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Van de redactie:
Tegen de tijd dat deze Almenak bij u op de mat valt is het jaar alweer bijna een maand oud.
Activiteiten zijn er volop in ons dorp. Graag wijs ik u op de activiteitenkalender op de achterzijde,
maar dan doel ik vooral op de vaste agendapunten die bovenaan staan genoteerd.
Voor deze Almenak wens ik u veel leesplezier.
Namens de redactie,
Wilrike

ADI- berichtenservice:
In Almen hebben we een geheel gratis berichtenservice. Als u zich aanmeldt dan blijft u op de
hoogte van Almens nieuws. U kunt zich net zo makkelijk weer afmelden trouwens als u er genoeg
van hebt.
Opgeven van berichten kan via ‘Contact’ op de site Almen-info.nl, en/of mailen naar Coby
(cobywiltink-roeterdink@planet.nl) of Wilrike (termeulen-almen@wxs.nl).
Schema uitgifte Almenakken jaar 2018
Nummer:
Inleveren kopij:
2
Vrijdag 09 maart
3
Vrijdag 11 mei
4
Vrijdag 31 augustus
5
Vrijdag 09 november

Verschijningsdata:
Vrijdag 23 maart
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 14 september
Vrijdag 23 november

Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij:
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl
Punten voor de agenda op de site: Floris Van de wetering (floris@concepts.nl)
Almenak online:

http://www.almen-info.nl en klik vervolgens de Almenak aan.

Data activiteitenkalender Almenak:

termeulen-almen@wxs.nl

Data kalender Almen-info: Klik rechtsonder op contact, vul gegevens in en selecteer agenda
item
Punten voor VAB vergaderingen:

via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
Hoewel 2017 alweer een paar weken oud is op het moment dat u deze Almenak leest, willen
wij u allereerst nog een heel voorspoedig en gezond 2018 wensen! Wij hebben inmiddels
onze eerste vergadering van dit jaar alweer achter de rug en ook dit jaar weer de nodige zaken
op de agenda staan. Zo maken we eind januari een aanvang met de uitwerking van het
Dorpsplan en staat in april onze jaarvergadering weer in de planning. Maar daarover later
meer.
Dorpsplan 2018-2022 Contouren voor de toekomst
Op donderdag 7 december jl. vond in Ons Huis de presentatie plaats van ons Dorpsplan
2018-2022 Contouren voor de toekomst. Onder het toeziend oog van ongeveer zeventig
Almenaren namen twee bekende dorpsbewoners, boer Stuggink (beter bekend als de
Hoofdige boer) en een schipper van de Berkelzomp, het dorpsplan in grote lijnen door en
wierpen zij hun geheel eigen licht op verschillende onderwerpen. Na overhandiging van het
eerste exemplaar konden de aanwezigen een eigen exemplaar van het dorpsplan in ontvangst
nemen.
De uitwerking en uitvoering van de contouren in het dorpsplan zijn in handen van
werkgroepen. Deze zullen worden ingesteld op de gebieden woningbouw, mobiliteit en
voorzieningen. Op de avond van de presentatie hebben zich al verschillende personen gemeld
als belangstellende voor één van de werkgroepen. Zij gaan bezig met de uitwerking van de
ideeën en wensen van inwoners die in een eerder gehouden enquête en tijdens de
dorpsplanavond in juni vorig jaar naar voren zijn gebracht. Een eerste informatieavond voor
de werkgroepen staat gepland op woensdag 31 januari aanstaande. Heeft u interesse om deel
te nemen aan één van deze werkgroepen? U bent van harte welkom! U kunt zich nog
aanmelden via de mail (vab@almen-info.nl), per telefoon (431267, secretaris Anja Harkink)
of bij één van de andere bestuursleden.
Glasvezel buitengebied
Velen van ons zitten er al jaren met smart op te wachten: snel internet in het buitengebied. Nu
komt er eindelijk schot in de zaak!
Op 4 januari is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest voor afgevaardigden van de
dorpsraden van de gemeente Lochem. Hier is te kennen gegeven dat de aanbieder alleen
glasvezel aan wil leggen als minstens 50% van de huishoudens in het buitengebied mee doet.
Ervaringen in andere gemeenten leren dat een percentage van 35 tot 40% gemakkelijk
haalbaar is; voor de laatste 10 tot 15% moet soms iets meer moeite gedaan worden.
Hiervoor zoeken we enthousiaste mensen die op willen treden als ambassadeur en
aanspreekpunt. Want als Vereniging Almens Belang willen we deze kans voor het
buitengebied niet laten lopen!
Er is een informatiebijeenkomst gepland op 31 januari. Hier krijgen de ambassadeurs onder
meer uitleg over de kosten, de providers waaruit gekozen kan worden en wat een ambassadeur
allemaal zou kunnen doen. Als ambassadeur krijgt u daarna de beschikking over
voorlichtingsmateriaal dat u kunt gebruiken. Uiteraard wordt er ook vanuit de aanbieder
gecommuniceerd met de inwoners. Zij krijgen eerst een informatiebrief.

De aanbieder belegt medio maart een viertal grote bijeenkomsten in de gemeente voor alle
belanghebbenden. Ook zal er regelmatig nieuws en informatie verschijnen in de Berkelbode
en op de site van de gemeente. In juni moet dan bekend zijn of de aanleg doorgaat. Voor de
bouwvak van 2019 moet de glasvezel dan overal liggen.
Wat houdt het ambassadeurschap in? We vragen niet om van deur tot deur te gaan, als u dat
wel wilt doen, dan bent u daar natuurlijk vrij in. Maar we vragen u wel om in uw netwerk
(bijv. buurtvereniging, voetbal, LTO, etc.) als ambassadeur op te treden en de noodzaak van
aanleg van glasvezel te promoten. Ook zouden ambassadeurs voorlichting kunnen geven
tijdens evenementen in het dorp. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die 50%
aansluitingen halen want anders blijven we in het buitengebied nog jaren verstoken van snel
internet!
Wilt u ambassadeur worden? Geef u dan s.v.p. op vóór 15 januari bij het secretariaat van de
VAB op vab@almen-info.nl , met vermelding van uw mailadres en eventueel het netwerk
en/of de buurt waar u zich in wilt zetten. We kunnen dan nagaan of het hele buitengebied
afgedekt is.
Heeft u vragen over het ambassadeurschap, dan kunt u die stellen aan de gemeente via
glasvezel@lochem.nl . Vanuit de VAB zijn Herman Minkjan en Geert de Groot de
ambassadeurs.
NLdoet 2018
Op 9 en 10 maart 2018 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders weer de handen
uit de mouwen tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met NLdoet
stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving.
Bent of kent u een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke
klus of activiteit? Meld uw klus dan aan op www.nldoet.nl. Als u dit vóór 31 januari 2018
doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal € 400,=. Loopt de periode
waarin uw klus uitgevoerd dient te worden, niet gelijk op met de actieperiode van NLdoet of
heeft u zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie in Almen
aan de slag te gaan? Neemt u dan contact op met onze secretaris Anja Harkink (vab@almeninfo.nl of telefoon 431267).
Bestuurswisselingen
In april houden wij weer onze jaarvergadering. Naast de gebruikelijke verslagen en financiële
verantwoording, is er dit jaar ook weer een bestuursverkiezing. Er zijn vier bestuursleden die
zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn. Dus wilt u zich inzetten voor het algemeen belang van
ons dorp? En lijkt een bestuursfunctie bij de VAB u leuk? Dan horen wij graag van u via
vab@almen-info.nl. Of neem persoonlijk contact op met één van onze bestuursleden.
Blijf op de hoogte
De VAB gaat met zijn tijd mee! Volg ons op:
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen

Bent u al lid?
De VAB zet zich al decennialang in voor de belangen van Almen en haar inwoners. Dat doen
we onder meer door op te treden als overlegorgaan met de gemeente en andere overheden en
organen. Meer leden betekent meer draagvlak en dat maakt onze positie een stuk sterker. Een
lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 5 per jaar, een hogere bijdrage is uiteraard van harte
welkom! De VAB is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN Fiscaal nummer is 816881121.
Bent u nog geen lid van de VAB, dan doet u uzelf en ons een groot plezier door u aan te
melden. Dat kan bij onze secretaris via vab@almen-info.nl of via telefoonnummer 431267.
Alvast onze hartelijke dank!
Agendapunten
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons
mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Geert de Groot, Linda
Huisman, Peter Schieven, Harmke van de Straat, Jan Tuitert, Gerard Zoetenhorst en
Gertie Tuller.
Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere
bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via eerdergenoemd mailadres.
De eerstvolgende vergadering van de VAB is op donderdag 15 februari a.s.
Namens het bestuur,
Gertie Tuller
voorzitter

