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Zo ook in deze Almenak. Afscheid nemen 
we van Henk Klaassen. Behalve dat hij 
zijn medewerking verleende bij het bak-
ken van oliebollen om een verenigings-
kas te spekken, bracht hij sinds zijn pen-
sionering ook de Almenak rond bij een 
deel van de Scheggertdijk. Vorig jaar is 
hij verhuisd naar Lochem. Johan Reur-
slag, die ook een helft van de Schegger-
tijk voor zijn rekening nam, heeft inmid-
dels zijn vrouw Janna gemobiliseerd en 
samen zorgen zij dat die hele lange weg 
met veel huisnummers van een Almenak 
wordt voorzien.

We nemen afscheid van nog twee be-
zorgers in Almen Noord: Jenny Ilbrink en 
Kees Zijderveld. Voor zover ik kan nagaan 
hebben zij beiden 19 jaar – zo lang als de 
bezorging door volwassenen wordt verricht 
– de Almenak bezorgd. Jenny is inmiddels 
een trotse oma en wil graag genieten van 
haar nieuwe taak als oppas oma. Kees 
vindt het gezien zijn leeftijd welletjes.
Hierbij wil ik dus namens de lezers van 
de Almenak Henk, Jenny en Kees met dit 
symbolische boeket bedanken voor jullie 
jarenlange inzet. Heel veel dank!

Dan kunnen we ook twee nieuwe bezor-
gers verwelkomen: Marjolein van Dijk heeft 
de route van Jenny overgenomen en Her-
man Westendorp die van Kees. Welkom bij 
de club! Vergaderen doen we niet. Je werk 
doe je in alle anonimiteit, maar weet dat 
het door de ontvangers erg op prijs wordt 
gesteld. Succes!

Namens de redactie van de Almenak wens ik jullie 
veel leesplezier.

Wilrike

Van de redactie

Nummer:
4
5

Inleveren kopij:
vrijdag 3 september
vrijdag 13 november

Verschijningsdata:
vrijdag 17 september
vrijdag 27 november

Schema uitgifte Almenakken  2021

Elders in deze Almenak richt Joost Dijksman de schijnwerpers op een anonieme 
groep - de vrijwilligers - die onmisbaar is om deze Almenak bij u in de bus of op de 
mat te laten vallen. En zoals hij beschrijft moet soms een van hen zijn of haar taak 
door omstandigheden opgeven en wordt er doorgaans stilzwijgend een nieuwe kan-
didaat toegevoegd aan ons colofon.
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Jaarvergadering
In verband met de coronamaatregelen 
heeft onze jaarlijkse ledenvergadering 
dit jaar online plaatsgevonden en wel op 
21 april jl.. Naast de gebruikelijke versla-
gen en financiële verantwoording was er 
dit jaar ook een bestuursverkiezing. Zo 
namen wij na respectievelijk 12 en 6 jaar 
afscheid van onze bestuursleden Herman 
Minkjan en John Hendriks. Zij hebben zich 
al die jaren met een tomeloze energie en 
een positieve instelling ingezet voor onze 
vereniging. Mede dankzij hun bijdragen 
zijn onder meer het Almens Ommetje, de 
verbinding tussen de sportzaal en Ons 
Huis, de meandering van de Berkel, het 
dorpsplan en de woonvisie tot stand geko-
men. Beiden hartelijk dank!

Met het afscheid van Herman en John 
kwamen ook twee plekken vrij in ons be-
stuur. Deze hebben we in kunnen vullen 
met de aanstelling van Cornelis Stelwa-
gen en  Ruben Vermeer. Ter uitbreiding 
van ons bestuur is Marcel Rosenberg 
aangesteld, waarmee we nu op een totaal 
van 11 bestuursleden zitten. Wij wensen 
hen veel succes en plezier in ons bestuur!

Voor het inhoudelijk deel van de jaarver-
gadering was Pien Pon te gast, met haar 
enthousiaste verhaal over haar plannen 
om van Almen een Blue Zone te maken. 
Iets waar we ongetwijfeld de komende tijd 
nog meer van zullen horen. 

Woonvisie Almen
De VAB heeft actief deelgenomen aan 
de tafelgesprekken van de Raad over de 
Woonvisie Almen. Op 12 en 26 april is de 
Woonvisie besproken in een beeldvor-
mende tafel en heeft de VAB, net als an-

dere belanghebbenden, ingesproken en 
vragen beantwoord. Onze inspraak is te 
lezen op onze website vab.almen-info.nl.

Het scheelde niet veel of de Woonvisie, 
waar onze Werkgroep Wonen hard aan 
mee heeft gewerkt, werd teruggestuurd 
naar het College voor herziening. Op 10 
mei, tijdens een meningvormende tafel, 
werd alsnog besloten het stuk verder te 
behandelen in de Raad. Ter voorbereiding 
op deze tafel heeft de VAB een brief ge-
stuurd aan de Raad. In deze brief hebben 
we aangegeven dat we de keuze van het 
college om Almen Zuid 2b, dat reeds ei-
gendom is van de gemeente Lochem, te 
willen ontwikkelen een logische vinden, 
gelet op het grote aantal gegadigden en 
de betaalbaarheid van de woningen. Ook 
hebben we in deze brief aangegeven dat 
we, gezien het feit dat de locatie Almen 
Zuid 2b ook als zoeklocatie wordt ge-
noemd in ons dorpsplan dat in overleg met 
het dorp tot stand is gekomen, de keuze 
voor deze locatie als uitbreidingslocatie 
ondersteunen.

Wij hopen dat er spoedig uitvoering zal 
worden gegeven aan de inhoud van de 
Woonvisie. Want die is niet voor niets 
opgesteld. Er is een grote behoefte aan 
betaalbare (nieuwbouw)woningen voor 
starters en jongeren en aan meer le-
vensloopbestendige woningen om de 
doorstroom binnen Almen te bevorderen. 
Naast deze twee punten pleiten wij voor 
behoud/vergroten van het aantal sociale 
huurwoningen. 

Heeft u vragen over dit proces of wonen in 
Almen in het algemeen? Wij horen graag 
uw reactie via vab@almen-info.nl.
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ALMEN schoon!
Op zaterdag 10 april jl. togen maar liefst 
52 deelnemers, bewapend met prikstok-
ken en vuilniszakken, door de straten van 
Almen en het buitengebied om deze weer 
zwerfafvalvrij te maken. Dat leverde net 
zoals voorgaande keren weer een goed 
gevulde aanhanger op. Ter afsluiting kreeg 
iedereen nog een kopje koffie of thee en 
een heerlijk broodje to go aangeboden.

Regionale Energie Strategie
In de vorige Almenak berichtten wij over 
de stappen die de gemeente Lochem zet 
en heeft gezet in de Regionale Energie 
Strategie (RES). Inmiddels ligt er een ont-
werp-RES 1.0 waarin de gemeente haar 
plannen voor het opwekken van schone 
energie uiteenzet. Deze is te lezen op 
www.lochem.nl/windenzon. In grote lijnen 
zien wij een positieve ontwikkeling van 
concept RES naar RES 1.0; er is duidelijk 
geluisterd naar input vanuit de samenle-
ving. 
Zo is de ambitie bijgesteld, zal er min-
der energie uit wind worden opgewekt en 
komt de focus meer te liggen op zonnepa-
nelen op daken. Wel hebben we nog een 
aantal vragen over de uitvoering van de 
RES en zijn er naar onze mening nog en-
kele aandachtspunten. Te denken valt aan 
de capaciteit van het netwerk, alternatieve 
energiebronnen en de mogelijkheden voor 
energiebesparing. Verder is de RES een 
inspanningsverplichting, maar dient de 
uitvoering lokaal te gebeuren. Het is voor 
ons daarom ook van belang om goed te 
volgen wat de gemeente Lochem in haar 
beleidsvisie omtrent zon en wind gaat op-
nemen, want dat gaat veel meer beteke-
nen voor Almen dan de RES op zich. 

Onze vragen, aandachtspunten en zorgen 
hebben we opgenomen in een brief die 
we naar de gemeente hebben gestuurd. 
Wilt u weten wat de voortgang hiervan is? 
Check dan onze website vab.almen-info.
nl voor meer informatie. Op de site van de 
gemeente Lochem onder www.lochem.nl/
res vindt u algemene informatie over de 
RES.

Japanse Duizendknoop
Op enkele plekken in de openbare ruimte 
en in een aantal particuliere tuinen woe-
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kert de Japanse Duizendknoop. Een plant 
met stevige wortels, die niet alleen ber-
men, maar ook wegen kunnen ontwrich-
ten. De VAB onderhoudt contact met Cir-
culus Berkel over de bestrijding van deze 
woekeraar. Circulus Berkel zorgt ervoor 
dat de plant meerdere malen in het jaar 
flink gesnoeid wordt in de hoop de plant 
uit te putten. Ziet u deze plant verschijnen 
op een nieuwe plaats? Of komt de plant 
te hoog? Meld dit dan bij Hans Enderink, 
ploegleider Circulus Berkel, tijdens de 
tweewekelijkse inloopochtend op donder-
dag van 11.00 tot 12.00 uur in Ons Huis, 
of via de Circulus-Berkel app. 

