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Van de redactie
Het jaar loopt bijna ten einde. Een heel
bijzonder jaar, zo ervaren alle schrijvers
in deze Almenak. Je denkt een coronaproof-oplossing te hebben gevonden voor
je sport-, zang- of muziekvereniging. Maar
dan is er weer een persconferentie met de
inmiddels beroemde Irma gebarend in het
midden, en al die mooie plannen die met
zoveel energie gesmeed waren kunnen
weer de prullenbak in.
Op het moment dat ik dit schrijf lopen de
dagkoersen weer op. En waar dit pakweg
een maand geleden een ramp was, is dit
nu ineens helemaal niet erg. Volgende
week mogen we zelfs weer naar de bios
en sporten. Ja, dat komt door dat R-getal.
Maar met mijn boerenverstand kan ik niet
bij zoveel logica.
Maar er zijn ook leuke momenten. In onze
Centerrr kun je nu anoniem boodschappen
doen: grote mondkapjes bedekken neus en
mond en de brillen zijn zonder uitzondering
beslagen. Het is dus winkelen op de tast.

Sint heeft zijn intrede gedaan maar dat
wordt hier thuis ook puzzelen hoe te vieren. Dochter 1 staat erop het met de kinderen buiten te vieren (ze woont in een wijk
waar corona rondgaat) en dochter 2 heeft
bedacht dat de ouderen het vanuit ieders
huis samen vieren, digitaal. En dan ook
nog gezamenlijk een spel kunnen doen. Ik
heb de laatste dagen herhaaldelijk gezegd:
“Oh, als onze ouders toch even konden
meekijken, ze zouden niet weten wat ze
zien en wat we doen.”
Voor de mensen die alleen zijn is dit, denk
ik, een rot jaar geweest. Er is verschil tussen alleen en eenzaam, ik weet het. En nu
komen de feestdagen er ook nog aan. Gezellig?
Namens de redactie van de Almenak wens
ik ieder het beste de komende tijd en een
goede jaarwisseling, met hoop op snel een
vaccin.
Veel leesplezier,
Wilrike
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Van de bestuurstafel
Brandweerkazerne
Op 21 september jl. heeft de gemeenteraad besloten om, conform het raadsvoorstel, een krediet beschikbaar te stellen
voor het realiseren van een brandweerkazerne op de locatie Dorpsstraat 4/Binnenweg, naast de voetbalkantine. Daarnaast
heeft het college opdracht gekregen om
ook naar de parkeerproblematiek aan de
Binnenweg te kijken. De uitkomsten van
dit lopende onderzoek zullen worden
gerapporteerd aan de gemeenteraad.
Heel goed nieuws dus en het startschot
voor het ondernemen van verdere stappen in de realisering van de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne. Op het moment van schrijven is een eerste voorlopig
ontwerp opgesteld dat zal worden besproken met de werkgroep die reeds vanaf het
begin betrokken is bij dit proces. In deze
werkgroep zitten vertegenwoordigers van
de gemeente, Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG), VAB en leden
van de vrijwillige brandweer.
Op zaterdag 28 november a.s. staat een
online bijeenkomst gepland waarin omwonenden zullen worden geïnformeerd
over dit voorlopig ontwerp. Daarna wordt
de verdere procedure toegelicht. Ook is
er dan volop gelegenheid voor het stellen
van vragen. Bij deze bijeenkomst zal ook
de VAB aanwezig zijn.

Brede Banden langs de Berkel
Brede Banden langs de Berkel maakt
kans op € 10.000,- van het ANWB Fonds
Na vorig jaar net naast de prijzen te hebben gegrepen, maken we met het project
Brede Banden langs de Berkel dit jaar opnieuw kans op € 10.000,- van het ANWB
2|

Vereniging Almens Belang

Fonds om het Almens Ommetje geschikt
te maken voor rolstolgebruikers. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft
dit fantastische bedrag per provincie aan
het meest inspirerende maatschappelijke
project op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd.
Het geld van het ANWB Fonds willen we
gaan gebruiken voor de aanschaf van een
tweetal zogenaamde ‘dikke bandenrolstoelen’, die makkelijk over oneffen en nat
terrein kunnen rijden, en het aanpassen
van de toegangshekken en bebording, zodat rolstoelgebruikers zelfstandig van het
Almens Ommetje gebruik kunnen maken.
De stemperiode loopt van 26 oktober tot
24 november en zal dus waarschijnlijk net
verlopen zijn als deze Almenak bij u op de
mat valt. Uit de stemronde komt per provincie een top 3 van meest populaire projecten. Vervolgens kiest de Adviescommissie van het ANWB Fonds uit die top 3
de winnaar per provincie. De uitslag wordt
op 15 december bekendgemaakt.

Nieuwbouwproject Almen ook voor starters van 20-25 jaar
In de vorige Almenak kon je al lezen over
de plannen voor nieuwbouw voor jongeren in Almen. Denk je erover om binnen nu
en een paar jaar op jezelf te gaan wonen?
Dan hoef je niet meteen aan een huurhuis
te denken. Een koopwoning is vaak wat
betreft maandlasten goedkoper, en ook
nog eens een goede investering!

zakken worden afgevoerd. Na afloop was
er een gezamenlijke lunch in Ons Huis en
kon er nog even gezellig worden nagepraat. Al met al weer een geslaagde actie!

We hopen binnen nu en 2-3 jaar een
nieuwbouwplan te realiseren in Almen,
met ruimte voor starterswoningen. Dat zijn
woningen met een vaste kavelprijs (onder
marktwaarde), waarbij je de mogelijkheid
hebt extra financiering aan te vragen bij
de gemeente, in de vorm van een starterslening. Je hoeft dus niet eens een grote
pot spaargeld te hebben om mee te kunnen doen.
Heb je interesse, maar wil je nog nergens
aan vast zitten? Meld je dan alsnog bij
ons! Meeluisteren naar de ideeën en plannen is geheel vrijblijvend.
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Liza Westendorp: lizawestendorp@hotmail.com

Almen weer schoon!
Nadat we in het voorjaar verstek moesten
laten gaan door de onzekerheid rondom
corona, hebben we op zaterdag 3 oktober
jl. de draad weer opgepakt met een grote
dorps-schoonmaakactie. Gewapend met
prikstokken en vuilniszakken gingen 28
vrijwilligers op pad om Almen en omgeving nóg een stukje schoner te maken. En
evenals voorgaande keren was er weer
voldoende om op te ruimen: van (véél)
lege pakjes shag, glas en een parasol tot
2 thermopane ruiten en een vloerkleed.
Verder konden maar liefst 15 volle vuilnis-
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Omgevingswet
Al ruim anderhalf jaar zijn we met de gemeente in overleg over de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden. Met de
Omgevingswet bundelt de overheid de
regels voor ruimtelijke projecten, op het
gebied van onder meer bouwen, milieu,
water, ruimtelijke ordening en natuur. Het
wordt zo makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen
of de bouw van windmolenparken. Het is
een zeer omvangrijk traject, vandaar dat
de overheid en ook de gemeente Lochem
al geruime tijd druk bezig zijn met de voorbereidingen.
Eén van de doelen van de nieuwe wet
is om gemeenten meer ruimte te geven,
zodat zij hun omgevingsbeleid af kunnen
stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Dit komt vast te liggen in een
Omgevingsvisie: een strategische visie,
opgesteld door gemeente en burgers samen, voor de lange termijn voor de gehele
fysieke leefomgeving. Hoe zien wij onze
fysieke leefomgeving over een X aantal jaren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimte,
water, milieu, natuur, landschap, verkeer
en vervoer, infrastructuur en cultureel
erfgoed. Verder biedt de Omgevingswet
meer ruimte voor particuliere initiatieven.
Dit komt doordat er meer algemene regels
gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Samengevat gaat het eigenlijk
van top-down naar bottom-up en van inspraak naar participatie.
Er is nog veel onduidelijk over hoe een en
ander er in de praktijk uit gaat zien. Vandaar dat er veelvuldig overleg is gevoerd
met de gemeente in vergaderingen en bijeenkomsten en veel tijd is gaan zitten in het
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geven van input op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet. Afgelopen zomer werd ons door een op internet
aangetroffen brief van minister Ollongren
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties echter duidelijk dat er bepaalde ontwikkelingen zijn die doen vermoeden dat
de Omgevingswet al grotendeels landelijk
ingekleurd is. We vragen ons dan ook af
hoeveel ruimte er dan nog is voor inspraak
op de Omgevingswet en of het de tijd en
moeite van ons als vrijwillige bestuurders
waard is om binnen de eigen kern tot afstemming te komen met boeren, burgers
en buitenlui over de invulling van de ruimte als de landelijke overheid dit alsnog wil
reguleren en zo nodig wil afdwingen.
We hebben wethouder Bert Groot Wesseldijk middels een brief geïnformeerd over
onze twijfels en gevraagd hoe de landelijke kaders er uit zien en welke ruimte er
is voor lokale invulling voor we hier verder
tijd en energie in steken.

