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In de vorige Almenak namen we al af-
scheid van drie trouwe bezorgers. De 
vierde heb ik even achterwege gelaten 
vanwege de beperkte ruimte die ik hier 
heb. 

Gerrit Maalderink heeft bij mijn weten de 
Almenak net zo lang rondgebracht als 
deze bestaat. Jarenlang brachten kinde-
ren uit groep 8 de Almenak rond maar op 
de Harfsensesteeg woonden geen leerlin-
gen uit groep 8. Deze lezers werden voor-
zien door Gerrit die destijds bij zijn zus en 
zwager aan de Harfsensesteeg bij Eefde 
woonde. Inmiddels is hij verhuisd naar de 
Borkel en missen we hem. 

Van Gerrit herinner ik me nog dat hij als-
maar meer Almenakken wilde want die en 
die kregen er geen. We hebben toen toch 
maar zijn enthousiasme wat ingedamd; 
overigens met zijn volledige instemming. 
Gerrit erg bedankt namens de lezers en de 
redactie voor jouw trouwe inzet. Voor jou 
dit boeket!

En naar goed Almens gebruik wordt er op 
de één of andere geheimzinnige manier 
‘vanzelf’ een opvolger gevonden. Dinie 
Rouwenhorst heeft de taak van Gerrit over-
genomen. Daar zijn we uiteraard heel blij 
mee. Dinie welkom bij de club! Zoals va-
ker gemeld vergaderen we nooit. Als bonus 
daarentegen wacht je een mooie fietstocht!

Namens de redactie van de Almenak wens ik jullie 

veel leesplezier. Wilrike

Van de redactie
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Kennismaking nieuwe wethouder
Op vrijdag 2 juli jl. heeft de VAB kennisge-
maakt met de nieuwe wethouder Robert 
Bosch, opvolger van Bert Groot Wessel-
dijk, Robert zal tot aan de gemeenteraads-
verkiezingen in 2022 de portefeuille finan-
ciën, ruimte, wonen en sport onder zijn 
hoede nemen. Tevens is hij kernwethou-
der van Almen. Dat betekent dat hij als 
het ware eerste verantwoordelijke voor 
Almen is en ons aanspreekpunt binnen 
de gemeente. Als VAB onderhouden we 
nauw contact met de kernwethouder,  
onder meer door een halfjaarlijks bestuur-
lijk overleg. Daardoor is de kernwethouder 
op de hoogte van wat er zich in ons dorp 
afspeelt en kan hij actief onze belangen in 
de gaten houden.

Om Robert Bosch kennis te laten maken 
met ons dorp hebben wij hem, na een 
kopje koffie in de theetuin, getrakteerd 
op een rondje Almen op de fiets. Naast 
de highlights van Almen hebben we plek-
ken/projecten bezocht die (mede) door de 
inzet van de VAB tot stand zijn gekomen. 
We hebben de middag afgesloten met 
een drankje in Ons Huis tijdens het eerste 
Ontmoetingscafé. Al met al een geslaagde 
en gezellige middag.

Op dinsdag 6 juli jl. hebben we het eerste 
bestuurlijk overleg met de nieuwe wethou-
der gehad, waarin onder meer is gespro-
ken over de omgevingsvisie, regionale 
energiestrategie en de kernvisie Wonen. 
Meer nieuws hierover vindt u op de web-
site van de VAB.

Woonvisie Almen – Almen Zuid 2B
De gemeenteraad heeft afgelopen voor-
jaar de Woonvisie Almen aangenomen. 

Eric van Dijk van de gemeente Lochem 
is aangesteld als projectleider voor Al-
men Zuid 2B en Scheggertdijk 7 (Doorn-
berg terrein). Naar verwachting wordt het 
bestemmingsplan voor Almen Zuid 2B in 
het voorjaar van 2022 ingediend. De VAB 
probeert nauw betrokken te blijven bij de 
planontwikkeling, om ervoor te zorgen dat 
er gebouwd wordt naar de door ons aan-
getoonde behoefte. Starterswoningen (en 
jonge gezinnen), levensloopbestendige 
woningen en sociale huur hebben hierbij 
prioriteit. 

Heeft u vragen over dit proces? Neem dan 
contact op met Liza Westendorp via liza-
westendorp@hotmail.com.

Brandweerkazerne
De voorbereidingen voor de bouw van de 
nieuwe brandweerkazerne lopen gestaag 
door. Op 11 mei jl. heeft het college B&W 
van de gemeente Lochem drie ontwerpbe-
sluiten over de nieuwe brandweerkazerne 
vastgesteld:
•	 het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 “Brand- 
 weerkazerne Almen, Binnenweg ong.”
•	 de	 ontwerp	 omgevingsvergunning	 voor	 
 het bouwen van een brandweerkazerne  
 en het aanbrengen van het logo van de  
 brandweer
•	 het	ontwerpbesluit	opleggen	maatwerk- 
 voorschriften

De omwonenden van de nieuwe brand-
weerkazerne zijn in een digitale bijeen-
komst op zaterdag 22 mei jl. bijgepraat 
over deze ontwerpbesluiten en in de gele-
genheid gesteld een zienswijze in te die-
nen. Dit heeft geleid tot een aanpassing 
in het ontwerpbesluit maatwerkvoorschrif-
ten; de andere ontwerpen zijn ongewij-
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zigd. De ontwerpbesluiten zijn te zien op 
de pagina van de gemeente Lochem via 
de link: https://www.lochem.nl/in-en-over-
lochem/brandweerkazerne.

Het college B&W heeft op 13 juli jl. beslo-
ten de raad voor te stellen het bestem-
mingsplan	 “Brandweerkazerne	 Almen,	
Binnenweg ong.” vast te stellen. Begin 
september is bekend wanneer en hoe de 
gemeenteraad het bestemmingsplan gaat 
behandelen. Zodra het bestemmingsplan 
akkoord is, wordt besloten over de om-
gevingsvergunning en over de maatwerk-
voorschriften. De besluiten zullen worden 
gepubliceerd in de Berkelbode en op www.
overheid.nl.

Naast de nieuwbouw van de brandweer-
kazerne houdt de gemeente Lochem zich 
ook bezig met de herbestemming van de 
huidige brandweerkazerne. Daarvoor is 
een projectteam samengesteld, waarin 
ook een bestuurslid van de VAB zitting 
heeft. Dit projectteam gaat zich bezighou-
den met het onderzoeken van de wensen 
en mogelijkheden voor wat betreft herbe-
stemming. Het doel is medio volgend jaar 
een voorstel voor herbestemming klaar te 
hebben. De startbijeenkomst van de pro-
jectgroep staat gepland op 23 september 
a.s.

Dorpsgericht werken Circulus-Berkel
Vanaf november 2018 loopt in Almen 
een proef met dorpsgericht werken in de 
openbare ruimte. Dit houdt in dat het be-
heer en onderhoud van de buitenruimte in 
het dorp door een vaste onderhoudsploeg 
wordt gedaan. Deze ploeg is iedere twee 
weken, in de oneven weken, op donderdag 
in Almen aanwezig. Op die dag is ook de 
ploegleider van deze vaste onderhouds-
ploeg, Hans Enderink, van 9.30 tot 10.30 

uur aanwezig in Ons Huis. Bij hem kunt 
u terecht met al uw vragen opmerkingen, 
wensen of tips ten aanzien van het beheer 
en onderhoud van de buitenruimte.

Er liggen plannen om ook in andere ker-
nen te gaan starten met dorpsgericht wer-
ken. Daarom hebben we in het bestuurlijk 
overleg met de gemeente op 6 juli jl. af-
gesproken om het dorpsgericht werken in 
ons dorp gezamenlijk te gaan evalueren. 
Onze ervaringen kunnen dan worden ge-
bruikt om in de andere kernen een goede 
start te kunnen maken met dorpsgericht 
werken en kunnen wellicht leiden tot ver-
betering van de huidige werkwijze. Deze 
gezamenlijke bijeenkomst staat gepland 
op 21 september a.s. Heeft u punten die 
voor dit overleg wellicht van belang kun-
nen zijn, dan kunt u dit melden bij onze 
secretaris via vab@almen-info.nl. Wij ne-
men uw inbreng dan mee.

En verder…
•	 vindt	zaterdag	16	oktober	opnieuw	een	 
 grote dorps-schoonmaakactie plaats.  
 Ook deze keer starten we weer om  
 10.00 uur bij Ons Huis met een kopje  
 koffie of thee, waarna we de routes  
 lopen. Kunt u deze zaterdag twee uur- 
 tjes missen en wilt u helpen om samen  
 met dorpsgenoten te zorgen voor een  
 schone leefomgeving? Meld u dan in  
 verband met de catering en de beno- 
 digde materialen graag vooraf aan via  
 het volgende e-mailadres: almen- 
 schoon@gmail.com. U hoeft niets mee  
 te nemen; voor de innerlijke mens wordt  
 gezorgd en de gemeente verzorgt net  
 als voorgaande keren handschoenen,  
 prikstokken, afvalzakken en hesjes.
•	 zijn	 we	 verheugd	 dat	 een	 aanvang	 is	 
 gemaakt met de aanleg van een rotonde  
 op het kruispunt Lochemseweg (N346)  
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 en Almenseweg. Al jaren hebben we  
 gepleit voor een aanpassing van dit  
 kruispunt in verband met de onveilige  
 verkeerssituatie.
•	 wordt	 ons	 nieuwe	 milieuparkje	 aan	 de	 
 Blauwedijk op initiatief van Pien Pon  
 omgedoopt tot het ‘Miep Kuiper- 
 milieupark’. Miep was jarenlang inwoon- 
 ster van Almen en is de uitvindster van  
 de glasbak. Zij heeft er, samen met Babs  
 Riemens, voor gezorgd dat in 1972 de  
 eerste glasbak bij een supermarkt in  
 Zeist werd geplaatst. Voor wie er meer  
 over wil lezen: https://www.trouw.nl/ 
 nieuws/recycling-de-glasbak~b12f8938. 