Volg de VAB!
Meer informatie over onze werkzaamhe-
den vindt u op:
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAl-
men
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
Momenteel vinden er nog steeds geen fy-
sieke bestuursvergaderingen plaats, waar-
door er ook geen inloophalfuurtje is. 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: 
Henk Berends, Anja Harkink, Annemarie 
Kok, Wilco Pelgrum, Marcel Rosenberg, 
Peter Schieven, Cornelis Stelwagen, Niko 
Venneker, Ruben Vermeer, Liza Westen-
dorp en Gertie Tuller.

We houden u op de hoogte van onze ver-
gaderdata via onze website vab.almen-in-
fo.nl. Een vooraankondiging van iedere be-
stuursvergadering wordt tevens geplaatst 
in De Gids.

Namens het bestuur,
Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl

Japanse Duizendknoop



Door corona staan de activiteiten van de 
oranje vereniging op een laag pitje. Palm-
pasen was dit jaar helaas zonder eieren 
zoeken door de kinderen in het bos. Wel 
hebben we een Paas drive-thru georgani-
seerd. Ondanks de beperkingen een ge-
slaagde activiteit.

Koningsdag was dit jaar ook weer wonings-
dag. Helaas moest iedereen zich dus thuis 
vermaken. Om toch iets samen te doen 
hebben we een woningsdag-challenge ge-
organiseerd. We hebben vele leuke filmjes 
en foto’s ontvangen. Inge, Marloes, Zoë, 
Marleen en Suze hadden een fantastisch 
filmpje gestuurd waarbij ze een eigen 
feestje bouwden, en zijn daarom de win-
naars van de challenge.

De dodenherdenking op 4 mei heeft in  
besloten kring plaatsgevonden. Hiervan 
zijn opnames gemaakt en deze staan op 

youtube. Een prachtig gedicht geschreven 
en voorgedragen door Gerard Bohncke, 
het taptoesignaal door Vera Vrielink, een 
klein ensemble van Juliana, en de bijdrage 
van Pien Pon maakten deze plechtigheid 
waardig. 

Het zal u niet verbazen dat het Almens 
feest nog spannend blijft. We hadden al 
eerder gemeld dat het in juni niet door zou 
gaan en verplaatst gaat worden naar sep-
tember. Maar in welke vorm en locatie? 
Wat is er definitief mogelijk? We denken 
dat we medio juni pas een definitief besluit 
kunnen nemen. We houden de spanning er 
dus nog even in, maar wat hebben we zin 
in een feestje!

Blijf gezond en tot snel.

Namens de Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”, 

Marijn Laurensse

Almensfeest 2021...? Het blijft spannend

Oranjevereniging



6 |

Geldmaat
Vanaf maandag 3 mei j.l. 
is de geldautomaat van 
Geldmaat bij ons in ge-
bruik. Hier kan contant 
geld worden opgenomen wat nu dus niet 
meer bij ons aan de kassa hoeft. De Geld-
maat is te gebruiken met iedere bankpas 
en u kunt zo vaak en zo veel geld opnemen 
als uw saldo en paslimiet toestaan. Ook is 
het mogelijk om papiergeld te storten. Geld-
maat is een initiatief van ABN AMRO, ING 
& Rabobank en is een veilige en betrouw-
bare manier om contant geld op te nemen. 
Al vele tevreden klanten hebben van deze 
service gebruik gemaakt waar wij erg blij 
mee zijn!

Al 10 jaar een supermarkt in Almen!
15 september 2011 is de winkel in Almen 
geopend. Gevestigd in het oude Rabobank 
gebouw mogen wij al 10 jaar het dorp blij 
maken met onze diensten. Een supermarkt 
in een klein dorp is van groot belang. Het 
houdt het dorp leefbaar, biedt een ontmoe-
tingsplek en werkgelegenheid. Dat wij dit 
nog steeds kunnen doen mogen wij onder 
andere het dorp voor bedanken. In septem-
ber zullen wij dit dan ook kenbaar maken 
door ons 10-jarig bestaan met u te vieren. 
Meer informatie zal t.z.t. kenbaar gemaakt 
worden op onze facebook pagina en via de 
ADI.

Eten met Gemak
Zoals bekend zijn de producten van Eten 
met Gemak al een tijdje bij ons te koop. Eten 
met Gemak levert iedere week verse maal-
tijden, erg handig als u zelf niet (meer) goed 
kunt koken of weinig tijd heeft. Gezonde en 

complete maaltijden, altijd vers. De maal-
tijden dienen op donderdagen voor 15.00  
 
uur besteld te worden, dit kan telefonisch 
(0575) 43 12 00. Bent u slecht ter been? Net 
zoals de gewone boodschappen kunt u de 
maaltijden laten bezorgen. Bezorging bin-
nen postcode 7218 & 7217 is gratis. 

BBQ vleespakketten van Uw Slager 
Rexwinkel
Vanaf heden kunt u bij ons heerlijke BBQ 
vleespakketten bestellen van Slager Rex-
winkel. Al vanaf €6,98 p.p. heeft u vijf ver-
schillende soorten vlees. Er zijn gas BBQ’s, 
statafels en een koelwagen te huur bij Cen-
terr en wij kunnen de bestelling gratis bij u 
thuis komen bezorgen. BBQ vlees hebben 
we deze zomer standaard in ons assorti-
ment, dit is te vinden in de diepvries. Alles 
compleet voor heerlijke BBQ deze zomer!

Namens het team van Centerrr, 

Hanneke Huurnink

Nieuws van uw Centerrr



 Almenak 4-2020 | 7

Woensdag 5 Mei is het zwemseizoen 2021 
weer van start gegaan! Na een lange winter 
van stil zitten is iedereen blij dat er weer “iets” 
mogelijk is. Er waren dan ook vele zwemmers 
die stonden te popelen om een duik te nemen 
in het verwarmde water. Houd er rekening 
mee dat de banen vooraf moeten worden ge-
reserveerd. Dit kan via onze website: https://
www.zwembaddeberkel.nl/openingstijden/. 
Het gaat om blokken van 1 uur waarop er 
45 minuten gezwommen mag worden. Velen 
hebben de weg naar de website al weten te 
vinden, waardoor het al een gezellige drukte 
is in het bad.

Voordat het zover was is er achter de scher-
men vanaf 1 maart hard gewerkt om het bad 
seizoen klaar te krijgen. Dat is gelukt!  Mede 
dankzij de hulp van onze vrijwilligers op de 
dinsdagochtend. Als u al bent wezen zwem-
men is het u wellicht opgevallen dat ons peu-
terbad is opgepimpt. 

Door Jaqueline van Munster is hier een mooi 
verhaal geprojecteerd over “Kikker Kalle”.
Kikker Kalle voelt zich erg vrij in het water, tot-
dat hij geen bodem meer voelt en merkt dat 
hij niet kan zwemmen. Zijn vrienden redden 
hem en geven hem zwemles, zodat hij zijn 
diploma haalt…

Hoe dit verhaal verder gaat is te lezen in onze 
glossy. De glossy is geschreven door Rita  

Ketelaars en de afbeeldingen zijn van Jaque-
line van Munster. Deze glossy is te koop voor 
¤3,50 euro in onze kiosk. 

Ook ons terras heeft een vernieuwing onder-
gaan en is aangekleed met een viertal nieu-
we picknick tafels wat zorgt voor een mooi zo-
mers aangezicht. Én belangrijker nog, vanaf 
18 mei, wanneer de sportkantines weer open 
mogen kan iedereen op dit gezellige terras 
weer genieten van een hapje en een drankje!

Verder is de verhuur van de trekkershutten en 
kano’s is ook weer in volle gang. Ook hierin is 
dit jaar geïnvesteerd. Er zijn een aantal nieu-
we supplanken en kano’s aangeschaft, waar-
van één kano is geschonken door een Alme-
naar. Wij zijn zeer blij dat wij op deze manier 
ons verouderde kano’s kunnen vervangen 
voor nieuwe exemplaren, zodat er ook dit jaar 
volop op de slingerende Berkel kan worden 
gevaren en worden genoten van de prachtige 
omgeving.

We hopen op een mooi zwemseizoen, waar 
verdere versoepelingen niet al te lang op zich 
laten wachten! Tot ziens op het zwembad!  
    

      
Namens het team van zwembad de Berkel Almen, 

Anja Wentink

Zwemflits
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Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan
In april 2014 begon ik als directeur van de 
Beatrixschool in Harfsen en de Julianaschool 
in Almen. Ik heb hier nu ruim 7 jaar met heel 
veel plezier gewerkt, maar heb onlangs ge-
kozen voor een nieuwe uitdaging. Per nieuwe 
schooljaar ga ik grotendeels voor mezelf be-
ginnen als onderwijsadviseur, coach, trainer 
en vernieuwingsinspirator. Daarbij word ik 
dan tevens directeur van de school in Nettel-
horst. Omdat hier minder directietijd bij hoort, 
is dit beter te combineren.
Ik wil alle direct of op afstand bij de school 
betrokkenen graag hartelijk bedanken voor 
de fijne samenwerking die ik met velen van 
u heb gehad. Ik kon niet altijd voldoende tijd 
vinden voor alles waar ik vanuit mijn func-
tie in het dorp voor gevraagd werd, maar ik 
heb gepoogd om met het fijne personeels-
team van de school onder mijn leiding “een-
heid en verbinding” uit te stralen in goede 

en soms ook wat mindere tijden. In een snel 
veranderende wereld, waar we als school 
ook onderdeel van uitmaken en derhalve op 
hebben geanticipeerd. 