Contributie
De penningmeester maakt de leden met
een automatische incasso erop attent dat
aan het eind van deze maand de jaarlijkse
contributie van de bankrekening wordt afgeschreven. Leden zonder automatische
incasso ontvangen een factuur met het
verzoek die te voldoen.
Bent u nog geen lid van de VAB? Dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden en
het aanmeldingsformulier op vab.almeninfo.nl in te vullen. U kunt deze mailen aan
onze penningmeester John Hendriks via
penningmeester@almen-info.nl of in de
brievenbus doen bij de Torenstraat 6.
Alle inwoners van het dorp Almen en het
tot het dorp Almen gerekende buitenge-

bied van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de VAB. Lid worden kan al vanaf
€ 10.- per jaar.
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. Uiteraard
kunt u ook contact opnemen met onze
secretaris voor meer informatie of uw aanmelding, via vab@almen-info.nl.

Volg de VAB!
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u
dit melden door een e-mail te sturen naar
ons mailadres vab@almen-info.nl of door
één van onze bestuursleden aan te spreken: Herman Minkjan, Anja Harkink, John
Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker,
Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.
We houden u op de hoogte van onze vergaderdata via onze website vab.almeninfo.nl. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt tevens
geplaatst in De Gids. De eerstvolgende
vergadering vindt plaats op donderdag 26
november a.s.
Namens het bestuur, Gertie Tuller
voorzitter@almen-info.nl

Foto: Joost Wiltink

Nieuws van uw Centerrr
U heeft het vast gezien in onze winkel,
sinds november verkopen wij het (h)eerlijke vlees van Keurslager Rexwinkel uit
Borculo. Iedere week hebben wij scherpe
acties en u kunt ook verschillende pakketten bestellen voor de feestdagen!
Bijvoorbeeld een gourmetschotel voor
2 of 4 personen of een smuksteen voor
2-4 personen. Verschillende luxe vleessoorten zoals entrecote en rollades of
een compleet vleespakket voor uw eigen
(h)eerlijke kerstdiner. Of een vleespakket
cadeau doen als relatie-/kerstgeschenk?
Bij de kassa kunt u de bestellijsten voor
het vlees mee naar huis nemen en nog
eens rustig doorlezen.
Desondanks de Corona-crisis heeft Sinterklaas ons laten weten dat we toch bezoek krijgen! Kinderen t/m 8 jaar kunnen
bij de kassa een mooie kleurplaat krijgen.
Deze kleurplaat kan worden geknipt en
geplakt tot een schoentje en mag dan
weer gekleurd en wel bij de winkel worden ingeleverd. Heb jij je schoentje bij ons
gezet? Kom dan op zaterdag 5 december
je schoentje ophalen, misschien zit er wel
wat leuks in! Van 10.00 - 11.00 zullen er
ook echte Pieten langskomen, die zich net
zoals al onze klanten netjes aan de Corona-regels zullen houden. Voor de kinderen
van 9 t/m 12 jaar hebben wij dit jaar ook
iets bedacht. Zij kunnen een kleurplaat bij
de kassa meenemen en weer gekleurd
inleveren. De mooiste tekening wint een
grote chocolade Sinterklaas van wel 40
cm hoog.
Voor onze oudere klanten hebben wij voor
de feestdagen ook weer een mooie actie.
Geen schoentje om in te leveren maar
lootjes! Vanaf maandag 7 december mag
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u bij een bedrag vanaf €15 uw kassabon
bij de kassa inleveren. Op woensdag 23
december trekken wij een lootje en het getrokken lootje wint een prachtig kerstpakket t.w.v. €35!
Om de gezellige sfeer van de feestdagen
dit jaar ook weer in onze winkel te laten
doorvloeien zullen wij op Oudejaarsdag
weer zelf oliebollen bakken. Naar het authentieke recept van bakker Henk Klaassen, zullen wij op donderdag 31 december
al vroeg gaan bakken. U kunt vanaf 8:00
de verse oliebollen bij ons halen. Wilt u
zeker zijn van een zak oliebollen? Bestellijsten voor de oliebollen zijn verkrijgbaar
bij de kassa.

!

Te bestellen in
de winkel

In de vorige Almenak kon u zich opgeven voor een kerstworkshop met Irene.
Helaas kunnen wij dit gezien de huidige
Corona-maatregelen niet laten doorgaan.

u niet altijd zelf kunt koken of wanneer u het
koken zelf niet meer kunt. Bestelt u deze
maaltijden voor de eerste keer? Dan kunt
u gebruikmaken van de proefbox van €15,
u kiest dan 3 maaltijden om te proberen.
Daarna zijn de maaltijden €6,99 per stuk.
In en om Almen bezorgen wij de maaltijden
(en andere boodschappen) gratis.
Tussen alle feestelijkheden door moet er Voor informatie over de maaltijdenservice
natuurlijk ook gewoon gegeten worden. en de proefbox kunt u bellen naar (0575)
Sinds 9 november hebben wij de lekkere 43 12 00 of vraag naar één van onze
maaltijden van Eten Met Gemak in ons as- medewerkers.
sortiment. Deze maaltijden kunt u ook bij
Hanneke Huurnink,
ons bestellen en op dinsdagen vanaf 10.00
namens Team Centerrr Almen
uur bij ons ophalen. Ontzettend handig als
Uiteraard kunt u wel mooie kerstkransen
en -stukken bij ons kopen of naar wens
bestellen. Irene is werkzaam op dinsdag-,
donderdag- en vrijdagochtend en helpt u
graag! Wilt u bijvoorbeeld een kerst grafstuk of een kerstbakje? Ook hiervan zijn
bestellijsten verkrijgbaar.

Ons Filmhuis: Kinderfilmmiddag
Vol enthousiasme zijn we 30 september van
start gegaan. We draaiden de film Yesterday. Echter worden we ingehaald door de
maatregelen omtrent het Coronavirus. We
gaan ervan uit dat we waarschijnlijk tot half
december, geen avondfilmvoorstellingen
mogen vertonen in het Dorpshuis. Mocht er
wat veranderen dan zullen wij dit via de ADI
laten weten.
Wat wel mag en kan is de kinderfilm. En
deze kunnen we met de huidige maatregelen door laten gaan. Vrijdag 27 November.
Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor alle kinderen van de basisschool. Om 14.15 uur komt
de filmcommissie jullie van school ophalen
en starten we na wat lekkers met de film. Er
is de mogelijkheid om na de film een patatje
te eten, dit zit echter niet bij de entreeprijs
in. We starten rond 14.30 uur met de film en

rond 16.00 uur is de film afgelopen. De kosten voor de film van deze middag zijn € 3,-.
Vanwege de Coronamaatregelen willen we
jullie vragen om voldoende afstand tot ons
te houden en niet te komen als je verkouden bent of moet hoesten. Bij het ophalen
van de kinderen willen we de ouders verzoeken om in de foyer aan de tafels plaats
te nemen of buiten te wachten mocht het
binnen te vol zijn. Wij willen graag dat volwassenen in de wandelgangen een mondkapje dragen.
Wij hopen dat jullie allemaal komen en
gaan er een gezellige middag van maken.
Voor info bel (0575) 43 14 21.

