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Van de redactie: 

Als alles verloopt zoals wij hopen dan is dit de laatste Almenak met het vertrouwde logo op de 
voorzijde – het beeld dat bij De Linde staat. In deze Almenak schrijft de voorzitter van onze VAB 
hoe de procedure in werking is gezet om tot een nieuw kleurrijk ontwerp te komen. 
En ook deze procedure gaat heel democratisch: alle inzendingen worden anoniem tentoongesteld 
zodat er een objectieve keuze kan worden gemaakt. De binnenkant volgt later. 
Wij als redactie, maar ik denk ook het bestuur van de VAB laten ons verrassen. We hopen op veel 
inzendingen. 
Dit is de laatste Almenak van dit jaar. Ik wens u alvast fijne, goede feestdagen. En natuurlijk 
gezondheid voor het komende jaar 2019. 

Veel leesplezier met deze Almenak, 
namens de redactie, 

Wilrike 
Schema uitgifte Almenakken jaar 2019
Nummer: Inleveren kopij: Verschijningsdata: 
1 Vrijdag 11 januari Vrijdag 25 januari 
2 Vrijdag 08 maart Vrijdag 22 maart 
3 Vrijdag 10 mei Vrijdag 24 mei 
4 Vrijdag 30 augustus Vrijdag 13 september 
5 Vrijdag 08 november Vrijdag 22 november 
Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij: 
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl 

Almenak online:  http://www.almen-info.nl/almenak/

Data activiteitenkalender Almenak:  termeulen-almen@wxs.nl

Punten voor VAB vergaderingen:   via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl

ADI: (Almense Digitale Dorps Info). Gratis info over allerhande zaken die het dorp betreffen. 
Aanmelden kan via de site Almen-info.nl. Daarna is het even zoeken maar onder het kopje ‘info’ 
ziet u het kopje ‘contact’. 
Wilt u berichten delen dan kunt u gewoon mailen naar  
Coby Wiltink  - cobywiltink-roeterdink@planet.nl
of 
Wilrike ter Meulen – termeulen-almen@wxs.nl

Wilt u als u een ander emailadres neemt dit per mail doorgeven naar een van ons?  

mailto:termeulen-almen@wxs.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

In de vorige Almenak hebben we u geïnformeerd over de verschillende 
werkgroepen die bezig zijn met het uitwerken van de ideeën en wensen 
uit ons dorpsplan. In deze uitgave vertellen we u graag meer over de 
werkgroep Wonen. 

Werkgroep Wonen
De werkgroep wonen is bij de start van het nieuwe dorpsplan ingevoerd om naast het 
dagelijks bestuur van de VAB een denktank te vormen, die het bestuur bijstaat in 
beleidsvoering op dit onderwerp. Dit is van groot belang omdat de Gemeente Lochem het 
meedenken bij het lokale beleid heeft aangemoedigd. Om dit te realiseren voert de werkgroep 
overleg met instanties die een rol spelen in de dagelijkse praktijk, maar ook in de toekomstige 
planning rond het wonen in Almen. U kunt daarbij denken aan de woningcorporatie IJsseldal 
Wonen en de gemeente Lochem.  

Naast de fysieke woonvoorzieningen kijkt de werkgroep ook naar de woonbehoeften die voor 
Almen bestaan. Almen heeft een overgroot aandeel vrijstaande woningen, maar een dalend 
aantal sociale huur-  en koopwoningen. Om in de toekomst Almen voor de eigen bevolking 
bewoonbaar te houden zal daarop dienen te worden ingezet. Ook is het van groot belang om te 
kijken naar specifieke behoeften voor bepaalde groepen in de samenleving. De overheid 
verlangt dat ouderen al maar langer zelfstandig zullen wonen en ook hier kijkt de werkgroep 
naar de mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor de kern en het buitengebied. 
Voorzieningen als de Julianaschool en de Buitenschoolse Opvang zijn er bij gebaat dat de 
vergrijzing niet leidt tot afname van gezinnen met schoolgaande kinderen. Iets vergelijkbaars 
geldt natuurlijk ook voor de verenigingen. Het leefbaar houden van Almen vereist het behoud 
van voorzieningen, maar dit kan niet zonder goede woonomstandigheden en omgekeerd. De 
werkgroep kijkt naar woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Marien van den Boom, John Hendriks, Willem 
Joosten, Gerard de Ruiter, Jan Tuitert, Piet Visser en Jop van der Wee, die namens de 
gemeente Lochem deel uitmaakt van de werkgroep. De werkgroep vergadert gemiddeld elke 5 
weken. Terugkoppeling naar de VAB gebeurt via notulen en de VAB is bestuurlijk 
vertegenwoordigd in de werkgroep. Zo is de communicatie transparant georganiseerd. Voor 
de toekomst van Almen is zo een goede bestuurlijke organisatie gewaarborgd en kan er met 
alle betrokkenen gewerkt worden aan een evenwichtige woonvoorziening en worden 
nagedacht over  nieuwe maatregelen die zullen moeten worden genomen in het kader van 
duurzaam wonen. 

Starters in gesprek met de wethouder – de wethouder in gesprek met starters  
Eind oktober heeft de werkgroep wonen gesproken met wethouder B. Groot Wesseldijk over 
de aanpak om te komen tot de woon- en omgevingsvisie voor Almen. Daarbij is ook 
gesproken over de positie van starters en het gebrek aan starterswoningen in Almen. De 
wethouder gaf aan dat hij graag met starters in gesprek wil komen over onderwerpen als 
welke woonwensen starters hebben, de grenzen waar starters tegen aan lopen en hoe de 
gemeente starters kan helpen. Het knelpunt is dat de wethouder geïnteresseerden voor een 
starterswoning in Almen niet kent. Daarop heeft de VAB  aangeboden als intermediair te 
willen optreden. 

Geïnteresseerde jongeren die hun woonwensen voor een starterswoning in Almen willen 
bespreken met de wethouder, worden uitgenodigd dat vóór 15 december a.s. kenbaar te 
maken bij de penningmeester van de VAB, John Hendriks. Hij zal de aangemelde namen 
in de tweede helft van december doorgeven aan de gemeente. John Hendriks is bereikbaar via 
penningmeester@almen-info.nl. 
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Klankbordgroep buitengebied 
Binnenkort wil de VAB starten met een klankbordgroep buitengebied. Het idee is dat deze 
groep 2x per jaar bijeenkomt om de VAB te informeren over zaken die in het buitengebied 
spelen, zodat de VAB daarop actie kan ondernemen. Op woensdag 21 november a.s. om 
20.00 uur houden we daarover een informatieavond in Ons Huis. Bent u woonachtig of 
werkzaam in het buitengebied en wilt u hierover meepraten? U bent van harte welkom!  

Verkeersregelaars 
Verkeersregelaars; evenementen op de openbare weg kunnen niet zonder. Verkeersregelaars 
zorgen voor een veilige omgeving voor deelnemers, toeschouwers én het nabije verkeer bij 
een evenement. Verkeersregelaar worden is ontzettend makkelijk; met een jaarlijkse online 
toelatingstest (die zeer laagdrempelig is) heeft u de bevoegdheid al op zak en kunt u een jaar 
lang ingezet worden in de gemeente Lochem. Iedereen vanaf 16 kan zich hiervoor aanmelden. 

Onlangs heeft de VAB de mogelijkheden verkend om een Almense poule van 
verkeersregelaars op te zetten. Momenteel is het zo dat Richard Jansen (Oranjevereniging) 
nagenoeg altijd wordt aangesproken wanneer een evenementenorganisator verkeersregelaars 
nodig heeft, aangezien de jaarlijkse slipjacht die hij organiseert al een goede basispoule kent. 
De mensen die gevraagd worden het verkeer te regelen zijn ook nagenoeg altijd dezelfde 
gezichten. 

Het lijkt de VAB en andere verenigingen in Almen eerlijker wanneer het regelen van 
verkeersregelaars een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. We hopen hiermee de poule te 
vergoten en de lasten evenredig te verdelen onder evenementorganisatoren. 

Vanaf januari 2019 wordt de poule voor ‘Almense evenementen’ operationeel. Werkend 
vanuit de online portal van Stichting Verkeersregelaars Nederland zal Richard als 
evenementenorganisator, bijgestaan door teamleiders van het Paasvuur, de Berkelmarathon en 
Ovéra, vrijwilligers uitnodigen voor het jaarlijkse examen en hen vervolgens inschakelen 
wanneer daarom gevraagd wordt. Naar verwachting worden de verkeersregelaars 1-3 maal 
per jaar ingezet.  

