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Op het moment dat ik dit stukje schrijf heeft 
net Sinterklaas voet op vaste bodem gezet. 
Helemaal met de Berkelzomp heeft hij met 
zijn pieten de tocht vanuit Spanje afgelegd. 
Wat was het een leuk, kleurrijk plaatje. In 
de koets de heilige bisschop samen met 
de dominee richting kerk waar de kinderen 
hem voor de stoep persoonlijk konden be-
groeten. 

Tegelijkertijd was in museum Staal een 
lezing en signeersessie van de (onder 
de zwemmers zeer bekende) Zutphense 
schrijfster Jolande Withuis. Twee jaar heeft 
ze gewerkt aan het boek over de extra-
vagante Amsterdam/Almense schilderes 
Jeanne Bieruma Oosting. 

Intussen doet Corona zijn uiterste best; 
ook in het Almense. De ene na de andere 
bijeenkomst wordt afgelast en het wach-
ten is op de volgende persconferentie. We 
moeten er thuis maar weer iets van maken.

Van de kant van de bezorgers van deze Al-
menak is er weer een wijziging. Henk Bo-
schloo neemt na vele, vele jaren afscheid 
als trouwe bezorger. Mijn computer gaat 
niet verder terug dan 2005. In dat jaar was 
Henk al bezorger. Henk, veel dank namens 
de lezers en hierbij het symbolische boeket 
voor je trouwe inzet!

Maar we kunnen ook weer een opvolger 
welkom heten. Jan de Greef neemt het 
stokje van Henk over. Jan, we zijn blij dat jij 
je ook voor de Almenak wilt inzetten. Wel-
kom bij de club!

Rest mij u ondanks de Corona toch gezelli-
ge feestdagen toe te wensen, en blijf vooral 
gezond!

Namens de redactie van de Almenak wens ik jullie 

veel leesplezier. Wilrike

Van de redactie
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Informatieavond Energietransitie en 
Biodiversiteit
Op woensdag 3 november heeft de VAB 
vanuit de werkgroepen Energie en Groen 
een informatieavond in Ons Huis ge- 
organiseerd. Tegen de achtergrond van de 
klimaatcrises en de biodiversiteitscrises 
wilden we graag onderzoeken in hoeverre 
deze thema’s in het dorp spelen en welke 
rol de VAB daarin zou kunnen of moeten 
spelen.

Ter inspiratie hebben we een aantal gast-
sprekers mogen verwelkomen die ons heb-
ben weten te prikkelen en, ieder op hun 
eigen thema, deelgenoot hebben gemaakt 
van hun ervaringen en kennis op dit gebied.

Tonnie Tekelenburg van LochemEnergie 
mocht de avond aftrappen. In het kader van 
de huidige onzekere energiemarkt heeft hij 
ons praktische voorbeelden gegeven van 

zaken die we zelf, als huishouden of als 
buurt, kunnen doen om energie te bespa-
ren of duurzaam energie op te wekken.

Voor het tweede onderwerp mochten we 
Jan Kraay en Jan Trump van Stichting 
Buurtbelangen Larensebroek verwelko-
men die ons over hun ervaringen rond het 
opstellen van een Buurt Energie Strategie 
konden vertellen. Dit is een initiatief waarin 
de stichting probeert vanuit burger-partici-
patie tot een lokale invulling van de opgave 
in de Regionale Energie Strategie te ko-
men terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit van 
het leefmilieu van mensen, flora en fauna 
in de buurtschappen beoogt te handhaven 
en waar mogelijk te verbeteren.

Daarin vonden we een mooie link naar 
de derde spreker, Wolfram Reiziger, die 
ons vertelde over zijn initiatief Bijentuin 
Braamkamp in Zutphen waarin hij als 

Het vergaderseizoen ging voortvarend van start en we konden zelfs een informa-
tieavond over energietransitie en biodiversiteit organiseren. Totdat toch het coro-
navirus weer in alle hevigheid besmettingen veroorzaakte en wij en wellicht ook 
andere verenigingen hun activiteiten weer stil moesten leggen. Van de bestuurs-
tafel een uiteenzetting van onderwerpen waar we momenteel mee bezig zijn. 
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buurtbewoner invulling heeft gegeven aan 
het aantrekkelijker maken van de groene 
ruimte in zijn eigen woonwijk.

Het was een boeiende en inspirerende 
avond en vanaf deze plek willen we de gast-
sprekers en alle aanwezigen danken voor 
hun bijdrage. Uit de opkomst en de leuke 
interactie met de zaal kunnen we opmaken 
dat deze thema’s ook in Almen leven en dat 
er zeker animo is om hiermee actief aan de 
slag te gaan.

Wil je meer over deze onderwerpen weten, 
of wil je graag actief worden in een van onze 
werkgroepen? We zijn nog op zoek werk-
groepleden (werkgroep energietransitie en 
werkgroep groen) dus laat een berichtje 
achter via vab@almen-info. 

Brandweerkazerne
De nieuwbouw van de brandweerkazerne 
in Almen komt dichterbij. De gemeente-
raad heeft op 7 september 2021 het Be-
stemmingsplan “Brandweerkazerne Al-
men, Binnenweg ong.” vastgesteld. Op 
8 september 2021 is een omgevings- 
vergunning verleend voor de bouw van een 
brandweerkazerne en het plaatsen van re-
clame. Op 8 september 2021 is ook beslo-
ten maatwerkvoorschriften voor geluid op te 
leggen aan de brandweerkazerne. Er is be-
gonnen met het bouwrijp maken van de loca-

tie. Op 1 december 2021 zal burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve het startsein geven 
voor de nieuwbouw van de brandweerka-
zerne. Het ontwerp is van bct Architecten uit 
Enschede. Aannemer Haafkes uit Deventer 
voert het werk uit. Het installatiewerk wordt 
uitgevoerd door ROMA installatietechniek 
BV.  De brandweerkazerne wordt duurzaam 
gebouwd. Energie komt van zonnepanelen, 
in combinatie met een luchtwaterwarmte-
pomp. De waterbuffering wordt op eigen ter-
rein gemaakt. De aannemer verwacht het 
gebouw in september 2022 op te leveren.  

Herbestemming oude 
brandweerkazerne 
Nu er zicht is op verhuizing van de brand-
weer naar de nieuwe locatie aan de Dorps-
straat, is het tijd om na te denken over de 
herbestemming van de oude brandweer-
kazerne aan de Berkelweg. De gemeente 
Lochem is eigenaar van het pand en het 
omliggende terrein. De gemeenteraad 
heeft het college opdracht gegeven om in 
samenspraak met de Almense bevolking 
te komen met een advies voor herbestem-
ming van de locatie. Inmiddels heeft het 
projectteam van de gemeente Lochem 
in samenspraak met de VAB hiervoor 
een enquête uitgezet. Verderop in deze  
Almenak treft u een bericht van de pro-
jectleider over waar u deze enquête kunt 
invullen. 
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Woonvisie Almen – Almen Zuid 2 B 
In de vorige Almenak schreven we dat Eric 
van Dijk aangesteld is als projectleider 
voor de uitwerking van Almen Zuid 2B. Hij 
heeft inmiddels gesprekken gevoerd met 
belangstellenden voor woningbouw en 
met omwonenden van de beoogde locatie. 
Al met al vinden wij dat het proces moei-
zaam verloopt en dat er teveel onduidelijk-
heid is rondom het uitvoeringsproces. We 
hebben onze zorgen over het gebrek aan 
daadkracht in dit dossier middels een brief 
kenbaar gemaakt aan het college van B 
en W van de gemeente Lochem. Binnen-
kort vindt er een gesprek plaats met wet-
houder Bosch. 

Inning contributie 2021
De penningmeester maakt de leden met 
een automatische incasso erop attent dat 
medio december de jaarlijkse contributie 
van de bankrekening wordt afgeschreven. 
Leden zonder automatische incasso ont-
vangen een factuur met het verzoek die te 
voldoen. 

Bent u nog geen lid van de VAB? Dan no-
digen wij u van harte uit om lid te worden 
en het aanmeldingsformulier op vab.al-
meninfo.nl in te vullen. U kunt deze mailen 
aan onze penningmeester Peter Schieven 
via penningmeester@almen-info.nl of in 
de brievenbus doen bij de Staringweg 1c. 

Alle inwoners van het dorp Almen en het 
tot het dorp Almen gerekende buitenge-
bied van 18 jaar en ouder kunnen lid wor-
den van de VAB. Lid worden kan al van-
af  € 10,- per jaar. Met uw lidmaatschap 
maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven 
zetten voor de belangen van Almen en 
haar inwoners. Meer informatie over onze 
werkzaamheden vindt u op de site vab.al-
men-info.nl., Twitter @VAB_Almen, Face-

book: www.facebook.com/hetdorpAlmen 
en Instagram: Almen_VAB. Uiteraard kunt 
u ook contact opnemen met de secretaris 
voor meer informatie of uw aanmelding, 
via vab@almen-info.nl.