Filmcommissie Ons Film Huis
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S.V. Almen
Zoals alle verenigingen in Almen, hebben
we bij S.V. Almen ook een hele vreemde tijd
gehad met alle Corona perikelen. Eind maart
werd het vorige seizoen door de KNVB per
direct gestopt. Na de zomer hadden we gehoopt met frisse moed het voetbal weer gewoon op te pakken, maar toen bleek al snel,
dat we nog lang niet af waren van het virus.
Half augustus begonnen we als bestuur met
alle voorbereidingen om alles Corona-proof
te maken, maar telkens als we dachten dat
alles oké was en we weer konden spelen,
werden we weer ingehaald door een nieuwe
PersCo en moesten we weer met andere
plannen komen. We hebben nog weer wat
trainingen kunnen opstarten en enkele wedstrijden zijn weer gespeeld en verder geprobeerd zolang het kon, door te gaan met de
trainingen voor de jeugd. Dit met dank aan
de extra inspanningen van de trainers, leiders en diverse vrijwilligers.
Helaas ligt alles nu voor de zoveelste keer
weer helemaal stil.
Er is inmiddels een mooie nieuwe uitgiftehoek gecreëerd om wachtrijen bij met name
de koffie- en theepauze te voorkomen. De
veranda met ingebouwde verlichting is
werkelijk prachtig geworden en een verrijking van ons terras. Deze veranda is mede
mogelijk gemaakt door de club zelf, de bijdrage van het RABO-fonds waar velen op
gestemd hebben, de Club van 100 en natuurlijk door Henk en Rick Wiltink, die hun
hele ziel en zaligheid hier in gestort hebben.
Het bestuur hoopt dat we hier vele jaren plezier van zullen hebben!
Normaal hebben we in november altijd onze
Algemene Ledenvergadering (ALV). In verband met de huidige Coronamaatregelen,
zien we geen mogelijkheden om deze op
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korte termijn door te laten gaan. De KNVB
geeft verenigingen de mogelijkheid om de
ALV uit te stellen tot volgend voorjaar. De
datum die we hiervoor voorlopig gepland
hebben, is donderdag 4 maart 2021 om
21.00 uur.
De Berkelloop hebben we helaas i.v.m. de
corona-maatregelen ook moeten afgelasten.
De nieuwjaarsreceptie staat voorlopig gepland op zaterdag 2 januari 2021. We houden jullie op de hoogte over het al dan niet
doorgaan hiervan.
De geplande vrijwilligersavond die het afgelopen voorjaar al gepland stond, wilden
we doorschuiven naar november, maar zal
helaas voorlopig ook niet gehouden kunnen
worden. Het programma inclusief warme
hap….. alles was rond, maar wat in het vat
zit verzuurt niet, dus hopelijk gaan we er in
het voorjaar van 2021 alsnog een ongelooflijk gezellige avond van maken.
Ook zal er wat later in 2021 weer een feestavond georganiseerd worden als dit weer
kan. Hopelijk kunnen we binnenkort meer
definitieve informatie geven alsmede de
data voor deze 2 avonden.
De bloembollenactie hebben we gelukkig
wel kunnen houden. Deze actie heeft dit
jaar € 1.352,19 voor de club opgeleverd.
Toch weer een mooi bedrag dat zeer welkom is in deze periode. We bedanken hierbij
alle mensen in en rond Almen die gezorgd
hebben voor dit mooie bedrag.
Door de vele stemmen voor S.V. Almen
voor het RABO-fonds, hebben we als club €
886,13 mogen ontvangen. Hier zijn we heel

blij mee en we bedanken dan ook alle leden
die op ons hebben gestemd. Het bedrag is
besteed aan de nieuwe overdekte koffiehoek buiten.
Onze hoofdtrainer Wilco Laconi wil graag
zijn contract met 1 jaar verlengen, wat betekent dat hij ook in het seizoen 2021–2022
hoofdtrainer van S.V. Almen zal zijn. Beide
partijen zijn hier erg blij mee.
Onze kantine-voorraad dreigde over de datum te gaan en daarom hebben wij in het
voorjaar een deel van onze kantine-voorraad geschonken aan de voedselbank in
Zutphen. Op het moment zitten wij weer in
dezelfde situatie. Diverse producten uit de
kantine, gaan binnenkort over de datum en
deze week hebben wij o.a. zakjes chips,
flesjes sportdrank en snoep geschonken
aan het Dorpshuis. Dit omdat in Ons Huis
binnenkort een filmmiddag voor de jeugd
gepland staat, die hopelijk door mag gaan.
De kids zullen hier ongetwijfeld heel blij mee
zijn.

Helaas begint ons ledenaantal gestaag af te
nemen. Niet geheel onverwacht, maar wel
erg jammer. Het heeft er zelfs toe geleid dat
we ons tweede elftal uit de competitie hebben moeten halen. We gaan dus verder met
2 seniorenteams en een 35+ team.
Ook waren we het begin van het seizoen
begonnen met twee JO15 teams, maar dit
bleek ook niet haalbaar. Iedere week was
het weer een grote opgave om 2 teams vol
te krijgen, dus inmiddels gaan we verder
met 1 JO15 team. Dit komt het speelplezier
alleen maar ten goede.
Tot zover onze update. Wij wensen iedereen
een goede gezondheid toe in deze vreemde
en voetballoze periode. We hopen iedereen
spoedig weer te zien bij onze wedstrijden of
een andere activiteit van S.V. Almen.

Namens het bestuur van S.V. Almen,
Mientje Dekker-Groothedde, secretaris
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De tennisclub in de tweede Coronagolf
Bij het verschijnen begin september van
de vorige Almenak leek het Coronagevaar
weg te ebben, maar daarna kwam het gevreesde spook steeds dreigender terug,
inclusief de beperkende maatregelen die
van overheidswege werden afgekondigd en
die werden gevolgd door onze Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond. Doordat
tennis geen contactsport is, konden we dit
prachtige spel met enkele aanpassingen
blijven spelen. De tennislessen kunnen gelukkig gewoon doorgaan en daarvan wordt
dan ook druk gebruik gemaakt. Omdat het
ernaar uitziet dat de beperkingen die aan de
meeste takken van sport zijn opgelegd nog
wel even van kracht zullen blijven, werken
wij met onze tennistrainer Frank Jansen aan
een plan waarbij belangstellenden in Almen
in de komende wintermaanden tegen een
aantrekkelijke prijs op de banen van ATC
kunnen spelen en daarbij les kunnen krijgen van onze tennisleraar Frank Jansen.

Binnenkort zullen huis-aan-huis flyers worden bezorgd met meer concrete informatie.
Iedereen is welkom!
Piet van Woerden, Secretaris ATC

Foto: Joost Wiltink
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Vereniging Zorg en Welzijn Almen
Zoals u wellicht ook merkt is het jaar 2020 een bijzonder jaar. Ook voor ons als VZWA.
Corona had ons vanaf maart in onze greep en alles kwam stil te liggen. De behoefte
aan wezenlijk contact nam na een aantal maanden zonder veel fysiek contact toe onder de ouderen in het dorp. Gelukkig werd vanaf juni heel voorzichtig de inloopochtend en de koffieochtenden op De Linde weer gestart.
Ook hebben we in de zomer weer plannen gemaakt om toch weer activiteiten op
te gaan zetten. Omdat in september de besmettingen weer opliepen hebben we nu
opnieuw te maken met beperkingen die te
maken hebben met de maatregelen rondom
het Coronavirus. We blijven echter onderzoeken of we binnen de gestelde grenzen
toch nog zoveel mogelijk kunnen betekenen
voor de ouder wordende mens in Almen.
Waar zijn we als VZWA verder mee bezig
op dit moment?
• Er wordt samen met huisarts en gemeente Lochem onderzoek gedaan naar het
opstarten van dagbeleving in Almen.
• We hebben met regelmaat contact met
andere dorpen in de gemeente Lochem
hoe daar ontmoetingen in de kernen verlopen.
• We hebben een flyer gemaakt van VZWA
omdat we vinden dat we ons meer moeten
laten zien.
• We hebben meegedaan aan de RABO
club-Support actie. Dit heeft ons het mooie
bedrag van € 516,81 opgeleverd. Wij
willen dan ook iedereen die op ons
gestemd heeft hartelijk danken.