De Julianaschool zou deze jaren volgens 
de leerling prognoses een stuk kleiner zijn 
geweest, maar dankzij ons unieke karakter 
hebben we wat meer leerlingen van buiten 
Almen naar de school kunnen trekken. Hier-
mee hoop ik voor de toekomst van Almen 
ook op een blijvend vitaal dorp. Een dorp 
met inwoners die ik heb leren kennen als 
warm en betrokken. Als nuchter, maar ook 
met trots. En trots mag u allen zijn op het 
mooie Almen! Ik hoop er nog vaak te mo-
gen komen in de toekomst. Tot de zomer-
vakantie ben ik nog directeur van de Julia-
naschool. Deze weken wordt intern gekeken 
naar hoe het leiderschap op de school in de 
toekomst vorm zal krijgen. Mijn afscheid zal 
denk ik niet zo groot worden, ook gezien de 
beperkende maatregelen momenteel, maar 
ik wilde u hiervan toch ook in deze Almenak 
op de hoogte brengen. Aan de mensen die 
ik niet meer spreek: Bedankt voor alles en 
het ga u goed!

Corona ontwikkelingen
Als school hebben we de afgelopen tijd nog 
steeds weinig naar buiten toe kunnen on-
dernemen. Volgens protocol zijn de groepen 
kinderen nog steeds ingedeeld in cohorten. 
Groepen hebben afzonderlijk van elkaar 
pauze en hebben steeds alleen les van hun 
eigen leerkracht(en). Zo proberen we te 
voorkomen dat de gehele school weer dicht 
zal moeten bij een positieve test van (een) 
leerling(en) of personeelslid. We ontvangen 
ook nog geen externen binnen de school. 
Maar wat zijn we blij dat er weer fysiek on-
derwijs is! Dat de “achterstanden” waarover 

Nieuws van de Julianaschool
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het in de media zoveel gaat als het gaat om 
leerresultaten echt wel meevallen en dat 
we ouders en verzorgers hebben die goed 
meedenken en over het algemeen begrip 
hebben voor onze maatregelen. We hopen 
dat ons schoolkamp door zal kunnen gaan 
en een aantal (aangepaste) andere activi-
teiten voor het afscheid van de schoolver-

laters. We hebben vertrouwen en maken er 
het beste van!

Met vriendelijke groet, namens het team van de 

Julianaschool, Taco Houkema, directeur

De Julianaschool is ook via Facebook te volgen  

onder de naam: “Julianaschool Almen”.

Hoe is het om kerk te zijn in 
corona tijd
Het was voor ons allen een heel vreemde 
tijd en gewaarwording zonder kerkdiensten 
en alle ontmoetingen daar om heen.. Rond-
om de kerstdagen en oud en nieuw geen 
kerkdiensten. Daarna kwam het heel lang-
zaam op gang met maximaal 10 mensen in 
de kerk naast de predikant, organist, koster 
en enkele gemeenteleden die de liederen 
mochten zingen. 

De gemeente mocht en mag nog steeds niet 
zingen. De laatste maanden zijn er steeds 
ongeveer 10 mensen bij de dienst. Gelukkig 
hebben de kerkrentmeesters besloten om 
de kerkdiensten online te gaan uitzenden. 
Voorlopig alleen met geluid en dat functi-
oneert prima. Over beeld wordt nog nage-
dacht, maar dat komt vast wel.

Hoe gaat het dit voorjaar en zomer verder. 
We hebben besloten om de openstelling 
van de kerk in de zomermaanden weer te 
houden net als vorig jaar. Er zijn voldoende 
vrijwilligers om daarmee te helpen. In 2020 
was dat een succes ondanks de corona re-
gels. In de kerk wordt tijdens de openstelling 
een tentoonstelling gehouden van schilde-
rijen van Anita Knipping. Er was opmerkelijk 
veel belangstelling om de kerk te bezoeken.
Kerk is geopend van maandag t/m zaterdag 

van 14.30 tot 16.30 uur en ‘s zondags vanaf 
10.00 uur met de kerkdienst.

Helaas hebben we moeten besluiten om het 
muzikale gedeelte op de zaterdagmiddag 
niet door te laten gaan.

Vorig jaar kon de startdienst in september 
ook niet doorgaan. Te veel mensen bij el-
kaar. Nu staat de startdienst gepland voor 
zondag 12 september bij de woning/boerde-
rij van Arend Wiegman aan de Whemerweg. 
We hopen dat het dan weer mag met mooi 
weer erbij.

Ds. Wilma Klein heeft de hele tijd getracht 
om naast de kerkdiensten en alles daar-
omheen contacten te houden met de kerk- 
mensen en natuurlijk ook velen daarbuiten.
In de eerste maanden van dit jaar is er langs 
diverse kerkleden een boek rond gestuurd 
met het verzoek om daarin wetenswaardig-
heden te schrijven over hoe je de corona tijd 
beleeft. Dat alles bij elkaar was verrassend. 

Zo zelfs dat is besloten er een boekwerk 
van te laten maken in de vorm van het kerk-
blad. Na de kerkdienst met Pinksteren wordt 
dat aan de medeschrijvers uitgereikt.

Hans Hoftijzer, secretaris kerkenraad

Ieder weet waar ‘t Almens kerkje staat
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In de winter zijn we meteen begonnen het 
huis renoveren en ook de oude winkelruim-
te ontkomt niet aan onze isolatiedrift, waar-
bij we zoveel mogelijk de oude elementen 
zichtbaar laten. Op dit moment zitten wij in 
een fase dat de winkelruimte al gebruikt kan 
worden, maar nog wel wat weg heeft van 
een kraakpand. Deze situatie past bijzon-
der goed bij de naam die we de plek willen  
geven: ‘De Notenkraker’. 

Vooral de activiteiten van Wolfram als ‘De 
Sappelaar’ hebben tot deze naam geleid, 
toen hij tijdens de lockdown begon met het 
maken van sap en notenolie en duizenden 
noten heeft gekraakt. Als je het filosofisch 
bekijkt zijn we beiden ook goed in het kra-
ken van harde noten in levenssituaties. Wij 
houden van diepgaande gesprekken en 
toch ook van de luchtigheid van het alle-
daagse. Voor ons leven zijn mensen belang-
rijk met wie we samen goed noten kunnen 
kraken, maar ook feesten kunnen vieren. 
De doelstelling van ‘De Notenkraker’ is  

divers en flexibel wat past bij onze manier 
van leven. Niet alleen winkel, maar ook po-
dium, atelier, sap- en oliemakerij, ontmoe-
tingsplek, tuinbankjes, koffie, kunst en flau-
wekul. Het hoort er allemaal bij. Maar het 
is nog in ontwikkeling. En zo testen we nu 
al de mogelijkheden die deze plek in Almen 
ons biedt door zo nu en dan open te gaan 
en in contact te komen met iedereen die 
langs komt. Heel voorzichtig laten we ook 
de mogelijkheid voor concerten doorsche-
meren. Te beginnen op 23 mei tussen 14.00 
en 16.00 uur. Reserveer je tijd op www.he-
den-gesloten.nl/kraaktijd

Wolfram en Charlotte wonen op Dorpsstraat 
20, samen met hun twee dochters Swaan 
en Cato.

Namens Hedengesloten, Wolfram en Charlotte
Dorpsstraat 20, 7218 AG Almen, 06 - 21 92 73 68

info@hedengesloten.nl, www.hedengesloten.nl

Deze naam is geboren toen ik tijdens de lockdown 
begonnen ben met het maken van walnotenolie en 
appel/perensap onder de naam ‘De Sappelaar’. 
Duizenden noten zijn inmiddels gekraakt en tot olie 
verwerkt.

De Notenkraker

Sinds 5 december zijn wij eigenaren van het pand Dorpsstraat 20 en hebben we het 
plan om de oude winkel nieuw leven in te blazen. Wij zijn creatieve en bedrijvige men-
sen. Charlotte als eigenaar van de winkel ‘Het geheim van mooie dingen’ in Zutphen 
met tweedehands kleding en cadeauartikelen en Wolfram als muzikant en theaterma-
ker met het bedrijf “Heden Gesloten”, wat ook letterlijk zo is momenteel. 
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Ons Huis heeft zich tijdens de Corona crisis 
net als wij allemaal in Almen gedeisd gehou-
den. Het bestuur had geregeld overleg, vaak 
aansluitend op een persconferentie van de 
regering. Veel baat hebben we gehad bij de 
ondersteuning van de organisatie van dorps-
huizen die steeds nieuwe richtlijnen opstelde 
(zie www.dorpshuizen.nl).  

Het beheer stond op een laag pitje maar Ons 
Huis is nooit gesloten geweest. Margreet, 
Marjolein, Mientje en Martha hebben sa-
men de tent draaiende gehouden en elkaar 
geregeld moed ingesproken want saai was 
het wel. Alleen de kinderopvang en buiten-
schoolse opvang van Partou  (vroeger Small-
steps) zijn non-stop doorgegaan voor kinde-
ren van ouders in essentiële  beroepen. Ook 
de koffieochtenden in de ontmoetingsruimte 
van De Linde zijn doorgegaan. 

Begin april werd het weer toegestaan dat de 
Vereniging Zorg en Welzijn in Almen (VZWA) 
haar sociale activiteiten in Ons Huis ging 
hervatten. Momenteel komen gemiddeld 16 
mensen naar de inloopochtenden en gym-
nastiekles voor ouderen. Ook kan de kerk 
weer koffie schenken in Ons Huis na de zon-
dagsdienst. Hieraan doen ongeveer 20 men-
sen mee. Bovendien mag er in De Linde ook 
weer gezamenlijk gegeten worden. 