Vergaderingen/agendapunten 
Maandelijks vergaderen we als bestuur in 
dorpshuis Ons Huis. U kunt dan gebruik 
maken van het inloophalfuurtje vooraf-
gaand aan de bestuursvergadering. Heeft 
u een punt dat u graag met ons zou willen 
bespreken meldt u dan  vooraf even aan 
via vab@almen-info.nl of  spreek één van 
onze bestuursleden aan: Henk Berends, 
Annemarie Kok, Wilco Pelgrum, Mar-
cel Rosenberg, Peter Schieven, Cornelis 
Stelwagen, Gertie Tuller, Niko Venneker, 
Ruben Vermeer, Liza Westendorp en Anja 
Harkink. 

We houden u op de hoogte van onze  
vergaderdata via onze website vab.al-
men-info.nl. Een vooraankondiging van 
iedere bestuursvergadering wordt tevens 
geplaatst in De Gids. De eerstvolgende 
vergadering wordt gehouden op dinsdag 
21 december a.s. 

Namens het bestuur, 

Anja Harkink, secretaris@almen-info.nl 



Behoefteonderzoek invulling brandweerkazerne

Beste inwoner van Almen, 
Doet u mee aan het behoefteonderzoek 
over de toekomstige invulling van de hui-
dige brandweerkazerne?
Zoals bekend, verhuist de brandweer in 
2022 uit de dorpskern naar nieuwbouw 
aan de Dorpsstraat 4a/ Binnenweg in Al-
men. De huidige kazerne aan de Berkel-
weg 2a komt leeg. 
De gemeente is eigenaar van de kazerne, 
en zal het gebouw te koop aanbieden. Dat 
kunnen we doen met voorwaarden, die re-
kening houden met wensen en ideeën uit 
Almen.

Denk mee
In samenwerking met de VAB geeft de 
gemeente u, als inwoner van Almen, de 
mogelijkheid om mee te denken over de 
toekomstige invulling van de locatie van 
de ‘oude’ kazerne. Wat zou een goede 
nieuwe invulling zijn van dit pand of deze 
plek? Laat het ons weten en doe mee met 
het behoefteonderzoek. 

Reageer voor 3 december
U kunt hiervoor tot vrijdag 3 december 
2021 de vragenlijst invullen. De digitale 

vragenlijst krijgt u via de ADI en de website 
www.almen-info.nl. Ook is de vragenlijst te 
vinden via de Facebookpagina Almen-info 
van de VAB. 

Papieren vragenlijst invullen
Doet u liever mee op papier? De vragen-
lijst is ook in te vullen in het dorpshuis Ons 
Huis in het Steunpunt de Linde en bij Cen-
terrr supermarkt. VAB haalt de ingevulde 
vragenlijsten hier op, zodat ze meegaan 
in het totaal. 

Wat doet de gemeente met de resul-
taten?
De resultaten uit het behoefteonderzoek 
nemen we mee in het vervolg. We probe-
ren daar dan zo goed mogelijk rekening 
mee te houden in een voorstel tot verkoop 
aan de gemeenteraad. In de vragenlijst 
kunt u invullen of u op de hoogte gehou-
den wil worden. De resultaten delen we 
ook via de ADI en www.almen-info.nl 

Doet u mee? Dan willen we u daar alvast 
hartelijk voor danken!
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C..... regels
Ik durf het woord al bijna niet meer uit te 
spreken, maar ook wij hebben weer met 
aangescherpte regels te maken. Sinds za-
terdag 13 november is het dragen van 
mondkapjes in openbare gebouwen weer 
verplicht. Dit geldt ook voor onze winkel.
Wij hebben onze vertrouwde blauwe was- 
bak-unit (destijds gemaakt door Henk Wil-
tink) weer buiten staan zodat u, voor het 
betreden van de winkel, uw handen kunt 
wassen. In het halletje staat een paal met 
desinfectiemiddel. In de winkel dient iede- 
reen de 1,5 meter in acht te nemen. Wij  
vertrouwen erop dat u zich aan deze re-
gels houdt. Komt u nu liever niet naar de 
winkel? Geen probleem, wij bezorgen de 
boodschappen kosteloos (in en om Almen) 
bij u thuis. U kunt uw boodschappen bestel-
len per telefoon (0575) 43 12 00, per mail  
almen@centerrr.nl of via WA 06 - 29 43 40 59.

Pieten bij Centerrr
Sinterklaas heeft ons laten weten dat we be-
zoek krijgen! Kinderen t/m 8 jaar kunnen bij 
de kassa een mooie kleurplaat krijgen. Deze 
kleurplaat kan worden geknipt en geplakt tot 
een schoentje en mag dan weer gekleurd 
en wel bij de winkel worden ingeleverd. Het 
schoentje inleveren kan t/m 27 november. Op 
zaterdag 4 december komen er Pieten in de 
winkel (van 10.00 tot 11.00 uur) je kunt dan 
ook je schoentje weer ophalen, misschien zit 
er wel wat leuks in! 

Piggy sparen
Onze Piggy-acties gaan ook in de feeststem-
ming mee. Spaart u Piggy punten bij ons? 
Dan kunt u deze tot en met 31 december 
inwisselen voor bijvoorbeeld een heerlijke rol-
lade, een zak bonbons of een mooie knuffel. 
Erg leuk voor de feestdagen of om iemand 
cadeau te geven! 

Kerst
De feestdagen beginnen natuurlijk bij een 
gezellige sfeer in huis. Irene van Centerrr 
Bloem en Plant maakt weer mooie kerstkran-
sen en -stukken. Deze kunt u bij ons kopen 
of naar wens bestellen. Irene is werkzaam 
op dinsdag-, woensdag- en donderdagoch-
tend en helpt u graag! Wilt u bijvoorbeeld 
een grafstuk of -tak? Ook daar helpt Irene u 
graag mee.

Zaterdag 25 december en zondag 26 de-
cember zijn wij gesloten. Vanaf maandag 27 
december kunt u weer bij ons terecht voor 
uw boodschappen. Wilt u zeker zijn van een 
kerststol, gourmetschotel of andere bijzon-
dere kerstproducten? Bij de kassa liggen 
bestellijsten voor de kerst. De bestelling 
ophalen kan op donderdag 23 of vrijdag 24 
december. 

Oliebollen bakken
Op Oudejaarsdag gaan wij weer zelf oliebollen 
bakken. Naar het authentieke recept van bak-
ker Henk Klaassen, wat wij van hem hebben 
gekregen. Op vrijdag 31 december al vroeg 
gaan we beginnen met bakken. U kunt vanaf 
8.00 uur de verse oliebollen bij ons halen. Wilt 
u zeker zijn van een zak oliebollen? Bestel-
lijsten voor de oliebollen kunt u krijgen bij de 
kassa. Wij zijn op oudejaarsdag geopend tot 
16.00 uur. 

Afscheid
Helaas gaan we afscheid nemen van onze 
collega Hanneke Huurnink. Zij gaat ons per 1 
januari verlaten en zich volledig focussen op 
haar eigen bedrijf. Hanneke heeft zich ruim  
3 jaar ingezet om samen met ons de winkel 
te runnen. Dank je wel Hanneke voor alles en 
wij wensen je heel veel succes!

Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten
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De Jeugdraad Almen is de overkoepelende 
stichting voor de Jongens & meisjesclub 
(1e &2e klas VO), Tussenclub (3e & 4e klas 
VO) en Soos ’t Keldertje. Via de activiteiten 
van deze clubs proberen we de jeugd in 
Almen na het verlaten van de basisschool 
betrokken te houden bij elkaar en bij het 
dorp. 

Normaliter wordt door de leiding van de 
clubs elke 3 a 4 weken een activiteit geor-
ganiseerd, maar dat loopt al anderhalf jaar 
volledig anders… 

Wat hebben we dit seizoen al wél hebben 
kunnen doen: 
- Afgelopen zomer zijn de leden op club- 
 kamp geweest! Beide clubs hebben een  
 geslaagde week gehad op een camping/ 
 kampeerboerderij in de omgeving. 
- De week hebben we traditiegetrouw  
 afgesloten met het jaarlijkse kluunfeest:  
 een gezellige avond om de leiding van de  
 clubs en soosleden te bedanken voor hun  
 inzet. De leiding van de clubs is tussen de  
 16 en 28 jaar oud. Waarom ‘kluunfeest’  
 hoor ik u denken? Traditiegetrouw vond  
 deze avond plaats in de kantine van de  
 ijsbaan, want een ijsmeester was destijds  
 ook bestuurslid van de Jeugdraad. En heel  
 toevallig wonen opvolgende bestuurs- 
 leden ook aan de IJsbaan. Dat Kluunfeest  
 houden we erin! 
- In september hebben we een jaarkalen- 
 der opgesteld en zijn de eerste clubdagen/ 
 -avonden georganiseerd. 
- In oktober hebben leden een vrijdagavond  
 gespendeerd aan het verkopen van  
 kalenders en ander waar ten behoeve van  
 de stichting. De bestellingen zijn inmiddels  
 rond gebracht.