Reanimeren en AED in Almen.
In 2018 bestaat het Almense AED netwerk, in samenwerking met
HartveiligWonen al weer 10 jaar. Door inspanningen van vele mensen
hebben we inmiddels een grote groep die kan reanimeren en een AED
kan bedienen. In de kern, bij De Hoofdige Boer en voor het
buitengebied bij de Nieuwe Aanleg, is een AED die in een kast hangt
en is aangesloten bij Hartveilig wonen. Ook zijn er een aantal losse AED´s in het dorp. Het is
goed om deze nog eens te noemen. Er hangt een AED bij Huisartsenpraktijk Dr.Meerman,
Fysiopraktijk Ortis, Vishandel Ter Beek en van oktober tot half april in het Dorpshuis,
daarna gaat deze in de zomermaanden mee op De Berkelzomp. Dan hangt er een in de
wintermaanden op het voetbalveld, waarna deze in het zomerseizoen op het zwembad
aanwezig is
Dit najaar heeft SV Almen meegedaan aan een prijsvraag en heeft daarbij een buitenkast voor
een AED gewonnen. SV Almen heeft daarop besloten deze kast over te dragen aan de
gemeenschap, zodat alle Almenaren er profijt van kunnen hebben. In overleg met
Richard Ottenschot van Het Ehzerwold komt deze kast daar aan de gevel te hangen en
stelt hij zijn AED beschikbaar voor Hartveilig wonen. Als de plaatsing een feit is wordt u
hiervan op de hoogte gebracht via de ADI.
Van de mensen die kunnen reanimeren volgen een aantal de herhalingscursus via hun werk en
anderen bij het ziekenhuis in Zutphen.
Maar nu is er ook de mogelijkheid om dit in Almen te doen. De manier om dichtbij en met
buurtgenoten te leren reanimeren of een herhaling te volgen.
Stichting Reanimatie en AED Training Gelre geeft op woensdag 24 en 31 januari, een 2 uur
durende herhalingscursus voor reanimatie en AED gebruik met uitleg over Hartveilig wonen.
Locatie: Brandweerkazerne, Berkelweg 2a.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
De kosten hiervan zijn € 15, Heb je nog geen reanimatie ervaring of cursus gedaan, maar wil je dit wel graag leren neem
dan contact op met Linda of Gea. Inmiddels hebben er zich al een aantal gemeld zodat we
kunnen starten met een groep. Deze cursus vindt plaats op dinsdag 20 maart in het
Dorpshuis. Er is nog de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Neem ook dan contact op
met één van onderstaande personen.
Nu is 2018 het jaar dat HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor
reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, de handen ineen slaan en over gaan naar één
landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding
binnenkomt van een circulatiestilstand. Om de overgang naar één alarmeringssysteem
mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam
HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijk
alarmeringssysteem. Diegene in Almen die zich hebben aangesloten bij HartveiligWonen zijn
hierover geïnformeerd.
In Almen hebben we voldoende AED apparaten en veel almenaren die kunnen reanimeren
met AED. Toch ontbreekt het nog aan aanmeldingen voor het project. Hoe komt dit?. Hoe
meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe sneller er hulp kan worden geboden bij een

hartstilstand. De enige voorwaarde om je aan te melden is dat je kunt reanimeren, een AED
kunt bedienen en een mobiele telefoon bij je hebt. Hierop komt de melding via de meldkamer.
Wij willen jullie vragen om eens op de site www.hartveiligwonen.nl. te kijken en je dan aan
te melden.
Verder willen wij graag beter in beeld hebben wie zich hebben aangemeld bij Hartveilig
wonen, want vanwege de privacy hebben wij hier alleen maar aantallen van en geen namen.
Dus als je al mee doet, graag even een berichtje naar een van de onderstaande personen
Met vriendelijke groeten,
Linda Huisman ( VAB)
Tel. 433676. Mail: michellinda09@gamail.com
Gea Heijink ( Coordinator AED Almen).
Tel. 431371. Mail: heijink.almen@kickmail.nl

Ovéra Almen afdeling volleybal
Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de training.
Het V(oliebollentoernooi) op 29 december jl. was een daverend succes. Tien teams speelden
wedstrijden tot laat in de avond. Er waren genoeg oliebollen voor iedereen. De 1ste prijs was
voor het team genaamd de Liekies (battemse dames). Volgend jaar zullen alle teams proberen
dit team te verslaan.
Spelen in een gemengd team is altijd erg gezellig!!!!!
Wil je vrijblijvend een keer mee komen trainen dan kan dit altijd. (informatie Jan Brinkman
tel. 432252).
Alvast noteren Wedstrijdenavonden in de sporthal:
24 januari en 7 februari vanaf 19.15 uur, alle 3 teams. 14 en 28 februari twee teams
wedstrijden vanaf 20.15 uur. Het wedstrijdschema staat op www.overa.nl .
Willy Tuitert

Klussers gezocht!
Beste dorpsgenoten
Als u een kijkje achter dorpshuis Ons Huis neemt, kunt u zien dat de nieuwbouw tussen het
dorpshuis en de sportzaal bijna klaar is. Om de ruimte aan te kleden en in te richten moet er
nog flink geklust worden. Hier willen we graag hulp bij vragen. Dit hebben we gepland op:
zaterdag 3 en zondag 4 februari en op zaterdag 10 en zondag 11 februari.
We gaan dan schilderen en behangen, en evt andere werkzaamheden verrichten.
Wie helpt ons de boel mooi te maken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus meld je aan.
Ben je niet handig maar wil je toch graag helpen, meld je dan ook aan want er moet ook voor
de inwendige mens gezorgd worden.
Aanmelden graag voor 23 januari, dan kunnen wij jullie inplannen om er ons eigen plekje van
te maken.
Ik kan zaterdag 3 feb. S`morgens……….
Ik kan zaterdag 3 feb. S`middags……….
Ik kan zondag 4 feb. S`morgens…………
Ik kan zondag 4 feb. S`middags………….
Ik kan zaterdag 10 feb. S`morgens……….
Ik kan zaterdag 10 feb. S`middags………..
Ik kan zondag 11 feb. S`morgens………….
Ik kan zondag 11 feb. S`middags………....

Met vriendelijke groeten de Inrichting commissie.

Aanmelden kan via mail lindatouw@hotmail.com
Of telefoon 0575494516

NIEUWS VAN KOOR VOCAAL
Voorbereiding
Januari en februari zijn in de beleving van velen de sombere maanden, die
– zeker toen we op nog op school zaten – saai waren en lang duurden. Daar hebben we wel het een
en ander aan gedaan. Tegenwoordig viert een steeds groter deel van ons land carnaval en bieden
schoolvakanties de mogelijkheid daarop in te spelen of rond februari de zon op te zoeken in verre
oorden.
Toch trekken we ons in deze periode van het jaar wat meer terug in de geborgenheid van het huis.
Veel buitenactiviteiten staan op een laag pitje We lezen meer en maken plannen voor de rest van het
jaar – de reclame speelt daar gewiekst op in: we worden doodgegooid met reclamespotjes waarin
zomervakanties worden aangeprezen. En we repeteren als koor intensief. Niet alleen op de
wekelijkse repetitieavond, maar ook thuis. YouTube, Spotify en andere internetsites bieden
tegenwoordig mogelijkheden, waarvan de leden van Vocaal, zeg twintig jaar geleden, laat staan
honderd jaar geleden, nog niet konden dromen.

Terugblik
Dit stille jaargetijde, smachtend naar de ontluikende lente, biedt een uitgelezen mogelijkheid om
nog eens terug te blikken. Bijvoorbeeld op de Almense Kerstmarkt, ruim een maand geleden.
Vocaal gaf daar uiteraard – zoals elk jaar – acte de présence. Het sneeuwde zo hard en het was er zo
koud dat we onze kerstliederen tot tweemaal toe in de kerk zongen en niet tussen de kraampjes,
zoals de bedoeling was. Juist die overvloedige sneeuwval maakte het tot een onvergetelijke
Kerstmarkt. Natuurlijk had Vocaal daar een eigen kraam. We verkochten onze overbekende en
lekkere oliebollen en de traditionele Nieuwjaarsrolletjes; en met succes.
Juist in dit jaargetijde kunnen we de tijd nemen om terug te zien op de plaats en betekenis van ons
koor in de dorpsgemeenschap. Met rasse schreden nadert het koor de grens van het honderdjarig
bestaan. En bij zo'n memorabele leeftijd past het om na te denken over de reusachtige
veranderingen die de wereld, die Nederland, maar ook Almen en daarbinnen het koor Vocaal
hebben ondergaan. Vanuit de microkosmos Vocaal denk ik daar wel eens over na. Zonder ons koor
nu een-op-een te willen verbinden met de gigantische mondiale verschuivingen die we doormaken,
blijft het een uitdaging om de ontwikkelingen van een dorpskoor zoals Vocaal te plaatsen in het
bredere kader van een omgeving die sterk in beweging is.

Stug doorgaan
Nadenken, terugzien en vooruitblikken past in een tijdsgewricht waarin we ons wat terugtrekken in
de geborgenheid van het huis en waarin de hartslag in de natuur langzamer klopt. Maar de tijd staat
niet stil en we moeten ons als koor voorbereiden op de uitvoering van zaterdag 17 maart. De lat ligt
hoog. Zeker gezien de ambities die het koor heeft en de vele nieuwe liederen die ingestudeerd
moeten worden.
Voor de leden van ons koor is er nu geen tijd voor een rustige 'winterslaap', zoals er voor bijna
iedereen in onze moderne samenleving geen tijd van stilzitten in de winter mogelijk is. Vocaal moet
de komend dinsdagavonden flink aan de bak, veel repeteren en zorgen voor een uitvoering, waaraan
koorleden en toehorende Almenaren met plezier zullen terugdenken.
Hans Schlaghecke

Boodschappenservice
Bezorgen van boodschappen doen wij geheel gratis. Niet
alleen in Almen maar binnen de grenzen van de gemeenten
Lochem en Zutphen. Mocht u zelf niet (meer) in de
gelegenheid zijn om uw boodschappen te halen? Dan kunt u
uw boodschappen telefonisch aan ons doorgeven op nummer
(0575) 43 12 00, per mail kan ook, almen@superrr.nl. Uiteraard kunt u ook uw boodschappen
zelf komen doen in de winkel en vervolgens aan huis laten bezorgen. Mocht u zelf niet (meer)
naar de winkel kunnen komen, dan kunnen wij u, geheel kosteloos, ook op komen halen en
thuisbrengen.