Volg de VAB!
Meer informatie over onze activiteiten is te 
vinden op: Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorp 
Almen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
De komende periode vergaderen we als 
bestuur weer in Ons Huis. Dat betekent 

dat u ook weer gebruik kunt maken van 
het inloophalfuurtje voorafgaand aan de 
bestuursvergadering. Heeft u een punt 
dat u graag met ons zou willen bespreken, 
meldt u dan vooraf even aan via vab@
almen-info.nl of spreek één van onze be-
stuursleden aan: Henk Berends, Anja Har-
kink, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum, Mar-
cel Rosenberg, Peter Schieven, Cornelis 
Stelwagen, Niko Venneker, Ruben Ver-
meer, Liza Westendorp 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. De eerstvolgende vergadering 
zal worden gehouden op dinsdag 21 sep-
tember a.s..

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

De bandenberg
De bandenberg van Doornberg
Is ons een doorn in het oog
De bandenberg van Doornberg
Die is toch veel te hoog?

De bandenberg van Doornberg
’t Is tijd om die weg te halen
De bandenberg van Doornberg
Wie helpt dat rubber te vermalen?

De bandenberg van Doornberg 
Is ontruimen te veel werk?
Of is de hechte band met Almen
Voorlopig nog te sterk…

Gerard

Dorpsdichter



10 jaar een supermarkt in Almen
Op het moment dat u deze Almenak in de 
bus heeft, hebben wij ons 10 jarig jubileum 
achter de rug. Op 15 september 2011 ope-
nende de supermarkt haar deuren. Na 13 
jaar afwezigheid van een supermarkt was er 
weer de mogelijkheid om uw boodschappen 
in Almen te kunnen doen. Wij kijken terug 
op 10 hele mooie jaren en hopen nog vele 
jaren voor u klaar te kunnen staan. 

Dit kunnen wij echter niet alleen, dit kan  
alleen samen met u, als klant. Zo houden 
wij samen een supermarkt in stand in ons 
mooie Almen. Wij bedanken onze trouwe 
klanten die ons een warm hart toedragen en 
hopen ook u nog vaak te mogen begroeten 
in de winkel. 
 
Webshop online
Wij streven er naar om per 1 oktober onze 
webshop klaar te hebben zodat u ook on-
line uw boodschappen bij ons kunt bestel-
len. Via onze website www.centerrr.nl kunt 
u uw boodschappen bestellen. Wij bezor-
gen in de plaatsen Almen, Eefde, Warns-
veld, Harfsen, Laren, Lochem, Zutphen en 
Vorden. Bijna alle producten die wij in onze 
winkel verkopen zijn online beschikbaar. 

Per 1 augustus is collega Natascha ons 
team komen versterken. Net zoals Miranda 
en Hanneke zal zij voor u klaarstaan en 
wij wensen haar veel succes! Hierbij heb-
ben wij ook afscheid genomen van onze 
collega Jody. Zij werkt vanaf nu volledig 
in het Centerrr-filiaal in Barchem. Wij wil-
len Jody bedanken voor haar inzet in Al-
men en wensen haar succes in Barchem.  

Piggy sparen 
Sinds 1 februari maken veel klanten al ge-
bruik van ons Piggy-spaarsysteem. En met 
succes! Er zijn in onze eerst actieperiode al 
veel boodschappenpakketten tegen Piggy-
punten weggegeven. Per 1 augustus heb-
ben wij een nieuwe actieperiode en kunt u 
uw punten dus inruilen tegen nieuwe acties! 
Bijvoorbeeld een fles Dreft afwasmiddel 
of een fles JP Chenet wijn voor 100 Piggy 
punten, een prachtige bolchrysant voor 200 
punten of een goed gevulde brood-/ ban-
kettas voor 400 punten! Veel spaarplezier. 
 
Op de hoogte blijven van onze acties en 
activiteiten? Volg ons op Facebook of In-
stagram! @centerrr_almen of kom natuur-
lijk langs in onze winkel! Graag tot ziens. 

Namens het team van Centerrr, Hanneke Huurnink

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten
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Vrijdag 18 juni zou de start zijn van het Al-
mens feest. Door de welbekende maatrege-
len kon dit feest helaas wederom niet door-
gaan en daarom besloot de Ouderraad van 
de Julianaschool er ondanks alles toch een 
feestelijke dag van te maken voor alle kinde-
ren van de Julianaschool. 

Zo stond er op die bewuste vrijdagmiddag 
een heuse stormbaan van 13,5 meter op het 
plein en konden alle kinderen rond lunchtijd 
een heerlijke pannenkoek halen bij Pan-
nenkoekenkraam (Janet’s KEETering). Voor  

ranja werd gezorgd en Centerrr Almen zorg-
de voor een lekker verkoelend ijsje op deze 
warme dag. We danken de Ouderraad voor 
deze fantastische dag. Op deze manier had-
den de kinderen toch een beetje (Almens) 
feest! 

Namens het team van de Julianaschool, Renate 
Albers

De Julianaschool is ook via Facebook te volgen  

onder de naam: “Julianaschool Almen”.

Toch een beetje (Almens) feest...
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We pakken het programma om op elke laatste de woensdag van de maand een film te 
draaien weer op. Per september gaan we weer helemaal open en hopelijk kunnen we 
het hele seizoen ook openblijven. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of 
de 1,5 meter zal vervallen. Mocht dit niet zo zijn, wat we niet hopen, dan is er vanwege 
de beperkte ruimte plaats voor 45 personen. 

Wij proberen recente films met een hoge 
(publieks)waardering te vertonen. En daarbij 
een extraatje in de vorm van een spreker of 
korte presentatie die past bij de film. 

Noteer de onderstaande data vast in 
uw agenda
29 September: De Beentjes van Sint-Hil-
degard. Een relatiekomedie, grotendeels in 
Twents dialect gesproken, over verstikkende 
liefde, waaraan Jan (Herman Finkers in zijn 
eerste filmrol) na 35 jaar huwelijk even kan 
ontsnappen... in een verzorgingshuis. Want 
Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er 
benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als 
een vorm van begeleid wonen. Als hij een 
glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en 
reikt hem het glas aan. Daarnaast bepaalt ze 
zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al 
hun andere bezigheden. In een poging meer 
ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare 
sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een 
gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter 
Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse 
vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. 
In de beentjes van Sint-Hildegard nemen ze 
hun partner onder de loep en rijst de vraag: 
hoeveel liefde is te veel liefde?

Deze film wordt ook woensdag 29 Septem-
ber tijdens de inloopochtend in het Dorps-
huis vertoond. Ook dan bent u welkom. 10.00 
uur staat de koffie klaar. 
Voor de inleiding komt Ali Brinkman, namens 
VZWA, wat vertellen over het opzetten van 
een dagbeleving in Almen. 

1 Oktober Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor 
de kids. Info volgt via school en ADI.

27 Oktober: Shoplifters. Een Japanse film 
drama/misdaad film uit 2018. Een Japans 
gezin aan de rand van de maatschappij pro-
beert zichzelf in leven te houden door kleine 
diefstallen te plegen. Als ze een zwerfmeisje 
tegenkomen, nemen ze haar op in de fami-
lie. Ze hebben een gelukkig leven samen. Tot 
een onverwachte gebeurtenis verborgen ge-
heimen blootlegt en de familiebanden hevig 
op de proef worden gesteld.

Als inleiding hebben we iemand van de Cen-
terrr bereid gevonden om wat te vertellen 
over winkeldiefstal en hoe ze hier mee om-
gaan. Gebeurt dit in Almen?!

Noteer de volgende data alvast in u agen-
da. Woensdag 24 november, vrijdag 10 
(Kidsfilm) en woensdag 22 december. 
Aanvang film 20.00 uur, de koffie staat klaar 
vanaf 19.30, kosten  € 5, -

Voor reserveren en informatie kunt u mailen 
of bellen met het dorpshuis. E-mail; info@
onshuisalmen.nl of tel. (0575) 43 14 21. 

Namens de Filmcommissie Ons Filmhuis, Gea Heijink

“Ons FilmHuis” mag eindelijk weer van start!
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Velen, jong en oud, hebben toen ervaren 
wat spontaan met elkaar zingen voor een 
energie en vreugde kan geven. Gezien de 
vele positieve reacties na afloop zeker voor 
herhaling vatbaar.