Ook achter de schermen is het één en an-
der gebeurd. Helaas heeft Marjolein van Dijk 
besloten om per 1 januari te stoppen als 

assistent-beheerder. Zij heeft het werk 9 jaar 
met enthousiasme gedaan en is toe aan een 
volgende stap in haar leven. Hartelijk dank, 
Marjolein en veel succes!

Onze dynamische penningmeester is erin 
geslaagd om alle mogelijke subsidies en an-
dere bronnen aan te boren en met positief 
resultaat. De concept-jaarrekening van 2020 
laat hierdoor maar een relatief klein verlies 
zien!

Het is met genereuze financiële hulp van 
derden, onder andere de Provincie Gelder-
land, gelukt een oude wens van Ons Huis 
te realiseren: aanleg van een elektrische lift 
zodat de bovenverdieping beter toegankelijk 
wordt. De lift is op dit moment in aanbouw en 
bijna gereed.  

Het ziet ernaar uit dat nog voor de zomer 
meer activiteiten hervat kunnen worden! 
Margreet zal hierover contact opnemen met 
de vaste gebruikers. U kunt ook zelf contact 
opnemen met het beheer als u gebruik wilt 
maken van Ons Huis op korte of langere ter-
mijn. De agenda voor planning is weer geac-
tiveerd! Er komen betere tijden!

Namens het bestuur van Ons Huis, 

Evelien Kamminga, Secretaris

Nieuws van “Ons Huis”
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Kraan en bruggen
Twee ruimtes tegen de achterwand zijn nog 
afgezet met rood-wit lint omdat, de recent 
gegoten vloeren nog liggen uit te harden. 
Zo nieuw is het allemaal. “Het klopt wel dat 
hier een ander bedrijf gevestigd was: Arend 
Nautic, een botenwerf. Een paar jaar gele-
den kwam de kans dat ik dat over kon ne-
men. De oude gebouwen zijn afgebroken en 
ik heb deze nieuwe hal laten bouwen. In ver-
gelijking met de oude plek, aan de Dorps-
straat, heb ik hier veel meer mogelijkheden. 
Onder andere een kraan waarmee de boten 
uit het kanaal gelift kunnen worden. Dus ik 
bied ook botenstalling aan.”

Cristian vertelt verder: “In de nieuwe werk-
plaats staan wel acht bruggen waaronder 
een tweekolomsbrug die met gemak 5500 

kilo kan tillen. Daarmee kan ik bijvoorbeeld 
ook grote campers op de brug hebben voor 
onderhoud.”
Ik merk op dat hij wel een flinke investering 
heeft gepleegd voor het nieuwe gebouw 
en de nieuwe inrichting. “Ja,” zegt Cristian, 
“daarom vind ik het wel fijn dat ik hier meer 
mogelijkheden heb. Zo heb ik hier ook goed 
de ruimte om bijvoorbeeld aan caravans en 
campers te werken. De botenwerf is een 
mooie aanvulling, mijn bedrijf is hierdoor 
veelzijdiger geworden.”

Toekomst
“Ik merk ook dat ons nieuwe pand nieuwe 
aanloop oplevert. Het ziet er allemaal nieuw 
en professioneel uit.” Toch was de gara-
ge aan de Dorpsstraat wel een fijne plek, 
merkt Cristian op: “Ik ben daar klein begon-

Hier zijn veel meer mogelijkheden
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

Enthousiast ontvangt Cristian Slettenhaar mij in het splinternieuwe pand aan de 
Scheggertdijk 58. Omdat ik ergens gelezen had dat Cristian een bestaand bedrijf had 
overgenomen, had ik dit niet verwacht: een modern strak ogende hal, met grote toe-
gangsdeuren, ruimte voor een showroom en een heel grote, lichte werkplaats. 
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nen en langzaam heb ik dat uitgebouwd tot 
een goedlopend bedrijf. Mensen uit het dorp 
konden hun auto brengen, naar huis lopen 
en later op de dag weer langs lopen om hem 
op te halen. Nu zit ik net buiten het dorp. Om 
dat op te vangen heb ik een paar elektrische 
leenfietsen en leenauto’s klaarstaan.”
“Is het sleutelen aan auto’s erg veranderd 
sinds je in het vak begon?” vraag ik.
“Ik heb veel geleerd door bij mijn vader in de 
zaak in Harfsen mee te lopen. Ik heb mijn 
opleiding in Apeldoorn gedaan. Daarna ben 
ik bij Segerink & Wolbers in Lochem gaan 
werken als plaatwerker en monteur. In 2007 
kon ik Garage van de Straat overnemen. In 
de loop der jaren heb ik steeds meer elek-
tronica in auto’s zien komen en computers 
voor de diagnose. Vervolgens kwamen hy-
bride technieken: auto’s met elektrische 
ondersteuning. Nu komen de volledig elek-
trische auto’s steeds vaker binnen. Carros-
serie, remmen en banden… dat is nog wel 

hetzelfde, maar de motortechniek is hele-
maal anders. Om aan deze auto’s te mogen 
werken, zijn wij volledig gecertificeerd. Om-
dat ik onderhoud aan alle merken aanbied, 
moet je bedrijf up-to-date zijn. In dit nieuwe 
pand kan ik weer een tijd vooruit!” 

Wij wensen Cristian veel succes op zijn 
nieuwe plek!

Tenslotte verwelkomen wij nieuwe  
ondernemers in Almen:

Alita en Rob Smeets, de nieuwe eigena-
ren van Villa Rozenhof, Scheggertdijk 47

Joris Udo de Haes, Praktijk Zin & Visie, 
Kolkpad 2, 06- 424 645 68, 
www.zinenvisie.nl 

Schoorsteenbrand
Zoals de meesten waarschijnlijk al weten, hebben wij op 12 maart een schoor-

steenbrand gehad. Gelukkig is er weinig schade dankzij een net gevallen regenbui 

en de razendsnelle aanwezigheid van de Almense brandweer (ca. 3 minuten?).

Daarvoor onze grote dank!

Ook bedankt voor de aandacht, onder andere de mooie bos bloemen die we van 

de kerk mochten ontvangen.

Helma & Urbanus van der Horst

Scheggertdijk 28, Almen
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Uitvaartspreker
Eigenlijk is het bij toeval op m’n pad ge-
komen, vertelt Henk. Bij een uitvaart van 
iemand uit mijn kennissenkring was ik be-
trokken geraakt bij de voorbereiding. We 
hadden samen muziek uitgekozen, onder 
andere van Jan Ottink & Dianne Marsman, 
liedjes in streektaal. 

We hebben de teksten mooi geprint en bij 
de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld. 
Ik zou ook spreken op die uitvaart. Dat heb 
ik gedaan, ook in streektaal. Dat viel in goe-
de aarde bij die familie. De reacties waren 
erg positief en zelf vond ik het mooi om te 
mogen doen. Daardoor dacht ik: waarom 
zou ik dit niet vaker aanbieden?

Dichter bij de mens
In de voorbereiding verdiep je je dan in de 
persoon. Je spreekt met familieleden en 
dan krijg je zicht op de grote lijnen van het 
levensverhaal van diegene. Door dat op de 
uitvaart in de eigen taal van hier uit te spre-
ken heb je het gevoel dichter bij de mens te 
komen. 

Ik denk dat ik dat meegenomen heb uit het 
onderwijs. Als ouders op ouderavonden 
over hun kind kwamen praten, dat je dan als 
vanzelf in streektaal overschakelt, omdat je  
dichter op de kern komt waar het gesprekje 
over moest gaan. Voor mij is het ook heel 
natuurlijk. Ik ben geboren in Epse, maar ik 
woon al 40 jaar hier in Almen. Hoewel je wel 

horen kunt of iemand ‘van hier’ komt, of uit 
Laren… ach, de verschillen zijn klein. Het 
Nedersaksisch is een groot taalgebied en 
we verstaan elkaar onderling makkelijk. Ik 
schrijf ook stukjes in streektaal en ik heb ook 
een website bij waar taal vaak een thema is.

Levensverhaal
Behalve spreken op uitvaarten is er meer 
mogelijk met zo’n levensverhaal. Er is de 
laatste tijd ook vraag van mensen die hun 
verhaal al bij leven opgetekend willen zien. 
Ze willen het vastleggen om door te geven 
aan hun nageslacht. Ik kan dat verzorgen. 
Ik schrijf dat levensverhaal dan op, op ba-
sis van interviews die ik houd. Dat levens-
verhaal kan dan doorgegeven worden in de 
vorm van een boekje, of als mooi glossy tijd-
schrift. Het kan ook digitaal, bijvoorbeeld als 
een website over die persoon.

Bij binnenkomst springt de hond vrolijk tegen me op en waaieren flarden van Van 
Morrisons’ “My Latest Record Project” door de kamer: energieke blues versierd met 
krullende loopjes uit een swingend hammondorgel. De muziek gaat zachter, want we 
gaan het over uitvaarten hebben.