Wilt u ook meedraaien in de poule? Mail dan naar vab@almen-info.nl!  
De verkeersregelaarspoule van Almense evenementen is een mooi voorbeeld van de 
collectieve verantwoordelijkheid die ons dorp op veel gebieden zo sterk maakt. 

Dorpsgericht werken Circulus-Berkel
Afgelopen juli heeft de VAB met Circulus-Berkel gesproken over het beheer en onderhoud 
van de buitenruime en de inzameling van afval. Eén van de onderwerpen was de mogelijkheid 
om dorpsgericht te gaan werken op het gebied van de buitenruimte. Dit houdt in dat het 
beheer en onderhoud van de buitenruimte in het dorp door een vaste onderhoudsploeg wordt 
gedaan, met een ploegleider die door iedere bewoner kan worden aangesproken. De VAB 
heeft aangeven hiervoor in Almen graag een pilot te willen draaien. 

Bij het ter perse gaan van deze Almenak is het startschot voor deze pilot net gegeven; vanaf 
donderdag 22 november wil Circulus-Berkel met het dorpsgericht werken daadwerkelijk aan 
de slag. Dat betekent dat vanaf dan iedere twee weken op de donderdag een vaste 
onderhoudsploeg in Almen werkzaam is. Om het contact met inwoners laagdrempelig te 
houden en de lijntjes kort, is ploegleider Hans Enderink op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur 
aanwezig in Ons Huis. Heeft u dus vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het 
beheer en onderhoud van de buitenruimte, spreek hem daarvoor dan gerust aan! 
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ALMEN schoon! 
Op zaterdag 10 november jl. vond de eerste grote dorps-schoonmaakactie plaats, ALMEN 
schoon! In eerste instantie hadden we gedacht alleen de straten in de kern van zwerfafval te 
kunnen ontdoen, maar het aantal deelnemers overtrof onze verwachtingen. Maar liefst 45 
vrijwilligers hadden zich aangemeld! Daardoor waren we in de gelegenheid om ook een groot 
deel van het buitengebied mee te nemen in de schoonmaakronde, plus het nodige poetswerk te 
verrichten in het centrum (o.a. naambordjes en schaakborden). 

Na een kop koffie in Ons Huis en het verdelen van de straten gingen de vrijwilligers in kleine 
groepjes op pad, voorzien van vuilniszakken, prikstokken, handschoenen en veiligheidshesjes. 
Na twee uur was de opbrengst maar liefst 29 volle vuilniszakken, plus nog een aantal items 
die niet in een vuilniszak pasten (waaronder een fietsframe met mosselen, een stuk van een 
auto en twee autobanden). De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in Ons 
Huis. 

We kijken terug op een zeer gezellige en geslaagde ochtend, die volgens de deelnemers zeker 
voor herhaling vatbaar is. Dank aan alle vrijwilligers, Circulus-Berkel, gemeente Lochem, 
Geert de Groot en Ons Huis en aan Martina van Ginkel en Hans Tichelman van de werkgroep 
Voorzieningen van de VAB voor de perfecte organisatie! 

De Almenak in een nieuw jasje 
Al bijna 17 jaar lees ik met veel plezier de Almenak. Toen ik net in Almen woonde was het 
voor mij hét medium om op de hoogte te blijven van alles dat zich in Almen afspeelde. En de 
Almenak is na 44 jaren nog steeds (of misschien wel steeds meer) een bijzonder fenomeen: 
een dorpskrant vóór en dóór Almenaren, die vijf keer per kalenderjaar verschijnt in een oplage 
van 700 exemplaren. Iets unieks, waarover iedereen het eens is dat het behouden moet blijven. 

In al die jaren is er aan het uiterlijk van de Almenak niets veranderd. Fijn, want vertrouwd, 
maar volgens velen die hun nieuws via de Almenak delen mag de Almenak wel wat 
eigentijdser worden. Uitgangspunt is wel dat het ‘gezelligheidsgehalte’ bewaard blijft, het 
moet zeker geen glossy uitgave worden. Daarom gaan we de komende periode, samen met de 
redactie van de Almenak, een aantal veranderingen in de Almenak doorvoeren. Eén van die 
veranderingen betreft de omslag. Nu kunnen we natuurlijk zelf gaan bedenken hoe een 
nieuwe voorkant van de Almenak eruit moet komen te zien, maar veel leuker is het om dat 
u als lezer van de Almenak te vragen.  



Altijd al een idee gehad hoe de voorkant van de Almenak moderner, gezelliger of 
pakkender zou kunnen? Of beter aan zou sluiten bij de inhoud? Maak dan een nieuw 
ontwerp voor onze Almenak! 

De spelregels: 
 Iedereen, jong en oud, is welkom om een ontwerp voor de voorkant van de Almenak te 

maken, 
 Er zijn geen eisen aan het soort ontwerp, alles mag. Van tekening, foto, schilderij, 

illustratie of grafisch ontwerp tot knip- en plakwerk, in kleur of zwart-wit, 
 Het hoeft niet perfect te zijn, eigenheid is belangrijk, 
 De naam ‘Almenak’ dient deel uit te maken van het ontwerp,
 Het ontwerp dient A4 formaat te zijn, 
 Insturen kan tot 15 december a.s., 
 Ontwerpen kunnen via de mail worden verzonden naar vab@almen-info.nl (o.v.v. naam, 

adres en telefoonnummer) of worden afgegeven bij Torenstraat 6 (John Hendriks) of de 
Hof 3 (Gertie Tuller). Lever je een fysiek ontwerp in, vermeld dan je naam, adres en 
telefoonnummer op de achterzijde van je ontwerp, 

 Alle ontwerpen zullen in week 51 anoniem worden tentoongesteld in Ons Huis, waar 
u als inwoner uw stem kunt geven aan het ontwerp dat u het mooist en meest passend 
vindt. Een oproep hiervoor zal nog volgen via de ADI, 

 Het ontwerp met de meeste stemmen zal met ingang van de eerste uitgave van 2019 
gebruikt worden als nieuwe voorkant voor de Almenak. Voor de maker ervan hebben wij 
een leuke beloning in petto. 

We wensen u veel inspiratie en succes en zien uw ontwerp graag tegemoet! 

En verder 
 Zijn we als dorp sinds medio september de trotse bezitter van een heuse (en voor de 

gebruikers gratis) dorpswifi, 
 Kunnen er spelmaterialen voor de schaakborden, jeu de boulesbaan en tafeltennistafel in 

het centrum worden afgehaald bij museum STAAL en De Hoofdige Boer, 
 Zijn er op het dorpsplein bordjes bevestigd die beide kenbaar maken, 
 Hebben we op 15 september jl. een dag voor nieuwe inwoners van de gemeente Lochem in 

Almen georganiseerd, waar ook museum STAAL, de kerk, de Julianaschool, de 
Berkelzomp, Ons Huis, de gemeente Lochem en heel veel vrijwilligers een bijdrage aan 
hebben geleverd, 

 Waren we aanwezig bij diverse bijeenkomsten in de gemeente om onze visie in te brengen, 
onder meer op het gebied van beheer van openbare ruimte, recreatie en toerisme en het 
Collegeprogramma 2018-2022.  

Agendapunten 
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons 
mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken: 
Herman Minkjan (vicevoorzitter), Anja Harkink (secretaris), John Hendriks (penningmeester), 
Henk Berends, Niko Venneker, Liza Westendorp, Peter Schieven, Jan Tuitert, Sandra de 
Monchy, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller (voorzitter). 

Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere 
bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data 
van de bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging 
van iedere bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids. 

Namens het bestuur, 
Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl
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Secretaris:  Selma van Os 
Staringweg 15 – 7218 BA  Almen 
tel. 0575-471791 
e-mail:  secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

Avondconcert Filmmuziek 
Bij het schrijven van dit stukje voor de Almanak is ons concert (zaterdag 17 november 2018) nog niet 
geweest maar nu u dit leest waarschijnlijk wel. Er verstrijkt natuurlijk enige tijd tussen het  aanleveren 
van kopij en het verwerken daarvan tot een mooie Almenak, deze te printen en rond te brengen. 
Uiteraard hopen we dat het een geslaagde avond is geweest waarop veel geld is opgehaald voor de actie 
“Klimmen tegen MS”.

Examens. 
Op zaterdag 10 november doet Selma van Os theorie-examen A. Selma bespeelt met veel plezier en 
enthousiasme de pauken in het orkest nadat Henk Jansen is overgestapt van de pauken naar de bariton-
saxofoon.  Daarnaast maakt Selma deel uit van het bestuur van de muziekvereniging. In het volgende 
nummer van de Almenak kunnen wij u ongetwijfeld melden dat Selma met mooie cijfers is geslaagd 
voor dit examen. 