Maar niet lang daarna viel het allemaal stil. 
De vergevorderde voorbereidingen voor een 
groot jubileumconcert met vele gastspelers 
en -zangers en zelfs een speciaal voor die 
gelegenheid gecomponeerd lied dat samen 
met kinderen van de Julianaschool uitge-
voerd zou gaan worden: helaas, het kon 
geen doorgang vinden.
Toch bleek al gauw de veerkracht van het 
honderdjaar jonge koor door een aantal 
nieuwe initiatieven. Vorige zomer hielden 
we een summer course waar we in kleinere 
groepen buiten toch nog konden zingen. 
Onze dirigente, Jettie Ouwehand, organi-
seerde ook een aantal online activiteiten 
waardoor wij meermalen digitaal van ons 
konden laten horen. En last but not least: 
uit de behoefte van veel leden om contact 
te blijven houden met elkaar ontstond een 
nieuwsbrief: ”Allemaal Vocaal”. Daarin wer-
den leden geïnterviewd, inspirerende (zang) 
tips uitgewisseld en kon lief en leed worden 
gedeeld. Dat alles heeft er toe bijgedragen 
dat we nu na de zomervakantie de draad 
weer vol goede moed kunnen oppakken. 
De repetities zijn gestart, voorlopig in de 
benedenzaal van Ons Huis om voldoende 
afstand te waarborgen en het protocol dat 
er voor koren geldt te kunnen naleven.

Op 30 augustus jl. heeft de (uitgestelde) 
Algemene Ledenvergadering plaatsgevon-
den. Naast het Jaarverslag en de begroting 
was dat ook het moment waarop onze voor-
zitter, Medard Hilhorst en secretaris Lies-
beth Scheele-Huizinga terugtraden. Beiden 
hebben zich gedurende meer dan 10 jaren 
vol ingezet voor het bestuur. Ons jubileum 
gedenkboek	“Vocaal	Almen,	al	honderd	jaar	
op weg” (er zijn nog exemplaren beschik-
baar!) was er zonder de grote inspanning 
van Medard niet gekomen. En Liesbeth ken-
nen we natuurlijk ook allemaal als de ver-
trouwde	 “stem”	 tijdens	 onze	 concerten	 als	
lady speaker. 
Tijdens de lock down hebben zij er mede 
voor gezorgd dat het vuurtje van het koor 
bleef branden. Reden genoeg dus om hen 
eens even flink in het zonnetje te zetten. 

Joris Udo de Haes heeft als voorzitter het 
stokje van Medard overgenomen, Irene 
Overheul die al in het Bestuur zat neemt nu 
de secretariële taken van Liesbeth over en 
Hanneke Strens is als nieuw lid van het Be-
stuur toegetreden.

Ook al zijn we pas net weer opgestart, in 
het bestuur borrelen alweer nieuwe plannen 
voor de toekomst. Het is nu nog te vroeg 
om daar concreet iets over te zeggen, maar 
zeker is wel dat het Jubileum ons geïnspi-
reerd heeft om nog nadrukkelijker dan tot 
nu toe de verbinding te gaan zoeken met 
iedereen die in Almen muziek maakt, en de 

Vocaal Almen: Almen zingt weer...!

Voor het eerst in haar honderdjarige bestaan werd ons koor Vocaal Almen een tijdlang 
noodgedwongen “de mond gesnoerd”. En dat nog wel midden in haar 100ste jubile-
umjaar 2020. Gelukkig konden we vorig jaar op 12 januari nog een groot eeuwfeest 
vieren en mochten we een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Als hoog-
tepunt beleefden we een zanghappening in de kerk :”zin in zingen” waar nog lang 
over werd nagepraat.
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zang daarbij een warm hart toedraagt. Dat 
betekent ook dat nieuwe leden van harte 
welkom zijn!

Een speciale oproep geldt daarbij aan de 
(klein)kinderen van onze (oudere) leden die 
soms na vele tientallen jaren trouw lidmaat-
schap het koor mede gedragen hebben. 
Aanwas van de jongere generaties is hard 
nodig. Zet dus je schroom opzij, kom eens 
(vrijblijvend) langs en ervaar hoe bevrijdend 
zingen kan zijn om even je zorgen van alle 
dag opzij te zetten en nieuwe energie op te 
doen.

En voor degenen die pas kort geleden in Al-
men zijn komen wonen: veel nieuwkomers 
in Almen hebben vóór jou ervaren dat het 
een plezierige en ontspannen manier is om 
snel in de Almense gemeenschap thuis te 
raken en veel mensen te leren kennen door 
ongedwongen met elkaar te zingen.

Omdat we na een lange pauze weer aan 
het opstarten zijn is het nu een mooie tijd 
om in te stappen. Er gelden geen toela-
tingseisen. We repeteren wekelijks iedere 
dinsdagavond vanaf 19.45 tot 21.45 uur in 
Ons Huis. Kom gerust vrijblijvend een keer 
langs (en geef dan wel van te voren een bel-
letje, of stuur een mailtje) dan houden we 
een plaats voor je vrij. Contact via het se-
cretariaat: irene.overheul@gmail.com of tel.  
06 - 26 92 57 98.

Ik besluit met het refrein van ons jubileum-
lied: Almen zingt, Almen klinkt, Almen zingt 
al honderd jaren lang!
In het hart van de gemeenschap staat ons 
eigen koor Vocaal.
De muziek, verbindt ons allemaal!

Namens het bestuur, Joris Udo de Haes

Start op maandagavond 6 sept. 2021
                                            
Heb je al danservaring, dan kun je zo mee-
doen!! Zonder of met danservaring , de eer-
ste 2 lessen gratis!!!
Elke dans heeft zijn verhaal en laat je mee-
voeren naar onbekende gebieden en lan-
den met prachtige muziek!
...dat en nog veel meer is mogelijk in onze 
dansgroep. Wij dansen met veel plezier op 
de maandagavond .

Locatie: Dorpshuis ‘Ons Huis’ (bovenzaal)                                  
Dorpsstraat 37 Almen

Wanneer: maandagavond van 19.30- 21.00

Seizoen: januari t/m april

Leiding: Joke Teunissen

Contactpersonen: 
Ria Haytink (0573) 25 36 34
Joke Teunissen (0575) 52 11 70

Volksdansgroep ‘Chaverot’



10 |

Tele-interview
Op een woensdagavond treffen we elkaar 
voor de camera van onze computers. Op 
mijn eerste vraag, hoe ze in Almen verzeild 
is geraakt, antwoordt ze met het verhaal 
dat ze al langere tijd regelmatige oppas is 
op de boerderij van Pien & Geert, dat ze  
zodoende al veel mensen in het dorp heeft 
leren kennen, bijvoorbeeld via de wandel-
club. Sinds enige tijd huurt ze een eigen 
studio in het schoolmeesters-huis. Vrien-
den uit het dorp hebben daar een handje bij  
geholpen en Annemarie zegt erg blij te zijn 
dat het haar gegund is.

Bedrijf in Communicatie
‘Wat doe je precies?’
Annemarie: ‘Ik geef adviezen over com-
municatievraagstukken. Ik ben Zzp’er en ik 
werk vooral voor publieke organisaties, zo-
als gemeenten en scholen. 

Afgelopen jaar heb ik veel adviezen ge-
schreven voor de communicatie over Co-
vid-19 naar inwoners. 

Op dit moment ben ik bezig met een op-
dracht voor de Politie. Politiemensen krij-
gen in hun werk steeds meer te maken met 
kwetsbare mensen. Veel meldingen gaan in 
feite om mensen die zorg behoeven: men-
sen die verward zijn en hulp van de GGZ no-
dig hebben. Beleid is nu dat bij zo’n melding 
de betrokken persoon niet in een politieauto 

gezet wordt, maar dat er een ambulance 
komt om die persoon mee te nemen. Dat is 
voor de betrokkene en voor de mensen uit 
de buurt een veel menselijker beeld: dit is 
geen arrestant; deze persoon heeft zorg no-
dig. Voor de woordvoerders van de politie-
organisatie maak ik nu landelijke richtlijnen 
hoe ze het best de media te woord kunnen 
staan in dergelijke gevallen. 

Ondernemersquiz
Annemarie is nieuwsgierig waarom ik juist 
haar opbel voor dit interview. 
‘Door de ondernemersquiz!’, antwoord ik. 
‘Oh ja’, zegt ze, ‘ik was eigenlijk nog maar 
een paar keer bij de ondernemersvereni-
ging geweest. Min of meer als introducée. 

Maar ik voel me goed thuis bij hoe hier in 
het dorp dingen aangepakt worden: je be-
reikt veel meer als je dingen samen doet. 
Ik ben toch wel een mensen-mens. En mis-
schien komt het ook wel door mijn werk, dat 
ik al gauw observeer hoe mensen hun be-
zigheden uitvoeren. 

In elk geval: de jaarvergadering van de On-
dernemersvereniging Almen was feestelijk 
aangekleed met een borrel en een quiz. 
Kennelijk wist ik als relatief buitenstaander 
toch genoeg om te winnen. Ik kreeg de wis-
selbeker uit handen van Ralph Geers, de 
winnaar van vorig jaar. Heel erg leuk om 
mee te maken!’