Buurtmeester
Uw Superrr dient tevens als uitvalsbasis voor het uitvoeren van niet geïndiceerde klussen in
het dorp. U kunt hierbij denken aan hand- en spandiensten bij (oudere) mensen thuis. Zo
wordt de zorgvrager een zorgbieder en wordt de zorg en leefbaarheid betaalbaar. Dit alleen
maar omdat de lokale kracht wordt geactiveerd. Mocht u een beroep op ons willen doen of als
u meer informatie wilt hebben, wij zijn te bereiken op nummer (0575) 43 12 00, u kunt dan
vragen naar Jolynn of Miranda.

Afscheid en welkom van mee- en medewerkers
Wij welkomen een aantal nieuwe meewerkers, Carin en Marina. Zij komen bij ons via het
Plein om te re-integreren. In december hebben wij afscheid genomen van Linda, wij bedanken
haar voor haar inzet voor Superrr Almen. Pauwlona vult de vrijgekomen plek in. Wij wensen
iedereen heel veel succes.

Buuv
Buuv, de sociale marktplaats om in contact te komen/blijven met mensen uit uw omgeving.
Wilt u graag iemand vinden die samen met u een wandeling maakt? Of eet u liever niet
alleen? Heeft u iets aan te bieden? Dan kunt u een advertentie plaatsen op
www.lochem.buuv.nu ook hebben wij sinds kort een prikbord in de vorm van een blauwe
deur in onze winkel staan. Hierop vindt u het actuele vraag en aanbod. Wilt u zelf een
advertentie plaatsen of ergens op reageren maar u heeft geen internet, wij helpen u hier graag
mee.

December Feestmaand
We kijken terug op een gezellige en drukke decembermaand. Waarin de jongsten onder ons
hun schoentje weer hebben mogen zetten en deze weer op hebben kunnen halen terwijl er 2
zwarte pieten in de winkel waren.
Zelfs in december twee extra koopzondagen, één voor de kerst en één op Oudjaarsdag. We
hebben op 2 dagen u kunnen voorzien van heerlijke vers gebakken oliebollen, die u ook kon
proeven onder het genot van een warm glaasje glühwein of chocolademelk. Aard Diepeveen
en Wilma Harmsen nogmaals bedankt voor jullie inzet tijdens het oliebollen bakken.

Digitale folder
Wilt u ook graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes of aanbiedingen van uw
Superrr? U kunt zich aanmelden per mail, wij zullen u dan opnemen in ons adressenbestand.
Ook zijn wij te vinden op facebook.

Wij hopen u in 2018 ook weer te mogen treffen in onze winkel voor uw boodschappen. Met
z’n allen zullen we er aan blijven werken om deze mooie winkel, met diverse initiatieven, in
stand te kunnen houden.
Miranda Lourens, namens Team Superrr Almen, (0575) 43 12 00, almen@superrr.nl

In december hebben afscheid genomen van Linda, wij bedanken haar voor haar inzet voor
Superrr Almen. Pawlona vult de vrijgekomen plek in. Wij wensen iedereen......

Update website Almen-info
De websitecommissie van Almen-info is 18 december bij elkaar geweest. We hebben eens
grondig gekeken naar de statistieken van de site en merken dat de toeristische informatie het
meest wordt geraadpleegd. Zo blijkt dat “Wandel- en fietsroutes” door 6.663 unieke
bezoekers is geraadpleegd in 2017 en 6.061 bezoekers hebben “Wat te doen” bekeken.
Daarnaast merken we dat het smartphonegebruik sterk toeneemt en daarom is besloten de site
eigentijdser en beter geschikt voor de telefoon te maken. In eerste instantie door de huidige
site aan te passen door onder andere de menu’s korter en overzichtelijker te maken. Daarnaast
zijn de Almen-info pagina’s van verenigingen en bedrijven welke door deze commissie
werden bijgehouden verwijderd en wordt er nu direct doorgelinkt naar de eigen site. Zo is de
site beter beheersbaar en blijft Almen-info actueel.
Ook zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuwe site die nog beter aan
de huidige wensen voldoet. Daarvoor zijn we echter nog wel op zoek naar mensen die willen
helpen met de inrichting, vormgeving maar ook het up-to-date houden van de site. Lijkt je dit
leuk neem dan contact op met Peter Schieven (pschieven@hotmail.com).
Mochten er op dit moment nog verdere suggesties, onvolkomenheden of andere opmerkingen
omtrent de site zijn dan horen wij dat uiteraard graag redactie@almen-info.nl.
De websitecommissie,
Martien Streppel
Jan de Groot
Floris van de Wetering
Corina Tabak
Peter Schieven

‘Opening uitgesteld wegens brandstichting’
Ik denk dat bijna iedereen die dit leest weet dat er in de nacht van 30
november op 1 december brand is gesticht in museum STAAL. Eén
dag voor de opening waar we ons allemaal zo op verheugd hadden.
Er is nog niets bekend over eventuele daders, maar wij (bouwbedrijf
GEERS en stichting museum STAAL) weten ondertussen wel dat de
schade enorm is. U heeft de busjes van Dolmans Calamiteiten vast wel zien staan. De rook en
het roet is overal in -en achter gekomen, waardoor we bijna helemaal terug naar casco (of
verder) moeten, voordat we kunnen gaan opbouwen. Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u
zich via onze website opgeven geven voor de nieuwsbrief www.museumstaal.nl En hieronder
kunt u kennismaken met vaste medewerkster Joke Dinkelman.
“Pien heeft mij gevraagd om mijzelf voor te stellen”.
Ik ben Joke Dinkelman en geboren en getogen in Barchem, een
dorp net als Almen van de gemeente Lochem. Een prachtige
omgeving waar ik met plezier heb gewoond. In 1984 ben ik
verhuisd naar Enschede en in 1993 naar Zutphen, waar we nog
steeds heel fijn wonen. Ik ben getrouwd en heb 2 uitwonende
kinderen die allebei nog studeren. Na vele jaren te hebben
gevolleybald doe ik nu met veel plezier aan tennis en wandel en
fiets ik ook graag.
De eerste jaren na mijn studie in de zorg gewerkt als
gespecialiseerd gezinsverzorgster en later als leidinggevende bij
onder andere Sensire. In 1996 heb ik een overstap gemaakt naar de kinderopvang waar ik in
eerste instantie het gastouderbureau heb opgezet van de Blokkentoren in Zutphen. Later heb
ik voor dezelfde organisatie als clustermanager gewerkt in het kinderdagverblijf. Momenteel
heb ik, naast mijn werkzaamheden voor het museum, een klein contract van 4 uur bij
Trajectum, een organisatie waar mensen wonen die een psychische en/of verstandelijke
beperking hebben.
Ongeveer drie jaar geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen voor Museum STAAL.
Eerst op vrijwillige basis in de denktankgroep en sinds 1 september 2017 in loondienst. Ik heb
samen met Pien een duobaan. De coördinatie van de vrijwilligers hoort onder andere bij mijn
taak. Dat houdt in: de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers, roostertechnische zaken,
BHV en begeleiden van de vrijwilligers. Daarnaast ben ik bezig met de facilitaire kant van de
zaak. Als museum willen we ook graag contacten onderhouden met ‘Ons Huis’, de Superrr,
De Hoofdige Boer enz. We kunnen elkaar alleen maar versterken en Almen nog meer op de
kaart te zetten. Almen is een geweldig dorp waar bijna iedereen wel iets voor elkaar doet.
Prachtig om te zien dat de vrijwilligers zo betrokken zijn bij het museum en elkaar steunen.
Dit heb ik ook gemerkt na de brandstichting.
Zoals jullie misschien al weten komen er twee ruime (Bed-Breakfast-Care) kamers die ook
geschikt zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Mijn achtergrond als verzorgende en
leidinggevende bij Sensire komt daarbij goed van pas. Ik heb al met diverse zorgorganisaties
kennisgemaakt om een goede bemiddeling tot stand te laten komen. Een hele leuke uitdaging
om mensen die zorg nodig hebben kunnen laten genieten in de Achterhoek.
Als je vragen hebt of je wilt je opgeven als vrijwilliger stuur dan even een mailtje naar
jokedinkelman@planet.nl of bel 06-37626811
Pien Pon & Joke Dinkelman namens Stichting Museum STAAL