Onze zorgcoördinator Anneke Maandag
krijgt een hulpvraag en gaat hiermee aan de
slag. Vaak maakt ze ook gebruik van vrijwilligers die ze op allerlei gebied kan inzetten. U
kunt dan denken aan een wandeling of andere activiteit, bezoek, mee gaan naar ZH,
boodschap, klus en tuinwerkzaamheden,
hulp bij ICT vraagstukken etc. Deze groep
vrijwilligers kan wel aanvulling gebruiken.
Vindt u het belangrijk om voor een ander
iets te betekenen neem dan contact op met
onze zorgcoördinator via tel: 06-23386020
of via de mail; zorgcoördinatoralmen@
gmail.com en wordt vrijwilliger van VZWA.
Samen kunt u dan bekijken wat voor vrijwilligerswerk bij u past.
Op onze website is veel te lezen over onze
vereniging. Hier leest u o.a. waar de vereniging voor staat en hoe u lid of vrijwilliger
kunt worden.
Tot slot is onze wens dat u allen gezond
bent en blijft. Houd vol. We hopen dat 2021
een beter jaar gaat worden dan afgelopen
jaar. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten
en samen gezelligheid mogen ervaren.
Namens zorgcoördinator en bestuur van de VZWA,
Ali Brinkman
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De kippen van de Heuvelweg
Het begon in februari toen een goede vriend me vertelde dat hij voor werk voor een
jaar naar Bonaire moest. Zijn poezen waren ondergebracht, maar de kippen nog niet.
Twee gezeliggerds die bij hem door de tuin en langs de bosrand scharrelden met een
klein huisje als kippenhok. Ik zag wel kans om een ren in de tuin te hebben. Dus ze
konden wel met huisje en al naar de Heuvelweg 7.
De eerste dagen was het wennen voor ze,
maar het huisje was een bekend en rustig
toevluchtsoord. Opvallend genoeg waren ze
steeds met elkaar. Ook in gedrag leken ze
wel tweelingzusjes. Ze bleven in de buurt
van hun huisje. Een ren leek me daarom niet
direct nodig. En het huisje verzamelde eieren, dus het ging goed met de dames. Onze
twee poezen vonden het ook geweldig. Om
spannend te doen en dan vanuit verdekte opstelling er bovenop te springen. Dat
draaide echter heel snel bij. Wat zijn kippen
snel! BAM! Onze poes werd gelijk aangevallen, toen ze het met een kip uitprobeerde.
Verenpak opgeblazen, kop en nek dreigend
laag en klaar om toe te duiken en een ferme
pik uit te delen. De andere poes probeerde
het niet eens meer. De kippen voelden zich
meer en meer thuis. Ze begonnen de tuin uit
te lopen. Bij de buren langs. Zo af en toe bij
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hen de tuin in. Frits en Yvonne vonden het
leuk om ze bezig te zien. Ze waren ook niet
schuw. Ze keken gewoon naar binnen. Ook
Francisca en Rutger vonden het best, maar
stonden niet voor de gevolgen in als de
hond erop af ging. Dat was terecht natuurlijk. Ik vreesde dat de kippen sowieso wel
op een keer opgesloten moesten gaan worden, want de lente kwam eraan. Hoe lekker
zouden zaaigoed en kiemplantjes wel niet
zijn? De kippen zouden een ravage bij de
buren kunnen veroorzaken. Ik had bovendien steeds minder zicht op waar de kippen
heen gingen. Toen kwam er een ADI bericht.
Joop van de van de Borch van Verwoldeweg:
“Van wie zijn toch die leuke kippen die iedere dag bij mij in de tuin komen?” Ik schrok
me rot: gaan ze zover? Ik verontschuldigde
me bij Joop, maar hij vond het alleen maar

leuk. En geruststellend te weten dat de kippen wel een onderdak hadden. De dagen
werden langer en begonnen steeds vroeger
voor de kippen. Dus ook voor mij. Want ik
moest steeds hun huisje open doen. Ik gaf
ze altijd wat graan en ze liepen dan uit het
huisje achter me aan. Maar dat hield al snel
op. Daar stond ik dan in mijn ochtendjas in
de kou met de pot met graan. Voor noppes,
want de kippen renden het hok uit, langs me
heen en hop, zo de tuin uit. “Lekker gezellig….”, dacht ik toen. Geen idee waarom;
misschien was er ergens een veldje met
dikke wormen. Maar al heel snel bleek dat
ze als een speer naar Harmke aan het eind
van de straat renden. Die gaf ze kaneelkoek! Harmke schreef me ook: “Moet eerlijk
bekennen dat ik met de dames praat, begroet ze elke dag!! En.,...... ik voer ze ook!!
Zo gezellig!” Ja, daar kun je met je simpele
graan niet tegenop. De enige klacht die ze
uitte, was dat de kippen steeds vroeger tegen haar slaapkamerraam pikten. Of ze ook
kwam voeren!
Al snel bleek er nog meer vertier in de Heuvelweg voor de kippen, want bij Ciska kregen ze iedere vrijdag pannenkoek. Pannenkoek voeren deed Ciska ook toen ze zelf
kippen had, dus dat hoort erbij, zei ze. En ze
hadden een voerstation in de boom voor de
vogeltjes. Ciska hoefde de gemorste boel
niet meer op te ruimen. Marcel van schuintegenover kwam ook speciaal langs met
een handvol engerlingen die hij uit zijn tuin
had gehaald: “Waar zijn de kippen?”, vroeg
hij. En Saskia maakte een kostelijk filmpje
van de kippen, die bij hen een kleine meter recht omhoog de akelei in sprongen om
zaadjes te scoren. Richard en Henrieke waren de nieuwe buren en die hadden de tuin
op de schop genomen om gras te zaaien.
Oh jee, dacht ik gelijk. Hoeveel graszaad en
grasjes gaan er verloren? Moeten de kippen
nu toch in een ren? Richard zag de kippen

wel af en toe, maar schade deden ze niet.
De grasmat stond er gelukkig al snel vol bij.
Nu de maanden kouder worden en de kippen in rui zijn geweest, lijken de Heuvelwegroutines te veranderen. De kippen komen nu veel vaker terug en tetteren dan om
voer. Het is nog steeds het simpele graan,
maar nu wordt het naar binnen geschrokt.
De ochtend begint gewoon weer met kippen
voeren in de ochtendjas en kou. Harmke en
Freddy vroegen al: “Waar zijn de kippen, we
zien ze niet meer!”. We gaan het zien wat
de kippen in de winter gaan doen en of ze
hun charmes in de lente opnieuw gaan inzetten. Hoe ook, ze zijn helemaal thuis in de
Heuvelweg. En ze worden leuk gevonden!
Wat een geweldige straat is de Heuvelweg
voor ze. Dank Heuvelwegburen! Ik hoop van
harte dat de kippen nog lang samen optrekken en voor een ieder gezellig kunnen zijn.
Diederik van Liere

(Diederik van Liere woont sinds 2016 met veel plezier in Almen. Hij is bioloog en gespecialiseerd in gedrag van dieren. Zorgvuldig omgaan met het leven
om ons heen, dat is voor hem belangrijk. Hij legt zich
als zzp-er toe op het adviseren over oplossingen
voor mens-dierconflicten, zonder dieren te doden.)
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afdeling volleybal

Ovéra (afd. gym)
Start seizoen 2020-2021
Begin september zijn alle binnensporten bij
ons weer hervat. Zij het met wat aanpassingen in verband met extra hygiëne- en veiligheidseisen om corona de kop in te drukken.
Afstand houden, geen handen schudden,
handen ontsmetten en voldoende ventilatie
in de sportzaal zijn de hoofdzaken.
In de vorige Almenak konden we bovenstaande tekst vermelden. Helaas was dit van
korte duur. Op 3 november gaf het duo Mark
en Hugo weer een persconferentie; met ingang van 4 november zijn er nog strengere
maatregelen van kracht voor een periode van
twee weken. Teamsporten mogen niet meer
en individueel sporten mag met maximaal
2 personen per groep. Dat betekende voor
ons geen yoga, geen spinning, geen dancemix, geen gym 40+ en geen zumba; wel nog
jeugdturnen, peuter- en kleutergym, badminton en dynamic tennis.
Op het moment van schrijven van dit stukje,
gelden deze maatregelen nog steeds. Als u
dit leest, zijn er misschien aanpassingen.
We zullen samen nog even moeten doorbij-
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ten. Even de sportieve uitspattingen aanpassen; geen grote groepen, zoveel mogelijk afstand houden en hygiënisch werken.
Als we dat doen, kunnen we in 2021 weer
volop samen plezier beleven aan onze mooie
sporten; weer normaal boodschappen doen;
even naar de kroeg voor een feestje.

Rabo Clubsupport
Fijn dat u massaal hebt gestemd op de sportvereniging OVÉRA via de Rabo Clubsupport
actie. Mede dankzij uw stemmen mogen we
een mooi bedrag ontvangen van de bank.
Onze rekening wordt aangevuld met € 338,11.
We kunnen een begin maken met het aanpassen van de waterkranen in de toiletten;
zelfdenkende kranen. Alle stemmers hartelijk
dank!

Niet vergeten ! !
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badminton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn
GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN
GEWELDIG!