De opbrengst van de kalenderactie was 
weer als vanouds hoog: ongeveer €1500. 
Dankzij deze bijdrage betalen leden slechts 
€45 - €60 contributie per seizoen en ook 
slechts €60 om mee te gaan op kamp. De 
rest kan de Jeugdraad bijleggen. Veel dank 
voor uw bestelling!

Onze secretaris Karin Ruiterkamp heeft 
aan de kalenderactie veel tijd besteed. 
Zij heeft echter besloten per 1 december 
terug te treden als secretaris. We danken 
haar voor haar inzet!
Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een 
nieuwe secretaris. We kijken uit naar ie-
mand die het leuk vindt een steentje bij 
te dragen aan het plezier van de Almense 
jeugd. Interesse? We horen het graag via 
jeudgraadalmen@gmail.com. 

Dan tot slot een trieste mededeling: de 
Playbackshow van 2022 gaat niet door. 
De Soos vindt de investering van tijd en 
moeite (normaliter wordt er 2 weken hard 
gewerkt aan het maken van het decor) niet 
opwegen tegen de onzekerheid over de 
doorgang van het evenement. We hopen 
op betere tijden, voor iedereen!

Hartelijke groet, 

Liza Westendorp, voorzitter
Peter Schieven, penningmeester

Jeugdraad Almen
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Bijna iedere stad heeft tegenwoordig zijn 
stadsdichter. Almen heeft de afgelopen ja-
ren haar eigen dorpsdichters gehad: Dorine 
Boerboom en Gerard Bohncke. Dorine heeft 
bij verschillende gelegenheden ‘acte-de-
presence’ gegeven en prachtige gedichten 
geschreven. Gerard heeft door de corona-
perikelen niet op kunnen treden bij festivitei-
ten in ons dorp, maar hij heeft wel regelma-
tig de ADI en de Almenak opgefleurd met 
zijn gedichten. 

De Poëzieweek 2022 gaat van start 
op donderdag 27 januari: gedichten-
dag! 
Het thema voor 2022 is ‘Natuur’: Het voor-
bije jaar hebben we met zijn allen de natuur 
opnieuw ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-
natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel 
de vergeet-me-nietjes-natuur en de wandel-
je-mee-natuur. We hebben het avontuur in 
onze natuur herontdekt, de schoonheid van 
onze beken en bossen, vogels die we gis-
teren niet hoorden, eekhoorns die we niet 
meer zagen. We werden weer verliefd op 
onze vierkante meter tuin en op de gerani-
ums op ons balkon.
Op zondag 30 januari, midden in de Poëzie-
week, zal Gerard het stokje overdragen aan 

iemand die zich vanaf dat moment ‘Dorps-
dichter van Almen’ mag noemen. We gaan 
dus op zoek naar een nieuwe dorpsdichter 
en we roepen iedereen die van gedichten 
houdt en die een band heeft met Almen, om 
mee te dingen naar deze titel!

Hoe doe je mee?
Schrijf een gedicht rond het thema ‘Natuur’, 
maar met een Almense twist!
Stuur dat per e-mail naar directie@muse-
umstaal.nl of doe het in de brievenbus van 
Museum STAAL. Inzenden kan tot en met 
zaterdag 22 januari 2022
Op zondag 30 januari zal er tussen 15:00 
en 17:00 uur in Museum STAAL een klein 
Poëziefestival gehouden worden, waarop 
de nieuwe dorpsdichter verkozen wordt.

Van de gekozen dorpsdichter vragen we 
een aantal gedichten per jaar bij bijzonde-
re gelegenheden, zoals 75-jaar bevrijding, 
het Almens feest of het Berkelfestival. Ook 
kunnen verenigingen of stichtingen bij de 
dorpsdichter een aanvraag doen voor een 
gelegenheidsgedicht.

Namens team STAAL, 

Gerard Bohncke en Pien Pon

Wie wordt de nieuwe dorpsdichter van Almen?  

Minisasaga (Vijftigje)
Vergeten namen 
Oud-Harfsen. Hier woonden en werkten Joden. Geliefd in hun ‘buurte’. 
Bijna tachtig jaar na de onmenselijke Shoah die ze opzoog en vernietigde, liggen er 
struikelstenen: Jozef en Charlotte Philips; Isaak, Nelli en Hannie Goldwerth. 
Niemand weet hoe wreed hun laatste weken waren. 
Hun leven en lot mag niet vergeten worden.  

Kees Zijderveld
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Door een misverstand werd onderstaand 
bericht over het archief van Chris Klein Nen-
german niet in de vorige Almenak geplaatst 
wat wel de bedoeling was!

Chris Klein Nengerman heeft in zijn leven 
een enorm aantal film- en video-opnamen 
gemaakt. Hij wist daar zelf goed de weg in 
te vinden maar van een geordend systeem 
was niet direct sprake.
Zijn zoon en dochter hebben in de afgelo-
pen maanden privé opnamen gescheiden 
van “Almense zaken”.

Dit gehele digitale archief is geschonken 
aan de historische vereniging “De 11 Mar-
ken”.

Op dinsdag 7 september heeft de officiële 
overdracht plaats gevonden. In de komende 
tijd gaat de vereniging dit digitale archief 
verder inventariseren zodat het straks voor 
iedereen beschikbaar is. Mooi dat dit unie-
ke materiaal op deze manier bewaard zal  
blijven!

J.P. Dijksman

Digitaal archief Chris Klein Nengerman

In december zijn er de volgende activiteiten. 
Zoals gebruikelijk is er iedere zondag om 
10.00 uur kerk. Alle diensten kunnen wor-
den beluisterd via de kerkradio en on line 
(kerkdienst gemist- Almen).

Op vrijdag 24 december - kerstavond - is er 
kerkdienst voor jong en oud om 19.30 uur in 
de kerk. Voorganger is ds. Klein met mede-
werking van de kerkenraad.

Op zaterdag eerste kerstdag - 25 december 
- is er een dienst in de kerk om 10.00 uur.
Voorganger ds. Klein met medewerking van 
de onze eigen cantorij. Na afloop koffie drin-
ken in Ons Huis met kerstkransjes en ander 
lekkers.

Op zondag 26 december doen we het an-
ders dan anders vanaf 10.00 uur in Ons 
Huis. Een gewone kerkdienst wordt het niet 

maar we gaan wel veel zingen. Na afloop is 
er koffie/thee en kunnen we bijpraten.

Op vrijdag oudejaarsdag 31 december is er 
zoals al enkele jaren gebruikelijk dienst om 
19.30 uur met zure appel en honing. Altijd 
weer iets speciaals. Voorganger ds. Klein.
In het nieuwe jaar beginnen we op zondag 
2 januari 2022 om 10.00 uur in een aange-
paste dienst met de opvoering van het in-
middels bekende Driekoningenspel. Daarna 
een kort verhaal en vervolgens gaan we 
naar Ons Huis voor de nieuwjaarsreceptie. 
Daar worden enkele gemeenteleden in het 
zonnetje gezet. Ze weten het zelf nog niet 
dus is het een verrassing.
Allen overal welkom!!
We hopen van harte dat de bijeenkomsten 
kunnen doorgaan gezien de corona regels.

Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Hans Hoftijzer, secretaris.

Protestantse gemeente Almen kerkraad



10 |

In de laatste Almenak maakten we melding 
dat Vocaal Almen na lange tijd weer mocht 
beginnen met zingen. Onze vorige oproep 
aan lezers om mee te doen en te ervaren 
hoeveel energie het samen zingen kan ge-
ven, heeft veel respons gekregen! Een heel 
aantal belangstellenden heeft op dinsdag-
avond de weg naar Vocaal gevonden! We 
zijn heel blij dat ons koor inmiddels is uit-
gebreid met zes nieuwe leden! Zij zingen 
inmiddels ook enthousiast mee en voelen 
zich snel thuis in het koor. 
Gelukkig hebben we (voorlopig?) zelfs met 
de huidige beperkende maatregelen vol-
doende ruimte in de ons vertrouwde boven-
zaal van Ons Huis om te kunnen repeteren 
en daarbij onderling een veilige afstand te 
houden.
Van het plan om op Kerstavond in de kerk 
een samenzang te organiseren hebben we 
helaas moeten besluiten om daar dit jaar van 
af te zien. De laatste ontwikkelingen rond de 
pandemie lieten ons geen andere keus. We 
hopen dat we volgend jaar de kans krijgen 
om dat alsnog te kunnen doen. Zeker nu we 
aan samenzang in de kerk bij ons jubileum 
zulke goede herinneringen hebben overge-
houden. Misschien dat we rond de Kerst nog 
een andere gelegenheid kunnen vinden om 
iets van ons te laten horen.

Op de afgelopen repetitie (16 november) 
vond een bijzondere bijeenkomst plaats. We 
kregen bezoek van de heer Tjitze Tuinstra, 
lid van het landelijk bestuur van de Konink-
lijke Christelijke Zangers Bond en voorzit-
ter van de Regionale Commissie Oost (de 
bond, waar Vocaal Almen al heel lang lid van 
is). Hij stond met ons stil bij het heugelijke 
feit dat wij inmiddels ons eeuwfeest hebben 
mogen vieren. Na een muzikaal welkom 
sprak hij ons toe en overhandigde namens 
de Bond een prachtig beeldje, getiteld “Ap-
plaus” dat we graag een plaats willen geven 
in Ons Huis. Van onze kant gaven we hem 
de prachtig vormgegeven feestelijke jubi-
leumuitgave “Vocaal Almen, al honderd jaar 
op weg”. De korte bijeenkomst sloten we 
natuurlijk af met ons Jubileumlied “Almen 
zingt…”.   