ZIN IN ALMEN
Geïnspireerd door zorg voor dieren
Na twee middagen waarin de bekoring voor en inspiratie door natuur en cultuur centraal stonden,
grijpt 'Zin in Almen' in de komende bijeenkomst terug op het thema uit de allereerste sessie.
Draaide het in die eerste bijeenkomst om de gedrevenheid en inspiratie die met de zorg aan de
medemens samenhangt uitgewerkt in een sessie met onder andere de Almense huisarts mevrouw
Meerman nu staat de zorg voor dieren voorop.
Wat doen wij met dieren en wat doen dieren met ons? Twee bijzondere dorpsgenoten: Freddy
Zoetenhorst en Ciska Landeweerd zijn op zondagmiddag 18 februari onze gasten.
Freddy Zoetenhorst is met Marieke Boschloo de drijvende kracht achter boerderij t Hulshof, met
vleesverkoop, zorgverlening en boerderijschool.
Op deze traditionele hoeve een van oorsprong gemengd bedrijf met koeien, varkens, paarden,
kippen en akkerbouw wordt het leven op heel speciale en eigentijdse wijze voortgezet met werken woonplekken voor mensen met een zorg- en/of hulpvraag. Een prachtige inspirerende plek om te
delen en van te genieten.
Ciska Landeweerd geeft hondentrainingen op maat. De band tussen hond en hondeneigenaar
inspireert haar. Ciska heeft een gedragsadviesbureau en spreekt vanuit grote deskundigheid en
ervaring. Het gedrag van dieren leren begrijpen én mensen begeleiden om daarmee om te gaan: het
zijn twee zijden van dezelfde medaille.
'Winterreise'
Adrienne Althof onderbouwt het thema 'Zorg voor dieren' met enkele pianostukken en laat zien dat
ook componisten zich laten inspireren door het dierenrijk. Op die wijze legt ze een verbinding met
de bijeenkomst van afgelopen zondag, waarin het ging om de liedcyclus 'Winterreise' van Franz
Schubert. Toen vertolken Domien Arnolds, bariton, en Rik Groenhuijzen en Adrienne Althof,
piano, elf van de 24 liederen van de cyclus in de Almense kerk. Marien van den Boom duidde in
een viertal korte bespiegelingen de betekenis en zingeving van deze reis.
In principe belegt de werkgroep 'Zin in Almen' elke derde zondagmiddag van de maand een
bijeenkomst in het kerkgebouw. Drie thema s staan centraal. Naast betrokkenheid bij de medemens
en zorg en aandacht voor het dier, vormen natuur en cultuur als inspiratiebron een tweede
onderwerp. Het derde thema is maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Burgermeester
Van t Erve van Lochem sluit de cyclus op zondag 15 april jaar af. De twee ontmoetingen van
oktober en november vorig jaar gingen over de zorg voor de medemens en de spanning tussen
natuur en cultuur. Beide werden goed bezocht en vormen een opsteker voor de werkgroep.
Zin in Almen is het resultaat van het denken en discussiëren van een tiental Almenaren. Van
oudsher vervult de Kerk in een dorp als Almen de rol van maatschappelijk cement. Maar de
traditionele vormen en taal die de kerken gebruiken, spreken veel mensen niet meer aan. Juist in een
tijd waarin spanningen in de samenleving toenemen en de toekomst ongewisser lijkt, groeit de
behoefte aan een platform waarin ruimte is voor spiritualiteit, het beleven van inspiratie en ethische
bezinning. Daaraan wil de groep, samen met de aanwezigen, in de zes ontmoetingen inhoud geven.
Voor meer informatie: zie de website: www.zininalmen.nl
Hans Schlaghecke

Films in Ons Huis
Ons Filmhuis bestaat dit jaar 5 jaar en dat gaan we
vieren met het vertonen van mooie films. Voor de
komende periode is ons programma rond. Zoals u
inmiddels weet is er elke laatste woensdag van de maand een film te zien in het dorpshuis.
Met 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. De volgende films staan gepland:

31 Januari: ‘The Red Turtle’ Een Frans-Japanse animatiefilm uit 2016 van de Nederlandse
regisseur Michael Dudok de Wit.
Een schipbreukeling moet overleven op een tropisch eiland dat alleen bevolkt wordt door
schildpadden, krabben en vogels. Hij zal zich moeten aanpassen om te kunnen overleven,
hetgeen niet meevalt. Het verhaal betreft – zonder gesproken woord – de verschillende 'grote'
fases die de schipbreukeling ondergaat.
Als inleiding komt het bedrijf Toonworkz uit Zutphen ons wat vertellen over het maken van
een animatiefilm. Daar komt meer bij kijken dan we denken.
Vrijdag 23 Februari: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en
ADI.
28 Februari: Eddy The Eagle. Een Brits-Amerikaanse-Duitse sportfilm uit 2016. Deze film
vertelt het verhaal van Eddie Edwards, de beroemde Engelse schansspringer. Eddie Edwards
droomt van olympisch goud. Omdat hij in de meeste disciplines geen succes kent, besluit hij
zich toe te leggen op de Olympische Winterspelen. Hij wil deelnemen als schansspringer.
Tijdens zijn voorbereiding leert hij Bronson Peary kennen, een Amerikaanse ex-kampioen in
het schansspringen die de sport opgaf na een conflict met zijn mentor Warren Sharp. Samen
gebruiken ze onorthodoxe manieren om Eddie klaar te stomen voor de Olympische
Winterspelen van 1988.Ondanks steeds strenger wordende regels weet Eddie zich te
kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bronson vreest echter dat hij zich belachelijk zal
maken en adviseert hem om niet deel te nemen. Eddie laat zich niet van de wijs brengen en
neemt toch deel en weet de harten van het publiek te veroveren.
Inleiding door Elisa. Zij is als begeleider mee geweest naar de paralympische spelen in
Brazilië.
Noteer de volgende data alvast in u agenda. Dinsdag 27 maart, Woensdag 25 april en 30
mei.
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421
Filmcommissie Ons Film Huis

afdeling gymnastiek/dans
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Onze turnlessen voor de jeugd
Met ingang van 1 januari hebben we de lestijden van de jeugdlessen moeten aanpassen.
Onze trainster Daisy Postma kon, vanwege haar werk, niet meer op dinsdagmiddag in Almen
zijn. Ze had nog wel ruimte op de donderdagmiddag. Daarom hebben we de lessen voor de
peuter- en kleutergymnastiek en de turnlessen voor gr. 5 t/m 8 en VO verplaatst.
De lestijden zijn nu:
Peuters en Kleuters donderdag
14.45-15.30 uur
Gr. 5-8 en VO
donderdag
15.30-16.30 uur

Yoga
Vorig jaar kwam de vraag van de yoga-docenten of de vereniging nog geld had om yogakussentjes aan te schaffen. Het is voor heel veel yogaleden fijn om bepaalde oefeningen uit te
voeren op een verhoging; een kussen.
Geld was er niet, maar opbrengst van de oliebollenverkoop op het Almens
feest (juni 217), was voldoende om aan de vraag te voldoen. Tot op heden
zijn de dames en heren heel erg tevreden met deze kussentjes.
Dinsdag van 09.00-10.00 uur en donderdag van 19.15-20.15 uur kunnen
jullie deze ook proberen.

2017  2018
Het jaar 2017 ligt weer achter ons. We hopen dat jullie genoten hebben van ons sportaanbod.
Allen hartelijk dank voor het bezoeken van de activiteiten.
Graag zien we jullie in 2018 weer terug in sportzaal Almeloe, bij een van onze vele sportieve
belevenissen.
Gymnastiek, turnen, badminton, dans, dynamic tennis, spinning en yoga: het kan allemaal!!!
Hebben jullie andere (sportieve) ideeën: wacht niet, maar laat het ons weten.

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

Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van Geel, Willemien
Geers, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy Nijkamp, Mini
Schepers, Henny en Harry Tragter o.l.v. Theo Simons. Reserve: Hermien Heijink, Ineke
Schieven.
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.

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

Koninklijke onderscheiding voor Ben Barink
Op zaterdag 25 november heeft de Burgemeester van ’t Erve, tijdens een concert in de sporthal van
Almen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ben Barink.
Ben is al vanaf 1975 vrijwilliger bij muziekvereniging Juliana. Hij was algemeen bestuurslid,
secretaris en penningmeester. Als bestuurslid regelde hij fondsenwerving en de inzameling van oud
papier. Hij was de initiator van de Commissie Instrumentenfonds. Deze commissie bestaat uit
dorpsbewoners die de muziek een warm hart toedragen en allerlei acties bedenkt om geld bijeen te
krijgen voor onderhoud en aanschaf van instrumenten. Op Ben's voorstel werd gestart met het
organiseren van een snuffelmarkt die zo succesvol was dat hij nog ieder jaar wordt georganiseerd.
Vele uren stopte Ben in muziekvereniging Juliana maar ook in Ovéra waar hij 25 jaar bestuurslid
was. Alle werkzaamheden werden door Ben gedaan naast zijn gewone werkzaamheden; een ware
prestatie omdat hij ook al meer dan tien jaar mantelzorger voor zijn moeder is. Zijn inspanningen en
het stimuleren van anderen zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden geweest om
Ben Barink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Terugblik op het Try out concert op 25 november 2017
Op zaterdag 25 november hield muziekvereniging Juliana een try-out concert in de sporthal van
Almen. Drie Almense gastzangers hebben ons geholpen in de voorbereiding op het optreden van 21
januari 2018 in de Schouwburg van Lochem. Het try-out concert was geweldig. Samen met de
zangers en zangeres hebben we veel plezier beleefd aan het samen muziek maken. Ook het publiek
heeft genoten als we de burgemeester mogen geloven. Hij was met zijn vrouw aanwezig om de
Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Ben Barink.
Bij het lezen van deze Almanak is het concert in de Schouwburg ook al weer achter de rug. Het was
een ware uitdaging voor Juliana om een optreden te mogen verzorgen met de Vlaamse zangeres
Micheline Van Hautem die over de hele wereld de liederen van Jaques Brel heeft vertolkt.
Examens.
In december hebben Marius Kiers, Daan Lenderink en Herman Westendorp hun praktijkexamen A
gehaald. Langs deze weg feliciteren wij hen met dit mooie resultaat. Zij zullen in januari, samen met
Merlijn Bedner, Daphne Ruiterkamp, Koen Vruggink en Tijn Woestenberg toetreden tot het orkest.
Welkom allen.
Activiteiten die geweest zijn.
November en December zijn altijd drukke maanden voor Juliana. Zo hebben we in november
Sinterklaas ingehaald bij de Berkel en de week erna was het try-out concert.
In december konden we natuurlijk niet ontbreken op de traditionele kerstmarkt die dit jaar bedolven
was onder de sneeuw. Heel sfeervol maar wel koud. Gelukkig konden we onder een partytent staan
zodat onze instrumenten niet nat werden van de sneeuw. De warme chocomelk en glühwein van de
Nieuwe Aanleg smaakten na het blazen heerlijk.
Om de kerstsfeer nog te verhogen hebben leden van het jeugdorkest en het “grote” orkest
meegespeeld tijdens de Lichtjesoptocht en de kerstnachtdienst.
Over enkele van deze activiteiten kunt u meer lezen op onze website.
Activiteiten die gaan komen.
Na het concert in de Schouwburg in Lochem gaan we het even rustig aan doen om ons daarna vol te
storten op een vrijwel geheel nieuw programma waar we natuurlijk nog niks over loslaten. Te zijner
tijd zullen wij u laten horen welke nummers dat zullen zijn.
Als solist verzorgt hij optredens