Uitvaartspreker
Een nieuw initiatief van Henk Muileman
Tekst: Gerard Bohncke

Foto: Mayke Pasman
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Merk je dan ook wel eens dat er heel  
verschillende kanten van een persoon 
boven water komen?
Jazeker, maar dat is wel eerlijk als je dat 
op een uitvaart wel aan bod laat komen.  
Bovendien is het vaak ook interessant: dat 
een mens meerdere kanten heeft. Ik over-
leg wel altijd met de familie over de lijn van 
mijn verhaal, en de liedjes of gedichten die 
ik daarbij uitkies.

Contact
Ik ben bezig om mijn initiatief onder de aan-
dacht te brengen van uitvaartondernemers 
in de omgeving, zodat mijn betrokkenheid 
bij de ceremonie goed ingepast kan worden.

Voor wie meer wil weten over Henk Muile- 
man als uitvaartspreker, of om in con-
tact te komen met hem, is er de website  
henkmuilemanuitvaartspreker.nl

Vijf keer per jaar glijdt de Almenak bij 
u in de bus. Daar hoeft u niets voor te 
doen; dat gaat vanzelf! Nou ja, “vanzelf” 
is natuurlijk niet het goede woord.

Toen de Almenak in 1972 van voetbalkrant 
een blad werd van eerst alleen nog alle 
sportverenigingen werd de Almenak be-
zorgd door de schoolkinderen van de Juli-
anaschool. Ze hebben dat trouw gedaan, 
dertig jaar lang.

In 2002 werd de bezorgtaak overgenomen 
door volwassen vrijwilligers uit het dorp. Die 
25 volwassen vrijwilligers doen dat bezorg-
werk inmiddels al weer 19 jaar. In de colofon 
staan alle namen vermeld. Sommige namen 
staan er al jaren in. Af en toe verschijnt er 
een nieuwe naam. Een bezorger is gestopt 
wegen verhuizing of zijn of haar ver gevor-
derde leeftijd. In alle gevallen zorgt hij of zij 
na zoveel jaren trouwe onbetaalde dienst 

ook nog dat er een opvolger of opvolgster 
wordt aangemeld bij de coördinator.

Sommige bezorgers hebben een grote wijk 
of een deel van het buitengebied. De zwaar-
te van de taak verschilt dus wat. Namen ga 
ik niet noemen.

Maar alle bezorgers en bezorgsters die 
nu en in het verleden er voor zorgen en 
gezorgd hebben dat de Almenak weer 
op tijd in uw bus belandt verdienen een 
woord van dank voor het werk dat zij  
verrichten en verricht hebben.

Kijk na het lezen van dit bericht nog eens 
even in het laatste deel van de colofon. 
Een kleine moeite om een kort moment de 
schijnwerper op deze mensen te richten!
       

  Joost Dijksman

Bezorging van de Almenak
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Almen Open dubbelkampioen-
schappen 
Na een gat van een jaar is op initiatief van 
Jody Heemstra en Ilse Lourens op 30 mei 
gedurende 09.00 - 16.30 uur wederom het 
verspelen van de jaarlijkse Almen Open 
dubbelkampioenschappen gepland. Zes  
dames- en zes herenteams zullen strijden 
om de titel. De belangstelling voor dit eve-
nement was (bij voorbaat) groot: de inschrij-
ving was binnen twee uur al overtekend! 

ATC - Julianaschool Almen samen-
werking schooltennis         
De ATC en de Julianaschool zijn in oktober 
2019 een overeenkomst aangegaan voor 
het organiseren van tennislessen in het ka-
der van het gymnastiekonderwijs voor leer-
lingen in groepen 7 en 8 van de school, in 
eerste instantie voor een periode van drie 
jaar. 

Nadat dit anderhalf jaar met succes ge-
draaid heeft en er na een jaar een positieve 
tussentijdse evaluatie heeft plaats gevon-
den, hebben ATC en de school besloten om 
door te gaan, mits de gemeente Lochem 
een deel van de kosten zou kunnen dragen. 
ATC en de Julianaschool hebben met dit 
doel voor ogen eind 2020 met succes een 
beroep gedaan op de gemeentelijke rege-
ling Subsidie maatschappelijke inzet sport-
verenigingen.  

Deze gemeentelijke bijdrage is enorm wel-
kom en heeft het mogelijk gemaakt dat er 
in 2021 ca. 10 tennislessen op de vrijdag- 

ochtend gedurende 10.30 - 12.00 gegeven 
zullen kunnen worden, m.m.v. ATC tennis-
leraar Frank Jansen en één of twee ATC 
seniorleden, waarvan 5 lessen vóór de zo-
mervakantie. 

De eerste twee lessen in 2021 hebben in-
middels met veel enthousiasme plaats ge-
vonden, zoals u op bijgaande foto’s kunt 

Van alles in ons jubileum jaar

Het jaar 2021 belooft voor de Almense Tennis Club (ATC) ondanks de nu nog gelden-
de Coronabeperkingen uiteindelijk toch een mooi en sportief jaar te worden.  Sinds 
het begin van dit jaar hebben zich 25 nieuwe en actieve leden gemeld, zodat er weer 
veel meer gebruik wordt gemaakt van ons prachtige tennispark. 
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zien. De volgende les data (op dezelfde tij-
den) zijn: vrijdagen 21 mei, 4 juni, en 2 juli. 
De data voor na de zomervakantie worden 
nog nader bekend gemaakt. Het is ook de 
bedoeling dat de leerlingen iets van hun 
kunnen zullen demonstreren tijdens de 
50-jarige jubileum dag van ATC op 4 sep-
tember 2021 (zie hieronder).

ATC 50 jarig bestaan jubileumviering: 
4 september 2021 
Dit jaar bestaat ATC 50 jaar en dat wil de 
vereniging natuurlijk niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan, ondanks het feit dat we dit 
lustrum op de oprichting dag van 1 maart 
vanwege de Corona maatregelen niet heb-
ben kunnen vieren. Sinds begin dit jaar is 
er een Lustrumcommissie (bestaande uit 
Wim Peters, Simone Israel, Lodewijk van 
Zonneveld en Emiel Wegelin) aan het werk 
gegaan om een mooi lustrumdag-program-
ma te organiseren. Dit is nu gepland voor  
zaterdag 4 september 2021.

Het voorlopige programma voor de dag ziet 
er als volgt uit: 
Start 11.00 uur: 
welkomstwoord voorzitter ATC. 

11.05 – 13.00 uur: 
Schoolkinderevenement voor 7e en 8e groe-
pers van de Julianaschool en hun ouders.

13.00 - 14.30 uur: 
lunchpauze met daarin tennisdemonstratie 
(door ATC trainer Frank Jansen en Jasper 
Vogt)

14.30 - 17.00 uur: 
senioren evenement: parallel jubileum se-
nioren dubbel toernooi (2 banen) en vete-
ranen dubbel toernooi (70+, één baan, met 
specifieke aandacht voor veteranen van het 
eerste uur van ATC – deelname opgave 
schriftelijk van te voren).

17.00- 18.30 uur: 
borrel met prijsuitreiking en jubileumtoe-
spraken door de wethouder sport gemeente 
Lochem, de heer Robert Bosch, ingeleid 
door de ATC voorzitter en VAB voorzitter.

Vanaf 19.00 uur: 
diner, gevolgd door gezellige avond voor de 
ATC leden 

Noteer de datum vast in uw agenda! U zult 
de komende maanden over de jubileumdag 
nadere informatie ontvangen via de ADI, de 
ATC Digi-lob en lokale huis-aan-huis bla-
den o.a. met inschrijfformulieren voor de di-
verse evenementen en met aandacht voor  
markante evenementen/personen in de ATC 
geschiedenis. Voor meer informatie: info@
atc-almen.nl 

Emiel Wegelin

Metterdaad
Storm, blauwzwarte wolken.  

Wandelaar volgt het zandpad naar de IJssel. 

Hij vraagt zich af of eenzaamheid soms aangewaaid is. 

Of toch existentieel, de onoverbrugbare afstand tot jezelf en anderen?

Is eenzaamheid verrijkend? Hij denkt van wel. 

Een jonge vrouw komt hem tegemoet. 

‘Lekker aan het uitwaaien?’ 

Ze is het antwoord.  
Kees Zijderveld
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De Vereniging Zorg en Welzijn Almen (VZWA) 
wil de inwoners met een zorgvraag op een 
zo prettige mogelijke manier thuis of in het 
dorp laten wonen. Concreet betekent dit dat 
de VZWA de zorg zodanig wil gaan coördine-
ren en organiseren dat de groep zorgbehoe-
vende inwoners langer in Almen kan blijven 
wonen. 

Het gaat natuurlijk niet alleen om langer thuis 
blijven wonen, maar de VZWA wil de inwo-
ners vooral ook de mogelijkheid geven om zo 
lang mogelijk onderdeel te kunnen zijn van de 
dorpsgemeenschap en deel te kunnen blij-
ven nemen aan activiteiten. Dit vergroot niet 
alleen de kwaliteit van leven, maar geeft ook 
structuur aan de dag en kan mantelzorgers 
ontlasten. Hiermee wordt preventief gewerkt 
aan het uitstellen of voorkomen van een op-
name in een verpleeghuis. 