Oude leden en nieuwe leden. 
Daar waar leden soms vertrekken uit het orkest vanwege school of andere hobby’s komen er ook altijd 
weer nieuwe leden bij. We zijn blij dat er het afgelopen jaar een aantal volwassen nieuwe leden bij zijn 
gekomen. Op hoorn Jeanette van der Meij, op trompet Coen Nijenhuis, op hobo Jacqueline 
Brummelman en kortgeleden Yvette Huitema op klarinet. Nienke Lenderink (saxofoon) wil zich meer 
gaan richten op voetballen en school en heeft besloten om te stoppen.  

Activiteiten die zijn geweest: 

- Snuffelmarkt op zaterdag 22 september: De snuffelmarkt was weer gezellig en goed bezocht 
met een mooie opbrengst van € 1750,= voor het Instrumentenfonds, zodat er weer de nodige 
nieuwe instrumenten kunnen worden gekocht en bestaande instrumenten worden gerepareerd.  

- Instrumenten-onderhoudsochtend: onder leiding van de docenten Henk Vruggink en Agnes 
Winter hebben we op zaterdag 29 september onze instrumenten onder handen genomen. Ze 
glimmen weer als nooit tevoren, kleine mankementen zijn ter plekke opgelost en de 
instrumenten die voor groot onderhoud in aanmerking komen gaan naar de restaurateur.  

- Concert op 17 november: zie begin van dit artikel. 

Activiteiten die gaan komen: 

- Inhalen Sinterklaas op zaterdag 24 november: Rond 13.00 uur zal de Goedheiligman weer 
zijn intrede doen in het dorp Almen. Dit maal weer als vanouds bij de Nieuwe Aanleg 
(misschien wel vanwege de lage waterstand in de Berkel?) en Juliana zal de Sint en zijn 
meegereisde Pieten muzikaal verwelkomen. 

- Medewerking aan kerstmarkt op zondag 16 december: Als Sinterklaas weer naar het warme 
zuiden is vertrokken komt de Kerstman uit het koude hoge noorden naar Almen. Ook deze man 
willen we met onze warme klanken van de muziek welkom heten. 

Oud papier 
Inmiddels hebben we al diverse malen het oud papier bij u opgehaald en zijn ook de Azinkdijk en 
Kapelweg in de route opgenomen. We hebben nog onvoldoende inzicht in de opbrengsten (meer of 
minder dan voorheen?) maar blijft u vooral de blauwe container volstoppen met papier en aan de weg 
zetten. Zodra we meer weten van de opbrengsten zullen we dat melden. 

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

http://www.juliana-almen.nl/
mailto:secretariaat@juliana-almen.nl


Jeugdraad Almen

Op vrijdagavond 12 oktober zijn leden en leiding van de jeugdclubs bij u aan de deur geweest 
voor onze jaarlijkse kalenderactie. Als jeugdraad zijn we altijd erg blij dat onze leden dan 
terug gekomen met veel ingevulde formulieren. Met het geld wat we hiermee verdienen 
worden een gedeelte van de kosten van de jeugdraad en clubs betaald. U moet hier denken aan 
verzekeringen, koop en huur van materiaal en spellen, huur van Ons Huis. Mooi was het om 
te zien dat mensen zich aangemeld hebben als donateur voor het jeugdwerk. Mocht u hier ook 
interesse in hebben mag u een mailtje sturen naar jeugdraadalmen@gmail.com. Hierbij willen 
wij u allemaal bedanken voor uw bestelling, deze zal op vrijdagavond 30 november bij u 
bezorgd worden. 

Playbackshow 2019
Zoals altijd zal de jaarlijkse playbackshow weer op de eerste zaterdag van januari 
plaatsvinden. Echter spreken we dit jaar van een jubileum! 5 januari 2019 opent Ons Huis 
haar deuren voor de 40eeditie van de playbackshow en er staat jullie wat moois te wachten. 
De playbackcrew van Soos ‘t Keldertje gaat weer hard aan het werk om een mooi decor te 
bouwen. Daarnaast zullen er wat extra verrassingen zijn dus kom allemaal!
Natuurlijk kunnen alle Almense podiumbeesten zich weer opgeven om mee te doen aan 
de show. Dit kan door een mailtje te sturen naar playbackshowalmen2019@gmail.com.
Vermeld hierbij de namen van alle deelnemers, het nummer wat je gaat opvoeren en of het 
een playback-, soundmix- of live-act betreft. Kijk voor meer info over de playbackshow en 
Soos ’t Keldertje op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/soostkeldertje/

Rainier Ilbrink, Secretaris Jeugdraad Almen

De Blauwe Deur bestaat 
nog steeds! 

Ondanks het feit dat Museum 
STAAL veel van mijn tijd opslokt en Geert het naast het fotograferen drukker heeft ‘in en om 
het huis’, is galerie De Blauwe Deur nog steeds te bezichtigen. Er hangt steeds prachtig vrij 
werk van Geert en u kunt onder het genot van een kopje koffie of thee (die Geert graag voor u 
zet!) een kijkje nemen in zijn fotoboekenverzameling. Op afspraak met een groepje komen 
kijken is ook een leuk idee. Dan vertelt Geert over zijn werk, fotografie in het algemeen en 
beantwoordt vragen over de techniek. Daarnaast is de galerie ook te huur voor tijdelijke 
kunsttentoonstellingen. Ideetje voor de feestdagen? U kunt ook een cadeaubon laten maken 
voor een portretsessie. Geert de Groot fotograaf staat ook op de kerstmarkt in Almen op 
zondag 16 december van 14.00 tot 17.00 uur.  

info@geertdegroot.nl www.blauwedeur.nl Geert de Groot & Pien Pon
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Ovéra Almen afdeling volleybal organiseert ook dit jaar: op 
vrijdagavond 28 december (nog net ) 2018 een 

Voliebollen-toernooi.

Evenals vorig jaar: het gezellige mix-volleybal-toernooi voor familie- en/of vriendenteams die 
strijden om de eeuwige roem in Almen en omstreken! 

- Mix-team bestaat uit (minimaal 3) meisjes/dames en  heren/jongens. 
- Niet perse spelers uitkomend in competitieverband. 
- Winnen mag, het gaat ook om eer en gezelligheid. 
- Er worden meerdere korte wedstrijdjes gespeeld. 
- Deelname €10,- per team.

Iedereen kan zich vanaf nu inschrijven bij Jop van der Wee via de mail:  
jvdwee@overa.nl
We gaan er een mooi sportevenement van maken!!!!! Opgave graag voor 30 november. 

Je bent ook welkom lid van Overa afdeling volleybal te worden.  
Wedstrijden van Overa teams in de sporthal, die leuk zijn te bezoeken de komende 
periode: Wedstrijden van de 2 mix-teams en 1 herenteam  van Overa afdeling volleybal. 
21 november vanaf 19.15 uur, 12 december alle 3 teams vanaf 19.15 uur en 19 december 
vanaf 20.15 uur, 16 januari 2019 en 6 februari 3 wedstrijden vanaf 19.15 uur 
Kijk op www.overa.nl bij afdeling volleybal.  

- 

WINTERRUST; STAAL-update 

Sinds de eerste week van november heeft museum STAAL 
een nieuwe expositie. Regionale Achterhoekse dichters 
hangen met hun wintergedicht in het museum op door Nijstad 
& Beumkes ontworpen banieren, aangevuld met fotografie 
van Geert de Groot. Robert Wevers heeft een geweldig winterlandschap in bruikleen gegeven 
en de film in de schommelzaal die moet u echt komen bekijken; schommelend door vier 
seizoenen bij de Staringkoepel! Jan Truin heeft ons geholpen met materiaal voor een kleine 
impressie van het ontstaan van de huidige Almense IJsbaan.  

De eerste openingsmaanden zijn goed verlopen. Het is voor iedereen 
geweldig leuk om te doen. Het gebouw wordt als plezierig, prachtig en 
rustgevend ervaren. Bezoekers zijn enthousiast. Ons grote team van zo’n 
60 vrijwilligers kan tegen het voorjaar (wanneer we in april weer 6 
dagen open zijn) nog wel wat aanvulling gebruiken. Ook (en misschien 
wel juist) medewerkers uit de omliggende dorpen zijn van harte welkom.  