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

Het Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
Hallo Almenaren!
Theatermakers Achterhoek
Sinds kort huisvest het Kamertheater het nieuw opgerichte professionele
toneelgezelschap: Theatermakers Achterhoek. De groep bestaat uit theatermakers die
in de Achterhoek wonen en professionele voorstellingen gaan maken over thema’s en
onderwerpen die met de Achterhoek te maken hebben. Naast mij zijn dat
acteur/regisseur Willem Westermann uit Epse, schrijfster/ regisseur Heleen Verburg
uit Doesburg en danseres/choreografe Irene van Geest uit Zutphen. We zijn
momenteel hard aan het werk om begin maart onze eerste voorstelling “De laatste
kus” op de planken te zetten.
DE LAATSTE KUS
In de Staringkoepel hangt het mooie liefdesgedicht: “Herdenking” van A.C.W.
Staring, zoals velen van u weten, en waar meerderen van u mij op gewezen hebben.
Afgelopen zomer was ik er met mijn dochter en het heeft mij geïnspireerd om het als
basis te gebruiken voor dit toneelstuk.
In de voorstelling staat een liefdesgeschiedenis centraal, die zich uitstrekt over twee
eeuwen. Het speelt zich deels af in de tijd van Staring rond 1820, en deels in het nu;
de kostuums zijn in authentieke stijl. De voorstelling brengt het gedicht op een
onverwachte manier tot leven.
2, 3, 16, 17 maart om 20:15 uur & 4, 18 maart om 15 uur
Entree: €16,- p.p. Reserveren is noodzakelijk! Via de site kunt u vanaf 20 januari ook
kaartjes kopen.
Kindertheater
In de voorjaarsvakantie zijn er weer twee interactieve en leuke familievoorstellingen:
Clowntje Polka bouwt een Huisje (vanaf 2 jr) op woensdag 28 februari om 10 uur
Sprookjes Anna speelt Tafeltje Dekje (vanaf 5 jr) op donderdag 1 maart om 14.30
uur. Entree: €7 (k) en €8 (v) (incl. drankje) Reserveren is noodzakelijk.
Let op: De kindervoorstellingen zijn vaak uitverkocht.
Project Almen WOII
Met enige regelmaat krijg ik de vraag hoe het gaat met de documentaire over Almen
WOII. Ik ben zeer dankbaar voor alle interesse en medewerking die Chris Klein
Nengerman en ik tot nu toe hebben gehad. In de loop van de jaren dienen zich steeds
nieuwe verhalen aan. Zo hadden wij afgelopen zomer bij “Verhalen aan het Vuur”
een 94-jarige mevrouw te gast, die tijdens WOII aan de Scheggertdijk woonde en daar
veel over te vertellen had. Omdat wij de waarheid niet in pacht hebben en het heel
moeilijk is om alle verhalen in een documentaire tot hun recht te laten komen hebben
wij besloten om in plaats van een documentaire een ‘databank’ te maken, waar
iedereen die zijn verhaal over WOII wil delen zich voor kan aanmelden en die door
geïnteresseerden bekeken of gelezen kan worden. Op die manier zouden we de
verhalen over dit stuk geschiedenis van Almen voor de toekomst toegankelijk kunnen
houden. Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet!
Hartelijke groet en tot ziens, Manja en Rob

BEWEGEN HELPT ECHT.
Of bewegen ons kan helpen aan een langer leven is niet
bekend. Wel kan een geregelde portie beweging wezenlijk
bijdragen tot de kwaliteit van leven. Veel mensen die voor
het eerst besloten (na heel wat aarzeling) om de stap maar
eens te wagen, zijn toch in beweging gekomen.
Er komen steeds meer mensen die het gezonde en het
levensblije stuk in zichzelf tevoorschijn halen om het alle ruimte te geven. Het
blijkt steeds weer dat bewegen je goed doet en daar gaat het om.
In groepsverband komt daar nog bij dat je op een heel gemakkelijke manier
aansluiting vindt bij andere mensen in een gezamenlijke activiteit.
Op donderdagmiddag is in het Dorpshuis in Almen een gymgroep waar je deels
staand en deels zittend gezellig op muziek kunt bewegen. Deze les is van 14.30
tot 15.15 uur. Na afloop is er tijd om samen koffie of thee te drinken.
Kom gerust een keer kijken of nog beter meedoen. De eerste twee lessen zijn
altijd gratis. Een mooie manier om het eens te proberen.
Inlichtingen over deze groep bij M. van Dijk 06-10330292 of bij G. van
Schooten 0575-520418.
Misschien zegt U wanneer U eens geweest bent “dit had ik eerder moeten
weten”.
De gymgroep vindt het leuk om nieuwe leden te mogen begroeten. Tot ziens in
het Dorpshuis.
In De Blauwe Deur nog tot eind februari
Zweedse foto’s van Geert. Geopend bij
aanwezigheid (als de vlag uithangt!) en op
afspraak, 0575-433111 of info@geertdegroot.nl
Vanaf maart een prachtige serie met bruggen!
En tot ongeveer half februari heeft Geert ook een kleine tentoonstelling in het
tramhuisje (standplaats van oudheidkundige vereniging De Elf Marken) te
Gorssel. Hier laat hij foto’s zien die hij heeft gemaakt tijdens de bouw van
museum STAAL. Het tramhuisje is geopend op dinsdag van 14.00 tot 16.00 &
op donderdag van 10.00 tot 12.00. Geert is zelf aanwezig op zaterdag 3 februari
van 10.30 tot 15.00.
Geert de Groot en Pien Pon

DAMMEN ONS GENOEGEN

Namens de damleden wensen wij u een vrolijk en gezond
2018 toe. Sommige mensen vragen onsweleens: is dammen
spel of is het een echte sport? Het antwoord hierop is:

een

Dammen is een georganiseerde sport met een bond net als de KNVB voor voetbal! Onze
vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond, de KNDB. Als lid van
onze vereniging ben je automatisch ook lid van de KNVB. En als lid van de bond mag je
meedoen aan de landelijke competitie, maar ook aan kampioenschappen binnen jouw
provincie.Onze vereniging DOG speelt dit jaar mee met 2 teams in de 2e klas van de regio
Gelderland-Oost.
Beide teams moeten nog één wedstrijd spelen (na verschijnen van deze Almenak is dat al
gebeurd) maar aan de eindstand zal vrijwel niets veranderen: ADC 1 uit Aalten wordt
kampioen en DOG 1 uit Almen eindigt op de tweede plek. DOG 2 wist met afwisselende
uitslagen een voortreffelijke vijfde plek te behalen. De “eindstand”is als volgt:
1 ADC Aalten 1

6 wedstr.

11 punten en 39 bordpunten

2 DOG Almen 1

6 wedstr.

9 punten en 29 bordpunten

3 DCH Hengelo 2

7 wedstr.

9 punten en 29 bordpunten

4 DSV Sinderen 4

7 wedstr.

7 punten en 29 bordpunten

5 DOG Almen 2

6 wedstr.

6 punten en 27 bordpunten

6 BDV Brummen 2

7 wedstr.

4 punten en 21 bordpunten

7 DIOS Beltrum 4

7 wedstr..

4 punten en 19 bordpunten

8 DSV Sinderen 3

6 wedstr.

2 punten en 15 bordpunten.

Halverwege de interne competitie 2017-2018 is er nog van alles mogelijk maar Gerrit
Roeterdink staat met 17 punten uit 10 wedstrijden wel dik bovenaan.Zijn naaste belagers zijn
Bert Kruissink (met 12 punten uit 8 wedstr.) en Jan Koerselman met 12 punten uit 7 partijen.
Hierbij valt op dat Gerrit Roeterdink en Bert Kruissink nog geen enkele wedstrijd hebben
verloren. Maar of dit zo blijft? Er moet nog een tweede volle ronde gespeeld worden.
En niet te vergeten: Gerrit Roeterdink heeft Abraham gezien eind december 2017 en heeft met
veel damgenoten en familie van een leuke feestavond mogen genieten.
Wist u dat de meest bekende Nederlandse Wereldkampioenen zijn: Ton Sijbrands en
Harm Wiersma.
Pieter Staal.