Onwijs leuk om samen dingen te doen!
Annemarie van den Berg, zelfstandig communicatieadviseur 
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

Onder de Almense ondernemers vind je heel veelzijdige types. Annemarie is er zo 
een. Dat moet ook wel, want ze is nog geen fulltime Almense. Periodes dat ze in Al-
men verblijft, wisselt ze af met periodes dat ze werkt en woont in Delft. In die regio 
heeft ze vooralsnog de meeste opdrachtgevers. Daarom kon dit interview niet ‘live’ 
plaatsvinden en besloten we contact te leggen via Zoom.
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Nieuws van Atelier V

Weer ondernemerscafés! 
Wij zijn heel blij dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten! De leden krijgen een uitnodi-
ging. Als je geen lid bent nodigen we je van 
harte uit om bij een van de café’s langs te 
komen. 
Neem dan even contact op via de email: 
communicatie@ov-almen.nl of 
http://www.ov-almen.nl/ 

De komende data zijn:  
28 september:
ondernemerscafé Boerderij Spitholt
18 november:
ondernemerscafé Ria Markvoort in Laren

Wat een zomer hebben we gehad! Het weer 
was voor Atelier V helemaal niet slecht. Ik 
had een buitenatelier gemaakt van onze 
tuin. Een tent voor als het zou regenen en 
verder alle schildersezels buiten. Wat was 
het leuk en gezellig. Extra inspirerend door 
het buiten zijn. Je krijgt een vakantiegevoel 
door het buiten werken.  Er zijn weer mooie 
werken gemaakt, helaas zonder eindexpo-
sitie. 

De gemiste lessen zijn allemaal ingehaald. 
Dit betekende dat ik de hele zomer heb 
doorgewerkt en heel wat weken buiten heb 
kunnen lesgeven en dat was erg leuk. 
Verrassend dat je op deze manier weer  

andere invalshoeken kunt krijgen, kortom 
een inspirerende zomer!

Nu gaan we weer van start en gaan we 
weer schilderen in mijn atelier, hoera het 
kan weer. Eind september starten de les-
sen.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Mocht u zin hebben om eens een nieuwe 
hobby aan te boren of je eigen teken- en 
schildervaardigheden weer ontdekken en te 
ontwikkelen neem gerust contact op.
Wie weet tot ziens, wilt u meer informatie 
over de lessen of workshops, zie: www.jac-
quelinevanmunster.nl of bel gerust (0575) 
57 21 20

Jacqueline van Munster Atelier V
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Het senioren tennis toernooi was spannend 
en leuk, en ook de veteranen hebben zich 
aardig geweerd. De wethouder sportzaken 
van de Gemeente Lochem de heer Robert 
Bosch was tijdens de gezellige en goedbe-
zochte borrel niet alleen de hoofdspreker, 
maar weerde zich op de baan ook geducht 
tijdens de daaraan voorafgaande speciale 
jubileum dubbel met de wethouder.  Na de 
borrel ging het feest verder met een zeer 
geslaagde barbecue in de partytent op het 
terras voor het clubhuis. Meer over de dag 
zelf met foto’s in de volgende Almenak.

In de aanloop naar de jubileum viering heeft 
de ATC lustrum commissie gesprekken ge-
voerd met twee markante personen in de 
ATC geschiedenis, te weten ATC mede- 
oprichter Joost Dijksman en lang-spelend 
ATC lid Joke Boschloo. Zij geven hieronder 
op eigen wijze een beeld daarvan:

Joost Dijksman, de enige nog in leven 
zijnde medeoprichter van ATC in 1971
De meeste Almenaren kennen Joost vooral 
als voormalig directeur van de Julianaschool 
en/of als voormalig voorzitter van de Vereni-
ging Almens Belang (VAB), en niet als een 
actief lid van ATC. Dat laatste is ook niet het 
geval. Joost legt uit hoe dat in elkaar zat:
“Aan	 het	 eind	 van	 de	 zestiger	 jaren	 was	
Almen nog een traditionele dorpsgemeen-
schap waarin de mannen de dienst uit-
maakten. Er waren echter een paar dames, 
vriendinnen, die graag een partijtje tennis-
ten, en daarvoor toentertijd eigenlijk alleen 
maar in Lochem of Gorssel terecht konden. 
Tijdens een borrel in de Hoofdige Boer in 
het najaar van 1970 kwam het idee op om in 
Almen een tennisclub te starten. Bea Hoog-

endoorn en Annie Cortlever omarmden het 
idee om dat zelf te doen, maar hun echtge-
noten	zagen	daar	niets	 in,	 en	zeiden:	 “dat	
gaat jullie toch niet lukken”. Zo ontstond er 
een soort weddenschap waarbij de dames 
hun best deden om het ongelijk van hun 
mannen te bewijzen”. 

De dames begrepen al snel dat het verstan-
dig was om ook een paar andere energie-
ke Almenaren met goede contacten in het 
dorp bij de oprichting te betrekken, zoals 
Claske Harmsen, Miep Schut, Martin Jan-
sen en Gerrit Loman. En zo kwam het dat 
de dames Schut en Cortlever samen met 
Joost Dijksman en Martin Jansen in de op-
richtingsvergadering van ATC op 5 maart 
1971 het mandaat kregen om de oprichting 
te formaliseren, en kort daarna hiervoor bij 
de notaris op de stoep stonden. Het orga-
nisatorische/logistieke gedeelte van de op-
richting (inclusief de aankoop van de grond) 
verliep vervolgens zo voorspoedig dat al op 
10 juli 1971 de eerste slagenwisselingen op 
het ATC terrein konden plaatsvinden. Het 
clubhuis in de eerste jaren was een over-
geplaatste bouwkeet, die de man van Bea 
Hoogendoorn kon organiseren.
Joost was duidelijk meer geïnteresseerd 
in het organisatorisch ondersteunen van 
de oprichting van de club dan in het daad-
werkelijk beoefenen van de tennissport: hij 
bezat weliswaar een tweedehands houten 
racket en min of meer toepasselijke sport-
kleding, maar vond een blessure na de eer-
ste paar tennis lessen een prima excuus 
om er niet mee door te gaan, en daarmee 
ook geen zitting te nemen in het eerste be-
stuur van ATC onder voorzitterschap van 
Bea Hoogendoorn – jammer voor de club, 

ATC 50 jarig bestaan jubileumviering

Dit jaar bestaat ATC 50 jaar en dat heeft de vereniging natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. De viering heeft onder uitstekende tennis omstandigheden (prach-
tig zonnig weer en weinig wind) op zaterdag 4 september plaats gevonden. 
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maar het is toch nog goed terecht gekomen: 
de dames hebben de scepsis van hun echt-
genoten in ieder geval glansrijk overwon-
nen, zodat Almen een nieuwe en bloeiende 
sportvereniging rijker werd, waarvan Alme-
naren en leden uit de regio nu nog steeds 
profijt trekken. Dat wil niet zeggen dat Joost 
daarna niets meer met ATC te maken had. 
In de successieve pogingen tot clustering 
van de Almense sportverenigingen heeft hij 
als voorzitter van de VAB een verbindende 
rol gespeeld, als ook bij de oprichting van de 
Stichting Accommodaties Almen in 2015. Hij 
vindt het nog steeds jammer dat ATC daarin 
uiteindelijk niet aanhaakte. 

Kijkend naar de volgende 50 jaar voor ATC 
in een veranderende en vergrijzende dorps-
samenleving en regio ziet Joost dat er re-
centelijk samenwerkingsverbanden tussen 
sportclubs zijn ontstaan die bij de oprichting 
van ATC nog ondenkbaar waren, zowel in 
Almen zelf rond het sportzaal/dorpshuis 
complex, als ook tussen de voetbalvereni-
gingen in Almen en Harfsen. Joost verwacht 
dat die trend zich voort zal zetten en ook de 
tennisverenigingen in de regio niet onbe-
roerd zal laten.

Joke	 Boschloo:	 “Al	 aardig	 op	 leeftijd	
maar nog steeds fanatiek”
Al aardig op leeftijd begon ik met tennis op 
de Lochemse tennisbaan, omdat ik in Lo-
chem moest wonen toen ik werd aangeno-
men als leerkracht op de Nijverheidsschool 
die later over ging in Staring-college door de 
fusie met Mavo en Havo. Ook getennist in 
Borculo waar behalve tennisbanen ook een 
tennishal was. Met vrienden, collega’s, enz. 
genoten van de gastvrijheid van de Borcu-
lose tennismensen. Er was altijd wel een 
baan vrij om te spelen en mensen om mee 
te spelen.

Na een jaar of 5 kreeg ik de indruk dat het 
niet meer uitmaakte waar ik woonde en ik 

ging terug naar de boerderij in Almen waar 
ik ook geboren ben. In de weekenden ging 
ik altijd al terug naar de boerderij. Zater-
dags de staarten van de koeien wassen met 
zeepwater en andere bezigheden.