Open: vrijdag/zaterdag/zondag van 11.00 tot 17.00, voor groepen buiten deze openingstijden 
neem contact op met Joke Dinkelman jokedinkelman@museumstaal.nl team STAAL

mailto:jokedinkelman@museumstaal.nl
http://www.overa.nl/
mailto:jvdwee@overa.nl


Vacature winkelmedewerker(ster) zaterdag / 0-uren 
kracht 
Een leuke functie in een super bijzonder concept. Met veel 
verantwoordelijkheid en ruimte om te werken in een supermarkt. Het 
gaat om een oproepcontract voor iemand die flexibel en oproepbaar is, regelmatig op zaterdag 
kan werken en indien nodig ook op doordeweekse dagen en vakanties beschikbaar is. 
Functie inhoud
Je werk bestaat uit alle voorkomende winkel werkzaamheden die in een supermarkt 
voorkomen. Jij bent verantwoordelijk voor de winkel en zorgt dat deze altijd netjes, schoon en 
ordelijk is. Ook help jij onze meewerkers verder in hun leer- werktraject. 
Iets voor jou?
Stuur je sollicitatie met je motivatie en je CV naar info@supportenco.nl o.v.v.  
Superrr Almen. 
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda op telefoonnummer  
(0575) 43 12 00 

Wijnproeverij
Op vrijdag 19 oktober j.l. hadden we onze jaarlijkse wijnproeverij. De proeverij werd geleidt 
door Aard Diepeveen. Een gezellige opkomst en positieve reacties van onze klanten. Aard 
nogmaals bedankt voor je medewerking. 

In het zonnetje gezet 
Middels een burgerinitiatief o.l.v. Karina van Dijk werden wij, alle mee- en medewerkers, op 
dinsdag 6 november j.l., compleet verrast en in het zonnetje gezet. Wij kregen allemaal een 
volle boodschappentas (alle tassen zelf door Karina gemaakt) aangeboden. De inhoud van de 
tas is samengesteld door verschillende ondernemingen uit Almen en omgeving. Deze actie 
werd compleet gemaakt door ook een fotograaf en een verslaggever van de Stentor uit te 
nodigen. RoundandSound Radio heeft een mooi filmpje gemaakt van deze ‘overval’. Deze is 
o.a. te zien op onze facebook pagina. Het is niet te beschrijven hoe bijzonder en mooi wij dit 
initiatief vinden. Karina nogmaals heel erg bedankt! 

Kerstpakketten
Zoals ieder jaar kunt u bij ons uw kerstpakketten bestellen. Uiteraard kunt u in overleg met 
ons uw eigen pakket samenstellen. Wij helpen u graag om een passend pakket samen te 
stellen welke aan uw wensen voldoet. Alle door u bestelde kerstpakketten worden feestelijk 
verpakt en staan voor u klaar bij Superrr. Ook kunnen wij de kerstpakketten bij u bezorgen, 
dit doen wij gratis in het dorp. Voor bezorging buiten het dorp informeren wij u vooraf over 
de bezorgkosten. Heeft u interesse in één van onze kerstpakketten of wilt u informatie over de 
mogelijkheden. Kom naar de winkel, kijk op onze website www.superrrkerstpakketten.nl of 
stuur een mail naar kerstpakketten@superrr.nl met uw gegevens en wij zullen contact met u 
opnemen. Ook kunt u ons vinden op facebook  

Sinterklaas
Sinterklaas komt ook dit jaar weer bij ons in de winkel. Bij de kassa liggen knutselplaten van 
een schoentje. Deze mogen de kinderen (t/m 8 jaar) kleuren/plakken en bij ons komen 
neerzetten tot 28 november. Op zaterdag 1 december zullen er Pieten in de winkel zijn vanaf 
13.00 tot ongeveer 14.00 uur. Misschien zijn de schoentjes dan wel gevuld. 
Op woensdag 5 december zijn wij geopend tot 17.00 uur. 

http://www.superrrkerstpakketten.nl/
https://www.facebook.com/roundandsoundradio/?__tn__=KH-R&eid=ARCF5_riAyoS9tBYmV9n-7qIV57gjCLPGJxYd2zWX8mVOFRcBH9cYqD6r_WK37gBNmAbWNoSujr9EFq6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDvUhgMLngf_BqeE6Wk7uA08x4JQBS5DODAr3ME538NshNjz9rkEZAW9jWCxavH-OxFG2-gE_NwwOOWk9RQeGY-O8_X2p_MckdJA6NKdVm_CD7RYQukscLTwMZv83uOvtbfqOpMrtNsK0Y-Kd4RBoGY8TOLvvHW6zvqYp5LFS2M6XioXXrj9hcpXUl4oAV7IvE9SjBZx3VlQSM6riId6Na4P0DzxLtGy-a0sc


Kerst en Oud&Nieuw 
Het lijkt nog een eind weg, maar voor we het weten naderen we alweer het eind van het jaar. 
Wij zullen weer bijtijds de bestellijsten voor de Kerstdagen en Oud & Nieuw bij de kassa 
neerleggen, zodat u uw bestellingen kunt doorgeven. Op Oudejaarsdag gaan wij, zoals u al 
jaren van ons gewent bent, weer heerlijke oliebollen bakken. Ook deze kunt u weer bestellen 
middels de bestellijsten.  

Rond de kerstdagen zijn onze openingstijden aangepast. Op zaterdag 22 december zijn wij  
geopend tot 17.00 uur. Op maandag 24 december, zijn wij geopend tot 17.00 uur. Op 1e en 
2e kerstdag zijn wij gesloten. 

Maandag 31 december zijn wij geopend van 08.00 tot 17 uur, dan bakken wij verse 
oliebollen en hebben wij vers brood van Dick ten Broeke. Op dinsdag 1 januari zijn wij 
gesloten. 
Digitale folder
Wilt u ook graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes of aanbiedingen van uw 
Superrr? U kunt zich aanmelden per mail, wij zullen u dan opnemen in ons adressenbestand.  
Miranda Lourens, namens Team Superrr Almen, (0575) 43 12 00, almen@superrr.nl

Stichting Accommodaties Almen 

Met enige trots kunnen wij berichten dat het project 
multifunctioneel gebruik van sportzaal Almeloe en 
dorpshuis Ons Huis inmiddels is voltooid. 
De verhuizing van Solis fysiopraktijk naar de 
sportzaal op 5 november jl. markeert het einde aan 
een lange reeks van werkzaamheden en activiteiten 
die in feite al in 2011 zijn opgestart en waarover u op 
gezette tijden in de Almenak werd bijgepraat. 
Het project omvat de fysieke verbinding van de sportzaal met het dorpshuis en het inrichten 
van een fysiopraktijkruimte in de sportzaal. Ook werden in het kader van verduurzaming  
zonnepanelen en zonnecollectoren aangebracht op de gebouwdaken en zijn de buitengevels 
van de sportzaal voorzien van een isolerende gevelbekleding. 
Over de afronding van de duurzaamheidsvoorzieningen aan het gebouw van de 
voetbalvereniging SV-Almen konden wij u al in 2017 berichten.  
Tevens werd de toegankelijkheid van onze gemeenschapsvoorziening verbeterd door montage 
van automatische toegangsdeuren naar dorpshuis en fysiopraktijk, de aanleg van 
parkeerhavens in de Torenstraat en de webcamverbinding van het dorpshuis met de 
huiskamers van de inwoners van Almen. 
Al deze voorzieningen vormen een wezenlijke bijdrage aan de exploitatieopbrengsten van 
dorpshuis en sportzaal ter compensatie van het verlies aan gemeentelijke exploitatiesubsidies.  
Dit project kon worden gerealiseerd door een éénmalige financiële bijdrage van gemeente 
Lochem en subsidies van provincie Gelderland en RVO-Nederland waarvoor onze grote dank. 
Tevens danken wij de aangename samenwerking met de bestuursleden van de VAB, het 
dorpshuis, Ovéra, SV-Almen, leveranciers en alle overige betrokkenen bij de realisatie van dit 
omvangrijke project. 
Binnenkort zult u worden uitgenodigd voor een feestelijke (her)opening van de nieuwe 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Klaas van Heusden – voorzitter 

mailto:almen@superrr.nl


Vereniging Zorg en Welzijn Almen 

Wat  hebben we de afgelopen periode gedaan ……
 En wat gaan we de komende periode doen. 

Het bestuur is de afgelopen maanden zeer actief geweest om het beleidsplan te schrijven 
voor de komende jaren. Informatie die we hebben verzameld op de jaarvergaderingen en 
uit beleid (gemeentelijk en landelijk) zijn we aan het samenvoegen tot een goed stuk voor 
Almen. Eind dit jaar is het conceptplan klaar. In de volgende Almenak zult u daar meer over 
lezen. 