Ben je nieuwsgierig geworden hoe onze 
repetities met onze enthousiaste dirigent, 
Jettie Ouwehand, eruit zien om te kijken 
of samen zingen met een breed repertoire 
misschien ook wat voor jou zou kunnen 
zijn? Stuur dan een mailtje naar onze se-
cretaris  secretariaat@vocaal-almen.nl en 
kom gerust eens langs.
      

Namens het bestuur, Joris Udo de Haes

Nieuws van Vocaal
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Nu het verenigingsleven in Almen langzaam 
maar zeker weer opleeft wil ook de werk-
groep Zin in Almen haar steentje bijdragen. 
Na een gedwongen pauze van bijna twee 
jaar - de laatste bijeenkomst was in februari 
2020 waarin plaatsgenoten korte verhalen 
te berde brachten - willen we vanaf januari 
volgend jaar de draad weer oppakken met 
bijeenkomsten. Aan ideeën geen gebrek. 
De werkgroep heeft een viertal thema’s in 
de steigers staan en hoopt ze in de maan-
den januari tot en met april te organiseren. 
Een en ander blijft uiteraard omgeven met 
onzekerheden. Niemand kan nu precies 
voorspellen hoe het Covid-virus zich ontwik-
kelt en wat ons op dat vlak nog te wachten 
staat. Via de ADI en komende Almenak hou-
den we iedereen op de hoogte.

Corona, troost en meer 
Op zondagmiddag 16 januari hopen we te 
starten met de bijeenkomst “Onvergetelijk 
Corona”. We vragen vlak na de jaarwisse-
ling via de ADI wat de ervaringen uit het 
dorp zijn, positieve zowel als negatieve. 
Dorpsgenoten zullen er in de kerk over ver-
tellen. Daarnaast  presenteren we enkele 
feiten, zoals het aantal getroffenen. En we 
willen samen een balans opmaken: heeft de 

pandemie, naast een aanslag op het sociale 
leven, ook positieve zaken gebracht?
De bedoeling is om op 20 februari weer een 
liederencyclus te brengen. Deze keer met 
liederen van Mahler en Strauss, over verlies 
en troost. De muziek  wordt, zoals ook in het 
verleden, omlijst met bespiegelingen en ge-
dachten rond het thema dat componist en 
dichter inspireerden. Het plan is verder om 
op 20 maart een bijeenkomst te organiseren 
rond het bekende muzieksprookje Peter en 
de Wolf. Naast de vertelling zal de muziek 
onder andere door kinderen van muziekver-
eniging Juliana gebracht worden.
Tijdens de vierde bijeenkomst, op 24 april, 
zal een aantal dorpsgenoten uitleggen wat 
hen gemotiveerd en bezield heeft bij hun 
keuze voor een bepaald beroep. Ditmaal zal 
het om rechters in Almen gaan.

Van harte welkom
De bijeenkomsten in de kerk vinden plaats 
iedere derde zondag van de maand en be-
ginnen om 16.00 uur. Ze duren rond een uur. 
Na afloop kan er in Ons Huis worden nage-
praat. Voor meer informatie zie de website: 
www.zininalmen.nl 

Hans Schlaghecke en Rik Groenhuijzen

We willen weer beginnen

Berkelloop AlmenBerkelloop Almen

Ook dit jaar geen Berkelloop van S.V. Al-
men. De vergunningaanvragen zijn de deur 
uit en deels goedgekeurd, de affiches klaar 
en flyers uitgedeeld bij andere loopwedstrij-
den en de rest van de organisatie staat in de 
steigers, maar de Berkelloop a.s. 18 decem-
ber gaat net als vorig jaar niet door. 
Met het oplopen van het aantal corona-
besmettingen hebben we helaas dit besluit 

moeten nemen. Daarbij zou het aantal aan-
passingen zodanig moeten zijn dat de ge-
zelligheid van deze recreatieve loop voor 
een groot deel teniet wordt gedaan. We pak-
ken volgend jaar de draad weer op en ho-
pen er dan een mooie editie van te maken.

Bestuur S.V. Almen en organisatie-groep 

(Nienke Dijk, Nieke Ilbrink, Jan Tuitert en Dirk Kok)

Berkelloop 2021 afgelast
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De voorverkoop van de abonnemen-
ten is van 5-12-2021 t/m 19-12-2021
IJsbaan “De Vetweide” staat weer onder wa-
ter. Dat is niet voor de eerste keer. Het is dit 
jaar precies 25 jaar geleden dat de ijsbaan in 
Almen verhuisde van de Whemerweg naar 
de huidige locatie aan de Vunderinkweg. We 
willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan 
en zullen er tijdens de kerstmarkt, maar ook 
later in het nieuwe jaar aandacht aan beste-
den. Hopelijk kunnen we de ijsbaan dit jaar, 
net als vorig jaar, openen en het met een 
mooie schaatsvloer vieren.
U kunt ons steunen door in de voorverkoop 
alvast een abonnement aan te schaffen. De 
voorverkoop van de abonnementen is dit 
jaar van 5 december t/m 19 december. U 
kunt de abonnementen ook bij ons kopen 
op de kerstmarkt in Almen op 19 december 
van 14:00 uur tot 17:00 uur.

De prijzen van de voorverkoop zijn:
* jeugd 4 t/m 12 jaar € 4,00 
* jeugd vanaf 13 jaar en volwassen € 8,00 
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

U kunt bijgevoegd inschrijfformulier in een 
envelop tezamen met het verschuldigde 
bedrag inleveren bij Wendy Ruiterkamp, 
Whemerweg 6 in Almen. Het abonnement 
ligt dan voor u klaar bij de ijsbaan, als de 
ijsbaan open gaat. 
NB: Ook de niet-schaatser kan de ijsbaan 
steunen door donateur te worden. Het do-
nateurformulier is in te vullen tijdens de 
kerstmarkt of aan te vragen via de mail.  
U kunt het inschrijfformulier ook via de  
mail aanvragen. 
Mailadres: ijsbaandevetweide@gmail.com

19 December houdt de ijsbaan een wandel-
tocht, vanwege ons 25 jaar bestaan aan de 
Vunderingweg. Start tussen 13.00 en 14.30 
uur bij de ijsbaan. Meer info volgt via Sociaal 
media en ADI.

25 jaar ijsbaan de Vetweide

Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide

Naam: 

Adres: 

Telnr: 

Voornaam Achternaam Geboortedatum Prijs
   (€ 4,00 of € 8,00)

1   

2   

3   

4   

5   

  Totaalprijs 

!
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Granaten uit Tweede Wereldoorlog gevonden 
bij overweg in Almen

Gepubliceerd op 7 oktober 2021 op de web-
site van ProRail. 
Bij de overweg aan de Wagenvoorstdijk in 
Almen zijn verschillende munitieartikelen ge-
vonden die afkomstig zijn uit de Tweede We-
reldoorlog. Granaten, vliegtuigonderdelen en 
onder andere de loop van een luchtafweer-
geschut. De gevonden artikelen vertellen het 
verhaal van Raymond Cammonck.

6 oktober 1944
Op 6 oktober 1944 steeg piloot Ray-
mond Cammonck vanuit vliegbasis 
Volkel op voor een verkenningsvlucht 
op de lijn Arnhem-Deventer-Linge. Zij 
mochten daarbij gelegenheidsdoe-
len aanvallen. Na twee uitgevoerde 
aanvallen viel hun oog op een pas-
serende Duitse munitietrein en zet-
ten zij hun derde aanval in.
Met hun boordgeschut schoten zij 
granaten op de trein af, die hierbij 
zwaar beschadigd raakte en in brand vloog. 
Het vliegtuigvuur werd vanuit de omgeving 
van het spoor beantwoord met Duits lucht-
afweergeschut, waarbij het toestel van Ray-
mond Cammock getroffen werd. Raymond’s 
laatste actie was om, bedoeld of onbedoeld, 
zijn toestel in de laatste wagons van de trein 
te boren waarna dit deel van de trein ontplof-
te.

Gevonden munitie vertelt een verhaal
Inmiddels zijn er ruim duizend stuks munitie 
gevonden die herinneren aan die bewuste 
dag en is daarmee komt er steeds meer 
duidelijkheid over wat er op 6 oktober 1944 
precies is gebeurd. “Bij het ombouwen van 
een onbeveiligde overweg zijn we per toeval 
op een granaat gestuit. We hebben normaal 
alle verdachte gebieden inzichtelijk, maar dit 
was geen verdacht gebied. We wisten dat er 

ergens tussen Zutphen en Hengelo aanval-
len zijn geweest tijdens de oorlog, maar niet 
precies waar”, vertelt Niels van der Lee. Hij 
is historicus en vakspecialist conventionele 
explosieven bij ProRail.