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp

Jeugdraad Almen
De kalenderactie van de jeugdraad - dat tegenwoordig meer uit etenswaren bestaat dan
uit kalenders - heeft een winst van 500 euro
opgeleverd. Dit is helaas een stuk minder dan
andere jaren. Direct bestellen aan de deur
blijkt toch gemakkelijker én leuker; hopelijk
volgend jaar weer!
Gelukkig konden we op sponsoring rekening
van een aantal Almense ondernemers. Supermarkt Centerrr heeft gezorgd voor mooie
boodschappenpakketten. Vleesboerderij Het
Have en Derk Addink hebben gezorgd voor
mooie vleespakketten. Dankzij fam. Ilbrink,
fam. Schieven, Landgoed Ehzerwold en
WéBé Packaging hebben we heerlijke hutspotpakketten samen kunnen stellen.
Vrijwilliger en Sooslid Martijn Heuvelink heeft
er voor gezorgd dat u dit jaar ook online kon
bestellen, door een volledig nieuwe website
te bouwen! www.jeudgraadalmen.nl was er
zonder Martijn niet geweest. Dankjewel Martijn voor al je werk!
Op vrijdag 20 november zijn alle bestellingen
rond gebracht door de leiding en ouders van

de clubleden. De clubleden zelf waren daar
(grotendeels) niet bij, in verband met de coronamaatregelen. Klopt er iets niet met uw
bestelling? Neem dan contact op met Karin
Ruiterkamp: jeugdraadalmen@gmail.com
We hebben als bestuur van de Jeugdraad Almen besloten dat voorlopig alle jeugdactiviteiten van de baan zijn. We hopen in februari
of maart weer op te starten, zodat de leiding
nog een paar clubavonden kan verzorgen in
de 2e helft van dit seizoen. Leden betalen
voor dit halfjaar geen contributie.
En u voelt het al aankomen… ook de Playbackshow 2021 wordt geannuleerd. Een
saaie Nieuwjaars week zal dat zijn. En een
kerstvakantie die totaal anders ingevuld
wordt door de decorbouwers van de Soos.
Nou maar hopen dat ze daar niet gewend
aan raken….
Tot volgend jaar!
Namens de Jeugdraad (Tussenclub, Jongens &
Meisjesclub en Soos ’t Keldertje),
Liza Westendorp
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Muziekvereniging Juliana
Het zijn vreemde tijden. Toch prijzen we ons
gelukkig dat we in ons prachtige dorp Almen
genoeg vrijheid en ruimte hebben om te gaan
en staan waar we willen. Ruimte genoeg om
de Corona-regels te respecteren. Ruimte genoeg om thuis nog steeds muziek te maken
nu ook Ons Huis zijn deuren moest sluiten.
Het zal geen verrassing zijn dat het Verrassingsconcert van zondag 29 november niet
door gaat. De verrassing schuiven we samen
met het concert op naar een nader te bepalen
dag. Wat in het vat zit verzuurt niet tenslotte.
Er komen betere tijden aan.
Goed nieuws kregen we van de Rabo-ClubSupport actie. Enkele weken geleden is een
ieder die bankiert bij de Rabobank gevraagd
om zijn stem uit te brengen op een lokale vereniging die hij/zij wil steunen. Begin november
zijn online de cheques uitgereikt en hebben
wij het mooie bedrag van € 516,18 mogen
ontvangen voor onze jeugdopleiding. Daar
zijn wij uiteraard zeer content mee en middels
deze weg willen wij een ieder die op ons heeft
gestemd dan ook hartelijk bedanken.
In het eerste weekend van oktober hebben
6 van onze jeugdleerlingen genoten van een
lang weekend in Rijssen. Er werd uiteraard
samen veel muziek gemaakt maar er was ook
ruimte om lekker te genieten van andere dingen. Al met al een jaarlijks terugkerend evenement dat wederom zeer geslaagd was.
Helaas zijn er ook voor de jeugd diverse activiteiten afgelast, zoals de theorie examens
van begin november, een concertje bij verzorgingshuis De Ehze en de jeugd zou een pro-
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minente rol spelen bij het verrassingsconcert
van 29 november. Ook het binnenhalen van
Sinterklaas op de boot vinden de kinderen
altijd erg leuk maar gaat dit jaar niet door.
Volgend jaar maar weer.
Sprekend over de jeugd willen we ook nog
even iets rechtzetten. Ten onrechte hebben
we het in de vorige Almenak gehad over
lesnemen op de blokfluit of op een muziekinstrument maar natuurlijk is de blokfluit ook
een muziekinstrument. Een terechte opmerking van een opmerkzame lezer.
In deze “slappe tijd” hebben we toch nog een
soort evenement op de rol staan. Op zaterdag
28 november willen we stoffen mondkapjes
met een leuke print (waaronder kerst- en muziekprint) verkopen in de supermarkt van het
dorp; de Centerrr. Karina Scheerder maakt
deze stoffen mondkapjes en heeft aangeboden een deel van de opbrengst te doneren
aan onze vereniging.

Zaterdag 28 november
Verkoop stoffen mondkapjes effen en / of met
leuke (muziek/kerst) print
Bij Centerrr supermarkt Almen van 10.00 uur
tot 14.00 uur .
Een prachtig initiatief dus komt allen en koop
1 of meerdere mondkapjes. Goed voor het milieu en goed voor Muziekvereniging Juliana.

Namens het bestuur,
Dinie Rouwenhorst-van de Put en
Jopie van Doleweerd

Zomerhitte
Alsof geen lockdown is geweest
en afstand iets van lang verleden
komen wandelaars opnieuw het dorp
betreden en fietsers komen ook weer
langs gesjeesd
De campings zijn compleet bezet
en ook hotels zijn weer in bedrijf
Een gezin, op pad met ezel,
heeft dikke pret
Al houdt het dier zijn poten stijf
Op het kerkplein rust men dan
in de schaduw van de hoge bomen
bij de parasol van de ijscoman
die daar ook is teruggekomen
Verderop: de rode baadster in de zon
klaar om zo te water te gaan
De tentoonstelling die zo stil begon
Trekt al weer meer bezoekers aan

Kano’s dobberen op de Berkel voorbij
Plonsjongensgejoel komt overwaaien
vanaf het zwembad, waar ze onrust zaaien
Het is té druk soms op dit hooggetij
Al dagen leunt de hitte op de huizen
De zon straalt schroeiend op het dak
Steeds naar schaduw toe verhuizen
Want teveel zon brengt ongemak
Zo lag Almen in die weken
onder een hittegolf gebukt
waardoor je om de herfst wil smeken
Of was deze zomer tóch gelukt?

Gerard Bohncke
Dorpsdichter van Almen 2020

Boven de bieten trilt de lucht
Hun blad ligt futloos op de grond
Ooievaars klepperen in hoge vlucht
Een sproeier nevelt regenboogjes rond
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Zin in Almen in het nieuwe jaar
Beste Almenaren,
De werkgroep Zin in Almen houdt jullie
graag op de hoogte van de voortgang van
onze bijeenkomsten op de zondagmiddag.
Juist nu, nu we zo veel behoefte hebben aan
weer “gewoon “ met elkaar samen komen
zijn de kansen daartoe weer kleiner dan ze
in het vroege najaar leken. Toen dachten we
nog te kunnen starten in januari met ons
maandelijkse program. Omdat de kans erg
groot lijkt dat we ook dan alleen in kleine
gezelschappen in onze kerk bijeen kunnen

komen, hebben we met pijn in het hart besloten de herstart op te schorten. Waarschijnlijk
tot na de zomer van 2021. Laten we hopen
dat het sociale leven dan weer zoveel mogelijk genormaliseerd is. Voor degenen die de
sfeer van Zin in Almen even willen proeven,
op de website staan een paar filmpjes van
eerdere bijeenkomsten.