Er is in oktober op de inloopochtend een voorlichtingsbijeenkomst over dementie geweest. 
Deze informatie werd door de bezoekers als heel zinvol ervaren. Er is dan ook afgesproken 
om begin volgend jaar weer een info-ochtend over dit onderwerp te organiseren. 
Ook gaan we in januari een voorlichtingsavond voor verenigingen en andere 
belangstellenden over dit onderwerp houden. Hierover leest u in een brief en op de ADI. 

Als bestuur zijn we ook actief met de toekomst bezig. De functie van zorgcoördinator wordt 
door de inwoners als positief ervaren en wij (bestuur) zien dat zij een hele goede rol in het 
Almense heeft. September 2019 is de subsidie, die we hebben gekregen van de provincie 
en gemeente, op. Dus zijn we nu druk aan het onderzoeken hoe we gelden kunnen 
genereren zodat de functie van zorgcoördinator kan blijven voortbestaan. 

Als gastvrouwen en -heren van de inloopochtend hebben we besloten de 
lezingen/presentaties kort van te voren te melden via de ADI. Met als doel meer inwoners 
van Almen kennis te laten maken met deze mooie presentaties. En dat lukt!. Er komen 
andere belangstellenden kijken/luisteren naar het betreffende onderwerp en drinken dan 
ook eerst gezellig een kop koffie mee.   

We hebben als vereniging van St. de Borkel een jaarbedrag gekregen om voor ouderen in 
Almen activiteiten te kunnen organiseren. Dus zowel voor mensen die op de Linde wonen 
als mensen die de inloop bezoeken. Er wordt nu nagedacht over een jaarprogramma. Het 
is heel fijn dat er financiële armslag is om net iets meer te kunnen doen. 

Op 16 december staat de Vereniging Zorg en Welzijn Almen op de kerstmarkt. Daar kunt u 
informatie vinden over wat we doen en wat we willen en we hebben ook 
lidmaatschapsformulieren bij ons. We kunnen natuurlijk altijd leden gebruiken die onze 
doelstellingen ondersteunen. Hoe meer hoe beter. 

Ja, dan zit het jaar er al weer bijna op. In december houden we, net als vorig jaar, een 
gezamenlijke kerstviering met de Vriendenkring. Deze is op 19 december en deze ochtend 
sluiten we af met een gezamenlijke kerstmaaltijd. Hopelijk net zo lekker en gezellig als vorig 
jaar. Tevens is deze bijeenkomst dan ook de laatste van dit jaar voor de inloopochtend. 
In januari 2019 beginnen we aan het derde jaar van de inloopochtend op de woensdag en 
we doen ons best om er ook dan weer een mooi jaar van te maken. 

Tot de 16e op de kerstmarkt?   Graag.    VZWA  voorzitter  Ali Brinkman. 



ATC – de tennisbaan is ook in de wintermaanden open 
Activiteiten – aanstaande Wintermix 
Door het jaar heen worden door de Almense Tennis Club meerdere 
clubactiviteiten georganiseerd zoals Dorpentoss, Wintermix, Mannendag en  
Lady's day, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen en gezelligheid 
voorop staat.  
Tennislessen en trainingen
Tennistrainer Frank Jansen verzorgt weer op maandag en woensdag de tennislessen en 
thematrainingen op de banen van ATC zoals tennislessen voor beginners, thematraining en 
verbeteren van verschillende technieken. Er wordt gelukkig ook tennisles aan de jeugd tot 12 
jaar gegeven! Voor meer in formatie zie onze website over tennisles en trainingen. 
Sponsoren
Wij zijn erg blij met de financiële en materiële ondersteuning van al onze sponsoren.  
Wilt u weten wie dat zijn, kijk dan op onze website. Sponsoren en adverteerders hopen 
hiermee natuurlijk ook dat de leden van ATC gebruik maken van hun goederen en/of 
diensten. Wij bevelen deze sponsoren en adverteerders ook van harte bij u aan. Voor meer 
informatie kun je gebruik maken van de links die op de website achter de adverteerders en 
sponsoren zijn aangegeven. 

Ga tennissen en meld u aan
ATC Almen heeft een fraai tennispark met uitzicht op de Berkel. Er kan, op een enkele 
uitzondering na zoals bij sneeuw en opdooi, het hele jaar door getennist worden.
Op zoek naar een gezellige tennisvereniging? Kijk op onze pagina Lidmaatschap wat we te 
bieden hebben. Voor geïnteresseerden is er ook een introductieregeling. ATC is een kleine 
gezellige tennisvereniging met momenteel 125 leden. We zijn trots op onze banen en ons 
clubhuis, uniek gelegen langs de Berkel. Wilt u lid worden van ATC of meer informatie over 
onze activiteiten, ga dan naar onze website - www.atc-almen.nl - of neem per mail contact 
met ons op: info@atc-almen.nl. U bent van harte welkom! 

Guus Oosterhoff (voorzitter) 
Marien van den Boom (secretaris) 

Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van Geel, Willemien 
Geers, Johanneke ter Haar, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy 
Nijkamp, Mini Schepers, Henny en Harry Tragter, Ineke Schieven o.l.v. Theo Simons.
Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, 
Adriaan Dolmans, Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Ageeth en 
Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit 
Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan 
Reurslag, Liesbeth Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma Wissink, Kees 
Zijderveld.
Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel:0575 -
431899.

mailto:info@atc-almen.nl


DAMMEN ONS GENOEGEN
Na de ledenvergadering van de Denksportvereniging Ons Genoegen op 
3 september 2018 zijn de onderlinge competities van het dam- en 
schaakspel begonnen op 10 september jl. 
Helaas hebben 2 trouwe damleden Gerrit van Zeijts uit Eefde en Johan 
Dijkman uit Zutphen zich moeten afmelden voor het lidmaatschap. Verheugend nieuws is het 
feit dat  6 nieuwe schaakleden zich hebben aangemeld. En bijzonder is dat één schaker Henk 
Lebbink uit Zutphen is overgestapt naar het damspel. 

Voor de aanvang van de onderlinge wedstrijden werd er nog een ogenblik stilgestaan voor het 
50 jaar lidmaatschap bij onze vereniging dit jaar van 2 damleden: Harry Bruins en Pieter 
Staal. Beide heren werden eventjes toegesproken door Jan Haijtink. 
De jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tussen Laren en Almen die op 30 september 
gespeeld zou worden is door omstandigheden voorlopig uitgesteld. 
In de onderlinge competitie heeft iedereen reeds één of meer punten laten liggen. Aan de 
onderkant van de ranglijst is ook niemand puntloos. Zowel Joost Dijksman als Harry Bruins 
en Gerrit Maalderink wisten de eerste punten binnen te halen.  

Opmerkelijk waren de uitslagen in ronde 9 (van 5 november) waarbij Harry Bruins  de winst 
binnen haalde van Pieter Staal; Jan Haijtink het slachtoffer werd van nieuwkomer Henk 
Lebbink en good old dammer Berend Jan Schoneveld in verloren stand alsnog de winst pakte 
van Jan Hoenink. 
In de regionale competitie wordt een dubbele ronde gespeeld. Maandag 24 september kwam 
DCH 2 uit Hengelo op bezoek. Met één winstpartij (Bert Kruissink) en een remisepartij van 
Gerrit Roeterdink werd deze wedsrtijd met 3-5 verloren. Maandag 8 oktober werd thuis tegen 
Dios 5 uit Beltrum gespeeld. De uitslag werd 5-3 mede door de winst van Jan Haijtink en 
Pieter Staal. Op 15 oktober moesten we naar Sinderen 3. Dit werd een vrij eenvoudige 
overwinning van 1-7 in ons voordeel. Eind november volgt de zware uitwedstrijd tegen 
Aalten 1.         Pieter Staal 

Het Kamertheater 
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030 

Na een turbulent jaar met veel nieuws in Het Kamertheater is het tijd voor rust. 
In de komende periode slechts één gastoptreden van een prachtige zangeres. 
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw toneelstuk. Het tweede stuk 
van “Theatermakers Achterhoek” zal gaan over “De Heks van Almen”. Zoals u 
waarschijnlijk weet is ‘ons papen maged’ (de dienstmaagd van de pastoor) uit Almen 
beschuldigd van hekserij en in 1472 verbrand. Momenteel zijn we vooral bezig met de 
onderzoeksfase. Nu blijkt over heksen veel te vinden te zijn. Maar juist over papen heel 
weinig. Weet u misschien meer over de diensten die rond die tijd in de kerk hier gehouden 
kunnen zijn? Was dat in het latijn? Heeft u een idee hoe de paap eruit kan hebben gezien? Ik 
hoor het graag! 

