspiratiebron voor de
bijeenkomst ‘Poëzie in Almen’ op 17 februari. Gedichten geschreven door
mensen van alle leeftijden uit Almen, staan centraal bijdrage te leveren aan die
bijeenkomst (zie bijgaand kader).

Oproep Poëzie in Almen
Op 17 februari 2019 staat de bijeenkomst van Zin in Almen in het teken van
poëzie.
We nodigen iedereen uit, jong en oud, om voor te lezen uit eigen werk of dat
van hun naasten. Het geheel wordt omlijst met muziek.
Ben jij een dichter in de dop
Schrijf je al lang je zielenroerselen op
Rijm jij de spijker op zijn kop?
Versta je al je hele leven
de kunst van woorden weven
Om zo het onbenoembare weer te geven?
Toon je hart in jouw gedicht
En geef je woorden een gezicht
Plaats bij ons je pennenvruchten in het licht.
Je bent van harte welkom!
Stuur een mail naar Gerard Zoetenhorst
gerard1970@gmail.com
Je mag ook bellen: 0610651801

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Deze gymgroep start het seizoen 2018-2019 op 6
september 2018.
Dit kan voor U ook een nieuwe start zijn. Deze les
wordt op donderdagmiddag gegeven van 14.30 tot
15.15 uur in Ons Huis in Almen. In een gemoedelijke sfeer doen de
deelnemers onder leiding van een gediplomeerde docente
oefeningen, die de spieren weer wat soepeler maken. Dit alles met
soms gebruik van materialen en er wordt altijd muziek gebruikt,
welke het bewegen wat gemakkelijker maakt.
Kenmerkend is de gezelligheid en het sociale karakter van deze
groep. Na de les kunnen de mensen even napraten onder genot van
een kopje koffie of thee.
Informatie over deze groep is bij Gerda van Schooten, tel
0575/520418
De groep nodigt U uit een paar lessen gratis mee te doen.
Ook mensen van buiten Almen zijn van harte welkom.
Wij hopen U te mogen begroeten

Bloembollenactie Jeugd S.V. Almen
De herfst is in aantocht. Zoals ieder jaar houdt de jeugdafdeling
van S.V.Almen in het najaar een bloembollenactie.
Inwoners van Almen ontvangen in september een kleurenfolder
van de Firma Baltus Bloembollen met een bestelformulier in de
brievenbus.
Binnen twee weken daarna wordt dit formulier door een pupil weer opgehaald.
Mocht u geen folder ontvangen hebben, kunt u deze bij de Superrr halen.
U kunt het bestelformulier tot 30 september ook zelf inleveren bij de Superrr of Ter
Meulenstraat 10.
Van iedere bestelling gaat 40% naar de vereniging.
Vorig jaar was dat een bedrag van ruim 2000 euro!!
De bloembollen worden in principe eind oktober bij u afgeleverd.
Als u vragen hebt, kunt u bellen naar één van de onderstaande telefoonnummers.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Hester Vruggink (06-21923365) en Christine Derksen (06-53954520).