In Lochem kreeg ik van een tennisleraar ook 
een paar tennislessen. Sorry, de 82 jaren 
knabbelen nogal wat van mijn geheugen af, 
waardoor ik zijn naam vergeten ben.
Via de Lochemse en Borculose tennisbaan 
en tennismensen kwam ik bij de Almense 
tennismensen en baan terecht. Dat was 
even wennen want de gewoontes van de 
tennismensen verschilden. Zeker in Borculo 
kon je altijd spelen en werd je uitgenodigd 
om mee te spelen.
De eerste keer in Almen zat ik op een bank-
je te wachten op een uitnodiging om mee 
te spelen want op alle banen werd op dat 
moment gespeeld maar ik werd niet uitge-
nodigd. Dus riep ik na een poosje wachten 
heel	brutaal	naar	de	spelers:	“Bedankt	voor	
de uitnodiging en tot ziens”. 
In Almen waren spelers blijkbaar niet ge-
wend mensen die zaten te wachten uit te 
nodigen om mee te spelen. In Almen maak 
je een afspraak om met iemand te gaan ten-
nissen. Misschien is dat in Borculo nu ook 
wel zo.
Verder steeds genoten van alles wat er ook 
in Almen georganiseerd werd aan competi-
ties met buren als Harfsen, Laren, Zutphen, 
Voorst en verder weg en de gezelligheid die 
dat met zich mee bracht.
Dus heel veel dank aan de mensen die 
zich hebben ingezet om competities, onder-
linge wedstrijden met bijbehorende taken 
van kantinediensten, onderhoud en het be-
stuurswerk zo goed mogelijk te regelen.
Mijn petje af en groeten van tennislid: Joke 
Boschloo.

De ATC Lustrum commissie
Voor meer informatie: info@atc-almen.nl

Emiel Wegelin
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Ontmoetingscafé
We zijn 23 juli gestart met het ontmoetings-
café in het Dorpshuis. De opkomst was di-
vers. Het was gezellig om te kletsen met 
andere Almenaren die je vaak in Almen te-
genkomt maar niet goed kent. We gaan ons 
als bestuur beraden of we hier mee door 
gaan en in welke frequentie. 

Achter de schermen hebben we echter ook 
niet stil gezeten. Het is een hele inspanning 
om als vereniging het financiële plaatje rond 
te krijgen, voor nu maar zeker voor de toe-
komst. Het is helaas niet vanzelfsprekend 
dat er van de gemeente en provincie geld 
voor ons klaar ligt. Beide partijen zien het 
belang van de zorgcoördinator en de ver-
eniging en wat we betekenen voor de Al-
menaren, maar daar staat tegenover dat we 
steeds weer opnieuw moeten laten zien hoe 
en op wat voor manier we dit willen doen. 
Zo heeft onze voorzitter ingesproken bij de 
kadernota om het belang van de zorgcoör-
dinator te benadrukken. We hebben nauw 
contact met  de Adviesraad Sociaal Domein 
die advies aan het college geeft. Wij zijn dan 
ook blij dat ons ledenaantal gestaag op-
loopt, we zijn de 150 bijna gepasseerd. Dit 
geeft aan dat Almen het belang van VZWA 
belangrijk vindt. Nu de gemeente nog!.

De volgende activiteiten staan 
gepland
•	 Donderdagmiddag	 23 september en  
 9 december bloemschikken in Dorpshuis  
 o.l.v. Irene Kappert van Centerrr Bloem  

 en Plant. We beginnen om 14.00 uur.  
 Kosten €20,= p.p. Opgave bij voorkeur via  
 de mail bij zorgenwelzijnalmen@ 
 gmail.com

•	 20 Oktober om 20.00 ledenvergadering in  
 Dorpshuis.

•	 Een	 serie	 van	 6	 workshops	 op	 de	 vrij- 
 dagen 1,8, 22 en 29 oktober en 12 en 19  
 november o.l.v. GertieTuller van Jouw  
 Leefstijl over gezonde voeding. Welke  
 voedingsstoffen zijn er en wat doen ze in  
 je lichaam? Wat heeft een mens nodig?  
 Wat is gezond en ongezond? Hoe breng  
 je dat in de praktijk? Tips en meer ter be- 
 vordering van voldoende en gezond eten.  
 Na een uurtje theorie ga je praktisch aan  
 de slag in de keuken. De workshops be- 
 ginnen om 10.00 uur en duren tot 12.30  
 uur in het Dorpshuis. Er wordt afgesloten  
 met een gezamenlijke lunch van dat wat  
 samen klaar gemaakt is. Kosten voor de  
 6 workshops € 120,= p.p.  Opgave bij  
 voorkeur via de mail bij zorgenwelzijn 
 almen@gmail.com.

•	 Elke woensdagochtend inloop in Dorps- 
 huis vanaf 10.00 uur.

•	 Elke	 tweede woensdagochtend van de  
 maand repaircafé in Dorpshuis.

•	 Elke	 laatste woensdag van de maand  
 gezamelijke warme maaltijd in Dorpshuis.

Als VZWA zijn we benieuwd wat er allemaal 
in Almen gezamenlijk aan activiteiten /vrije-

Wat een bijzondere tijd ligt er hopelijk achter ons. Corona beheerste een groot deel van 
ons dagelijks leven. Op moment van schrijven weten we nog niet of vanaf eind sep-
tember nog meer mogelijk is. We hopen het. Binnen VZWA zijn al een aantal activiteiten 
gestart, de inloopochtend en het repaircafé. Ook in De Linde wordt er weer meer geza-
menlijk gedaan. Het dorpshuis, waar VZWA veel gebruik van maakt opent ook steeds 
meer haar deuren. 

Zinvolle dag invulling in Almen
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tijds besteding gebeurt. De verenigingen 
zijn te achterhalen en we weten dat er ook 
veel informele wandel-,lees-,kookgroepjes 
zijn. We willen dit inventariseren en de mo-
gelijkheid bekijken of deze groepen andere 
inwoners mee willen laten doen. 

Bent u lid van zo’n informele groep en ziet 
uitbreiding wel zitten of wilt u graag toe- 
treden tot een van de informele groepen, 

meld u dan aan bij zorgenwelzijnalmen@
gmail.com. 
Dan kan onze zorgcoördinator u met elkaar 
in contact brengen.

Hebt u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger of lid 
worden. Laat het ons weten.

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 
Ali Brinkman

Beste Almenaren, Hoe fijn is het om terug 
te gaan naar normaal en de draad gewoon 
weer snel op te pakken. Eindelijk!!

Al onze kaarters en wij kijken er echt naar 
uit en hebben er ongelofelijk veel zin in. Wij 
gaan weer beginnen!!!  Yeeeaaahhhh!!!
En wel op vrijdag 24 september 19.30 uur 
in Ons Huis.

Gerda zal de vaste kaarters natuurlijk ook 
even bellen. Maar iedereen is natuurlijk van 
harte welkom. Iedere 4e vrijdagavond van 
de maand wordt er gekaart in Ons Huis. We 
hebben nu per avond +/-20 kaarters maar 
we hopen dat meer Almenaren komen kaar-
ten. We spelen nu klaverjassen (Amster-
dams), maar ook andere kaartspelen. Het is 
altijd hartstikke gezellig. Je ontmoet elkaar 
in ons schitterende dorpshuis. We spelen 
zeker	niet	“met	het	mes	op	tafel”.	De	sfeer	is	
altijd erg fijn en ontspannen.  

Op onze kaartavonden is Ons Huis voor 
iedereen open. Dus kom gewoon een keer 
langs. Iedereen, jong en oud is van harte 
welkom. 

Dit zijn de eerstvolgende vrijdagavonden: 
24 september, 29 oktober, 26 november en 
17 december. Wij beginnen om 19.30 uur 
met koffie. 

Willen jullie meer informatie? Bel ons of 
stuur ons een e-mail. Wij hopen jullie te zien.

Gerda Kruisselbrink tel.: (0575) 43 18 55 
e-mail: ghkruisselbrink@gmail.com

Rob Baaij tel.: (0575) 43 22 31 of 
06 - 12 69 02 00 
e-mail: robbaaij@gmail.com

Tot snel, Gerda en Rob

Kaartavonden



16 |

Trainerswisseling bij Spinning
Onze spinningtrainer Anouschka is dit voor-
jaar verhuisd. Hierdoor werd de reisafstand 
naar Almen te groot. Daarom is zij per 1 juli 
gestopt met de zondaggroep.
Gelukkig hebben we een nieuwe trainer 
kunnen vinden; Maaike. Zij begint per 1 ok-
tober met de spinningles op zondagmorgen. 
Op een nieuw tijdstip: 09.30 uur.
Anouschka en Liesbeth nemen samen de 
lessen waar, in de maand september.

Wat kunnen wij allemaal in de zaal?
Op dit moment mogen alle sporten weer ge-
geven worden in de zaal. Wel gelden nog de 
vier basisregels:
•	 Heb	 je	 klachten?	 Blijf	 thuis	 en	 laat	 je	 
 testen.
•	 Houd	zoveel	mogelijk	afstand;	behalve	
 tijdens het sporten.

•	 Was	je	handen	zo	vaak	mogelijk.
•	 Zorg	 voor	 voldoende	 frisse	 lucht	 in	 de	 
 zaal; afzuiging aan.
De trainers vullen de ledenlijst in, zodat we 
weten wie er in de zaal is.
Als we ons allemaal houden aan deze re-
gels, kunnen wij gezond sporten!