Ameiralinho, muziektheater 
22 december om 20:15 uur 
Entree:€16 , Reserveren is noodzakelijk. 

http://www.kamertheater.nl/


In deze muzikaal-poëtische voorstelling verenigen zangeres-gitarist-liedschrijfster Sandra 
Coelers en dichter-verteller-concertinaspeler Herman Coenen hun talenten in een lofzang op 
een wonderschoon oord. Kleurrijk, ontroerend, hilarisch, verstillend. Je wordt er blij van en 
herkent in de diepte een verlangen dat bij iedereen leeft. Soms kan het paradijs zomaar even 
hier zijn. 
Een ode aan de schoonheid die de aarde ons zo overvloedig schenkt, als wij er maar voor 
open staan - een geneeskrachtig medicijn tegen alles wat in onze tijd hoop en levenswil 
probeert aan te tasten. 

Kindertheater 
In de kerstvakantie zijn er weer twee interactieve en leuke familievoorstellingen:  
Clowntje Polka en het Wintercircus (2+) 2 januari om 10 uur.
Sprookjes Anna speelt Vrouw Holle (5+) 3 januari om 14:30 uur. 
Entree: €7 (kind) en €8 (volwassene) Reserveren is noodzakelijk.

Graag tot ziens en hartelijke groet, Manja en Rob 

KERK VAN ALMEN IN ACTIE           Rond de KERSTDAGEN 2018 
De afgelopen zomer is de kerk van Almen 7 dagen van de week open geweest. En met veel 
succes. Van maandag tot en met vrijdag kon men ’s middags de kerk bezoeken. Er was steeds 
een gastvrouw/gastheer aanwezig om bezoekers te ontvangen en toelichtingen te geven. Ook 
was er een tentoonstelling met een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de kerk en 
het dorp Almen. En dan natuurlijk was er wekelijks op zondag een kerkdienst om 10.00 uur. 
Hiervan maken veel vakantiegangers gebruik. 

Op zaterdagmiddag was de kerk ook steeds geopend voor een muzikale uitvoering van een 
koor, diverse muziekinstrumenten piano, fluit, viool etc. Dat is steeds een groot succes met 
vaak een volle kerk. De ruim 20 vrijwilligers die deze openstelling verzorgen kijken er met 
veel genoegen op terug. Volgend jaar weer. 

Na de Sinterklaas en de 4 Adventszondagen volgen de Kerstdagen. Op zondag 23 december is 
er om 10.00 uur de gebruikelijke kerkdienst in de  vorm van een ochtendgebed. Voorganger 
dr. M. Hilhorst uit Almen.  Op 24 december – kerstavond – is er om 19.00 uur een dienst 
voor jong en oud. De exacte invulling is nog niet bekend, maar het wordt wel iets speciaals!  
Om 22.00 uur is er de Kerstnachtdienst met medewerking van het koor Vocaal. De 
dienst wordt onder meer geleid door enkele kerkenraadsleden. 
Na de dienst gaat iedereen naar buiten waar de vuurkorven branden. Er wordt chocolademelk, 
limonade en glühwein geschonken met daarbij kerstkransjes. 
Op dinsdag, eerste Kerstdag, om 10.00 uur is er de gebruikelijke kerkdienst.  Hieraan 
wordt meegewerkt door de cantorij. Na afloop koffie/thee in Ons Huis. 
Op zondag 30 december is er om 10.00 uur een gewone dienst waarin ds. J. Bruin uit 
Zutphen voor gaat. Na afloop koffie/thee in Ons Huis.  De dienst van maandag 31 december 
2018, oudejaarsavond,  begint om 19.30 uur en wordt geleid door de predikant ds. W. Klein 
en kerkenraadsleden. 
Dan 2019. Op zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur is er de gebruikelijke 
nieuwjaarsdienst. Zoals al enkele jaren gebruikelijk wordt hierin het Driekoningenspel 
opgevoerd. Zeer de moeite waard! Daarna is er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in Ons 
Huis met koffie/thee en Nieuwjaars rolletjes. 
Uw ziet het, genoeg te doen in en rond de kerk van Almen. 
ALLEN HARTELIJK WELKOM. Namens de kerkenraad, Hans Hoftijzer, secretaris.



afdeling gymnastiek/dans 
www.overa.nl

Nieuws en Informatie

Leiding bij turnlessen jeugd 
Al enkele jaren is Daisy Postma de trainster voor het jeugd turnen en de peuter- en 
kleutergymnastiek. Begin september kwam ze met de mededeling dat ze tijdelijk wil stoppen. 
De reden is dat zij omstreeks Kerst 2018 een baby verwacht. Per 10 november is ze met 
zwangerschapsverlof gegaan. 
Het is, dankzij veel telefoontjes, E-mail en App, toch gelukt om vervanging te vinden voor de 
lessen. 

De peuter/kleutergroep neemt Nienke Dijk over en Manon Bruning zal de groep 4-8 
begeleiden. Op beide lessen zullen assistenten aanwezig zijn om te helpen; Daphne 
Ruiterkamp en Rosalie Crum. Fijn dat zij dat willen doen! 
We wensen Nienke en Manon veel succes! 

Nieuwe sportlessen 
Onze Zumba docente, Douwina ter Veer, is elke maandag lekker bezig met een groepje  
meisjes met een les Kids-Dance. Op dit moment is de groep nog wat klein; er kunnen nog 
wel een aantal meisjes of jongens aansluiten. 
Elke maandagavond, van 18.15 – 19.00 uur in sportzaal Almeloe. 

Ook nieuw is Dynamic-Tennis op zaterdag. We hebben al een groep op woensdagmorgen, 
maar deze zit vol. Nu dus een extra uur op zaterdagmorgen, aansluitend aan de badminton 
training; zo rond 11.00 uur. 
Bij deze groep kunnen ook nog wel een aantal sporters aansluiten. Rackets en ballen zijn 
aanwezig.  
Kijk voor ons totale aanbod van sportlessen op onze website: www.overa.nl. 

Speculaas. 
Geniet u al van de OVÉRA-speculaas? Met zorg gebakken door de medewerkers van bakkerij 
ten Broeke, naar een recept van Henk Klaassen. 
Voor ons was de actie weer een succes. De opbrengst is nog niet bekend, maar we kunnen 
weer leuke dingen doen met het geld en de contributie laag houden. 
Leden en ouders die meegewerkt hebben, Ciska Makkink, medewerkers van bakkerij ten 
Broeke en kopers van deze lekkernij, namens het bestuur, allemaal heel hartelijk bedankt. 

Niet vergeten ! ! 
Gymnastiek, dans, zumba, badminton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn 

GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG! 

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp. 

http://www.overa.nl/
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Almen, kom gezellig kaarten.  

Elke maand wordt er op vrijdagavond gekaart in Ons Huis. We hebben 
nu per avond +/-20 kaarters maar we hopen dat meer Almenaren 
komen kaarten. We spelen nu klaverjassen (Amsterdams), maar 
misschien kunnen we ook andere kaartspelen gaan doen. Het altijd 
hartstikke gezellig. Je ontmoet elkaar in ons schitterend dorpshuis. We spelen zeker niet “met 
het mes op tafel”. De sfeer is altijd erg fijn.  
Spreekt het jullie aan, kom gewoon eens vrijblijvend langs. Iedereen, jong en oud is van harte 
welkom. Dit zijn de eerstvolgende vrijdagavonden: 23 november 2018, 21 december 2018 en 
25 januari 2019. Wij beginnen om 19.30u met koffie. 
Willen jullie meer informatie? Jullie kunnen ons natuurlijk altijd bellen of e-mailen. 
Wij hopen jullie te zien. 

Tot snel, 
Gerda Kruisselbrink  tel.: 0575- 431855  

e-mail: gerda.kruisselbrink@telfortglasvezel.nl
Rob Baaij  tel.: 0575-432231 / 06-12690200  

e-mail: robbaaij@gmail.com

De dames van Vrouwen Van Nu Almen vieren 12 december het Kerstfeest. De avond wordt 
op traditionele wijze ingevuld en wordt muzikaal opgeluisterd door de harmonicagroep “de 
Binnenweggers”.
In het nieuwe jaar komen ze op 9 januari weer samen en is er een lezing door Hannie 
Kempink over het “Fabergé ei” en natuurlijk ontbreekt dan de nieuwjaarsborrel niet.
Hans Abbink neemt de leden op 6 februari mee in de wereld rond de “Schapenhoeve”.
6 maart is er de jaarvergadering en zal Anneke Maandag een en ander vertellen over de 
Vereniging Zorg en Welzijn Almen. Zij geeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen. 
Kortom weer van alles te doen in het nieuwe jaar.  
Wilt u ook eens een avond van Vrouwen Van Nu mee maken dan bent u van harte welkom. 
Het is van 19.45 uur tot + 21.45 in ‘Ons Huis”. 
Kijk voor meer informatie op de site www.vrouwenvannu.nl/almen of neem contact op met 
het secretariaat Marijke van Ginkel, email: vrouwenvannualmen@gmail.com. 