Almen wil dit gaan oppakken. De Vereni-
ging Zorg en Welzijn kent het dorp en haar 
bewoners. In de eerste plaats wordt ingezet 
op blijvende deelname aan activiteiten die de 
verenigingen organiseren en inzet van vrijwil-
ligers uit het sociale netwerk. Indien nodig 
willen we met behulp van professionele zorg-
aanbieders weer een aantal dagdelen dag-
opvang organiseren in Almen. 
Achter de schermen zijn we druk bezig om 
te onderzoeken hoe we dit in Almen kunnen 
aanbieden en wie en wat we daar voor no-
dig hebben. Hebt u nu als vereniging of zelf 
een vraag hierover neem dan contact op met 
onze zorgcoördinator Anneke Maandag (tel. 
06 - 23 38 60 20). Ze kan u zeker al verder 
helpen met de vraag die u heeft.

 
Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 

Ali Brinkman.

Namens de VZWA willen wij jullie meenemen in onze plannen om in Almen zinvolle dag 
invulling op te gaan zetten. De komende jaren neemt het aantal ouderen in snel tempo 
toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren 
er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Ook Almen 
doet mee in deze trend. In Almen zal vooral de groep ouderen (85+) sterk toenemen. Met 
de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag.

Zinvolle dag invulling in Almen

Foto: Joost Wiltink
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Licht aan het einde van de “corona-
tunnel”?
Het is vandaag 15 mei binnenkort is er weer 
een persconferentie! Via de ADI houden we 
u op de hoogte wat er wel mogelijk is.  
Wat kunnen wij nog wel?
Dat zal binnenkort bekend zijn. De zaal en 
de materialen zijn in elk geval aanwezig.

Niet vergeten ! !
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badmin-
ton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn

GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN 
GEWELDIG!

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp

Binnensport weer open?
We moeten nog even afwachten maar mo-
gelijk gaat onder voorwaarden de binnen-
sport weer open.

Wedstrijden Ovéra afdeling volleybal 
volgend seizoen
De thuiswedstrijden zijn volgend seizoen op 
woensdagavond. De uitwedstrijden variëren 
van maandag t/m vrijdagavond, afhankelijk  
van de tegenstander.  Er zijn ongeveer twee 
wedstrijden per drie weken. We hebben als 
Ovéra 2 herenteams en 1 mix-team in de 
recreantencompetitie opgegeven voor ko-
mend seizoen. 

Nieuwe leden
Door enkele blessures is het aantal volley-

ballers erg krap. Heb je zin om te volleybal-
len dan kun je vanaf volgend seizoen op 
maandagavond vanaf 20.15 uur in de sport-
hal terecht. Informatie over volleybal kan via 
Jan Brinkman (0575-432252). 
  Willy Tuitert

Ovéra (afd. gymnastiek)

Volleybal mogelijk weer van start

afdeling gymnastiek

afdeling volleybal
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Zoals eerder gemeld mocht het jeugdorkest 
repeteren bij Dineke Kruissink op zolder tot 
genoegen van niet alleen de jeugdleden, 
de dirigent maar zeker ook van Dineke zelf. 
Onder aan de trap luistert ze mee en als ze 
een mooi nummer hoort dan roept ze naar 
boven om te vragen of ze dat nogmaals wil-
len spelen. Zelfs haar zus geniet mee via de 
telefoon. Over een halve eeuw gaat het door 
het dorp: “Weten jullie nog van toen tijdens 
die coronatijd. We speelden boven bij tante 
Dineke op zolder en gezellig dat het daar 
was!!”. 

Drie enthousiaste leden maken iedere week 
weer het Juliana Journaal (JJ) wat wij dan 
op donderdagavond (onze repetitieavond) 
via de mail ontvangen. Vol met wetenswaar-
digheden, wel en wee, persoonlijke verha-
len, muziekpuzzels, flashmobs en/of luister-
tips. Ik heb nog nooit zoveel 
geweten van wat er gaande 
is als tegenwoordig met het 
journaal. 

Zo heb ik gelezen dat onze 
dirigent in zijn vrije tijd aan 
boogschieten doet. Leuk 
toch. 

Ontzettend leuk om te lezen 
en een echte verbindende 
factor tussen de leden. We hebben tot op 
heden al 13 JJ’s mogen ontvangen. 

Een ander idee om het gevoel van verbon-
denheid te stimuleren was een wandeltocht 

door het dorp en drie fietstochten door het 
buitengebied. Per duo kwamen we zo, al 
kletsend, via de uitgestippelde routes langs 
de huizen van de leden. Op de bijbehorende 
route konden we lezen wie waar woonde.

Om ook weer voorzichtig wat met muziek 
te doen zijn we in dezelfde duo’s begonnen 
om samen te repeteren. Op het programma 
staat een aangepast Muzikaal Almens Om-

metje op zondag 27 juni in de 
hoop dat we dan weer met kleine 
groepjes, buiten, mogen spe-
len. Na vele maanden van rust 
krijgen onze instrumenten voor-
zichtig hun mooie klanken weer 
terug. 

Uiteraard houden wij u via de ADI 
en onze website op de hoogte 
van deze activiteit. We kijken er 
naar uit en hopen op mooi weer.

Op Koningsdag heeft u de deze eerste klan-
ken al kunnen horen toen diverse leden 
vanuit huis het Wilhelmus ten gehore brach-
ten. Een klein groepje muzikanten bracht op 

Muziekvereniging Juliana

Sinds de vorige Almenak uit maart is er, ondanks Corona, een hoop gebeurd bij de 
muziek met als hoogtepunt toch wel de digitale feestavond op 25 maart. Tijdens deze 
avond werd onze voorzitter Dinie Rouwenhorst gehuldigd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau. U heeft er uitgebreid over kunnen lezen in diverse kranten en op onze 
website. 
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deze dag een kleine aubade bij “De Linde” in 
de tuin. 

Zoals altijd heeft Juliana ook dit jaar gehoor 
gegeven aan het verzoek om tijdens de  
dodenherdenking op de begraafplaats van 
Almen te spelen. Vera Vrielink heeft dit jaar 
de taptoe geblazen.

Vanaf zaterdag 12 juni mogen de leden van 
Juliana weer meehelpen om uw oud papier 
op te halen. Gelukkig zijn de opbrengsten van 
de afgelopen maanden, waarbij we vanwege 
corona niet mochten helpen, ook ten goede 
gekomen aan onze vereniging. U kunt ons 
dus weer achter op of lopend in de buurt van 
de ophaalwagen tegenkomen in het dorp.

Hopelijk snel tot ziens bij een van onze  
activiteiten.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd
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Het Kamertheater & Theatermakers Achterhoek

TMA: Het boek De Heks van Almen is uit!
Op 13 mei hebben wij, op afstand weliswaar, 
maar heel feestelijk in de tuin van De Olde We-
hme, de eerste exemplaren van het boek van 
de theatertekst overhandigd aan Elsje August 
de Meijer & Jacobus Trijsburg. De eerste om-
dat zij met haar essay de basis heeft gelegd 
voor deze theaterproductie en de tweede van-
wege zijn onwaarschijnlijke historische vondst, 
de ontdekking dat de pastoor en Aleyda een 

dochter hadden. Wat een mijlpaal was het om 
dit boekje te maken en uit te geven!! Heel fijn 
ook om te doen, omdat we natuurlijk de afge-
lopen maanden geen voorstellingen mochten 
spelen. Er werd zo vaak om de tekst gevraagd 
dat het idee als vanzelf was ontstaan. Wilt u 
een exemplaar bestellen? Stuur dan een be-
richt naar info@kamertheater.nl of bel even. 
Exemplaren van dit boek zullen ook te koop 
zijn bij onze voorstellingen deze zomer. In de 
vorige editie van de Almenak hebben wij de 
kaartverkoop van De Heks van Almen aange-
kondigd. Deze loopt nog steeds en gaat hard! 
De data hebben wij moeten aanpassen i.v.m. 
de actuele Corona-maatregelen. De nieuwe 
data voor De Heks van Almen zijn:

In de kerk: 18, 19 & 20 juni / 25, 26 & 27 juni 
/ 2, 3 & 4 juli / 16, 17 & 18 juli
Op het plein: 23, 24 & 25 juli / 30 & 31 juli 
en 1 augustus / 6, 7 & 8 augustus / 13, 14 
& 15 augustus. Na afloop van de voorstelling 
(rond 21.30u) is er gelegenheid tot een na-
gesprek met de makers onder het genot van 
een drankje. De tickets zijn online verkrijgbaar 
via: www.kamertheater.com/agenda Bestel 
nog snel een ticket want er is maar beperkt 
plek! Via onze nieuwsbrief, Facebook & In-
stagram wordt u op de hoogte gehouden van 
de vorderingen rondom De Heks van Almen. 
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de 
website www.kamertheater.com. Lukt het niet 
dan kunt u ons ook een mailtje sturen of bel-
len, dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte 
wordt gehouden.

Vrijwilligers gevraagd!
Net zoals vorig jaar zijn wij weer opzoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen 
bij de voorstellingen. Het gaat hierbij om de 
volgende werkzaamheden: opbouwen (stoe-
len klaarzetten etc.), hulp bij kaartcontrole, het 
verrichten van de gezondheidscheck, publiek 
naar de stoelen wijzen en afbouwen. Iedere 
voorstellingsdag beginnen wij tussen 16:30 
en 17:00 met opbouwen, er is eten voor de 
hele crew tussen 18:00 & 18:30 en we zullen 
tegen 22:00/22:30 klaar zijn. Als je wilt helpen 
kun je een mail sturen naar info@kamerthea-
ter.nl t.a.v. Hanneke. 