Sportweek 2021
De week van 17 t/m 26 september, is de na-
tionale sportweek. Ook OVÉRA doet mee. 
Gedurende die periode kunt u gratis de 
sportlessen bij ons meedoen. Een mooie 
gelegenheid om veel sporten te proberen.
In onderstaand zaalrooster kun je vinden, 
wanneer een sport aangeboden wordt. Ook 
de Sportraad Lochem informeert de inwo-
ners van Lochem, via flyers.

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek

Lesrooster 2021-2022 
maandag Dance-Mix 11.00 - 12.00 uur  Debbie Kersten
  Badminton 13.00 - 15.00 uur Dick Boel
  Zumba 19.00 - 20.15 uur Douwina ter Veer

dinsdag Yoga 09.00 - 10.15 uur Patricia Smolders

woensdag Dynamic Tennis 08.30 - 10.30 uur Gerrit Nijkamp

donderdag Gym 40+ 11.00 - 12.00 uur Tiny Koetsier
  Peuters 13.45 - 14.30 uur Tiny en Tanja Koetsier
  Kleuters 14.45 - 15.30 uur Tiny en Tanja Koetsier
  Turnen jongens 15.45 - 16.30 uur  Daisy Postma
  Turnen gr. 3 t/m 5 16.30 - 17.15 uur Daisy Postma
  Turnen gr. 6 t/m 8 17.15 - 18.15 uur Daisy Postma
  Yoga 19.15 - 20.15 uur Moella v. Kranendonk 
  Spinning 20.30 - 21.30 uur Liesbeth Driessen

zaterdag Badminton 09.00 - 11.00 uur Dick Boel

zondag Spinning 09.30 - 10.30 uur Maaike Zetteler
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Op zaterdag 19 juni is Ben Glaudemans ge-
slaagd voor het praktijkexamen A op trompet. 
Van harte gefeliciteerd en ga zo door Ben. 

Eind juni hebben we genoten van het Almens 
Ommetje Anders. Het was een zonovergoten 
dag waardoor veel mensen erop uit trokken 
en meeliepen met de wandeltocht door Al-
men en omgeving, onderweg genietend van 
vijf verschillende muziekensembles. In het 
bos langs de Binnenweg stond een kraampje 
van het Instrumentenfonds waar iedereen 
werd getrakteerd op een verkoelend drankje. 
Het was daar al gauw een gezellige drukte. 
De tocht eindigde op het dorpsplein waar de 
plaats van het houtensemble was ingenomen 
door het jeugdorkest onder leiding van Henk 
Vruggink. Zij speelden de sterren van de he-
mel voor een steeds groter wordend publiek. 
Het plezier van het samenspelen straalde er 
vanaf. Al met al een zeer geslaagde middag.

Ieder verenigingsjaar sluiten we af met een 
gezellig samenzijn en dit jaar hebben we dat 
gedaan op de Ehze waar de muziekensem-
bles van het Almens Ommetje nogmaals hun 

muziek ten gehore brachten. De bewoners 
binnen in de zaal en de ensembles een voor 
een op het bordes. De bewoners genoten 
met volle teugen en hier en daar werd er 
zelfs gedanst. Muziek doet wat met mensen 
en voor ons als muzikanten is het geweldig 
om daar deel van uit te mogen maken.

Per 1 september hebben we twee nieuwe 
muziekdocenten. Anita Berrier zal de dwars-
fluitlessen verzorgen en Suzanne Boer de 
saxofoonlessen. We wensen hen veel plezier 
bij Muziekvereniging Juliana.

Zaterdag 11 september is open monumen-
tendag. Deze dag staat voor ons in het teken 
van onderhoud en bespelen van de instru-
menten met daarnaast ontmoeting en ver-
binding na de Corona pandemie. De verbin-
ding zoeken we met elkaar als orkest maar 
ook met u. De Almense Kerk is open voor 
bezichtiging en wij zullen tussen 10.00 en 
14.00 uur per sectie steeds een kort optre-
den verzorgen.

Als laatste onderwerp moet de snuffelmarkt 
nog worden genoemd. Normaal gesproken 
organiseert het Instrumentenfonds deze al-
tijd in september. Vorig jaar is het vanwege 
corona niet doorgegaan en dit jaar is hij al 
verschoven naar oktober maar het is nog 
onzeker of de snuffelmarkt dit jaar door kan 
gaan. Uiteraard zullen wij u via de ADI op de 
hoogte brengen of en wanneer de snuffel-
markt gehouden zal/kan worden.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

Muziekvereniging Juliana

Nu de zomervakantie weer voorbij is komen de verenigingen weer tot leven. Zo ook de 
muziek. Wie niet “stil” heeft gezeten is componist/dirigent Carl Wittrock. Hij heeft in de 
afgelopen maanden een muziekstuk voor ons gecomponeerd dat verband houdt met 
de kerkklokken. De Almense klokken luiden al 375 jaar en muziekvereniging Juliana 
wil daar aandacht aan schenken door middel van deze compositie. De première van 
het stuk zal in de zomer van 2022 plaatsvinden.
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Machtigingskaart voor het jaarlijks innen van donateursgeld
Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Hervormde 
Jeugdraad Almen om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening jaarlijks een vast bedrag 
af te schrijven van 
Bedrag ........................................................................................................................... euro
IBAN nummer .......................................................................................................................
Naam en voorletters  ............................................................................................................
Adres, postcode en woonplaats  ..........................................................................................
Datum ...................................................................................................................................
Handtekening .......................................................................................................................

(graag inleveren bij Peter Schieven, Staringweg 1c te Almen) 

!

We gaan weer beginnen! De zomervakantie 
zit er weer op en de leiding van de Jongens 
& Meisjes- en Tussenclub zijn druk bezig 
leuke activiteiten te bedenken voor de Al-
mense Jeugd.  Voor Almenaren is het een 
begrip, na de basisschool ga je bij de jeugd-
clubs en velen gaan later bij de leiding, want 
ook al is iedereen naar een andere school 
uitgewaaierd, het contact blijft. 

Bekende activiteiten die de clubs organise-
ren, naast de reguliere clubavonden eens 
per 3-4 weken, zijn bijvoorbeeld de play-
backshow en het jaarlijkse clubkamp. Stuk 
voor stuk gedenkwaardige evenementen. 
De jeugdclubs zijn er voor alle Almense jon-
geren in de leeftijd van ongeveer 11 t/m 16 ( 
1e 4 jaar van het VO), dus ook als je niet in 
Almen op de basisschool hebt gezeten ben 
je van harte welkom! 

Deze activiteiten worden onder de vlag 
van de Almense Jeugdraad gedaan en 
wij prijzen ons als Jeugdraad gelukkig dat 
vele Almenaren donateur zijn, zodat we al 
deze activiteiten kunnen blijven organise-
ren. Graag willen we onze donateurs met 
dit bericht melden dat uw jaarlijkse donatie 
begin oktober van uw rekening wordt afge-
schreven. Mocht u nog geen donateur zijn 
en de Almense jeugd toch een warm hart 
toedragen, vragen wij u om ons te steunen 
door onderstaande kaart in te vullen en in te 
leveren of op te sturen naar Peter Schieven, 
Staringweg 1c 7218BA Almen, of mailen 
naar JeugdraadAlmen@gmail.com

Namens het bestuur van de Jeugdraad Almen,
                                   Liza Westendorp, voorzitter

De Almense Jeugdclubs gaan weer beginnen!



 Almenak 3-2021 | 19

Even voorstellen…
Ria de Lange is begonnen als nieuwe me-
dewerkster van Ons Huis.  
“Hallo	allemaal,	 ik	ben	Ria	de	Lange	en	 ik	
woon sinds augustus 2019 met veel ple-
zier in Almen. Ik ben getrouwd en heb 
twee volwassen kinderen. Tot 2019 was ik 
docente biologie, daarvoor heb ik gewerkt 
als medisch analiste. Vrij kort nadat ik hier 
kwam wonen heb ik enorm genoten van 
de playbackavond in Ons Huis. Het thema 
was	“vliegen”;	er	was	nog	geen	corona	en	
de zaal zat propvol. Dat kun je je nu haast 
niet meer voorstellen. Op die avond heb ik al 
veel mensen ontmoet. Ook de filmavonden 
waren ontzettend leuk, met de inleiding op 
het filmthema door een kenner. Het enthou-
siasme werkte aanstekelijk: hier wil ik wel 
bij horen! Om meer mensen in het dorp te 
leren kennen, ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen en via-via ben ik gaan assisteren in 
Ons Huis. Samen met Margreet en Mientje 
ben ik nu gastvrouw. Op deze manier kan 
ik een bijdrage leveren aan deze geweldige 
plek in ons dorp!”

Handwerkcafé
Greet Vrieze is al jarenlang de spil van het 
handwerkcafé, iedere 4e dinsdagavond van 
de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Op 28 
september wordt weer gestart. Greet Vrieze, 
is aanwezig voor vragen, het op weg helpen 

met werkjes of als je wilt uitzoeken wat je 
leuk vindt. Ze heeft brei/haak/ borduurboe-
ken ter inspiratie. Breng de breipennen en 
wol, werkjes die zijn blijven liggen, de naai-
machine of wat u wilt mee en ga lekker aan 
de slag. 