Bertha de Greef. 

mailto:vrouwenvannualmen@gmail.com
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Vernieuwde Berkelloop van S.V. Almen  

Na vorig jaar de looprichting te hebben omgedraaid, zijn er dit jaar weer verfrissende 
veranderingen voor de Berkelloop van S.V. Almen op zaterdag 22 december a.s. 
Het parcours van de 5 km blijft hetzelfde, maar bij het parcours van de 21,1 km en de 10 km 
gaan we meer gebruik maken van de nu prachtig meanderende Berkel, zodat de naam 
Berkelloop meer eer wordt aangedaan.  
Ook nieuw dit jaar is de Kidsrun voor kinderen t/m 12 jaar van zo’n 750 m op het terrein van 
S.V. Almen. Voor alle jeugdige deelnemers is er een medaille! 

Nieuwe halve marathon (21,1 km)  
Starttijd: 10.30 uur 
De avontuurlijke 21.1 km route loopt voor ongeveer 75% over onverharde paden over het 
landgoed De Velhorst en het Walien en volgt De Berkel op een aantal plaatsen. 

Nieuwe 10 km loop
Starttijd: 11.00 uur 
De 10 km is dit jaar ook weer één grote ronde en voert door het dorp en o.a. de noordzijde van 
de meanderende Berkel.  

5 km loop 
Starttijd: 11.30 uur 
De 5 km is een rondje in en om het dorp, waarbij lopers o.a. kennismaken met het prachtige 
bospad door het Elger in het hart van Almen.  

Kidsrun (750 m) 
Starttijd 11.45 uur 
Dit is een ronde van ongeveer 750 m op het terrein van de voetbalclub met een medaille voor 
alle jonge hardlopers. 

Na de finish staat voor iedere deelnemer een warme kop soep met een broodje klaar in de 
kantine van S.V. Almen!  

Voorinschrijven kan met korting via de site van S.V. Almen: www.svalmen.nl onder het 
kopje Berkelloop en na-inschrijving kan op de dag van de Berkelloop zelf; vanaf 9.30 uur in 
de kantine van S.V. Almen.  

Afstand: Voorinschrijving: Na-inschrijving (alleen 
contant en het liefst gepast):

5   km € 4 € 5
10 km € 6 € 7,50
21,1 km € 8 € 10
Kidsrun € 2 € 3

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website van S.V. Almen: 
http://www.svalmen.nl onder het kopje Berkelloop. Hier kunt u o.a. de routekaarten bekijken.  

Namens de organisatie van de Berkelloop 2018 van S.V. Almen, 
Nienke Dijk, Nieke Kok, Jan Tuitert en Dirk Kok. 

http://www.svalmen.nl/
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Beste filmliefhebbers, 

Nog even en het jaar is weer voorbij.  Zoals u weet bent u elke laatste woensdag van de 
maand van harte welkom in het dorpshuis waar wij een film vertonen. 

In december willen we op vrijdagavond het jaar afsluiten met de Kerstfilmavond. Voor die 
tijd kunnen we aanschuiven bij ons gezamenlijk Almens kerstmaal. Dit is elk jaar een 
gezellig samenzijn. Iedereen die hier aan mee wil doen neemt zijn/haar favoriete hoofd/bij of 
nagerecht mee. De inloop is om 18.15 uur en we gaan om 18.30 uur aan tafel in de bovenzaal 
van Ons Huis. Aan deze maaltijd zijn verder geen kosten verbonden, uiteraard wel de 
genuttigde consumpties. Om te weten voor hoeveel mensen we de tafel moeten dekken graag 
uiterlijk maandag 17 december aanmelden per mail naar Margreet van Ons Huis: 
info@onshuisalmen.nl of telefonisch: 431421 

Noteer de volgende data vast in de agenda, want deze films staan in november en december 
op de rol: 

Woensdag 28 November: The Constant Gardener. Voor uitleg van deze avond zie de 
vorige Almenak.

Vrijdag 30 November: Filmmiddag voor de kinderen. Jullie worden weer door ons om 14.15 
uur van school opgehaald. Houd te zijner tijd de nieuwsbrief in de gaten.

Vrijdag 21 December: Ons filmhuis Kerstfilmavond. Als voorgerecht de korte film van
Herman Finkers, Kraomschudd’n in Mariaparochie en als hoofdgerecht de film The
Muppets Christmas Carol. Een comedy en familie en muziekfilm uit 1992. De film is 
gebaseerd op de roman A Christmas Carol die is geschreven door Charles Dickens. De rol 
van Ebenezer Scrooge wordt gespeeld door Michael Caine. Verder zijn er ook diverse 
Muppets die (bij)rollen spelen. 

Het is de avond voor Kerst en Scrooge is weer eens onvriendelijk tegen iedereen. Dickens' 
verhaal, verteld door Gonzo met behulp van Rizzo the rat. Met hulp van de drie geesten en 
verwijzingen naar bijna elke Kerstfilm die ooit gemaakt is, komt Scrooge erachter dat liefde 
voor elkaar het enige is dat telt.  

Deze avond is de zaal open om 20.00 uur en start de film om 20.30 uur.

Houd de volgende dat voor het nieuwe jaar vast vrij: Woensdag 30 Januari en 27 februari.

Komt dat horen en zien! 

Aanvang film 20.00 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 

Kosten 5, -

Filmcommissie Ons Film Huis
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Caine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Scrooge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol_(boek)
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ABONNEMENTEN VERKOOP ALMENSE 
IJSBAAN
De voorverkoop van de abonnementen is van 03-12-2018 t/m 16-12-2018

Afgelopen winter hebben we weer heerlijk kunnen schaatsen op de Almense IJsbaan. En ook in 
2018-2019 hopen we op een mooi schaatsseizoen. Dit jaar gaat de baan gedeeltelijk verlicht worden 
met Led verlichting. We kunnen dit aanschaffen met dank aan allen die op ons gestemd hebben 
tijdens de Rabobank actie “Hart voor de achterhoek”. Als de Led verlichting is aangebracht, wordt 
de baan onder water gezet, zodat we klaar zijn als er een vorstperiode aan komt. 
U kunt ons steunen en een abonnement in de voorverkoop aanschaffen. De prijzen van de 
voorverkoop zijn:
€ 4,00 voor de jeugd 4 t/m 12 jaar
€ 8,00 voor de jeugd vanaf 13 jaar en volwassen

Na de voorverkoop zijn de prijzen resp. € 8,00 en € 15,00 voor een abonnement.
Ook zonder abonnement kunt u schaatsen. Prijzen voor de dagkaarten zijn:
* 13 jaar en ouder € 3,00
* Kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,00
* Kinderen < 4 jaar Gratis

Tegen inlevering van het inschrijfformulier in een envelop tezamen met het verschuldigde bedrag, 
bij Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen, ontvangt u persoonlijk uw abonnement, of deze 
ligt klaar bij de ijsbaan, als de ijsbaan open gaat.
U kunt de abonnementen ook kopen op de kerstmarkt in Almen op 16 december van 14:00 uur tot 
17:00 uur.
NB: Ook de niet-schaatser kan de ijsbaan steunen door donateur te worden. Het donateursformulier 
is in te vullen tijdens de kerstmarkt of aan te vragen via de mail. Mailadres: 
ijsbaandevetweide@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide
Naam:

Adres:

Telnr:

Voornaam Achternaam Geboortedatum
Prijs

(€ 4,00 of € 
8,00)

1

2

3

4

5

6

Totaalprijs

mailto:ijsbaandevetweide@gmail.com


  Hoofdbestuur 
www.overa.nl

Nieuws en Informatie 

Walking Football 
Wat is Walking Football? Voetballen met een bal, een voetbaldoel en lijnen op het veld. Dus 
gewoon voetballen?
Niet helemaal. Er zijn speciale spelregels, het veld en het doel zijn kleiner. Een belangrijke 
spelregel is, dat je niet mag rennen en de regel dat er geen keeper op doel staat. Daarom is het 
zeer geschikt voor de jonge-oudere onder ons. 
Waarom voetbal bij OVÉRA? 
We hebben samen met de voetbalclub sv Almen dit opgezet om jonge-ouderen uit ons dorp, 
de gelegenheid te geven, op een rustige manier te sporten. De fysiopraktijk van Solis en de 
vereniging ‘Zorg en Welzijn Almen” zijn ook betrokken bij dit project; soms is licht bewegen
een goede manier om een bewegingsbeperking te verhelpen. 
Benieuwd? Kom dan donderdagmorgen om 09.00 uur naar het sportveld van sv Almen. U 
kunt dan kijken of meedoen en ervaren wat walking football is. 