Namens de werkgroep,
Rik Groenhuijzen

Het voelde als een warme deken om ons heen, hoe velen hebben mee geleefd na het
overlijden van Chris Klein Nengerman. De leegte en het gemis blijft, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Rika
Susan en Jan
Tom en Regine
en Kleinkinderen
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Even lekker puzzelen (met dank aan Geert de Groot)
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Kijk voor de antwoorden op pagina 26
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Kerk in actie rond de Kerstdagen 2020
De maand december komt in zicht en dat betekent dat de kerk ook een extra stapje zet
(voor zover dat kan binnen de coronaregels).
Op 22 november 2020 is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de kerkdienst
om 10.00 uur worden degenen herdacht die
het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder
wordt een aparte kaars aangestoken. Ook
kan een kaars worden aangestoken voor
eerder overledenen om hen te gedenken.
Voorafgaand aan deze herdenking werden
op Allerheiligen in de kerk op verzoek van
vele inwoners een kleine 70 kaarsjes aangestoken voor velen die ons zijn voorgegaan
(wellicht wordt dit een traditie). De kaarsjes
werden aangestoken door ds. Wilma Klein
en Greet Vrieze. Rik Groenhuijzen en Adrienne Althof speelden mooie pianomuziek.
Op zondag 29 november, 1e Advent, vindt
de wisseling van ambtsdragers plaats. Dit
zou eerst gebeuren in juni j.l. maar is door
de beperkingen van de coronaregels uitgesteld naar deze zondag. In de kerkenraad
van 5 november is Marjoske Kiers verkozen tot ouderling. Sietze Weesjes en Hans
Hoftijzer zijn herkozen tot ouderling. Henk
Kamphuis heeft er voor gekozen afscheid te
nemen van de diaconie. De kerkenraad telt
nu nog 7 leden.

Diensten rondom Kerst
Hoe het allemaal in de praktijk zal verlopen
weten we nog niet. We hopen dat we iedereen die dat wil kunnen verwelkomen in de
kerk in die dagen. Dit jaar worden er geen
kerstnummers van Open Deur bezorgd met
het kerkblad van december. Wie een exemplaar wil hebben kan er een meenemen uit
de kerk of uit Ons Huis.
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Op de vroege Kerstavond, 24 december,
is er een korte bijeenkomst in de kerk met
basisschoolkinderen met hun ouders en/of
opa’s en oma’s met een gezamenlijk lied,
een digitaal kerstverhaal, een krans van
licht en een presentje voor de kinderen. De
kerstnachtdienst vervalt helaas in verband
met coronaregels.
Eerste Kerstdag 25 december, zal een klein
groepje de zang verzorgen en horen we het
kerstevangelie uit Lucas. Hopelijk kan de
koffie in Ons Huis worden geserveerd met
lekkere kerstkoek er bij.
Op 27 december kijken we gezamenlijk naar
een opname van het Kerstoratorium dat de
cantorij een paar jaar geleden zong. Koffie
volgt daarna voor wie dat wil in de kerk.
Voor oudejaarsavond bereidt ds. Klein
samen met een kerkenraadslid de dienst
voor. Enkele zangers van de cantorij zingen
de gekozen liederen mee

En dan het nieuwe jaar 2021
Erg ongewis. Op 3 januari 2021 is de gebruikelijke kerkdienst om 10.00 uur. Daarna
is in Ons Huis volgens traditie het Nieuwjaar
wensen. Of en hoe dat door kan gaan weten
we nog niet. Daarover worden later mededelingen gedaan (mogelijk via de ADI).
Ondanks beperkingen door de coronaregels
(die steeds wijzigen) willen we er met z’n allen een mooie decembermaand van maken.
Namens de kerkenraad, Hans Hoftijzer, secretaris.

Beide foto’s geven een indruk van de vele goede gaven die op de dankdag voor gewas en arbeid in de
kerk konden worden neergezet. De volgende dag werd alles door de diaconie naar de voedselbank in
Zutphen gebracht.
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Terugblikken en vooruitzien
Toen ik mij begin dit jaar aanmeldde voor de
functie van dorpsdichter, had ik het voornemen om bij de Almense evenementen langs
te gaan, om mensen te leren kennen en om
daar zo mogelijk een passend gedicht bij te
schrijven. Vorig jaar rond deze tijd mocht ik
meedoen met het straatschiettoernooi in De
Nieuwe Aanleg en dat werden twee erg leuke avonden. De Whemerweg was present
met twee teams en team-2 (zeg maar “Team
Hulshof”) schoot zich zelfs in de prijzen!
Zoiets stond mij voor ogen… Erbij zijn, meedoen, en dan wellicht inspiratie voor een
mooi vers.
Als “sollicitatiegedicht” schreef ik een ode
voor het team dat die geweldige playbackavond in Ons Huis op poten had gezet. Op
de “Avond van de poëzie”, eind januari,
hoorde ik dat ik gekozen was, en mocht ik
mijn inzending voordragen. In februari had
ik me aangemeld voor “Zin in verhalen”, in
de kerk. In overleg met de organisatie ruilde
ik mijn verhaal voor mijn winnende gedicht.
En daar is het bij gebleven, dat is mijn enige
publieke optreden geweest als dorpsdichter. Prinses Corona kwam het feestje verstoren…
Niettemin: ik voelde mij zeer vereerd toen ik
via de Oranjevereniging het verzoek kreeg
om bijdragen te schrijven voor de viering
van 75 jaar bevrijding. Mijn gedicht bij de
dodenherdenking van 4 mei kon ik helaas
niet zelf voordragen, maar het is door Pien
Pon precies zo gelezen als dat ik het in mijn
hoofd had! De intocht van de Canadezen en
alle verdere activiteiten rond 75 jaar bevrijding waren echter al afgeblazen. Alles in het
dorp kwam stil te liggen, alsof een levensader werd dichtgeknepen.
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Ik heb me toen voorgenomen om elke
maand een gedicht te schrijven, met mijn
gewone leventje hier in Almen als uitgangspunt. Zo’n beetje om-en-om heb ik ze opgestuurd naar de Almenak, de nieuwsbrief
van Museum STAAL, de ADI en regionale
krantjes. Niet alles is gepubliceerd; dat hoort
er helaas ook bij. Op een ochtend had ik
een gedichtje ingestuurd voor de ADI. Tien
minuten later hoor ik “pling!” van mijn mobieltje. Zo snel was het geplaatst! Een half
uurtje later ging ik even naar de Superrr (nu
Centerrr) en daar werd ik meteen al aangesproken op het gedicht. Dat is leuk, dat
geeft voldoening!
Een bijzondere ervaring vond ik de voorstelling van “De heks van Almen”. Daags voordat ik de voorstelling zou bezoeken werd
mij in Museum STAAL (waar ik als vrijwilliger meedraai) toegefluisterd dat dit wellicht
iets was voor een gedicht. Ik heb ‘ja’ gezegd.
Maar na afloop vond ik het moeilijk om als
man een soepele behandeling te vinden
van het thema uit dat toneelstuk. Ik wilde
niet het verhaal uit de voorstelling gaan navertellen. Dat was in de (lovende) recensies
al goed gedaan. Ik heb er toen voor gekozen om de drie actrices te typeren elk in een
eigen couplet. (Dit gedicht is verschenen in
de nieuwsbrief van STAAL)
Bloopers waren er ook: in de loop van juli
leek ons dorp te ontdooien uit de lockdown.
Er waren weer fietsers, er waren weer campinggasten, de ijscoman stond weer op het
plein en in het zwembad zorgden plonsjongens voor enig tumult. Ontdooien werd smelten want een hittegolf rolde over ons heen!
Ik dacht: dat wordt een gedicht! Zelf was ik
een weekje naar een camping in Duitsland.
In de schaduw onder de bomen typte ik mijn

gedichtje en stuurde het op naar Wilrike.
Maar ja: camping-internet... Das ist Internet mit Hals-und-Beinbrüch! Thuisgekomen
bleek mijn gedichtje te zijn blijven hangen in
de “Out-box” van het mailprogramma. En de
Almenak was al lang bij de drukker. Wellicht
krijgt het een nog herkansing en staat het
gedicht elders in dit nummer. (redactie; op
pagina 17 vindt u het gedicht)
Hoe nu verder? Er zijn nog steeds geen publieke evenementen. Ik rijm en dicht heus
met veel plezier, maar ik voel me ’n beetje
dorpsdichter van papier! In een overleg met
de directie van STAAL kwam de vraag of ik
er misschien wat voor voelde om een tweede ronde te doen. Wellicht zijn er volgend
jaar meer mogelijkheden om het dorpsdichterschap gestalte te geven.