Het Kamertheater: Kindervoorstellingen
De kindervoorstellingen in de meivakantie 
mochten helaas niet doorgaan. Deze zomer 
zijn wij druk met De Heks van Almen. In de 
herfstvakantie van 2021 zullen er weer kin-
dervoorstellingen in Het Kamertheater zijn. 
Lees hierover meer op onze website.

Hartelijke groet, Manja Bedner & Hanneke Huurnink
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Het afgelopen jaar stond in het teken van 
vergaderen, protocollen wijzigen, vergade-
ren, wel trainen, niet trainen, voetballen op 
zaterdag al helemaal niet, opnieuw proto-
collen aanpassen, accommodatie inrichten 
met looproutes, ontsmettingszuilen op ver-
schillende posities plaatsen, de boel schoon 
houden terwijl er niet gevoetbald gaat wor-
den, gras maaien terwijl er niet gevoetbald 
gaat worden, opnieuw vergaderen want de 
jeugd mag (misschien) gaan voetballen, 
overleg met de trainers of en hoe er ge-
traind kan worden in (hele) kleine groepjes, 
toch weer niet trainen, dan weer trainen met 
spelers tot 27 jaar, dan weer trainen met 4 
personen…en…ga zo maar door.

We zijn erg blij met al onze trainers, voor 
zowel de jeugd als senioren, die zich altijd 
maar weer hebben ingezet om iedereen 
toch maar zoveel mogelijk bezig te kunnen 
houden op het veld.
Respect voor deze vrijwilligers, en respect 
voor de vrijwilligers die de accommodatie 
altijd maar weer op orde houden ondanks 
het gemis van de wedstrijden op zaterdag.
En hoe lang duurt het voordat we weer kun-
nen juichen voor ons cluppie?

Ontwikkelingen accommodatie 
(parkeren)
Binnenkort gaan we eindelijk beginnen met 
een parkeerplaats bij onze accommodatie.
Met de geplande bouw van de brandweer-
kazerne worden er parkeerplaatsen van 
de voetbal ingeleverd langs de Binnenweg. 
Parkeerplaatsen die eigenlijk geen par-
keerplaatsen mogen heten omdat het een 
groenstrook is van de gemeente die de club 
zo goed en kwaad als het kan onderhoudt 
om auto’s te kunnen parkeren. Ruim tien 
jaar en, door de beperkte ruimte, vele aan-
rijdingen later, zijn we nu na overleg met de 
gemeente en brandweer tot een eenvoudi-
ge, voordelige en praktische oplossing ge-
komen. In de “punt” tussen het trainingsveld 
en het stukje verharde Binnenweg komen 
ongeveer 30 parkeerplaatsen. Op het eigen 
SV Almen terrein dus. De hoge bomen, die 
langs de Binnenweg staan aan de rand van 
ons terrein, blijven behouden. De afwerking 
met groene inplant zal in het najaar plaats-
vinden zodat het geheel weer een nette en 
verzorgde uitstraling krijgt.

Door samenwerking van loonbedrijf Almen-
Harfsen (Freddie Heuvelink, tevens post-
commandant Brandweer Almen) en grond- 
en sloopbedrijf De Poorte (medewerker Rick 
Wiltink tevens vrijwilliger SVA), vrijwilligers 
van SV Almen én met medewerking van de 
gemeente kunnen we de kosten beperken 
en hopen we voor aanvang van het nieuwe 
voetbalseizoen de inrichting hiervan gereed 
te hebben. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn gaan niet! ten koste van het budget van 
de brandweerkazerne.

De gemeente, de club, bovengenoemde 
sponsors en vrijwilligers maken e.e.a. finan-
cieel mogelijk. Hiermee zijn we hopelijk af 

SEIZOEN  2020-2021,  een jaar zonder  voetbal...
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van de onveilige parkeersituatie op de soms 
drukke wedstrijd-zaterdagen.Deze parkeer-
plaatsen worden voorafgaand aan de bouw 
van de brandweerkazerne uitgevoerd. Dat is 
een bewuste keuze om zo de veiligheid op 
de aanrijdroute van en naar de voetbal tij-
dens de bouw van de kazerne, later dit jaar, 
min of meer te kunnen garanderen. Hier-
door hebben, met name de kinderen en hun 
ouders, zo weinig mogelijk verkeershinder 
van en tijdens die bouwwerkzaamheden. 
Vrijwilligers van de club zijn al begonnen 
met voorbereidend graaf-, en uitzetwerk. 
We hopen met alle uitvoerende partijen op 
uw begrip voor de mogelijke ongemakken 
bij en rondom onze accommodatie tijdens 
de uitvoering.

Hoofdtrainer
Ondertussen hebben we het contract met 
onze hoofdtrainer Wilco Laconi met een 
jaar verlengd. Wilco, zeer gedreven, is altijd 
bezig met het beter maken van zijn spelers. 
Ook al is de groepsgrootte momenteel nog 
steeds niet optimaal. Meer dan 100% inzet 
ook in dit wedstrijdloze voetbaljaar.
Wilco, de spelers en het bestuur zijn erg blij 
met zijn contractverlenging.  

Het bestuur
- In verband met Corona-beperkingen zijn  
 de huldigingen van jubilarissen, die  
 tijdens de nieuwjaarsreceptie zouden  
 plaats vinden, uitgesteld naar de leden- 
 vergadering in november en/of de nieuw- 
 jaarsreceptie in januari 2022.  
- De uitgestelde ledenvergadering van  
 afgelopen jaar is onlangs digitaal opge- 
 nomen en rondgestuurd naar alle leden  
 van SV Almen.
- Jan Tuitert is tijdens deze online bestuurs- 
 vergadering afgetreden als bestuurslid.  
 Jan is in 2013 begonnen als penning- 
 meester bij SV Almen. Daarna heeft Jan  
 zich bezig gehouden met allerlei zaken  

 rondom de accommodatie en heeft hij  
 het “Walking Football” in Almen op de  
 kaart gezet. Jan blijft als vrijwilliger actief  
 voor de club. 
- Sanne Truin is gestopt als jeugdvoorzitter.  
 Zij heeft zich vooral hard gemaakt voor  
 de samenwerking met de jeugd van SV  
 Harfsen. De uit nood geboren samen- 
 werking was voor zowel Almen als Harf- 
 sen de redding van het jeugdvoetbal  
 in beide dorpen. Sanne blijft actief in het  
 hoofdbestuur. 

De jeugd
Ook in het nieuwe seizoen gaan we met 
jeugd de samenwerking met Harfsen voort-
zetten. Het jeugdbestuur bestaat uit de vol-
gende mensen:
Uit Almen zijn dat: Jasper Brokken en Ste-
fan Heijink. Stefan is de vervanger van Joost 
Wiltink. Joost heeft zich vanaf het begin van 
de samenwerking met Harfsen ingezet voor 
het jeugdbestuur. Op dit moment zijn we in 
gesprek met een mogelijke opvolger voor 
Sanne als jeugdvoorzitter. 
Vanuit Harfsen zitten Sandra Hakvoort, 
Dennis Deacon en Ruben Wassink in het 
jeugdbestuur.
We blijven voor alle teams op zoek naar 
nieuwe spelers, zowel jongens als meisjes.
Mocht u een zoon of dochter hebben die ook 
graag bij ons wil komen voetballen, meldt u 
zich dan aan via onze site www.svalmen.nl 
of neem contact op met secretaris@sval-
men.nl

De senioren
Bij de senioren hebben we in het nieuwe 
seizoen 2 zaterdag seniorenteams, 1 of 2 
heren 35+ teams en 1 groep bij het “wandel-
voetbal” op de donderdagmorgen.
De 35+ teams spelen in een kleine competi-
tie op vrijdagavond. 1x in de maand op een 
half veld 7 tegen 7, vriendschappelijk en 
zonder scheidsrechter.  
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Elftalfoto
Voor zover bekend is dit de oudste elftalfoto 
van Almense voetballers. De foto is geno-
men in de beginjaren ’30 nog voordat er 
gevoetbald werd aan de Asselerweg. Toen 
werd er wel georganiseerd gevoetbald maar 
bestond hier nog geen officiële voetbalver-
eniging.  Er werd toen gevoetbald in “Jen-
nemeuje’s gat” nabij het huidige “banden-
terrein” aan de Scheggertdijk. De kleur 
van de shirts was groen-zwart. We zijn op 
zoek naar de namen van spelers die hier op 
de foto staan. Herkent u één of meerdere 
spelers, wilt u dat dan doorgeven aan Bert 
Wentink.  

Website: www.svalmen.nl
De website wordt op dit moment geheel ver-
nieuwd. Binnenkort is deze weer actief.

Cv100
Wat is de “Club van 100”?
Een geweldig initiatief van een aantal men-
sen 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 te-
rug ook. Zie hieronder meer informatie over 
onze Cv100.

Onze Club van 100 telt momenteel maar 
liefst 63 leden.  Zit u daar al bij?

- Heb jij zin om eens een betaald voetbal- 
 wedstrijd 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 be-
stuur van de Club van 100)
http://www.svalmen.nl/clubvan100.htm
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De Club van 100 is een initiatief van S.V. Al-
men en heeft 2 doelen:
* Financieel steunen van S.V. Almen.
* De overige inkomsten worden jaarlijks ge-
bruikt 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 toe-
draagt en bereid is jaarlijks 100 euro te be-
talen voor zijn of haar lidmaatschap, kan lid 
worden van de Club van 100.
Wij hopen dat ook jij lid wil worden! Voor vra-
gen kan je terecht bij één van onderstaande 
personen.