Het Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
Hallo Almenaren!
Wonen en werken in Almen
Toen wij hier 8 jaar geleden kwamen wonen dacht ik dat de schoonheid van de
omgeving nooit ‘normaal’ zou gaan voelen. Toch moet ik bekennen dat ik me hier zo
thuis ben gaan voelen dat het landschap volkomen vertrouwd is geworden. Goed dat
hier regelmatig mensen ‘van ver’ het theater komen bezoeken en dan compleet onder
de indruk zijn van het Achterhoekse landschap en ons erf. Ik ben ongelooflijk
dankbaar hier te kunnen wonen en onze grote droom hier te verwezenlijken. Zo was
“De Staring Route” een samenwerking met museum STAAL en De Hoofdige Boer
afgelopen zomer een nieuw en zeer geslaagd project. Ik hoop in de toekomst nog
meer van die leuke projecten met andere ondernemers in Almen neer te zetten.
De Witte Raaf
In het 3 jaarlijks terugkerende programma "De Vrouw en de Haan", vertel en speel ik
samen met mijn neef pianist-componist Ilan Bedner (24 jr.) een verhaal, uitgekozen
door een boeiende gast. Wij brengen het verhaal op geheel eigen wijze in een
theatervoorstelling, waarin vertelling en muziek elkaar aanvullen, afwisselen en
versterken.
Elke avond van de Vrouw en de Haan
is uniek en verrassend; humor en
tragiek, luchtigheid en diepgang
wisselen elkaar af. Beeldend
kunstenaar Willemien van Gurp uit
Deventer is deze avond onze gast.
Onder het publiek wordt aan het eind
van de avond een kunstwerk van
Willemien verloot.
Zaterdag 22 september om 20:15 uur
Entree: €16,- p.p.
Reserveren is noodzakelijk
Artist in Residance
Eind september is acteur-kleinkunstenaar Bert Wagenaar van Kreveld onze gast.
Hij zal gedurende 2 weken in Het Kamertheater werken aan zijn ‘Onemanshow’.
U kunt van het resultaat in Het Kamertheater komen genieten op:
Zaterdag 20 oktober om 20:15 uur
Entree: €16,- p.p. Reserveren is noodzakelijk.
Kindertheater
In de herfstvakantie zijn er weer twee interactieve en leuke familievoorstellingen:
Sprookjes Anna speelt Repelsteeltje (5+) op zondag 21 oktober om 14:30 uur.
Clowntje Polka speelt met de Herfst (2 +) op woensdag 24 oktober om 10 uur.
Entree: €7 (kind) en €8 (volwassene) Reserveren is noodzakelijk.
Graag tot ziens en hartelijke groet, Manja en Rob

afdeling gymnastiek/dans
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Seizoen 2018-2019
Maandag 27 augustus j.l. is het nieuwe seizoen weer begonnen. Na een hete zomer konden
alle leden weer de heerlijke, koele en frisse sportzaal binnenlopen.
We hopen dat iedereen weer een fijn en sportief jaar mag hebben.
Het voorlopige rooster van alle sportlessen van onze afdeling:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

zaterdag
zondag

Dance-Mix
Badminton
Zumba
Yoga
Dynamic Tennis
Gym 40+
Peuters
Kleuters
Turnen gr. 5 t/m 8
Yoga
Spinning
Recreatieve gymn.
Badminton
Spinning

11.00 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
19.00 - 20.15 uur
09.00 - 10.00 uur
08.30 - 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur
14.45 - 15.30 uur
14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.30 uur
19.15 - 20.15 uur
20.40 - 21.30 uur
21.30 - 22.30 uur
09.00 - 10.30 uur
12.00 – 12.50 uur

Debbie Kersten
Dick Boel
Douwina ter Veer
Patricia Smolders
Gerrit Nijkamp.
Tiny Koetsier
Daisy Postma
Daisy Postma
Daisy Postma
Moella van Kranendonk
Kristiaan Meilink
Gerrit Nijkamp
Dick Boel
Anouschka Veldhuis

Als er wijzigingen komen, zullen deze op onze website vermeld worden.

Nieuw--nieuw—nieuw--Dansen!
Onze Zumba docente, Douwina ter Veer, is maandag 3 september gestart met de dansles voor
de jeugd. In elk geval zullen de lessen doorgaan tot de herfstvakantie.
Hopelijk komen er voldoende meisjes en jongens naar deze les, zodat ook na de
herfstvakantie gedanst kan worden.
Elke maandagavond, van 18.00 – 19.00 uur in sportzaal Almeloe.

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

Hoofdbestuur Ovéra
Nieuws en Informatie

Sportzaal aan binnenkant weer helder
De laatste twee weken van de zomervakantie, hebben een aantal
OVÉRA-leden de verfrol en de verfkwast ter hand genomen om de
binnenmuren van de sportzaal van een frisse verflaag te voorzien. De muren zijn weer echt
wit en ook de kozijnen hebben een nieuwe kleur gekregen.
Alle deuren in de zaal hebben nu dezelfde kleur blauw.
Tevens zijn de doorloopgang naar de kleedkamers en de hal bij de kleedkamers, opgeknapt.
Alles ziet er nu weer fris uit.
Dank aan de leden de hierbij geholpen hebben.
Gerrit Nijkamp, Secretaris.