Bent u niet van het handwerken, maar wilt 
u graag aanschuiven voor een kopje koffie, 
een drankje of een praatje dan bent u hierbij 
van harte uitgenodigd. De kosten bedragen 
€ 2 voor de huur plus de genoten consump-
ties. 

Vrijdagavondcafé
Eenmaal per maand op vrijdagavond is de 
foyer open voor een drankje, een gesprekje 
of een potje biljart, van 20.00 tot 24.00 uur. 
Klaverjas is dan volop aan de gang in de 
grote zaal. Deze avond is voor iedereen die 
gezelligheid zoekt, die graag andere dorps-
genoten ontmoet of die gewoon even lekker 
aan de bar wil hangen.  

De eerstvolgende data zijn
24 september, 29 oktober, 26 november en 
17 december. Kom gerust binnen lopen. We 
ontmoeten u graag.  

Namens het beheer en het bestuur,
Margreet Broer 057543142

Nieuws van “Ons Huis”

In het dorpshuis is het nieuwe seizoen weer begonnen. Eerst nog op 1,5 meter af-
stand, maar hopelijk verdwijnt deze maatregel de komende maand, wat het gezelliger 
en makkelijker maakt om weer een zaal vol mensen te hebben. De meeste verenigin-
gen zijn alweer met hun activiteiten gestart. Wilt u een zaal huren of iets organiseren 
in het dorpshuis, dan verwelkomen wij u graag. In overleg is er heel veel mogelijk.



20 |

Thuiswerken en vrijwilliger worden?
De Coronacrisis heeft een gat geslagen in 
het vrijwilligersbestand van veel organisa-
ties. De Vereniging Nederlandse Organisa-
ties Vrijwilligers (NOV) meldt dat in 2019 
nog 47,7% van de Nederlanders zich ten 
minste één keer in het jaar vrijwillig inzet. In 
het laatste kwartaal van 2020 was dit gehal-
veerd tot 22%. 

Gelukkig heeft Museum STAAL een zeer 
trouwe ‘voorraad’ aan vrijwilligers, maar 
ook hier wordt de spoeling dunner en ver-
wachten we in de nabije toekomst minder 
vrijwilligers te hebben. De vrijwilliger is van 
onschatbare waarde voor het museum. Zon-
der hen kan STAAL niet draaien. Het zijn bo-
vendien de vrijwilligers die het museum tot 
leven wekken. Een nieuwe doelgroep moet 
worden aangesproken; de thuiswerker?
Omdat we allemaal meer gaan én blijven 
thuiswerken en het zitten achter de compu-
ter ook moeten afwisselen met een wande-
lingetje, een boodschap of een andere acti-
viteit, hierbij een oproep aan de thuiswerker 

die 3 tot 4 uur per week over heeft om als 
vrijwilliger te gaan werken bij Museum 
STAAL. Gezellig en je doet meteen iets voor 
de Almense gemeenschap. 

We bieden een prettige en gezellige werk-
sfeer, de mogelijkheid om niet alleen 
gastheer/-vrouw te zijn, maar ook middels 
werkgroepen iets meer te betekenen voor 
het museum. En dan het liefst daar waar al 
je specialiteiten liggen of daar waar je juist 
iets meer over wilt leren/weten. We zijn een 
hecht team en kijken naar elkaar om. 
Natuurlijk ook als je niet thuiswerkt en zin 
hebt om als vrijwilliger een bijdrage te leve-
ren aan Museum STAAL, ben je van harte 
welkom!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Joke Dinkelman via info@museumstaal.nl 
of loop gewoon eens binnen. STAAL is ge-
opend van dinsdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.

Met groet, Joke Dinkelman en Pien Pon

Vrijwilligers gezocht
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Hallo allemaal, mijn naam is Ina Lenderink 
en ik woon met mijn man en zoon (drie kin-
deren zijn al uitgevlogen) bij het Almens/ 
Larens station. Ik heb jaren voor de klas 
gestaan als kleuterjuf en vele handwerk- en 
handvaardigheidslessen gegeven aan ou-
dere leerlingen. Eind schooljaar 2020 heb 
ik besloten afscheid te nemen en te gaan 
genieten van mijn pré, pré, pré pensioen. 
De tijd die ik hierdoor heb gekregen heb ik 
heel goed kunnen besteden door veel op 
mijn kleinkinderen te passen, lekker in de 
tuin te werken en veel te lezen, ‘knutselen’ 
en hard te lopen (lees joggen/wandelen). 
Hiernaast heb ik de cursus ‘creatieve thera-
pie’ bijna afgerond, iets wat een mooie op-
frissing is van de opleiding ‘specialist crea-
tieve communicatie’ die ik jaren geleden heb 
afgerond.

Afgelopen	jaar	heb	ik	ook	een	pilot	“creatief	
ontdekken” gedraaid met twee groepjes van 
vier kinderen. Een groep uit Laren en een 
groep uit Almen. Wat ik erg belangrijk vind is 
dat kinderen creatief en spelenderwijs kun-
nen ontdekken, daar van kunnen leren en 
zo ook weer kunnen groeien. Tijdens deze 
uren heb ik de kinderen nieuwe technieken 
aangeleerd, maar ze vrij gelaten in de uit-
voering daarvan. Het doen was belangrijker 
dan het resultaat. Het was mooi om te zien 
dat we er allemaal plezier aan beleefden.
Graag geef ik hier een gevolg aan. 

Even wat punten op een rij
•	Ik	bied	een	creatief	uur	aan	waarbij	wordt	 
 gewerkt met klei, verf, ecoline, kosteloos 
 materiaal, stof, krijt, hout, papier-maché 
•	Er	 worden	 materialen	 aangeboden/ 
 technieken aangeleerd en dan gaat het  
 vooral om het uitproberen, experimente- 
 ren, ervaren. Dus níet om het resultaat. 

•	De	kunst	is	om	“perfectie”	los	te	laten	en	te	 
 genieten van datgene wat ontstaat.
•	Ik	heb	inmiddels	ook	verschillende	instru- 
 menten die ik in kan zetten als ik merk dat  
 een kind/de groep dat leuk vindt.
•	Er	is	tussendoor	gelegenheid	tot	vrij	bewe- 
 gen op het grasveld.

Waar en wanneer wordt dit 
georganiseerd?
Voor en na de herfstvakantie wil ik op vrij-
dagmiddagen 8 keer (zie de onderstaande 
data) met twee groepjes bij mij thuis aan het 
werk gaan. 
•	Vrijdag	1,	8,	15	en	29	oktober
•	Vrijdag	5,	12,	19	en	26	november

Het eerste tijdslot is van 14:30 uur tot 15:30 
uur en is bedoeld voor kinderen uit groep 
2 en 3. Het tweede tijdslot is van 16:00 uur 
tot 17:00 uur en is bedoeld voor kinderen 
uit groep 4 en 5.  Aangezien ik dit graag 
in kleine groepjes wil gaan doen is er elke 
keer plek voor 4 kinderen. Wanneer er min-

Creatief ontdekken
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der dan 4 kinderen zich hebben opgegeven 
gaat het helaas niet door. De kosten 8 keer 
á € 9,00 waarbij de materialen zijn inbegre-
pen. Fruitwater en rozijnen als versnapering. 
We werken als het even kan buiten onder 
een afdak en het is natuurlijk handig als de 
kinderen niet in hun nieuwste en mooiste 
kleding aankomen. We zullen zowel indivi-
dueel als samen werken, waarna we aan 
het eind samen onze creaties bekijken en 
tot slot samen alles opruimen. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u een mail-
tje sturen naar mij (lenderinkina@gmail.
com) waarin u de naam en de leeftijd van 
uw kind benoemd en de voorkeur aangeeft 
voor welk timeslot. Vol = vol.
Heeft u vragen en/ of opmerkingen, ik hoor 
het graag.

Hartelijke groet, Ina

Vooral na corona moeten we weer meer 
gaan bewegen. Daarom wordt in de komen-
de Nationale Sportweek van NOC/NSF ook 
in de gemeente Lochem een open schaak- 
en damavond georganiseerd. Bewegen tij-
dens denksport ? Nee, daar komt niet veel 
van terecht, maar denksport is wel sport en 
bezorgt je een lenige geest. In 2017 haal-
den onze beide kampioenen de krant: ze 
waren allebei 92 jaar!

Bovendien: volgens NOC/NSF zijn Neder-
landers sinds de coronacrisis minder fit en 
minder weerbaar geworden. En dan helpt 
een denksport heel goed, ook als je stil ach-
ter een bord zit. De leuze is dit jaar: Ontdek 
wat sport met je doet!
Alle inwoners van de gemeente Lochem 
kunnen tijdens de Nationale Sportweek gra-
tis kennismaken met onze sportaanbieders 
en hun activiteiten. De Sportraad Lochem 
ondersteunt gratis sport-en beweegactivi-
teiten voor alle leeftijden. 
De open avond van Denksportvereniging 
Ons Genoegen in het Dorpshuis van Almen 
begint daarom al om 19 uur, zodat ook de 
schooljeugd nog een uurtje kan meedoen – 
en neem gerust je (groot)ouders mee. 