Gerrit Nijkamp, Secretaris. 

Notities van een Torenhaan. 

Mijn ontbijt lag al weer lang achter me. Een licht hongergevoel begon zich van mij meester te 
maken. Een speculaas-loper van Ovéra stak haastig het dorpswifi-plein over. Met luide stem 
riep ik mijn bestelling door naar beneden. 
Helaas… hij hoorde mij niet of was alleen maar gefocust op de klanten op straatniveau. 
Een paar dagen later volgde een vocale oliebollenverkoopster. Ze had nog één zakje in de 
hand. 
Mijn roep werd gehoord. Vertwijfeld echter stak ze beide armen omhoog. “We zijn los. Alle 
bollen zijn op. Dit laatste zakje is al besteld! Mijn excuses”.
Uit verschillende richtingen hoorde ik gemor en gegrom. “Zitten we ons al weken op die 
bollen te verheugen en dan krijg je te horen dat ze op zijn. Dat lijkt toch nergens op!”
Uit de woning van een positivo klonk een ander geluid: ”Ach Tiene, zo erg is dat toch niet?
Ik heb nog vijf pak tulpenbollen van de voetbal liggen in de schuur. Eten we die toch gewoon 
op, deden ze in de hongerwinter ook. Hoef ik ook de tuin niet meer in!” 
Tja, we gaan altijd zo prat op dit dorp. Maar ze zijn de weg behoorlijk kwijt moet ik zeggen. 
De voetbal verhandelt bloembollen, de gymnastiek leurt met speculaas, de zang smeert de 
keel met oliebollen. In de school kun je terecht voor medicijnen of je medisch laten 
onderzoeken. 
In het sportlokaal kan je aankloppen voor een fysiotherapeutische behandeling en logopedie. 
Als deze verwarring zo doorgaat komt Intratuin straks nog een partijtje voetbal spelen tegen 
Haneveld op de jeu de boules-baan, hebben bakker Wijnand en ten Broeke de keuze een 
zangrecital te geven of een demonstratie op de evenwichtsbalk. 

http://www.overa.nl/


Nu hoor ik u al roepen: “Je vergeet de muziek die geen noten maar potgrond in de verkoop 
heeft. En wat te denken van de jeugdclubs? Die proberen kalenders aan de man te brengen of 
een bijbels dagboekje ‘Kruimkens van ’s Heeren tafel’. Heeft u geen belangstelling? In dat 
geval hebben wij een heerlijk vleespakket in de aanbieding!” Vraagt zo’n jeugdige: “O, 
meneer Haan, weet u wat ‘kruimkens’, zijn en wat bedoelen ze eigenlijk met ’s Heeren 
tafel??”
Alleen de dam- en schaakvereniging doet hier niet aan mee. Geen ontbijt- of soepborden in de 
aanbieding, geen bami schijven ter spekking van hun clubkas. Nee, de scham-mers komen  
niet van hun plaats. Stil blijven ze achter  hun borden zitten om zo in alle rust hun schijven of 
stukken te kunnen verplaatsen…
Maar…… beste mensen: er gloort hoop. 
De VAB heeft besloten de bezem eens flink door het dorp te laten halen. Ze zullen wel 
gedacht hebben; eerst lijmen we ze met een leuk cadeautje zoals het wifi-plein. Daarna 
moeten ze aan het werk: zwerfvuil ruimen, met als lokkertje een lunch toe. 
Toen ik deze oproep las ben ik onmiddellijk een rondje dorp gaan doen. ’t Kan zijn dat ik aan 
een nieuwe bril toe ben maar zwerfvuil trof ik niet aan. 
“Zo”, dacht ik, : “ik hoef niet mee te doen!”
Moeder de Hen had echter heel andere plannen. 
“Leuk idee”, tokkelde ze, “ik heb me direct opgegeven en ik heb jou ook maar gelijk 
aangemeld!”
Ik mopperde nog wat in de trant van: “Dan hoef je mooi niet voor de lunch te zorgen”, maar 
dat hoorde ze niet. 
Goed dan. Eerst kregen we een mooi hesje en een grijpertje plus routebeschrijving. Toch nog 
met zijn vijfenveertigen anderhalve aanhanger zwerfvuil verzameld. De meeste rommel was 
te vinden langs de aanvoerwegen naar het dorp. Het dorp zelf viel reuze mee. Helaas moesten 
we na de groepsfoto op het plein beneden de toren het hesje en het grijpertje weer inleveren. 
Dat was weer een domper. 
Leuk boekje kregen we trouwens van de ondernemersclub. Op het voorblad staan de 
voorzitter van de VAB en haar echtgenoot. Ik sta er ook op, samen met Staring. We hadden 
indertijd bij de uitreiking van het dorpsplan afgesproken, dat de voorzitter bij alle officiële 
gelegenheden de ambtsketen zou dragen. Ook op bladzijde 3 van ‘Hier in Almen’ staat ze 
weer zonder ketting!  Minpuntje!! 
De 3 na laatste bladzijde meldt: Intocht Sinterklaas. Hier staat dat Sinterklaas arriveert per 
Berkelzomp bij het zwembad. In de agenda Almenak en op de website staat vermeld dat 
Sinterklaas op 24 november aankomt en in de aangevraagde evenementenvergunning van de 
Gemeente lezen we, dat hij op de Scheggertdijk 10 aankomt op 24 november. 
Moeder de Hen en ik hebben nu afgesproken dat zij zich naar de Scheggertdijk zal reppen en 
dat ik eerst nog op de toren blijf staan omdat ik vandaar uit een goed zicht heb op de Berkel 
en de zompensteiger bij het zwembad. Het zou best kunnen,  dat het organiserend comité deze 
verwarring doelbewust zaait om eventuele demonstranten om de 
tuin te leiden. Ja, Dokkum 2017 heeft veel teweeggebracht met 
die “blokkeerfriezen”. Voor die tijd hadden we alleen nog maar 
met Friese doorlopers te maken, een stuk gemakkelijker! 

--00-- 
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Aktiviteitenkalender  
Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde 
Inloop senioren Ons Huis: iedere woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste woensdag vd 
maand.   Repaircafé: iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u 
Kerk:  Zondag eredienst 10.00 u
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr/spreekuur 
iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons Huis.  
Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand 
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.  
Museum Staal: vrijdag, zaterdag, zondag 11.00 tot 17.00 uur 
Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169 

2018 
November 
24 intocht Sinterklaas, De Nieuwe Aanleg 13 u 
28 Ons Filmhuis: The Constant Gardener 
30 Ons Filmhuis: kinderfilm 14.15 uur 
December:  
9 oud papier wordt gehaald 
12 Vrouwen van Nu kerst 
15 uiterlijke inleverdatum ontwerp voorkant Almenak 
16 kerstmarkt (ondernemersvereniging) 14 – 17 u 
Week 51 stemmen op ontwerpen Almenak Ons Huis 
18 VAB vergadering Ons Huis 20 u met inloop half uur 
19 inloopochtend en maaltijd samen met Vriendkring 
21 Ons Filmhuis: Kerstfilmavond: Kraomschudd’n in Mariaparochie en The Muppets Christmas Carol.
22 Berkelloop SV Almen 
24 kerkdienst voor jong en oud 19 u  
24 kerstnachtdienst m.m.v. Vocaal 22 u 
25 kerkdienst m.m.v. cantorij 
28 voliebollentoernooi (avond) 
31 kerkdienst 19.30 u 

2019 
Januari  
5 Playbackshow Ons Huis 20 u 
6 kerkdienst met Driekoningenspel en daarna receptie 
9 Vrouwen van Nu: lezing Fabergé ei 
Februari 
6 Vrouwen van Nu: lezing Schapenhoeve 
Maart 
6 lezing Anneke Maandag over Zorg en Welzijn

Vakantierooster 2018 -2019

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