SV Almen nieuws
De zomer is bijna voorbij en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt
nog volop geklust en de eerste trainingen op het fantastisch groene veld
liggen al weer achter ons.
22 september start de competitie en kunnen we weer volop genieten van
voetballend Almen.
Dit seizoen hebben we 3 seniorenteams, 1 mannenteam 30+ (zie hieronder) en 1 damesteam 30+
(zie hieronder), en 4 jeugdteams. (O17-O15-O13-O11)
De allerkleinsten: Mini’s/starters
Bij de allerkleinsten (de mini’s) zijn we bezig om een team op te starten. Op dit moment hebben
we 3 aanmeldingen, en zijn we nog naarstig op zoek naar nieuwe aanwas. Vanaf 5 jaar kunnen
jongens en meisjes hieraan deelnemen.
Op zaterdag 29 september is er een proeftraining vanaf 10.00 uur!
Heb je een zoon of dochter van 5, 6 of 7 jaar, kom dan gerust kijken en laat hem/haar
vrijblijvend proeven aan het nieuwe jeugdvoetbal in klein teamverband. Mochten de kinderen dit
leuk vinden dan kunnen ze zicht direct opgeven bij de trainer en dan kunnen ze via een
inschrijfformulier lid worden.
Bij voldoende animo willen we met deze groep starten met trainingen op woensdag en
wedstrijdjes op zaterdag. Kinderen JO7 (tot 7 jaar) betalen nog geen contributie.
Vragen?
Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar jeugd@svalmen.nl
Damesvoetbal 30+:
Van het reguliere 1e elftal van de dames hebben we, na ruim 12 jaar actief te zijn geweest, in juni
helaas afscheid genomen. Maar het damesvoetbal leeft nog steeds in Almen.
Ook dit jaar neemt SV Almen met 1 team deel aan de recreatie-competitie bij het damesvoetbal.
Ons huidige Dames 1 team (leeftijd 30+) speelt in een “7 tegen 7” competitie en de wedstrijden,
in toernooiverband, worden gespeeld op vrijdagavond. Eens in de 2 maand ongeveer. Hiervoor
hebben we op dit moment ongeveer 12 dames. Dames uit Almen en omgeving en waarvan
enkelen ook vroeger in Almen bij de jeugd al hebben gevoetbald, maar ook enkelen die voor het
eerst tegen een bal trappen. De trainingen voor dit team vinden plaats op woensdagavond van
20.00-21.30 uur.
Lijkt je dit leuk, kom dan gerust op woensdagavond kijken en/of meedoen met de training.
Voetbalplezier en gezelligheid staat hier voorop.
Bevalt het? Aanmelden kan dan via : www.svalmen.nl
Herenvoetbal 35+:
SV Almen neemt net als afgelopen jaar met 1 team deel aan de recreatie-competitie bij het
herenvoetbal 35+.
Ook dit team speelt in een “7 tegen 7” competitie en de wedstrijden, in toernooiverband, worden
gespeeld op vrijdagavond. Eens in de 2 maand ongeveer. Nieuwsgierig? www.svalmen.nl
Streekelftal SV Almen:
Dit jaar spelen we met een streekelftal (O21) o.a. mee om de zogenaamde “Achterhoek Cup”.
Geselecteerde spelers van Almen, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen in de leeftijd tot 21 jaar vormen
net zoals afgelopen jaar een selectie- c.q. streekteam.
Aan het einde van het seizoen speelt dit team tegen de A-jeugd (O-19) van De Graafschap. Via
de regiobladen zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.
De eerste wedstrijd om de Achterhoek Cup is op dinsdag 18 september in Almen tegen BeQuick
(zondag) uit Zutphen. Aanvang 20.00 uur.
Vrijwilligers:
Alle leden van SV Almen hebben afgelopen jaar onderstaand formulier ontvangen. Heeft
u bijvoorbeeld als ouder/verzorger deze mailing gemist, dan kunt u alsnog gebruik maken