Algemene Ledenvergadering ATC
Op maandag 19 februari,20.00 uur in het clubhuis van ATC houdt ATC
de jaarlijkse ledenvergadering. Met name leden worden hiervoor van
harte uitgenodigd.
We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het speelseizoen 2018.
Na vele jaren van intense en noeste arbeid gaat Theo Hermsen aftreden als voorzitter. Jammer
maar ook begrijpelijk na zo vele jaren. We zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk voor
onze club verricht. Gelukkig blijft Theo wel lid, en zullen we af en toe een beroep op hem
mogen doen.
Tijdens de vergadering wordt dan ook de nieuwe voorzitter gekozen.
Voor de functie van voorzitter gekozen heeft zich tot nu toe één kandidaat gemeld:
Guus Oosterhoff.
Volgens onze statuten kunnen andere leden zich uiteraard ook kandidaat stellen. Leden die
interesse hebben in deze functie kunnen zich tot uiterlijk maandag 29 januari bij een van de
bestuursleden van ATC melden of mailen naar ATC-secretaris@kpnmail.nl
In elk geval het wordt een spannende avond. Na afloop van de vergadering is er een Meet &
Greet met de nieuwe voorzitter, en vanzelfsprekend: met elkaar.
De vergaderstukken worden uiterlijk 31 januari digitaal toegezonden, en liggen ook ter inzage
op de tafel in het clubhuis.
Het bestuur van ATC wenst u allen een gelukkig en sportief 2018.
Marien van den Boom - Secretaris

Tennis je fit in 2018
Tennis je fit in 3 lessen zonder verplichting of lidmaatschap voor 139,00 euro per persoon!
Frank T&T verzorgt bij de Almense Tennis Club deze kennismakingscursus. u ontvangt
 3 tennislessen
 Tennisracket
 1 doosje tennisballen
 3 privélessen of 4 lessen als duo
Het tennisracket en de ballen mag u na afloop houden.
Wilt u zich aanmelden?
Mail naar info@frank-t-t.nl
Frank Jansen - Tennisleraar

ZANGWEEKEND 'Ontdek je eigen Stem' o.l.v. Janneke Moes
met als basis Werbeck oefeningen
Iedereen heeft een eigen zangstem die onthuld kan worden, zodat deze vrij en gezond in de
ruimte kan klinken.
Dit jaar leidt Janneke Moes geen projectkoor in Almen, maar geeft zij een zangweekend in
februari.
Gedurende de zangworkshop zullen we intensief werken met zangoefeningen van
"Die Schule der Stimmenthüllung". Deze zangmethode is ontwikkeld door de Zweedse
Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972).
De oefeningen bieden in al hun eenvoud sleutels tot het bevrijden en verdiepen van de stem.
En de mogelijkheid om met zowel de zangstem als met jezelf als mens aan de slag te gaan.
Op een lichte en speelse manier leidt Janneke de deelnemers door alle (muzikale) uitdagingen
om te komen tot een klankkwaliteit die het innerlijk beleven van mensen diep raakt, voedt en
verrijkt.
Eerdere zangervaring is niet vereist. Het plezier om met de zangstem te werken is genoeg!
Data:
Zaterdag 17 februari: 10:00 - 15:30; lunch van 12:00 tot 13:30
Zondag 18 februari: 10:00 - 15:30; lunch van 12:00 tot 13:30
Locatie: Ons Huis, Dorpsstraat 37 in Almen
Kosten: 95 euro (inclusief koffie, thee en heerlijke lunch)
Aanmelden bij Christine Derksen: doulapraktijkagathe@concepts.nl

Allemaal de beste wensen voor 2018. De eerste afdelingsavond van dit jaar stond in het teken
van terugkijken. Chris Klein Nengerman toonde een scala aan films van heel vroeger tot
recent over het Almense leven en de natuur in al zijn seizoenen.
Op 7 februari neemt Gerrit van Middelkop ons mee naar de “Dingenfabriek”, we laten ons
verrassen. Dan houden we 7 maart onze jaarvergadering waar na de pauze Michiel
Schaap ons via dia’s laat meegenieten van wat de natuur ons zoal biedt.
Belangstelling voor een avond of wilt u informatie:
site www.vrouwenvannu.nl of neem contact op met het secretariaat Marijke van Ginkel
tel.: 0575-432264 email: vrouwenvannualmen@gmail.com.
Bertha de Greef

Nieuws van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen.
We zijn al weer halverwege januari 2018 als ik dit schrijf.
Hopelijk heeft u fijne feestdagen gehad en is het nieuwe jaar ook goed voor u
begonnen.
De vereniging is afgelopen maanden druk geweest om leden te werven. Op dit
moment hebben we ruim 40 leden, maar we willen graag ons draagvlak vergroten.
Mocht u nog geen lid zijn en dat wel willen worden, kunt u een mail aan het
secretariaat van de vereniging sturen op mailadres zorgenwelzijnalmen@gmail.com,
of er liggen formulieren in de ingang van Ons Huis of u kunt bellen met de
zorgcoördinator Anneke Maandag , telefoonnummer 0623386020.
Ook als u vragen heeft over uw welzijn of maatschappelijke vragen, of een bezoek
van Anneke op prijs stelt, bel haar gerust.
Anneke is bijv. al met inwoners van Almen aan het uitzoeken geweest hoe het werkt
om ingeschreven te staan voor een huurwoning en welke problemen zich daar soms
bij voordoen. Daarbij is ze ondersteunend geweest naar hen toe en zijn de zaken nu
wel duidelijk geregeld.
Als bestuur zijn we ook bezig geweest om plannen te ontwikkelen rond een
vervoersdienst en klussendienst. Dit waren concrete zaken die ouderen hebben
aangegeven waar ze behoefte aan hebben. We gaan daarin samenwerken met de
Superrr. Daarover leest u hieronder over.

Vervoers- en klussendienst in Almen
Superrr en Vereniging Zorg en Welzijn gaan samenwerken om de vervoers- en
klussendienst in Almen verder vorm te geven. Bij onze eigen Superrr was er al een
mogelijkheid tot het laten verrichten van kleine klussen bij u thuis. In een voorgaande
publicatie in de Almenak werd hier al door de Superrr uitgebreid melding van
gemaakt. Ook de Vereniging Zorg en Welzijn Almen heeft willen beantwoorden aan
de wensen die twee jaar geleden genoemd werden tijdens de enquêtes. Het repair
café dat elke tweede woensdag van de maand tijdens de inloopochtend gehouden
wordt was hiertoe een eerste aanzet. Vanaf nu kunt u al uw klussen en
vervoersvragen aanmelden bij de Superrr, daar zal worden bekeken of deze door de
medewerkers van de Superrr kunnen worden gedaan of dat er ook gebruik gemaakt
zal worden van de expertise van het team van het repair café.
Het aanmelden van uw klussen en vervoersverzoeken kan gedurende de
openingstijden van de Superrr: tel. 431200.
Voor alle duidelijkheid willen we nog even melden dat we geen concurrentie aan
willen en kunnen gaan met plaatselijke ondernemers of vervoersdiensten.

Inloopochtend.
In november hebben we op de inloopochtenden weer verschillende invullingen van
de ochtenden gehad. Er zijn verhalen voorgedragen, een film bekeken, geluisterd
naar muziek en voorlichting gegeven over de Buurtbieb. Het artikel van Willy Nijman
leest u in deze krant.
Tevens is Henk Boelen geweest om te vertellen over de Herbergier de Ehze. Henk
heeft toen o.a. verteld over de aanschafplannen van een duofiets. Ook hierover leest
u meer in deze Almenak.

In december hebben we Sinterklaas gevierd met bijpassend gedicht en cadeaus,
hebben we de midwinterhoornblazers op bezoek gehad die over hun
muziekinstrument vertelden en de roep lieten horen. Het jaar is afgesloten met een
gezamenlijke Kerstviering van de Vriendenkring en de Inloop. Deze bijeenkomst was
sfeervol en is met een heel gezellige en smaakvolle maaltijd afgesloten. Volgens
aanwezigen voor herhaling vatbaar.
Als gastvrouwen/gastheren van de inloopochtenden proberen we nu vooraf een
maandprogramma samen te stellen en deze voor het eind van de komende maand
op te hangen in Ons Huis, in de hal bij de huisarts, op de Linde en in de Superrrr.
Lijkt het u ook leuk om op de inloopochtend te bezoeken maar is het moeilijk om er te
komen, bel dan gerust met de Superrr om daarmee vervoersafspraken te maken.
Of u kunt Anneke bellen is er vragen zijn; 0623386020

Bibliotheek in Almen.
Mijn naam is Willy Nijman, sinds 2007 ben ik in dienst bij Graafschap bibliotheken.
Voor de bibliotheekvoorzieningen in Almen ben ik de contactpersoon. De
voorzieningen bestaan uit de Bibliotheek aan Huis, de Buurtbieb, en een Digitaal
spreekuur.

de Bibliotheek aan Huis
De Bibliotheek is er voor iedereen! Als u niet zelf naar de Bibliotheek kunt komen, en
u wilt toch graag lezen, luisteren of kijken? Dan is dit iets voor u, de Bibliotheek komt
dan naar u toe.
De Bibliotheek aan Huis is een extra service van Graafschap bibliotheken waarbij
vrijwilligers boeken, tijdschriften, films en muziek bij u thuis komen brengen en ruilen.
Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dat gesprek worden
afspraken gemaakt over de soort boeken en andere media, hoeveel het er per keer
zijn en hoe vaak er geruild wordt. Ook boeken met grote letters en luisterboeken
horen tot de mogelijkheden.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze service kunt u zich telefonisch aanmelden
bij mij, telefoon 06-22923470. Naast de jaarlijkse contributie zijn er geen extra kosten
verbonden aan de Bibliotheek aan Huis.

de Buurtbieb
Sinds enige tijd is er in Almen een Buurtbieb in plaats van de Bibliobus. De Buurtbieb
Almen vindt u in de Superrr. Aan de kassa van de Superrr kunt u gereserveerde
boeken en andere materialen afhalen en inleveren.