Zodra de granaat naar boven kwam is het 
werk volgens protocol stilgelegd en is een 
explosieven opsporingsbedrijf ingeschakeld. 
Zij zijn verder gaan graven en kwamen een 

enorme hoeveelheid aan munitie te-
gen ter hoogte van de overweg. “Op 
het hele traject komen we munitie te-
gen, maar de hotspot is overduidelijk 
bij de overweg. Daarmee kunnen we 
vaststellen dat de aanval daar ver-
moedelijk heeft plaatsgevonden.”
Omdat we op die ene granaat zijn 
gestuit kunnen we nu een verhaal uit 
onze geschiedenis rond krijgen.

Niels van der Lee vakspecialist 
conventionele explosieven bij ProRail

Geschiedenis
Het is exact 77 jaar geleden en toch begint 
het verhaal nu pas vorm te krijgen. “Omdat we 
op die ene granaat zijn gestuit kunnen we nu 
een verhaal uit onze geschiedenis rond krij-
gen. We hebben intensief contact met de ge-
meente en ook uit Engelse bombardements-
gegevens halen we veel informatie. Zo weten 
we dat Raymond Cammock 21 jaar was en al 
veel missies had gedaan. We weten ook dat 
hij in Lochem ligt begraven.” Niels hoopt dat 
het verhaal met al deze informatie helemaal 
rond gaat komen. “Zodra we de locatie van 
de aanval definitief kunnen vaststellen gaan 
we ook op zoek naar de familie van de piloot. 
Zo kunnen wij hen ook het verhaal vertellen 

van wat er die dag gebeurd is.”

Herman Westendorp
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Wat zijn jullie roots?
We zijn alle drie geboren Nederlanders, van 
Turkse komaf. Onze families komen uit het 
gebied in het noordoosten van Turkije, dat 
grenst aan de Zwarte Zee. Wij zijn vrienden 
van elkaar en we kennen elkaar al heel lang. 
We komen uit Deventer.

Hoe zijn jullie hieraan begonnen?
Abdullah: “Ik kende dit café-restaurant al via 
bedrijfsuitjes; ik kwam hier weleens. Toen 
Gert en Gea Compagne lieten blijken dat ze 
nadachten over hun pensioen en bedrijfs-
overdracht, zijn we daarover gaan praten. Wij 
hadden alle drie een baan in loondienst en 
we zijn gaan kijken of we met z’n drieën de 
stap konden nemen naar dit avontuur.  We 
houden onze banen voorlopig nog parttime 
aan.” Ismail: “Het is even heel hard werken, 
maar er zijn hier veel mogelijkheden.”

Wat zijn jullie plannen? Wat blijft?
We willen de zaak voor het grootste deel 
voortzetten zoals hij was. We hebben ook het 
personeel overgenomen; Mike de kok, en de 
bediening. De verenigingen die hier hun ac-
tiviteiten hebben, of die hier vergaderen, dat 
blijft allemaal, zoals de schuttersvereniging, 
het shantykoor en de biljartvereniging. 
Wel zijn we gestopt met het aanbieden van 
camperplaatsen. Als we het accent willen 
verleggen naar zaalactiviteiten, dan past bui-
tenverhuur niet goed in het plaatje. Laatst 

hadden we een bedrijfsuitje van Campina en 
toen liep het parkeerterrein vol met de auto’s 
van de mensen die hierheen komen. Dat zou 
wrijving gegeven hebben als er dan ook nog 
campers gestaan hadden. De haven blijft 
echter wel bestaan.

Wat wordt nieuw?
We hebben hier naast het cafégedeelte drie 
grote ruimtes: de serrezaal, de zaal bij de 
bowlingbanen en de grote trouwzaal. Die 
laatste hebben we helemaal opgeknapt, in 
nieuwe kleuren geverfd en met duurzame 
ledverlichting.  We willen de grote zalen die 
hier zijn, beter benutten. We denken dan aan 
bedrijfs-uitjes, lezingen en evenementen. We 
kunnen hier heel goed arrangementen aan-
bieden voor verjaardagen en huwelijksavon-
den. Ook voor 30-, 40-, of 50-jarige huwe-
lijksfeesten is het hier, mooi gelegen aan het 
Twente-kanaal, een prachtige locatie. 
Ook zijn we in gesprek met artiesten uit deze 
regio om te kijken of we de concerten weer in 
het programma op kunnen nemen. 

Güngör: “We hebben contact met het evene-
mentenbureau ‘Uniekeuitjes.nl’ in Laren. Als 
zij voor de groepen die bij hen een solex of 
elektrische scooter huren een leuke tussen-
stop zoeken bij hun route, dan kunnen we dat 
organiseren. Zo kijken we of we ons aanbod 
kunnen aanpassen aan wat hier in de omge-
ving gevraagd wordt. Misschien horen activi- 

Nieuwe elan in de Nieuwe Aanleg
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

Op een zonnige herfstmiddag stap ik De Nieuwe Aanleg binnen om kennis te maken met 
de drie nieuwe eigenaren: Ismail Kaya, Güngör Arslan en Abdullah Sahin. Omdat ik zelf 
een achternaam heb die altijd toelichting uitlokt - “Waar kom jij van weg?”- heb ik mijn 
openingsvraag al klaarliggen...
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teiten voor jongere doelgroepen daar ook bij. 
We staan open voor Almen en andere ideeën 
uit de regio.”

Abdullah: “Wat ook wel nieuw wordt is dat 
we de menukaart straks uit gaan breiden. 
We willen het aanbod verrijken met nieuwe 
gerechten. Maar dat is iets voor de langere 
termijn. We willen eerst ons thuis gaan voe-
len in Almen. De Oranjevereniging is hier al 
geweest en het ondernemerscafé van de Al-
mense Ondernemers Vereniging is hier over 
een poosje. De kennismaking met de onder-
nemers was heel plezierig en we hopen dat 
er zo in deze mooie zaak nieuw leven komt.

Foto: Abdullah, Ismail en Güngör bij de inschrijving 
van hun nieuwe onderneming

Na 64 jaar komt er per 1 januari 2022 een 
einde aan de afdeling Almen van ‘de Vrou-
wen van Nu’ en dat gaat veel vrouwen aan 
het hart. Velen hebben in het plaatselijk be-
stuur gezeten, een enkele in het Provinciaal 
bestuur van de vereniging. Daar hebben ze 
veel andere vrouwen leren kennen, wat ze 
tegenwoordig Netwerken noemen. 

Maar niemand wil nu nog in het bestuur, dus 
houdt het op. Maar als je lid van de Vrouwen 
van Nu wilt blijven kun je landelijk lid worden 
of je aansluiten bij een buurvereniging zoals 
Warnsveld, Eefde, Harfsen of Laren.

Onze plaatselijke vereniging is op 8 februari 
1957 opgericht en de eerste leden waren: 

G. Goldstein, J. Pasman, C. Stomphorst, G. 
Harmsen, R. van Kapelle en A. Aalderink. 
Aaltje is als enige nog lid.

Vele avonden zijn er georganiseerd, som-
mige leerzaam, andere vermakelijk, maar 
altijd gezellig! En nu houden we op 15 de-
cember 2021 de laatste Afdelingsavond, de 
kerstviering. De avond wordt verzorgd door 
eigen leden en de Binnenweggers zorgen 
voor de muzikale omlijsting. Ondanks al-
les hopen we er een gezellige avond van te 
maken en hopen we dat de vriendschappen 
zullen blijven.

Met vriendelijke groet, Wijnie Hoftijzer

Vrouwen van Nu
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Op “de echte” jubileum datum (1 maart) kon 
het helaas nog niet. De situatie was toen 
nog te onzeker. Het bestuur heeft toen be-
sloten om de jubileum dag op 4 september 
2021 te houden. De lustrumcommissie (be-
staande uit: Lodewijk van Zonneveld, Si-
mone Israël, Emiel Wegelin en Wim Peters) 
had voor de middag een leuk programma 
samengesteld met een senioren/veteranen 
toernooi. De wethouder Sport van de ge-
meente Lochem, Robert Bosch, die tijdens 
de borrel de prijsuitreiking zou doen, deed 
spontaan mee in één van de dubbels en liet 
zich daarmee ook van zijn sportieve kant 
zien (met wel wat spierpijn een paar dagen 
later!). Het was ideaal tennis weer: het zon-
netje scheen volop en het was bijna windstil.
Na vijf uur was het tijd voor de borrel en 
de prijsuitreiking door de wethouder. Bij de 
senioren waren de winnaars Pieter Hoogs-
traten en Anton Vlaanderen, en bij de vete-
ranen ging de prijs naar Jopie Coffeng en 
Emiel Wegelin. 
De feestelijkheden werden afgesloten met 
een lekker BBQ buffet waar Wim Peters zijn 
best op had gedaan. De Lustrumcommissie 
kijkt terug op een memorabele en goed ver-
zorgde dag! 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is 
er een jubileum boekje samengesteld met 
onder andere een fotoverslag van het lus-
trumfeest van 4 september, verhalen van 
leden en foto’s toen en nu. Dat is inmid-
dels digitaal gratis beschikbaar op: https://
almense-tennis-club.email-provider.nl/link/
ck_biy0pzl/oy3j5jxycm/uvd47xrgow/zup-
zx6h7sr/gy7x56nizv . 
Een harde kopie kost €14,25 per stuk (voor 