van onderstaand formulier. Deze lijst staat overigens ook op onze website :
“Als vereniging zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij stellen het zeer op prijs
dat de leden (of hun ouders/verzorgers) indien mogelijk, een bijdrage leveren als vrijwilliger
voor de club. Buiten de reguliere teamverplichtingen om zoals, bij toerbeurt, kleding wassen
en/of rijden bij uitwedstrijden, trainen, scheidsrechter, Horeca, EHBO, BHV, AED,
teamleider, website, redactie, bestuurslid, schoonmaak, klusjes, administratieve activiteiten
en sponsoractiviteiten. Ziet u hieronder iets waarvoor u zich zou willen aanmelden, geef dat
dan aub door aan één van de bestuursleden of leg het op tafel in de bestuurskamer ”.
Website:
www.svalmen.nl
Hierop staan invullijsten voor vrijwilligerstaken, aanmeldformulieren, wedstrijdprogramma’s,
afgelastingen, algemene gegevens, ledenadministratie, club van 100, Berkelloop, etc.
Nog even dit: Cv100.
Het SV-Almen bestuur hoopt op zoveel mogelijk nieuwe leden bij onze “club van 100”.
Een geweldig initiatief van een aantal mensen om zo toch de broodnodige centen bij elkaar te
sprokkelen voor onze club.
Je steunt de club, je hoeft er geen moeite voor te doen en je krijgt er nog wat leuks voor terug
ook. Zie hieronder meer informatie over onze Cv100.
Onze Club van 100 telt momenteel maar liefst 51 leden. Zit u daar al bij?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB VAN 100 – S.V. ALMEN
-Heb jij zin om eens een betaald voetbalwedstrijd te zien?
-Heb jij zin in een uitstapje dat je anders niet snel zou maken?
-Ben jij in voor een gezellige/interessante avond?
-Wil je eens op een andere manier bij de club betrokken worden?
-Ben je bereid om de S.V. Almen een kleine donatie te doen?
-Meld je dan aan bij de Club van 100 en vul het aanmeldingsformulier vandaag nog in!
(Je kunt het formulier inleveren bij het bestuur van de Club van 100)
http://www.svalmen.nl/club van 100.htm
De Club van 100 is een initiatief van S.V. Almen en heeft 2 doelen:
*Financieel steunen van S.V. Almen.
*De overige inkomsten worden jaarlijks gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor
“Club van 100 leden”.
-Wie kan er lid worden van de Club van 100?
Iedereen die S.V. Almen een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks 100 euro te betalen voor
zijn of haar lidmaatschap, kan lid worden van de Club van 100.
Wij hopen dat ook jij lid wil worden! Voor vragen kan je terecht bij één van
onderstaande personen.
Het bestuur van de Club van 100
Bart Ruiterkamp
Jorn Dommerholt
Erwin Berends
Jaap Scholten
Wij als SV-Almen doen er alles aan om het iedereen in de club naar de zin te maken en de
charme van een kleine dorpsclub, waar gemoedelijkheid, gezelligheid maar ook prestatie centraal
staan, te behouden. Graag zien wij u, als ouder, vrijwilliger, supporter, lid van de club van 100,
of gewoon als liefhebber, op de zaterdagen onze jongens en meiden aanmoedigen op ons mooie
sportcomplex.
Bert Wentink