Het bestuur van de Club van 100:
Bart Ruiterkamp, Erwin Berends, Jorn  
Dommerholt en 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, sup-
porter, lid van de club van 100, of gewoon 
als liefhebber, zo snel mogelijk onze jon-
gens en meiden weer aanmoedigen op ons 
mooie sportcomplex.

Bert Wentink (voorzitter)

Foto: Joost Wiltink
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Zij van elders, die ons dorp bezochten willen bij thuiskomst nog wel eens de mening ver-
kondigen dat daar de tijd heeft stil gestaan en de goede oude tijd behouden is gebleven.
Kletskoek natuurlijk want ook in Almen verandert er elke dag wel wat en veel verdwijnt 
weer snel in de nevelen van de geschiedenis.

Wie van de huidige inwoners heeft ooit nog 
postzegels gekocht bij Willem van de post in 
ons eigen 2-loketten postkantoor?
Wie heeft nog meegemaakt dat het bestuur 
van “Ons Vorstenhuis” alleen nog uit mannen 
bestond die, toen feministische geluiden uit 
de dorpssamenleving suggereerden dat ook 
vrouwen bestuursfuncties konden vervullen, 
eenstemmig riepen dat zulks echt onmogelijk 
was? In een revue tijdens Almens feest werd 
met deze halsstarrige houding van de broe-
ders de draak gestoken. Daarna werd snel de 
koers gewijzigd. Toen al een nieuwe bestuurs-
cultuur!

Heeft u nog “actieve herinnering” 
aan het feit dat hier een zondags-
school was waar Ome Dieks vijftig 
jaar lang zijn verhalen vertelde? 
Wie is er nog getuige van geweest 
dat zondags de Almense kerk vol-
stroomde en dat zij die per voertuig 
kwamen het blik tussen de bomen 
op het dorpsplein parkeerden?

Juist toen ik zo wat zat na te denken over de 
dingen die voorbijgaan hoorde ik onder mij 
op het schoolplein keiengeklets. Met witte 
veldkeitjes werden daar cirkels gelegd in een 
soort kurkentrekkervorm. Wordt hier een repli-
ca van Stonehenge tot stand gebracht? Wor-
den hier voorbereidingen getroffen voor een 
geheel nieuwe vorm van de 1 mei viering? 
Gelukkig hielp Google me uit de brand. Niet 
de dag van de arbeid werd voorbereid maar 
Wereld Labyrint Dag. Deze dag wordt ge-
houden om iedereen te informeren en te en-

thousiasmeren over labyrinten en daarbij een 
wereldwijde energie van heling te creëren, 
vertelde mij de website.

De volgende middag zag ik een aan-
tal mensen vol overgave rondjes lo-
pen. Gelukkig bleven de keitjes nog  
liggen die dag zodat ik toen het 
donker was geworden en er geen 
hond meer op straat was miniatuur  
Stonehenge ook even kon uit-
proberen. Had ik beter niet kun-

nen doen. Halverwege vloog ik uit de bocht, 
ramde met mijn poot een van de keien en 
bezeerde mijn teen tot bloedens toe. Die 
nacht heb ik vergeefs op heling gewacht. De 
volgende dag direct een afspraak gemaakt 
bij dokter H. die per 1 juli de praktijk in de  
Julianaschool gaat verlaten. Toen zij mijn 
kneuzing onderzocht kon ik haar gelijk bedan-
ken voor de prettige samenwerking. “Zo heb 
zo’n nadeel toch nog een voordeel!”
 
Wie ons ook verlaten heeft en weer naar de 
Spitholterbrug is verhuisd, is “die Badende”.
Heel de Berkeltentoonstelling lang werd ze ’s 

Notities van de Torenhaan

Zondagschool; 

waar Ome Dieks 

vijftig jaar 

lang verhalen 

vertelde
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morgens buiten gezet en als het even stil was 
beneden dan konden we heel gezellig com-
municeren. Ze heeft me heel wat mooie Duit-
se verhalen verteld. ’s Avonds werd ze altijd 
weer naar binnen gereden en voor het raam 
gezet. We spraken dan in gebarentaal. Heb-
ben we allebei geleerd tijdens de persco’s. Zij 
was daar erg goed in en kon het al in het Ne-
derlands zodat ik het niet meer auf deutsch 
hoefde te doen.

Ik mis haar wel… en wat er nou ligt achter het 
raam… ik durf het haast niet te zeggen.
Het is heel groot, het is goudkleurig en het 
heeft de vorm van gigantische hondenkeutel.
Als ik vroeger met mijn kleinkuikens in het El-
ger ging wandelen dan keek ik voortdurend 
naar de grond om te voorkomen dat zij in de 
hondenstront stapten. Zo voorkwam je dat je 
na de wandeling een uur bezig was om met 
een stokje onder de buitenkraan een schoen-
zool van kak te ontdoen.
In deze keutel echter kan je niet trappen; daar 
is ie te groot voor. Waarom deze honden- 
bolus?

De bolussen die Anton hier ongeveer op de-
zelfde plaats bakte waren toch veel smakelij-
ker? We krijgen een tentoonstelling over hon-
den. De verbinding met Staring is dat Staring 
ook een hond had. Dat was nieuw voor mij 
maar ik had het kunnen weten! Boven in het 
museum op de stamboom, daar is dat hondje 
te zien. Een klein, bescheiden keffertje. Meer 
het model schoothond. Als die hond van Sta-
ring zulke riesenkeutels heeft geproduceerd, 
dan moeten er in de tuin van de Wildenborch 
nog resten van te vinden zijn.

Laten we hopen dat de musea weer snel 
open kunnen gaan; dan kunt u zelf een kijkje 
nemen.

Ik ben trouwens benieuwd wat het eerste gaat 
gebeuren: opening van de musea of de vor-
ming van een nieuw kabinet.
Ik denk het eerste. Bij de vorming van Rutte IV 
dient men uiterst “Omzigtig” te werk te gaan.
En nog even voor alle duidelijkheid: Die afge-
scheiden mevrouw Den Haan van de voorma-
lige 50-plus club is geen familie van me!

Foto: Dick Loman



Bibliotheek:  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
Circulus Berkel: spreekuur op donderdag 1x per 2 weken van 11.00 - 12.00 uur  
 in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
De Wereldwinkel: 1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
Duo-fiets huren: ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
Handwerkcafé: 4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
Inloop senioren Ons Huis: woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag  
 v.d. maand
Kerk: ma. t/m za. van 14.30 tot 16.30 uur, zondag eredienst om 10.00 uur 
Markt: iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
Open tafel: maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
Oud papier: 2e zaterdag v.d. maand
Repaircafé: iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
Zin in Almen: 3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

Wetenswaardigheden

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 24 en 25 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie: 26 febr. t/m 6 maart 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022

Cafe restaurant “De Nieuwe Aanleg” Scheggertdijk 10 (0575) 43 12 96
Dorpshuis “Ons Huis” (september/april) Dorpsstraat 37 (0575) 43 14 21
Hotel “Landgoed Ehzerwold” Ehzerallee 14 (0575) 43 11 43
Huisarts Meerman Dorpsstraat 34 (0575) 43 12 55
Landhotel “De Hoofdige Boer” Dorpsstraat 38 (0575) 43 17 44
Solis paramedisch centrum Almen Torenstraat 2 (0575) 43 20 72
Vishandel Ter Beek (dinsdag 11.00 - 13.00 uur) Bij brandweergarage
Voetbalvereniging SV Almen (september/april) Binnenweg 40 (0575) 43 13 95
Zwembad De Berkel (mei/augustus) Berkelweg 7 (0575) 43 15 00

AED’s

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

Belangrijke telefoonnummers



Activiteitenkalender

November 2021

13  Oud papier

Juni 2021

12 Oud papier

18, 19 en 20 Voorstelling ‘Heks van Almen’

25, 26 en 27 Voorstelling ‘Heks van Almen’

27 Muzikaal ommetje  

 (muziekver. Juliana)

Juli 2021

2, 3 en 4 Voorstelling ‘Heks van Almen’

16, 17 en 18 Voorstelling ‘Heks van Almen’

10 Oud papier 

17 t/m 29 aug Zomervakantie

23, 24 en 25 Voorstelling ‘Heks van Almen’

30, 31 Voorstelling ‘Heks van Almen’

Augustus 2021

1 Voorstelling ‘Heks van Almen’

6, 7 en 8 Voorstelling ‘Heks van Almen’

10 Oud papier

13, 14 en 15 Voorstelling ‘Heks van Almen’

Mei 2021

1 t/m 9 Meivakantie

8 Oud papier

7, 8 en 9 Voorstelling ‘Heks van Almen’

21, 22 en 23 Voorstelling ‘Heks van Almen’

23 Notenkrakerconcert Dorpsstr.

28, 29 en 30 Voorstelling ‘Heks van Almen’

30 Almen Open dubbelkampioen- 

 schappen tennis

September 2021

04 Jubileumdag tennis

10 Oud papier 

12 Startdienst kerk, bij Arend Wiegman  
 (Whemerweg)

15 10-jarig bestaan supermarkt Almen 

18-19 Almensfeest

Oktober 2021

9 Oud papier 

16 t/m 24 Herfstvakantie

December 2021

11 Oud papier 

5 t/m 9 jan Kerstvakantie

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

Foto: Joost Wiltink