ATC leden als er minimaal 10 leden zijn die 
een exemplaar bestellen). Bestellen kan via 
info@atc-almen.nl

ATC’ers van het eerste uur 
In de vorige Almenak stonden al interviews 
met Joost Dijksman en Joke Bosschloo. 
Deze reeks wordt hieronder afgesloten met 
een interview met Anton Heijink door Piet 
van Woerden. 
In gesprek met Anton Heijink:
“Ik was 38 en ben een keer gaan kijken bij de 
tennisbanen, ze waren toen met z’n drieën 
en zeiden: Kom d’r toch bie! Dat heb ik toen 
gedaan, het ging eigenlijk meteen goed. Ik 
had tot dan toe nog nooit een racket in mijn 
handen gehad, wel getafeltennist. Omdat 
mijn bedrijf goed liep (Anton en Hermien 
hadden een bakkerij op de plek waar nu mu-
seum Staal is) kon ik in mijn vrije tijd wel een 
balletje slaan. Met tennis heb je maar twee 
personen nodig om te kunnen spelen en je 
bent altijd lekker buiten. Ik heb toen tegelijk 
met Freddie van de Straat tennisles gekre-
gen. We hebben promotie gespeeld voor de 
derde klasse, dat was het hoogste niveau 
dat we hebben gehaald. Het was maar goed 
dat we niet nog verder zijn gekomen, want 
dan hadden we waarschijnlijk alle partijen 
verloren die we hadden moeten spelen. 
Ik heb altijd op de banen in Almen gespeeld, 
dat waren toen gravelbanen. In de periode 
dat ik voorzitter was, rond 1985, kregen we 
kunstgrasbanen, die langer meegingen dan 
de afschrijvingstermijn. Een mooie finan- 
ciële meevaller. De gemeente Lochem heeft 
ons de banen later voor één gulden(!). aan-
geboden. Theo Hermsen die toen lid was 
van ons bestuur werkte bij de gemeente, 

De jubileum viering op 4 september 2020: 
ATC 50 jaar Jong!

Het was nog wel een gepuzzel of het 50-jarig jubileum wel doorgang zou kunnen 
vinden. De coronamaatregelen waren van kracht, maar die gooiden gelukkig geen 
roet in het eten.
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Kees Vis (ook werkzaam bij de gemeente) 
heeft gezorgd voor mooi zand met drainage 
als optimale ondergrond voor het kunstgras. 
Daar hebben we nog steeds plezier van. In 
het begin heeft mijn bedrijf ook de frisdrank 
voor de club geleverd, dat is later overge-
nomen door een handelaar in Lochem. Ik 
ben vijf jaar voorzitter geweest. Ik dacht: als 
je een bedrijf kan runnen dan lukt dit ook 
wel. In een bedrijf stel je je geld en je tijd be-
schikbaar en wat er moet worden uitgevoerd 
dat gebeurt dan. Bij de tennisclub werden 
in de vergadering afspraken gemaakt, maar 
die werden niet altijd nagekomen. Dat is me 
wel eens tegengevallen. Het blijft natuurlijk 
vrijwilligerswerk. 
Het gemoedelijke van Almen kent niet ieder-
een. Mijn vraag is dan aan de ‘nieuwkomers’ 
of jullie dat gemoedelijke ook graag willen 
meemaken, of dat jullie zeggen ‘Nou, voor 
mien hoeft dat niet zo’. Daar komt nog iets 
bij. Toen ATC werd opgericht, vonden veel 
dorpsgenoten dat dat iets was voor de elite. 
Zij tennisten minder dan degenen die van 
buiten hiernaartoe kwamen.
Ik heb overigens gehoord dat het ledental 
van ATC het afgelopen jaar is gestegen. In 
de jaren ‘80 en ‘90 had ATC zoveel leden  
dat we vaak moesten wachten tot er een 
baan vrijkwam. Dan gingen we in de tussen-
tijd in het clubhuis wat drinken en dat deden 
we na afloop ook. Ook in de periode dat we 
competitiewedstrijden speelden, bleven we 
na afloop nog drie kwartier zitten met een 
glas. Dat is met die Corona opeens anders 
geworden. Ook bij Ons Huis hebben we 
hiermee te maken. Als er controle komt en 
gasten kunnen geen vaccinatiebewijs laten 
zien dan wordt de hele tent gesloten.
Voor mijzelf heeft het tennissen nog iets bij-
zonders opgeleverd. Ik durf te stellen dat ten-
nis mij na het ongeluk van Hermien erdoor 
heeft gesleept. Hermien heeft zelf ook goed 
kunnen tennissen en zij geniet nu nog van 
de herinneringen die zij aan die tijd heeft.”

De Wintermix
Vanaf 7 oktober is de Wintermix competitie 
weer aan de gang, gecoördineerd door An-
ton Vlaanderen. Dit jaar met maar liefst 14 
teams. Weinig afzeggingen tot nu toe, dus 
er wordt volop gespeeld! Het weer is tot nu 
toe goed (soms wat mistig), dus het publiek 
staat te dringen langs het hek. Zoals de tra-
ditie wil gaat het vooral om de sportieve ge-
zelligheid en het nakletsen in de kantine met 
allerlei lekkers. Maar dit jaar zien we sterke 
teams, die vaak goed aan elkaar gewaagd 
zijn, dus er wordt vaak ook zware strijd gele-
verd! Dat neemt niet weg, dat de sfeer in de 
kantine daarna elke keer opperbest is: ATC 
eigen! Wie wil komen kijken: op donderdag 
2 dec en 16 dec ben je van harte welkom, 
tussen 19.30 en 21.30 uur.

Schoolkindertennis
De schoolkindertennis lessen o.l.v. trainer 
Frank Janssen zijn na de zomervakantie 
weer van start gegaan voor de 7e en 8e 
groepers van de Julianaschool als onder-
deel van de gymnastiek lessen, tot eind 
2021 met een zeer welkome subsidie van de 
gemeente Lochem. In het nieuwe schooljaar 
2021/2022 doen 13 kinderen mee in een 
zeer enthousiaste groep. De lessen zullen 
dit kalenderjaar afgesloten worden met een 
door Frank georganiseerd kindertoernooitje, 
gepland in de les op vrijdagochtend 26 no-
vember 10.30 uur.

Emiel Wegelin, ATC Lustrum Commissie
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Zoals elk oud kasteel heeft ook de Ehze een 
spook. Volgens sommige mensen is er zelfs 
een bepaalde spookkamer. De mensen in 
Almen zijn niet bijgelovig, maar dat het op 
de Ehze soms niet pluis is, weet iedereen. ‘s 
Nachts gebeuren er rare dingen. Men hoor-
de kraken en zuchten en ‘s morgens vroeg 
bij het ontwaken bleken dan alle deuren 
open te staan. Geheimzinnige gedaanten 
in nevelige gewaden gehuld, hielden een 
soort heksensabbat op de zolder. Soms laat 
het spook wel iets van zich merken. 

Het was op een sombere avond. De wind 
huilde door de bomen en deed de takken te-
gen het huis slaan. De regen viel in stromen 
neer. Op een van de kamers boven werd de 
vloer gewreven. Degene, die dat deed, was 
zo in haar werk verdiept, dat ze verder geen 
aandacht schonk aan haar omgeving. Op 
haar knieën lag ze onder het bed te boenen. 
Plotseling schrok ze op. Hoorde ze daar iets 
vreemds? Geritsel? Gepiep? Opeens zag 
ze het spook. Langzaam zweefde het door 
de kamer, een lange sleep golfde er ach-
ter aan. Voordat het meisje van haar schrik 
bekomen was, was het spook weer verdwe-
nen, dwars door de gesloten deur heen.

Ook anderen hebben iets van het spook 
vernomen. Bij de trap in de grote zaal wor-
den soms vreemde geluiden vernomen. 
Men hoort dan gekreun en gesteun en dik-
wijls ook gerammel van ketens. Wat hiervan 
de oorzaak is? Welnu.... “Lang, heel lang 

geleden, woonde er op de Ehze een ruw 
en hardvochtig man. Voor niemand had hij 
een goed woord over, voor zijn onderge-
schikten was hij een tiran. Ook zijn vrouw, 
die hij alleen maar om haar geld getrouwd 
had, ontkwam niet aan zijn dwingelandij. 
Wanneer hij weer te veel gedronken had, 
en zij hem tot matiging wilde manen, viel hij 
woest uit en ranselde haar af, zodat zij het 
uit schreeuwde, nee uit kreunde van de pijn. 
Later sloot hij haar op in één van de kerkers 
onder het kasteel en liet haar daar pijnigen. 
Terwijl zich dat alles in de kelder afspeelde 
hield hij zich dan onledig met het houden 
van wilde drinkgelagen in gezelschap van 
slechte, verdorven vrouwen. Lang heeft zijn 
vrouw dit leven niet volgehouden; zij stierf 
reeds een half jaar na haar huwelijk. Maar 
nog altijd kan men bij de trap het kreunen 
horen. 