Reserveringen
Als lid van de Bibliotheek kunt u bij het maken van een reservering kiezen voor de
Buurtbieb Almen als afhaallocatie. De reserveringen worden eenmaal per week
afgeleverd bij de Superrr. U kun de reservering daar ophalen tijdens de
openingstijden, nadat u een afhaalbericht van de Bibliotheek hebt gehad. Reserveren
kan via de website van Graafschap bibliotheken, telefonisch of u kunt dit tijdens het
spreekuur regelen.

Inleveren
U kunt in de Buurtbieb alle boeken en andere materialen inleveren die u heeft
geleend bij Graafschap bibliotheken. De enige uitzondering is aangevraagde media
van andere bibliotheken; deze kunt u alleen inleveren in de vestiging waar u deze
gehaald heeft. De ingeleverde materialen worden eenmaal per week terugbezorgd bij
de Bibliotheek Gorssel. Daar worden ze van uw pas ontkoppeld. Eventuele boetes
die door deze verlate verwerking ontstaan, brengen we niet in rekening bij de lener.
Zwerfboeken
In de entree van de Superrr staat een kast met zwerfboeken. Een deel van deze
boeken is geschonken door de Bibliotheek. Iedereen kan hier gebruik van maken. U
mag boeken uit deze kast meenemen en ergens anders weer achterlaten, maar u
mag ze ook weer terugzetten in de kast.
Krant
Aan de leestafel in de Superrr kunt u de krant lezen.

Digitaal spreekuur
Heeft u vragen over het lidmaatschap van de Bibliotheek, het online reserveren van
boeken? Wilt u weten hoe u e-books van de Bibliotheek kunt lenen, of heeft u een
vraag over de digitale dienstverlening en cursussen van de Bibliotheek? Ik informeer
u hier graag over.
Bent u nog niet bekend met het gebruik van uw smartphone, tablet, e-reader of
laptop, ik help u daar graag mee op weg. Ook kan ik u informeren
over apps, sociale media, internet, e-mail enzovoorts.
De eerste dinsdag van de maand heb ik een inloopspreekuur
en kunt u mij tussen 15:30 en 17:00 uur vinden aan de leestafel
in de Superrr. Wilt u van tevoren een afspraak maken dan kunt u
mij bellen of mailen. telefoon 06-22923470, emailadres;
willy.nijman@graafschapbibliotheken.nl
De spreekuren staan ook op de website
www.graafschapbibliotheken.nl in de agenda DigiBieb

Elektrische DUO-fiets beschikbaar in Almen
Door Herbergier De Ehze werd de Vereniging Zorg en Welzijn afgelopen najaar
benaderd over de mogelijke gezamenlijke aanschaf van een duo-fiets. Er was bij De
Ehze al een behoorlijk bedrag ingezameld, maar voor aanschaf van een nieuwe duofiets was toch nog een extra bedrag van € 4000,= nodig. Met de werkgroep Mobiliteit
van het VAB is er gezocht naar financieringsmogelijkheden. Inmiddels heeft
Herbergier De Ehze echter een goede tweedehands fiets aan weten te schaffen en
dat heeft geresulteerd in het onderstaande schitterende aanbod van De Ehze:
Beste inwoners van Almen,
Namens Herbergier De Ehze willen wij, Henk Boelen en Martin Lijtsman, het
volgende voorstel aan jullie doen.
Voor het 10-jarig bestaan van onze Herbergier (23 september 2017 was het feest)
hebben we de gasten om een donatie gevraagd voor een elektrische DUO-fiets.
Hieraan is goed gehoor gegeven, want we hebben bijna 2/3 deel van het bedrag

kunnen binnenhalen voor een zeer goede 2 e hands DUO-fiets. De prijs was € 4400,-en we hebben ruim € 2900,- aan schenkingen binnen gekregen.
De fiets staat inmiddels in De Ehze, maar we zijn nog niet aan het toeren geweest
met onze bewoners. We beseffen ons ook dat we deze fiets niet continu zullen
gebruiken, daarom willen we de inwoners van Almen graag mee laten profiteren:
Bewoners van Almen, die niet/moeilijk alleen op een (standaard) fiets kunnen zitten,
kunnen deze DUO-fiets samen met een begeleider huren.
De volgende prijzen en voorwaarden gaan we hanteren:
€ 12,50 per dagdeel van 3 uur
€ 25,-- per dag van 09.00 – 17.00 uur
€ 50,-- voor een weekend: zaterdag 09.00 – zondag 17.00 uur
Om niet te strikt te zijn: overleg over tijden is mogelijk.
Tevens vragen we een borg van € 75,--. We kennen jullie niet allemaal!!
Verzekeringen en eventuele schaderegelingen gaan wij nog regelen en afspreken.
Het verhuren willen we starten per maart/april, afhankelijk
van het weer.
Reserveringen:
Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169 (vragen naar
Henk).
Groet vanuit Herbergier De Ehze,
Henk & Martin
Graag willen we vrijwilligers oproepen die bereid zijn om als begeleider mee te
fietsen op de DUO-fiets en daarmee mensen die zelf niet meer kunnen fietsen
weer een onvergetelijke fietstocht te laten ervaren!
Aanmelden als DUO-fietser kan bij Henk Boelen van Herbergier De Ehze 431169 als
u met bewoners van De Ehze wilt fietsen, of
Anneke Maandag van Vereniging Zorg en Welzijn Almen 06-2338 6020 als u wilt
fietsen met inwoners van Almen.

Zoals u kunt lezen, veel ontwikkelingen en nieuws wat we u kunnen brengen. We
werken er gezamenlijk met plezier aan om dit verder te ontwikkelen en hopelijk wilt u
dit proces ondersteunen met vrijwilligerswerk en/of lidmaatschap.
Namens alle betrokken zoals gastvrouwen en gastheren inloopochtend,
zorgcoördinator en bestuursleden van de vereniging zorg en welzijn.
Ali Brinkman.
Voorzitter Vereniging Zorg en Welzijn Almen.

Wat u altijd had willen weten over

Ronnie Niesink van Installatietechniek RoMa B.V
Almense ondernemers presenteren zich:
Wie? Ik ben Ronnie Niesink geboren op 7 januari 1962 in Lochem. In 1983 ben ik getrouwd
met Marian Muytstege en samen hebben wij twee dochters. Inmiddels ben ik opa van twee
kleinkinderen en is er een derde opkomst in februari. Ik heb de LTS opleiding gedaan en zo
sinds 1983 werkzaam bij voorheen Installatiebedrijf F. Pladdet B.V. voor Frits Pladdet. Daar
was ik allround monteur. Op 1 januari 2008 heb ik firma Pladdet overgenomen.
Wat? Als directeur ben ik momenteel druk met de naamsverandering van Installatiebedrijf F.
Pladdet naar Installatietechniek RoMa. Na 10 jaar de ‘oude’ naam te hebben gehandhaafd
vond ik 1 januari 2018 een mooi moment om iets van onszelf in de naam te hebben. Ro van
Ronnie en Ma van Marian.
We zijn druk met energieneutraal
zoveel mogelijk onder de mensen te
brengen, door middel van warmte
pompen, zonnepanelen, zonneboilers
en op dit moment onderzoeken we de
windmolens. Maar ook voor cv ketels,
alarminstallaties, dakwerk en nog veel
meer kunt u bij ons terecht. Kijk voor
meer informatie op onze vernieuwde
website www.ro-ma.nl
Waar? Installatietechniek RoMa B.V.
Scheggertdijk 41 7218 MZ Almen
info@ro-ma.nl
Telefoonnummer 0575-431213 www.ro-ma.nl
Wanneer? Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30-16.30.U kunt ons bereiken
op 0575-431213 of even bij ons aankomen. Voor storingen zijn we 24 uur per dag 7 dagen per
week bereikbaar op 0575-431213. U spreekt uw bericht in op het antwoordapparaat en u
wordt dan z.s.m. teruggebeld door de dienstdoende monteur.
Waarom? Onze passie is de installatietechniek waar mee we woningen/bedrijven kunnen
helpen energieneutraal te worden en te ontzorgen. Tevens is op dit moment een hot item om
mensen langer thuis te laten wonen. Het zogenoemde levensloopbestendige wonen. Ook
hierin kunnen we meedenken en helpen.U moet daarbij denken aan het aanbrengen met de
nieuwste technieken zoals domotica, waarbij wij delen van de woning kunnen automatiseren
en het voor u gemakkelijker kunnen maken.
Ondernemersvereniging ALMEN

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Met een beetje geluk zit tegen de tijd dat deze Almenak verschijnt het voorjaar weer in de
lucht. Tijd dus om de speelgoed- en kledingkasten van uw kinderen in te duiken en te kijken
wat niet meer gebruikt of gedragen wordt, maar nog wel een ronde meekan. Op zaterdag 24
maart vindt namelijk de voorjaarseditie plaats van de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van
10.30 uur tot 12.30 bent u welkom in dorpshuis Ons Huis.
Als u kleding of andere artikelen wilt inbrengen, kunt u in de week voorafgaand aan de beurs
een stickervel afhalen. Meer informatie hierover volgt via de ADI en de Facebook-pagina
Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen.
Ingebracht mag worden: zomerkleding, speelgoed, fietsjes, babymeubilair, fiets- en
autostoeltjes en dergelijke. Van de opbrengst van de artikelen gaat 50 procent naar de
inbrenger, de andere helft is voor Stichting Het Trapveldje. Het geld wordt gebruikt voor het
onderhoud van de speeltuin in Almen en voor de activiteiten die Het Trapveldje organiseert.
Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken.
Ook voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kunt u prima terecht!
Voor meer informatie kunt u bellen met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey
Schonewille, 0575-469176. En als u de pagina ‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’
liket op Facebook blijft u voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom de beurs.
Tot ziens op zaterdag 24 maart!