Speel (simultaan) een dam-en schaakpar-
tij tegen een ervaren speler; krijg uitleg of 
vraag tips. Los probleempjes op. Geef je op 
voor een dam-of schaakcursus van meer 
avonden. Schrijf je in om een paar avonden 
op proef te komen : proef niet alleen wat 
denksport met je doet, maar ook de gezel-
lige sfeer, waarvoor we bij andere verenigin-
gen in de wijde omtrek bekend staan. 
Geen rangen en standen dus van hoge en 
lage spelers ! Bij ons speelt iedereen tegen, 
dus met elkaar voor zijn genoegen. Ervaar 
zelf hoe toegankelijk ook denksportclubs 
zijn voor iedereen. Ook verstrooid overko-
mende piekeraars zijn heel hartelijk voor 
beginners !
Aanmelden is niet nodig, loop gezellig even 
binnen. De ouderen adviseren we om vanaf 
een uur of acht binnen te lopen. Houd dan 
wel even rekening met de op dat moment 
geldende algemene coronamaatregelen of 
neem vooraf contact op met gradus.vrie-
ze@hetnet.nl,  06-4813 8335. We werken 
ook wel met doorzichtige kuchschermen en 
een mondkapje mag natuurlijk altijd. 
Wanneer: Maandag 20 september a.s.  van 
19.00 - 23.00 uur 
Locatie: Dorpshuis Almen, Dorpsstraat 37

Open avond voor schakers en dammers
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“Er is niets nieuws onder de zon”  schreef Prediker eens.
“Alleen de poppetjes die de parasols plaatsen veranderen wel voortdurend”, is mijn toe-
voeging.

Een beetje moe van alle discussies over wel 
en niet (verplicht) vaccineren bedacht ik me 
dat in 1823 de pokkenvaccinatie voor kinde-
ren verplicht werd gesteld. Zonder pokken-
briefje kon je jouw kind niet in laten schrijven 
op school.

Je kunt je het bijna niet voorstellen, maar 
2 eeuwen geleden waren er ook al anti-
vaxxers.
Het waren toen overwegend keurige heren 
en je vond deze anti-vaxxers vooral binnen 
de christelijke partijen. ”Bestrijding der vacci-
ne of de vaccine aan de beginselen der gods-
dienst, der rede en der ware geneeskunde  
getoetst”, was de titel van het boek dat  
Abraham Capadose uitbracht om 
ernstig te waarschuwen tegen  
vaccinatie.

In	1881	werd	zelfs	de	“Bond	tegen	
de Vaccinatiedwang” opgericht, 
met als voorzitter Levinus Wil- 
helmus Christiaan Keuchenius,  
tevens Tweede Kamerlid na-
mens de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). 
Niet een uit de bocht gevlogen gewezen  
dansleraar die zijn volgelingen de viruswaar-
heid predikt, maar een eerbiedwaardig ka-
merlid.

Nu zijn veel anti-vaxxers vooral te vinden op 
het internet en de sociale media en verkon-
digt een aantal de weg volledig kwijt geraak-
te lieden de meest zonderlinge theorieën.
Bepaalde virussen worden in de genen over-
gedragen, ook het vroem-vroem virus.

Raakte prins B, die dol was op snelle au-
to’s vier keer in zijn leven betrokken bij een  
auto-ongeluk, zijn kleinzoon B. pakt dat 
veel slimmer aan. Niet zelf rijden, maar een  
racebaantje in het duingebied kopen en  
anderen laten scheuren. Zij, die je voor de be-
geleidende muziek wil laten zorgen, geef je 
een consumptiebon en verwijs je naar het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Dat laatste is toch 
nog een vorm van vrijwilligerswerk nietwaar! 

Hier moeten we dan weer aan toevoegen, 
lezen we in Trouw, dat opa dankzij de Prins 
Bernhard Stichting in 1948 een bouwstop 
op het Zandvoortse racecircuit wist te voor-

komen. Profiteert zijn kleinzoon 
nu nog van! De geschiedenis 
herhaalt zich… in steeds gewij-
zigde vorm en fris ruikt het niet! 

Hadden we vroeger 3 christe-
lijke partijen; in 1980 maakten ze 
er één van, het CDA. De Stentor 
openslaande lees ik dat ze in Lo-
chem al een tijdje de tegengestel-

de weg zijn ingeslagen. Al bijna twee jaar zijn 
er twee CDA’s. Het kleinste CDAatje is van 
Pieter Bas. Toen ik die naam voor het eerst 
hoorde moest ik direct denken aan Godfried 
Bomans.	In	1936	kwam	zijn	boek	“Memoires	
of gedenkschriften van minister Pieter Bas 
uit. Dat was een vrolijk boek, maar wat er nu 
gebeurt is helemaal niet vrolijk
Gelukkig meldde de Stentor van een dag 
later dat het probleem binnen het geïmplo-
deerde CDA weer opgelost is; er is weer 
sprake van één CDA.

Notities van de Torenhaan

Twee eeuwen 

geleden waren 

er ook al 

anti-vaxxers.
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In dit geval is Coby opgelost, als een suiker-
klontje in de hete thee. Jammer is dat, want 
hiermee raken we een raadslid kwijt, dat zich 
altijd voor de volle honderd procent heeft in-
gezet. Wat velen niet zullen weten is dat de 
aanleg van een voor Almen belangrijke  ro-
tonde in de N346 al jaren en jaren geleden 
steeds weer door de VAB bepleit werd. Coby 
was toen secretaresse (of mag je dat woord 
tegenwoordig niet meer gebruiken?). Als 
raadslid is ze met dit bepleiten doorgegaan 
met het resultaat dat de buurgemeenten en 
de Provincie eindelijk, eindelijk, eindelijk, na 
ettelijke zware verkeersongelukken besloten 
om tot aanleg over te gaan. 
Eind oktober zal de aanleg klaar zijn. Ieder-
een die je er over hoort is blij met deze aan-
passing. Als het aan mij ligt wordt er midden 
op deze rotonde een bord geplaatst met de 
tekst:	“Deze	rotonde	werd	mede	mogelijk	ge-
maakt door Coby Wiltink! Dat heeft ze echt 
verdiend!

Wie ook al 50 jaar strijd voeren in Almen zijn 
de tennissers van ATC. Op 4 september vier-
den ze hun jubileumfeestje met een gezellige 
receptie bij het clubhuis. Een halve eeuw ge-
leden was dat nog een klein houten keetje, 
een	 afdankertje	 van	 de	 “Luvvebol”	 (fabriek	
voor damesondergoed) uit Zutphen. 
Maar ja, toen werd er door enkele tennissers 
ook nog wel met houten rackets gespeeld! 
Velen weten ook niet dat de oprichting van 
deze club een feministisch initiatief was. Of 
de	oprichting	van	“Dolle	Mina”	in	1969	daar-
op van invloed is geweest, weet ik niet. 
Het zou zo maar kunnen.

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 in de onweken van 09.30 - 10.30 uur  
 in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
Duo-fiets huren: ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
Handwerkcafé: 4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 21.30 uur in de foyer van Ons Huis
Inloop senioren Ons Huis: elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met warme 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: elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur in Ons Huis
Zin in Almen: 3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk
Schaken en dammen: elke maandagavond om 20.00 uur Dorpshuis
Kaarten: elke 4e vrijdagavond v.d. maand om 19.30 uur Dorpshuis
Vrijdagavondcafé: elke 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur, kaarten, biljarten,  
 drankje etc. in Ons Huis

Wetenswaardigheden

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie: 26 febr. t/m 6 maart 2022
Meivakantie 30 april t/m 08 mei 2022
Zomervakantie 09 juli t/m 21 augustus 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

18 Ondernemerscafé, Ria Markvoort  

 Laren

26 Vrijdagavondcafé, 20.00 - 24.00 uur  

 Dorpshuis

27 Geknutselde Sinterklaas schoentje  

 inleveren bij Centerrr

September 2021

20 Open avond, dammers en  
 schakers, 19.00 - 23.00 uur  
 Dorpshuis

21 VAB vergadering 

23 Zorg & Welzijn; Bloemschikken  
 o.l.v. Irene van Centerrr,  
 14.00 uur Dorpshuis

24 Vrijdagavondcafé, 20.00 - 24.00  
 uur Dorpshuis

17 t/m 26 Nationale sportweek  
 (zie pagina Ovéra)

28 Ondernemerscafé, Boerderij  
 Spitholt 

29 Film; de Beentjes van Sint- 
 Hildegard, 20.00 uur Dorpshuis

Oktober 2021

1 Filmmiddag kinderen 14.30 uur  
 Dorpshuis

16 Almen schoon, 10.00 uur  
 Dorpshuis

20 Zorg & Welzijn, ledenverga- 
 dering, 20.00 uur Dorpshuis 

16 t/m 24 Herfstvakantie

27 Film; Shoplifters,  
 20.00 uur Dorpshuis

29 Vrijdagavondcafé, 20.00 -  
 24.00 uur Dorpshuis

Foto: Joost Wiltink

December 2021

4 Pieten in de winkel bij Centerrr

9 Zorg & Welzijn; Bloemschikken  

 o.l.v. Irene van  Centerrr,  

 14.00 uur Dorpshuis

17 Vrijdagavondcafé, 20.00 -  

 24.00 uur Dorpshuis

5 t/m 9 jan Kerstvakantie