Latere bewoners hebben van alles gepro-
beerd om het geluid weg te krijgen. Voor 
duizenden is aan het huis verbouwd, en 
toen dat niet hielp is ten slotte het hele huis 
tegen de grond gegaan en de nieuwe Ehze 
gebouwd. Maar dacht u nu, dat daarna het 
geluid weg was? Zoals u hierboven gele-
zen hebt, waart nog immer de geest van de 
arme vrouw rond en ook het kreun geble-
ven. Wat er met de wrede man gebeurd is? 
Ook hij ontging zijn straf niet. Hij is gedoemd 
om tot in lengte van dagen op de plaats te 
blijven, waar hij zijn misdrijven pleegde. 
Soms probeert zijn geest om op het dak te 

Het spook van de Ehze
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Beste Almenaren, 
mijn naam is Hein Heerze. Sinds juni 2020 
woon ik samen met mijn vrouw Fleur in Al-
men aan de Ehzerallee 1. Dat bevalt ons 
heel goed! Ik heb een bedrijf dat is gespeci-
aliseerd in Boomverzorging.

Wij inspecteren, onderhouden en verwij-
deren alle soorten en maten bomen op uit-
eenlopende plekken. Dat doen we vanaf de 
grond, met hoogwerkers en bovenal klim-
mend. De verzorging van bomen houdt ook 
in dat wij bijvoorbeeld tak- of stamveran-
keringen plaatsen voor het behoud van de 
boom. Het is bij ons mogelijk om uw boom-
stam te laten verzagen tot planken of bal-
ken in onze zagerij in Almen. Heeft u vragen 
over uw bomen? Aan Almenaren geef ik 

vrijblijvend advies.
U kunt ook altijd even bellen of een e-mail 
sturen.

Hartelijke groet, Hein 
Tel. 06-22807253   www.kroonmeesters.com

Kroonmeesters

klimmen en zich door de wind mee te la-
ten voeren om zodoende vrij van de Ehze 
te geraken. Een enkele maal heeft iemand 
gestommel op het dak gehoord, maar toen 
men ging kijken was er niemand te zien. Het 
was de geest geweest, die een vergeefse 
poging had gedaan om zich te bevrijden. 
Eenmaal is ook hij gezien. Er werd toen 
feest gevierd op het kasteel en omdat er 
toen te weinig personeel was, had een ken-
nis van de kasteelbewoners haar kamenier 
uitgeleend, om op het kasteel een handje te 
helpen. ‘s Avonds laat wilde zij in het donker 
naar haar kamer gaan en zij was reeds op 
de trap, toen plotseling een geest voor haar 
uit de grond oprees. Het was een oud heer-
tje met een wit baardje. Even keek hij haar 
doordringend aan om daarna weer op de-
zelfde, mysterieuze wijze als hij verschenen 
was, te verdwijnen. Het meisje stond stok-
stijf van ontzetting. Later moest zij eens voor 
haar meesteresse een boodschap doen op 
het huis Hoogenkamp. Daar herkende zij in 

één der portretten de oude heer die haar 
als geest verschenen was. Het was de man, 
waarvan bekend was dat hij zeer slecht voor 
zijn vrouw geweest was! Wat van dit alles 
waar is? Gelooft u er maar van wat u gelo-
ven wilt. Zoals alle spookverhalen, zal ook 
dit wel een historische achtergrond hebben. 

Het bovenstaande verhaal zou b.v. heel 
goed kunnen slaan op de baron ten Behm 
von Knuth, die in 1782 met de weduwe van 
Oyen trouwde. Van deze ten Behm wordt 
tenminste verteld, dat hij alleen maar op 
het vermogen van zijn vrouw uit was en dit 
er dan ook doorgedraaid heeft. Zijn tweede 
vrouw, Gerritje Wonnink, moet volgens de-
zelfde overlevering, zijn dienstbode geweest 
zijn, bij wie hij enige kinderen had.

Bernard Ruijgrok
Bronvermelding: Het verhaal komt van 

A.A.Vorsterman van Oyen uit een boekje
van J.Harenberg Jr.
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Algemene Ledenvergadering 2021
Op 28 oktober j.l. heeft Omnivereniging 
OVÉRA haar jaarlijkse Algemene Ledenver-
gadering gehouden. Dit keer op een ander 
tijdstip dan voorheen. Vanwege de corona-
maatregelen was het in 2020 helemaal niet 
mogelijk en in april 2021 waren de maatre-
gelen nog zo, dat de vergadering ook geen 
doorgang kon vinden. Na de zomer zijn de 
regels verruimd, zodat we in oktober de ver-
gadering wel konden plannen.
Bij de opening verwees de voorzitter naar 
de bijzondere jaren 2020 en 2021. Vanwege 
de coronamaatregelen, moesten veel sport-
lessen, maandenlang, afgelast worden. Hij 
bedankte de leden dat, ondanks het niet 
kunnen sporten, niemand zich heeft afge-
meld en dat iedereen de contributie is blij-
ven betalen.
Op de agenda stonden de bekende pun-
ten als de jaarverslagen van het bestuur 
en de afdelingen. Bij het agendapunt finan-
ciën werden de jaarrekeningen van 2019 
en 2020 goedgekeurd. De kascommissie 
bracht verslag uit en stelde voor om het 
bestuur decharge te verlenen voor het ge-
voerde financiële beleid. De leden gingen 
unaniem akkoord.

Bestuursverkiezing
Gerrit Nijkamp was aftredend en herkies-
baar; hij werd door de leden herbenoemd.
Aftredend voorzitter was Jop van der Wee. 
In zijn plaats werd Else Ludden, met alge-
mene stemmen, benoemd tot voorzitter.
Op deze ALV hadden we maar liefst 7 jubi-
larissen!

Sponsor acties
In de maanden oktober en november heeft 
de vereniging geprofiteerd van twee spon-
soracties. De Rabobank Noord en Oost 

Achterhoek had de actie RABO Clubsup-
port 2021. Leden van de Rabo bank konden, 
door een stem uit te brengen op OVÉRA, 
sponsorgeld inzamelen voor de vereniging.
Al deze stemmen hebben ons een bedrag 
opgeleverd van € 285.
De Plus Supermarkt in Laren gaf elke klant, 
voor elke € 10,= aan boodschappen, een 
sponsorkaart. Door deze te verzilveren voor 
de favoriete vereniging, geeft de Plus een 
geldbedrag aan de verenigingen. Op dit mo-
ment is de uitslag nog niet bekend.
We danken alle leden die hebben meege-
holpen, om deze resultaten te bereiken. Ook 
dank aan de Centerrr supermarkt in Almen; 
zij hebben misschien wat omzet gemist in 
de afgelopen weken.

Gerrit Nijkamp,
Secretaris.

Ovéra (afd. hoofdbestuur)
afdeling hoofdbestuur

Op de foto staan van links naar rechts: Tiny Koetsier 
(50 jaar lid), Nienke Klooster (40 jaar lid), Harry Trag-
ter (25 jaar lid), Bert Heijink  (40 jaar lid) en Dries 
Rothman (65 jaar lid); Jan Willem Aalderink (40 jaar 
lid) en Dick Loman (25 jaar lid) staan niet op de foto; 
zij waren afwezig.
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Trainers perikelen
Onze Zumba trainer is gestopt, vanwege ziek-
te. De zoektocht naar vervanging heeft tot nu 
toe nog geen resultaat gehad. We kunnen de 
open plek deels opvangen, omdat Teun Bos-
chloo een aantal maandagen komt en Sandra 
Grootenhuijs ook een aantal lessen wil geven. 
De trainer van de groep Dance-Mix geeft om 
privé redenen, tijdelijk geen les. Ook hiervoor 
zoeken we vervanging.
Een vraag: kunnen jullie ons helpen? Kun 
je zelf wat doen of ken je iemand, die graag 
sportlessen geeft?
Tip: vraag je je wel eens af, of jij ook trainer 
wilt worden? Wij willen je graag helpen om 
een juiste opleiding te zoeken. We kunnen fi-
nancieel bijdragen in de kosten. 

Wat kunnen wij allemaal in de zaal?
Op de laatst gehouden persconferentie van 
het demissionaire kabinet zijn er geen nieuwe 
maatregelen gekomen voor de binnensport. 
Bij binnenkomst een check van de QR-code 
en de algemene maatregelen (handen was-
sen, wat afstand houden, ventilatie, geen han-

den schudden en thuis blijven bij klachten) zijn 
voldoende. Het bestuur is heel erg blij dat jul-
lie meeleven met de vereniging. In de periode 
dat de sportlessen bijna onmogelijk waren, 
was er niemand die het lidmaatschap wilde 
beëindigen. Hulde daarvoor.