Ik kan u zeggen: ik wil dat met alle plezier
doen. Inspiratie is er genoeg! Wellicht kan
het instituut dorpsdichter een nieuw zetje
krijgen als we in Almen ook op zoek gaan
naar een junior-dorpsdichter. Dat idee is
goed ontvangen bij STAAL en we zijn momenteel overleg aan het opzetten met de
Julianaschool om het plan handen en voeten te geven. We willen het zo organiseren
dat ook kinderen die niet op de Julianaschool zitten mee kunnen doen. We gaan
daar eens creatief mee aan de slag! Is dit
wellicht een leuke uitdaging voor uw kind?
Hou dan de berichtgeving die gaat komen
in de gaten!
Gerard Bohncke,
Dorpsdichter
Voor het aanvragen van een gedicht, of reacties op
dit artikel: mail naar gbohncke@gmail.com

Foto: Joost Wiltink
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Hallo Almenaren
Corona... Normaal gesproken kunnen er
30/40 mensen naar een voorstelling in Het
Kamertheater komen kijken. Nu maximaal
12 volwassenen, mits ze in koppels van
twee komen en elk koppel een huishouden
is... Tja... ons gebruikelijke programma ligt
sinds maart stil. Maar van de zomer hebben we nieuwe wegen bewandeld. Gelukkig
waren er mensen die het leuk vonden een
corona-proof feestje te geven en dat hier te
doen. We zijn begonnen met het maken van
korte filmpjes van Clowntje Polka. Daar kan
je een maandabonnement op nemen. En,
zoals u waarschijnlijk wel weet, was er afgelopen zomer “De Heks van Almen”.

De Heks van Almen
Ruim twee jaar ben ik bezig geweest met
het onderzoek en het schrijven van dit toneelstuk. Het was confronterend en heftig,
maar ook bemoedigend omdat ik veel steun
heb gehad van meerdere mensen uit Almen
en daarbuiten. Oorspronkelijk was het niet
de bedoeling de voorstelling op het dorpsplein te spelen. Dit omdat ik dat te spannend vond, zo zichtbaar en precies op de
plek waar het allemaal gebeurde. Met dit
stuk vertel ik niet alleen over de geschiedenis van ons dorp, maar geef ik ook mijn
persoonlijke visie op heksen, de heksenvervolging en hoe die nu nog doorwerken.
Ik dacht het ‘veilig’ in Het Kamertheater te
doen. Maar corona gooide roet in het eten.
Vanwege de 1,5 m kon het niet in het theater en buiten op ons erf mocht niet, omdat
wij in een natuurgebied wonen.
Onze wethouder cultuur maakte het mogelijk om het op het kerkplein in Almen te
spelen. Fantastisch en ongelooflijk spannend! Bijzonder dat we dankzij corona deze
voorstelling hebben gespeeld op de best

24 |

denkbare plek: de plek waar het 548 jaar
geleden gebeurde. We hebben hulp gehad van heel veel Almenaren. We hebben
een heel fijne nieuwe collega gevonden in
Hanneke Huurnink. We hopen nog lang
samen te mogen werken!

Dialect
Omdat het stuk over Almen gaat was het
voor ons van het grootste belang om het
dorp goed “uit de verf” te laten komen. Zo
gebruiken we namen die hier voorkomen en
ook de namen van boerderijen, die hier in
1472 al stonden. En dan het dialect. Dat is
me toch wat. In geen twee dorpen is het dialect hetzelfde. Zelfs binnen Almen spreekt
niet elke autochtone Almenaar hetzelfde
dialect. En we hebben natuurlijk geen idee
hoe het dialect 548 jaar geleden klonk! We
hebben er daarom voor gekozen om alleen
de eerste 4 bladzijden van het stuk dialect
te spreken. Henny Jeronimus heeft voor ons
de tekst vertaald en ingesproken, zodat wij
het konden leren. Zo kennen we dan nu toch
een heel klein beetje “Henny-Almens”. Fijn
zo’n lieve lerares!

Afscheid van Chris
Bij meerdere projecten heb ik samengewerkt en hulp gehad van Chris Klein
Nengerman, de koster en de cameraman
van Almen. Altijd vriendelijk, meedenkend
en meehelpend. Ook bij “De Heks van
Almen” heeft hij ons buitengewoon fijn
geholpen en meegewerkt. Alleen de laatste
twee voorstellingen is hij er niet bij geweest,
omdat hij zich niet lekker voelde. Wat een
schok was het te horen dat hij een maand
later is gegaan. Zijn laatste project deed
hij met ons. We hebben samen nog veel
gelachen en genoten van de samenwerking.
We missen hem enorm!

Succes
Dat de voorstelling zo’n succes zou worden,
daar kan je alleen maar van dromen. Een
week voor de première waren alle voorstellingen al uitverkocht. Het publiek kwam vanuit heel Nederland naar Almen. En we hebben zulke mooie en enthousiaste reacties
mogen ontvangen. Het is buitengewoon fijn
dat het gelukt is om een voorstelling te maken over zo’n heftig onderwerp die mensen
toch inspiratie en licht brengt. Dat was ons
doel en blijkens de reacties is dat ook gelukt.
Komend voorjaar spelen we de voorstelling
opnieuw! We zijn in gesprek om een tweede
reeks in de kerk te spelen, zodat meer mensen de voorstelling kunnen zien. Wilt u op
de hoogte worden gehouden over de data
en de kaartverkoop, dan kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief over “De Heks
van Almen”. Kijk daarvoor op onze website
www.kamertheater.nl. Lukt het niet dan kunt
u ons ook een mailtje sturen of bellen, dan
zorgen wij ervoor dat u op de hoogte wordt
gehouden.

Clowntje Polka en het paard
van Sinterklaas
We zijn begonnen met het maken van
Clowntje Polka filmpjes. We krijgen er erg
enthousiaste en leuke reacties op. Rond
5 december komt er een nieuw filmpje uit.
Dan zal er een ontmoeting met Sinterklaas
zijn; Clowntje Polka heeft een verlanglijstje
met maar één wens in haar schoen gedaan:
een paard! Wat daarvan terecht komt kan
je rond 5 december op de website van Het
Kamertheater zien.
Geef dit jaar een origineel sinterklaascadeautje: een maandabonnement op de
filmpjes van Clowntje Polka! Korte vrolijke
filmpjes met leuke spelletjes om zelf thuis te
doen. Kijk voor info op de website, stuur een
mailtje of bel.

Een hartelijke groet van Manja
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Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Vocaal: even op winterreces
Wij hebben het tot in september nog binnen
geprobeerd, maar zijn gestopt met de repetities omdat de risico’s van besmetting toen
snel toenamen. Het zingen ligt stil. We missen elkaar, het zingen maar vooral ook het
contact met elkaar. Wij kijken uit naar betere
tijden om elkaar weer te ontmoeten. Ook in
december zullen er geen bijzondere activiteiten zijn.
Met onze dirigent Jettie Ouwehand houden
we de moed erin. Zij maakte een filmpje op
You Tube, met twee nummers van onze eigen cd. Het verstilde nummer In this heart
van Sinead O’Connor en het uitbundige lied
Sing sing sing van Louis Prima.

Te vinden op https://www.youtube.com/
watch?v=9bfMCvfrUCw
We houden ons maar vast aan het goede
nieuws dat er ook is: minder besmettingen,
betere geneesmiddelen en uitzicht op een
werkend vaccin. Zicht op licht.
Voor wie het vergeten was, precies een jaar
geleden, op 23 november, was er ons jubileumoptreden met muziekvereniging Juliana.
Een onvergetelijke gebeurtenis!
De herinnering blijft.