Notities van een Torenhaan.
Onlangs kwam Dries van Acht langs; niet op de toren maar via het beeldscherm.
Ter informatie voor het jongere volk: Dries van Acht was een generatie geleden minister van
justitie en later minister president.
Met enig welbehagen vertelde hij dat hij wel eens van facebook gehoord had maar er zelf
niets mee deed. Ach ja, toen hij nog minister was, zat de telefoon nog gewoon aan een draadje
en de elektronische ontwikkelingen gaan zo razend snel; dat is toch niet meer bij te fietsen!.
Ik moet eerlijk bekennen dat al dat ge-ep en ge-feesboek mij ook niet bovenmatig bezig
houdt. Toegegeven: ik kan me de luxe permitteren om regelmatig bij moeder de Hen over de
schouder mee te kijken als zij er vol overgave mee bezig is, terwijl ik bij mijn kleinkuikens af
en toe eens mijn licht op steek met vragen als: wat betekent “vloggen” eigenlijk?
Ik herinner me nog dat Dries vroeger een groot liefhebber was van “hard fietsen”. In dit
gesprek kwam dit onderwerp nu niet aan de orde. Of hij zich tegenwoordig per e-bike
voortbeweegt daar in het Groesbeekse weet ik dus niet.
Met die e-bike gaat het al net zo als toentertijd met de televisie. Mensen die zich toch wat
meer tot de intellectuele groep van de samenleving rekenden hadden wel zo’n apparaat maar
keken er naar hun zeggen eigenlijk niet of nauwelijks naar. Negentig procent van de vrije tijd
werd vooral lezend doorgebracht in een goed boek of een kwaliteitskrant, naar hun zeggen.
Nog niet zo lang geleden legden leeftijdgenoten in de pensioengerechtigde leeftijd je met
gebruik van veel excuses uit dat er eigenlijk geen andere keus was geweest bij het aanschaffen
van een nieuw rijwiel. Het was een ie-baik geworden, waarbij vooral benadrukt werd dat het
bijna uitsluitend ging om de lichte trapondersteuning. Moest de Holterberg worden genomen.
dan kon even wat zwaarder geschut worden ingeschakeld …. maar wees eerlijk… dat waren
de stukjes die je voor die tijd slechts lopend met de fiets aan de hand kon overwinnen.
Anno 2018 vliegt de grijze golf (en wat daar onder zit) je met grote vaart voorbij, al in 1979
voorgegaan trouwens door Herman van Veen:
Opzij, opzij, opzij,maak plaats, maak plaats, maak plaats,Ik heb ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,want ik ben haast te laat, Ik heb maar een paar minuten tijd.
Ondertussen ben jij op je gewone trapfiets in gevecht met een gemeen tegenwindje of een stuk
vals plat……
Met het boek gaat het al net zo. Kan nu de vraag bij de “Slimste mens” nog zijn: “Wie vond
rond 1445 de boekdrukkunst uit?” Een generatie verder zal de quizvraag zijn: “Wat wordt met
boekdrukkunst bedoeld?”
Iedereen leest dan van zijn schermpje. Velen weten niet meer wat er bedoeld wordt met een
boekenlegger, een ezelsoor of boekensteun en boeken kaften zal een archaïsch begrip zijn.
In Almen zijn boekenkasten straks alleen nog maar te vinden in museum Staal.
Iemand voor zijn verjaardag, afscheid of jubileum een ie-boek met opdracht schenken dat kan
niet meer.
Zelf heb ik in mijn boekenkast nog een “Het land van Rembrand” van Busken Huet staan. Op
een fraai etiket op het binnenblad staat geschreven: Souvenir van Mej. A.C. van der Dussen,
K.H. Becker. Rotterdam 1887. Becker was huisleraar en hij gaf dit boek later door aan zijn
neef (mijn opa van moeders kant). Zij kreeg het weer van haar vader en zo kwam het bij mij
terecht. Zo houden we de familiegeschiedenis in ere. Maar wie toch die Mej. A.C. van der
Dussen geweest is…geen flauw benul!
Wel duidelijk is dat we voor een ie-rieder alleen nog een simpel laatje nodig hebben om dit
pokket-boek op te bergen Wat zal dat een ruimte opleveren! Maar dat de ie-rieder anno 2018
het geen 131 jaar volhoudt is niet moeilijk te voorspellen,
--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
September
18 SV Almen – Be Quick 20 u in Almen
21 Terugblik zwemtocht Berkelbaronnen
20 ’s avonds inbreng Snuffelmarkt (Ons Huis)
22 Snuffelmarkt muziekver. Juliana v.a. 9.30 uur
26 Ons Filmhuis: Kedi
29 proeftraining voetbal mini’s
Oktober
3 Vrouwen van Nu; orgaan- en weefseldonatie
6 Kleding- en speelgoedbeurs10.30 – 12.30u Ons Huis
12 kalenderverkoop jeugdraad
12 Ons Filmhuis: kinderfilm
14 oud papier wordt gehaald
19 wijnproeverij Superrr
23 VAB vergadering Ons Huis 20 u met inloop half uur
31 Ons Filmhuis: Shaun of the dead
November
14 Vrouwen van Nu; Duo Weerkommen
10 oud papier wordt gehaald
17 concert Juliana in Sportzaal
20 VAB vergadering Ons Huis 20 u met inloop half uur
24 intocht Sinterklaas
28 Ons Filmhuis: The Constant Gardener
30 Ons Filmhuis: kinderfilm
December:
8 kerstmarkt (ondernemersvereniging)
9 oud papier wordt gehaald
16 kerstmarkt
18 VAB vergadering Ons Huis 20 u met inloop half uur
21 Ons Filmhuis: Kerstfilmavond

Vakantierooster 2018 -2019

Herfstvakantie 22 okt t/m 26 okt
Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan
Voorjaarsvakantie 25 febr t/m 1
mrt
Goede vrijdag/pasen 22 april t/m
3 mei
meivakantie 29 apr t/m 10 mei
hemelvaart 30 en 31 mei
pinksteren 10 jun
zomervakantie 22 jul t/m 30 aug