Notities van een Torenhaan.
PéPé is ongetwijfeld de meest beklaagde en meest besproken dorpsgenote van
de maand december geweest. Volkomen terecht overigens.
In mijn vorige notitie zette ik nog enige vraagtekens bij het gebruik van de
schandpaal en het organiseren van een volksgericht in het verleden. Toen kon ik nog niet
bevroeden, dat ik amper twee weken later met grote instemming het voorstel aanhoorde om de
dader van de criminele actie tegen Staal een tijdlang ondersteboven aan de Spitholterbrug te
hangen waarbij hem regelmatig een korte onderdompeling gegund zou worden. Maar helaas,
dit tuig ontspringt meestal de dans, zelfs nu we een goed opererende buurtpreventie hebben.
Dat burgerlijke ongehoorzaamheid ook aan dit dorp niet voorbij gaat, zal niet iedereen
opvallen. Toch proberen ook hier rebelse krachten het gezag aan te tasten. Bij de intocht van
Sinterklaas per Berkelzomp was de Catalaanse vlag hoog aan de mast gehesen. Heeft het
organiserend comité zich niet gerealiseerd dat de gemeentelijke autoriteiten door deze daad
ernstig in verlegenheid gebracht hadden kunnen worden?
Bonter nog maakte het de V.A.B. Gelukkig waren bij de presentatie van het dorpsplan niet al
te veel mensen aanwezig. Tijdens deze manifestatie, waarbij doelbewust noch het College,
noch leden van de Raad waren uitgenodigd, werd de burger G.T, voorzitter van de V.A.B.
uitgeroepen tot burgemeester van Almen waarbij haar een bijpassende ambtsketen werd
omgehangen, nadat zij plechtig beloofd had deze keten tijdens alle festiviteiten en
plechtigheden in Almen te dragen. Het is toch niet te hopen dat dit het begin van een Almexit
is die een verdere uiteenval van de gemeente Lochem inluidt! Positief is wel dat zij haar
verkiezingsbelofte niet verbroken heeft; tijdens het dreunen van de carbidbussen is zij keurig
geketend aanwezig geweest!
Helaas, tijdens het pleebek-festival was ze haar belofte al weer vergeten.
Een groot deel van de Almense jeugd heeft zich de twee en een halve week rond de
jaarwisseling nauwelijks laten zien. Zij hield zich hoofdzakelijk verborgen op en om het

toneel van “Ons Huis”. Niet om een ‘hangplek’ te vullen maar om in een ‘demonstratie van
jeugdige burgerparticipatie, zonder verder overheidsbemoeiing’ op uiterst creatieve wijze
bezig te zijn. Het duurt best lang, maar op 6 januari mag je dan eindelijk zien wat dit jongvolk
uitgespookt heeft!
Nou, dat loog er niet om! Venetië, Rome, een gondel en het Colosseum nodigden ons uit naar
Italië te gaan. Voor het houden van enig toezicht en het bewaken van de goede zeden stonden
een gondelier en de heilige vader, Paus Franciscus zelf, strategisch opgesteld en achter een
venster van het Colosseum meende ik zelfs af en toe het silhouet van Trump te herkennen
“Ik denk dat dit bewijst dat ik niet slim ben , maar geniaal. En nog stabiel ook! En niet alleen
in de White House, zelfs in de Dorpshouse”, riep hij nog, maar deze woorden gingen in het
geroezemoes verloren.
Vlak voor het toneel, op de banken van de gymnastiek zit de jeugd en ook de ukkepukkies.
De laatste groep moet nog een paar jaartjes wachten voordat ze mee mogen doen. Daarom
mogen de winnaars van de kinderplaybackshow ook het openingsnummer voor hun rekening
nemen! Een kwestie van inoefenen of warm lopen. Maar voor je het weet staat een van die
dreumesen straks als de nieuwe voorzitter op het toneel de zaal op kundige wijze toe te
spreken!
Ho, ho, ho, de oudjes zijn er ook nog. Mijn hart ging open toen ik vader Abraham het toneel
op zag komen vergezeld van een grote groep smurfen uit 1977. Wikipedia leerde mij, dat hij
inmiddels de leeftijd van 82 heeft bereikt. In een flits ging het door mij heen dat deze hoog
bejaarde vader mij deed denken aan een van de schippers die per zomp Sinterkaas inhaalde.
Zal wel verbeelding zijn geweest; die is nog veel jonger!. De Paus reikte mij een serie
wattenstaafjes aan voor een DNA-test waarmee ik razendsnel en ongemerkt wangslijm kon
afnemen van het gezelschap. Allen waren nakomelingen van de oude man op enkele
uitzonderingen na, maar dat bleken “koude kanters” te zijn die gerelateerd bleken te zijn aan
een van de vele afstammelingen.
Zelfs Youp van ’t Hek die het aanlegde met een bloemenmeisje bleek enkele genen te bezitten
van de (schijn)Vader A. Altijd wel gedacht: In die artiestenwereld gaat het ruig toe. Daar
wordt wat aangerommeld. Niet voor niets dat de Paus ook een bord met “Metoo!” voor zich
had staan.
Het peil zakte nog verder toen de “Vieze moeders” optraden in de hoop dat ze op deze manier
straks bij het Almens feest de “Vieze Vaders” van het afgelopen jaar zouden kunnen
vervangen. Fijn dat de jury nu eindelijk eens de jongens van Michael Jackson een eerste prijs
gaf; ze doen al jaaaaaaaaren mee en als ze zouden moeten wachten tot ze de leeftijd van de
Rolling Stones hebben, dan kunnen ze nog wel even. Maar ja, niets is onmogelijk: Marilyn
Monroe won (terecht) met haar ‘diamanten zijn de beste vrienden van het meisje’ de eerste
prijs. Ze zag er verbazend jong uit terwijl ze toch al in 1962 is overleden. Ze zou dus nu 92
zijn geweest, vader Abraham is er een jongetje bij vergeleken.
Het peil werd helemaal omhoog gehaald door de 47-jarige Daniel Lohues. Net als Marilyn
mixte hij sound en dat leverde hem de derde prijs op. Paus Franciscus fluisterde mij toe: Hij is
op de goede weg; nu nog interim-bisschop in december, maar straks heb ik nog wel een leuke
baan voor hem, wellicht is het bisdom Roermond iets voor hem!
--00--

Aktiviteitenkalender

Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde
Inloop senioren Ons Huis: iedere woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste
woensdag vd maand. Repaircafé: iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u
Kerk: Zondag eredienst 10.00 u
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de
Superrr/spreekuur iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van
Ons Huis.
Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.
Voorstellingen: Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169
2018
Januari
25 Winterlezingen Ons Huis: Onderwaterwereld
31 Ons Filmhuis: ‘The Red Turtle’
Februari
7 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
7 Vrouwen van Nu 19.45 u “De Dingenfabriek”
10 oud papier brengen
10 benefietfeestavond v.d. Berkelbaronnen v zwem-Elfstedentocht Nwe Aanleg 20 u
18 Bijeenkomst 'Zin in Almen', kerk 16-17 u.
Maart
7 Vrouwen van Nu: Jaarvergadering en natuurdia’s
7 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
8 Winterlezingen Ons Huis: Tornado’s
10 oud papier wordt gehaald
17 Concert Vocaal kerk
18 Bijeenkomst 'Zin in Almen', kerk 16-17u
April
4 jaarvergadering VAB Ons Huis 20 u
4 Vrouwen van Nu: Transgender door ervaringsdeskundige
15 Bijeenkomst 'Zin in Almen', kerk 16-17u
18 Gelderse kampioenschappen sneldammen Ons Huis
Mei
2 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
9 Vrouwen Van Nu 19.45 uur Koor “te Gek”
25,26,27 pupillenkanp SV Almen
Juni
2 Jeugdtoernooi SV Almen
6 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
9 Sixday SV Almen
Juli
4 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u
September
22 Snuffelmarkt
November
24 intocht Sinterklaas
Vakantierooster 2017 - 2018
December
26 februari - 2 maart: Voorjaarsvakantie
8 kerstmarkt (ondernemersvereniging)
30 maart: Goede Vrijdag
2 april: 2e Paasdag
27 april: Koningsdag
30 april - 11 mei: Meivakantie
21 mei: 2e Pinksterdag
16 juli - 24 augustus: Zomervakantie