Namens Vocaal, Medard Hilhorst

Antwoorden van brievenbus puzzel op pagina 19:
1. Bakkersteeg nr.2 - 2. Scheggertdijk nr.44 - 3. Scheggertdijk nr.15 - 4. Gravenweg nr. 12 - 5. Kapelweg nr.22 - 6. van Wassenaerlaan nr.16 - 7. Bakkersteeg nr.1 - 8. van Wassenaerlaan nr.3 - 9.
Blauwedijk nr.4 - 10. van Wassenaerlaan nr.31 - 11. Blauwedijk nr.3 - 12. Weijenberg nr. 2
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Notities van de Torenhaan
Eigenlijk valt er weinig of niets te melden. Alles zit dicht of op slot. Iedereen is in
zijn coronaschulp gekropen, behalve het jonge volkje dan. Dat speelt nog gewoon
op het speelplein als of er niets aan de hand is. Gelukkig maar!
Sinterklaas wordt ook niet ingehaald bij
De Nieuwe Aanleg dit jaar. Vind ik wel
jammer. Ik heb de organisatie nog gesuggereerd om de bisschop met zijn gekleurde assistent dan digitaal in te halen. Maar
daar zagen ze geen heil in. “Ach”, werd
er gezegd, “digitaal pepernoten strooien
werkt niet!”
Foto: Dick Loman

Nou kan ik me daar iets van voorstellen.
De afgelopen week hield de bond van
torenhanen afdeling Achterhoek haar
dus een genoeglijke vergadering waar je
najaarsvergadering. Dat gebeurde nu per
de toren niet voor hoefde te verlaten!
zoom (uitgespr. zoem). Ik had mijn laptop
al vroeg ingeschakeld zodat ik als eerste
Wie had nog maar een jaar geleden kunde secretaris in beeld kreeg.
nen denken dat we ooit zo zouden vergaHij gaf mij nog enkele aanwijzingen op
deren en onderwijs zouden krijgen? Wie
welke knopjes ik wel en niet
had een generatie geleden, zo’n
De
telefoon
zat
moest drukken en hoe ik het
dertig jaar dus, kunnen vermoegeluid aan- en uit kon schakeden waar we nu mee te maken
nog aan een
len. Jan Hendrik, de voorzitter
hebben? Alles deden we nog per
draadje en
uit Geesteren, kwam als derde
telefoon of per brief. Bij 99% van
goed in beeld. Leo uit Lochem,
de nummers vond de mensen zat die telefoon nog
onze penningmeester, kwam wel
aan een draadje en in het telein beeld maar zonder geluid.
je in een boek
foonboek stonden alle nummers,
Hij kon wel kleine korte berichtwat best handig was. De eerste
jes typen zoals: Het batig saldo bedraagt
internetaansluiting in Nederland was net
€18.345 en 1 lid heeft bedankt.
gerealiseerd, de muur was vers gevallen
Rinus uit Laren vergat elke keer het geen vader Bush was president van Amerika.
luidknopje in te drukken zodat je zijn snaOp de e-mail moesten we nog vijf jaar
vel driftig op en neer zag gaan. Onze
wachten en de zegeningen van facebook
voorzitter riep dan steeds “knopje indruken twitter bereikten ons pas in 2004 en
ken”, waarna we hem weer konden vol2006. Wie had toen kunnen bedenken dat
gen. Erger was het gesteld met Berend uit
het Witte Huis ooit nog eens bewoond zou
Borculo. Er was iets niet goed met zijn apworden door een narcist die zijn volgeparaat want als hij begon te praten hoorde
lingen via twitter zou oproepen verkieje hem met drie echo’s en dat betekende
zingsfraude te bestrijden. Het is te hopen
weer dat je hem niet verstond. Al met al
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dat het systeem in de USA sterk genoeg
is om deze verziekte situatie niet uit de
hand te laten lopen. Sommigen hebben
daar hun zorgen over en niet onterecht.
In Nederland maken we ons gelukkig nog
druk over heel andere zaken. In de Stentor las ik dat de bibliotheken Sinterklaasboeken waarin de goed heiligman nog uitsluitend vergezeld wordt door zeer donker
getinte knechten voorzien van oorbellen
en rode lippen, niet meer uit zullen lenen.
De ene bieb zet die boeken bij het oud papier, de andere bewaart ze op zolder. Ene
Barbara Deuss van de Graafschap Bibliotheken vertelt: “Sommige exemplaren zijn
te mooi om weg te gooien!” Daar hebben
we een aparte ruimte voor op de zolder.
Ja, die Barbara heeft het goed bekeken.
Op marktplaats wordt voor het boek ‘Sinterklaas’ van Charlotte Dematon nu al
€150.- geboden. Nog een paar jaar bewaren en de koers zal verder stijgen!
Schoot me toen ineens te binnen dat ik
nog ergens een oud Zwarte Pietenspel
heb liggen. Dat zal de ‘play station’ generatie wel niets zeggen. Ik geloof niet dat
het ooit nog gespeeld wordt. In de oude
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tijd echter was het een leuk gezelschapsspel. Net zo lang kwartetten tot er één met
de Zwarte Pietkaart bleef zitten. Die werd
zwart gemaakt met een half afgebrande
kurk. Dolle pret.
Ik ga het nog zeker een halve eeuw bewaren op een geheime plaats achter een van
de leien. Als ik het dan mee naar ’Kunst
of Kitsch’ neem zal blijken dat het goud
waard is. Goud waard vond ik ook de brief
van zoon Bush, scheidend president, aan
Obama, zijn opvolger, om hem die zelfde
dag nog op zeer persoonlijke wijze van
harte geluk te wensen met zijn verkiezingsoverwinning.
Wat ik mij tenslotte nog afvraag: Zou de
carbidschietoudejaarsbijeenkomst op de
Vetweide nou wel of niet doorgaan?
Het schieten mag, maar grote bijeenkomsten niet. Weer zo’n lastig probleem waarin het coronareglement niet in voorziet.
Nawoord van de redactie: Torenhaan, namens de
familie Wiltink kan ik mededelen dat u de coronaregels goed kent. Inderdaad het is een bijeenkomst,
en bijeenkomsten ook als die leuk zijn, zijn niet toegestaan. U kunt dus niet met uw onderdanen onder het genot van zelfgebakken kniepertjes, warme
chocolademelk of glühwein het jaar afsluiten.

Wetenswaardigheden
Bibliotheek:

Circulus Berkel:
De Wereldwinkel:
Duo-fiets huren:
Handwerkcafé:
Inloop senioren Ons Huis:
Kerk:
Markt:
Open tafel:
Oud papier:
Repaircafé:
Zin in Almen:

bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr
Digitaal spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur in
de foyer vanOns Huis. Op afspraak: via tel. (0575) 51 29 26 of per
mail info@graafschapbibliotheken.nl
spreekuur op donderdag 1x per 2 weken van 11.00 - 12.00 uur
in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag
v.d. maand
zondag eredienst om 10.00 uur
iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
2e zaterdag v.d. maand
iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

Belangrijke telefoonnummers
Huisartspraktijk dr. Meerman: (0575) 43 12 55
VertrouwensContactPersonen: Peter Hintzen, 06 - 29 00 43 29 of mail@peterhintzen.nl
Evelien Kamminga, 06 - 31 21 00 61 of evelienkamminga@gmail.com
Wilma Klein (alleen voor Ovéra), (0575) 43 31 59 of wklein@lijbrandt.nl
Zorgcoördinator:
Anneke Maandag, 06 - 23 38 60 20 of
zorgcoordinatoralmen@gmail.com

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 t/m 27 februari 2021
24 april t/m 8 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 en 25 mei 2021
17 juli t/m 27 augustus 2021

AED’s
Cafe restaurant “De Nieuwe Aanleg”
Dorpshuis “Ons Huis” (september/april)
Hotel “Landgoed Ehzerwold”
Huisarts Meerman
Landhotel “De Hoofdige Boer”
Solis paramedisch centrum Almen
Vishandel Ter Beek (dinsdag 11.00 - 13.00 uur)
Voetbalvereniging SV Almen (september/april)
Zwembad De Berkel (mei/augustus)

Scheggertdijk 10 (0575) 43 12 96
Dorpsstraat 37
(0575) 43 14 21
Ehzerallee 14
(0575) 43 11 43
Dorpsstraat 34
(0575) 43 12 55
Dorpsstraat 38
(0575) 43 17 44
Torenstraat 2
(0575) 43 20 72
Bij brandweergarage
Binnenweg 40
(0575) 43 13 95
Berkelweg 7
(0575) 43 15 00

Activiteitenkalender
Gezien de onzekere toekomst verwijzen we voor activiteiten naar de ADI en naar de site
Almen-info.nl
November 2020

December 2020

27 Ons Filmhuis; Kinderfilm
14.15 - 18.00 uur
28 Verkoop mondkapjes voor muziekver.
Juliana 10.00 - 14.00 uur bij de Centerrr

05 Pieten bij Centerrr, kinderen kunnen
hun ‘ingeleverde schoentje’ ophalen van
10.00 tot 11.00 uur en bekendmaking
van de winnaar van de kleurwedstrijd
11 Ons Filmhuis
12 inleveren oud papier
16 Vrouwen van Nu
23 Ons Filmhuis
24 Avond; kinderkerst

Januari 2021
03 Kerkdienst, gevolgd door Nieuwjaarsreceptie

25 Kerkdienst in de kerk 10.00 uur
27 Kerstoratorium in de kerk
31 Oliebollenverkoop Centerrr

Foto: Joost Wiltink