Lesrooster 2021-2022
Op onze website  vinden jullie de tijden en 
dagen dat er gesport kan worden. Hieronder 
staan al die sporten nog eens weergegeven.
Het is bij enkele sporten zelfs mogelijk om, op 
twee tijdstippen in de week, die sport uit te oe-
fenen. Dit geld voor badminton, yoga en spin-
ning. Indien er behoefte is om, buiten het gro-
te aanbod, andere sporten te kunnen doen, 
horen we dat graag. We zullen, bij voldoende 
animo, dat zeker proberen.

Niet vergeten!!
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badmin-
ton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn
GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GE-
WELDIG!

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek

Meedenkers gezocht!
Beste dorpsgenoten,

Al jaren ben ik een vaste bezoeker van de begraafplaats in Almen. En al enige tijd zie ik 

daar een verandering plaatsvinden. Het wordt er steeds kaler en minder sfeervol. Sinds 

ik niet meer werk, heb ik meer tijd me om dergelijke zaken druk te maken en heb daarom 

contact gezocht met de Vab om wat met mijn zorgen te gaan doen. En daar heb ik ge-

hoor gevonden. Ik heb wel begrepen dat dit onderwerp vaker op de agenda heeft ge-

staan, maar er is misschien nu weer een goed moment om er mee aan de gang te gaan. 

Daarom mijn vraag aan u: Wie wil er met mij meedenken over de plek van de be-

graafplaats in de huidige tijd en de toekomst en welke praktische invulling hoort 

daarbij?

U kunt uw reacties richten aan ondergetekende per post, via mail of telefoon.

Vriendelijke groet, Gerrie Brinkman, Scheggertdijk 5, 7218 MS Almen
Tel. (0575 ) 43 18 45 / 06 - 17 21 27 99, flipgerrie@hotmail.com
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Zorg & Welzijn Almen

Eindelijk hebben we als vereniging in ok-
tober weer een jaarvergadering kunnen 
houden en daar waren we erg blij mee. In 
de standaardonderwerpen van de jaarver-
gadering hebben we ook een bestuursver-
andering ondergaan.

We hebben afscheid genomen van Jan 
Truin als penningmeester en Anja Harkink 
als verbindend bestuurlid tussen VAB en 
VZWA. En we prijzen ons zeer gelukkig om 
Gerrit Groot Nuelend als penningmeester in 
ons bestuur te begroeten en Marcel Rosen-
berg als verbindend bestuurslid tussen VAB 
en VZWA. Beide heren wensen we veel ple-
zier in ons midden en in het bestuurswerk 
voor de vereniging.

Als bestuur hebben we de volgende stap uit 
ons beleidsplan als speerpunt opgepakt en 
dat betekend dat we ons bezig gaan houden 
met het opzetten van zinvolle daginvulling 
voor Almenaren die de grip op hun leven 
een beetje kwijt dreigen te raken. Veelal is 
dit door dementie, maar het kan ook een 
andere oorzaak hebben. In het tweede deel 
van de vergadering hebben bij dit onder-
werp stil gestaan.

We kregen een zeer enthousiastmerend 
verhaal van Ruud Drikse te horen. Demen-
Talent is de naamstelling van de visie die 
gehanteerd wordt. We hebben als mensen 

nl. veel talenten die we in kunnen zetten in 
ons leven en het leven met de ander. Ook 
als we de regie over ons leven wat kwijt drei-
gen te raken hebben we die talenten nog 
steeds en kunnen we die inzetten. Met meer 
of minder ondersteuning. Deze visie sprak 
de aanwezigen erg aan. 

Ook gaan we ons nog verder verdiepen in 
deze materie en we zijn gestart met de eer-
ste  kleine stapjes op dit pad. We hopen dan 
ook volgend jaar concreet te kunnen starten 
met zinvolle daginvulling. Gelukkig is de ge-
meente ook zeer positief over ons plan en 
we hopen beiden dat de financiering daar-
van rond komt.

De volgende activiteit staat gepland. Wat 
betreft de geldende coronaregels geldt het 
volgende in het Dorpshuis: Een ieder zon-
der klachten is van harte welkom in het 
Dorpshuis, mits gevaccineerd of in het bezit 
van een negatieve corona-test van maxi-
maal 24 uur oud. Bij de ingang zal de QR 
code gecheckt worden. In de zaal geldt de 
1,5 meter.
• Donderdagmiddag 9 december bloem- 
 schikken in Dorpshuis o.l.v. Irene Kappert  
 van Centerrr bloem en plant.We beginnen  
 om 14.00 uur. Kosten €20,= p.p. Opgave  
 bij voorkeur via de mail bij zorgenwelzijn- 
 almen@gmail.com

Foto’s van inloopochtend in oktober. Accordeonmuziek en zang. 



 Almenak 4-2021 | 23

En de vaste activiteiten die de vereni-
ging organiseert zijn;
• Elke woensdagochtend inloop in 
 Dorpshuis vanaf 10.00 uur.
• Elke tweede woensdagochtend van de  
 maand repaircafé in Dorpshuis.
• Elke laatste woensdag van de maand  
 gezamelijke warme maaltijd in Dorps- 
 huis.

Op dit moment hebben we de beslis-
sing genomen om de komende weken 
de inloopochtend niet door te laten 
gaan.

Wat de kerstviering betreft zijn er plannen, 
maar het is nog onduidelijk wat we kunnen 
en mogen. We vragen u daarvoor de infor-
matie op de ADI te volgen.

Onze zorgcoördinator Anneke Maandag 
krijgt vragen over het inzetten van huis-
houdelijke hulp en van hulpmiddelen 
voor herstel en revalidatie thuis. Te den-
ken valt dan aan krukken, rollator, rolstoel, 
hometrainer etc. Deze zijn bij Medipoint te 
huur als je lid bent van kruiswerk. Maar we 
denken dat er ook diverse hulpmiddelen 
bij Almenaren staan die ze ooit hebben 
gekocht en niet meer gebruikt worden. 
Wat zou het mooi zijn als we deze uit kun-
nen lenen aan onze mede Almenaren die 
dat nodig hebben. Heeft u thuis iets staan 
en wilt u dit wel beschikbaar stellen dan 
kunt u dit bij voorkeur via de mail aange-
ven bij onze zorgcoördinator; zorgcoördi-
natoralmen@gmail.com  Zij zal diegene 
die het nodig heeft dan met u in contact 
brengen.

De Vereniging Zorg en Welzijn Almen 
helpt mensen die een huishoudelijke hulp 
nodig hebben met het zoeken daarnaar. 
In de afgelopen jaren hebben we al vele 
mensen hiermee van dienst kunnen zijn. 
De dames die hiervoor op dit moment 
beschikbaar zijn, hebben nu echter geen 
ruimte meer voor nieuwe aanvragen.

Daarom vragen wij mensen die plezier be-
leven aan huishoudelijk werk en ook nog 
wat bij willen verdienen zich aan te mel-
den bij onze zorgcoördinator via zorgcoör-
dinatoralmen@gmail.com

Wij zien uw reacties graag tegemoet!
 
Hebt u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger of 
lid worden. Laat het ons weten.

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 

Ali Brinkman
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ik ging op pad naar Vorden 
om de nieuwe weg te zien
het kruispunt was verdwenen
de berm beplant met borden
waarschuwing links en rechts 
wel een stuk of tien
let op! de haakse oversteek 
is helemaal rond geworden

ik stak over en draaide 
een mooie strakke bocht
over afslag Zutphen, 
langs de zijtak Vorden
de weg naar Lochem weer voorbij
breed uitgespreid lagen de armen 
van de weg die ik had gezocht
nergens hoefde ik meer heen, 
van deze cirkel werd ik blij

ronde na ronde draaide ik 
over de nieuwe rotonde
schemer kwam en overal 
sprongen kleine lichtjes aan
en onder de hoge lampen 
had ik mijn geluk gevonden
ik dacht niet meer 
aan naar huis te gaan

’t was midden in de nacht,
driehonderd rondjes later
en weet je wat ik dacht?
’t is lang niet slecht geworden!
ik nam de afslag terug naar Almen 
en ik sliep daarna heel zacht
droomde toen heel kalm en
wiegde heen-en-weer naar Vorden

Gerard, Dorpsdichter van Almen

Draaipunt
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In deze onzekere tijd proberen we als ver-
eniging de moed er in te houden. We repe-
teren er iedere donderdagavond vrolijk op 
los in de benedenzaal van Ons Huis. Deze 
zaal is veel ruimer dan de bovenzaal en zo 
doen we ons best om toch vooral niet al te 
dicht op elkaar te zitten. Bij binnenkomst 
wordt de QR code gescand. Helaas gaat co-
rona als de vliegende tering rond en heeft 
het bestuur het wijs geacht om de repetities 
voorlopig even te stoppen. Het ‘Verrassings-
concert’ dat gepland stond voor 28 novem-
ber doet zijn naam alle eer aan want de ver-
rassing is nu dat het niet doorgaat. U mist 
nu het jeugdorkest dat onder leiding van 
Henk Vruggink zou optreden.

We zouden samen enkele muziekstukken 
spelen, maar ook ieder apart. De jeugd vindt 
het samen optreden bijzonder maar omge-
keerd is het voor de leden van het ‘grote or-
kest’ genieten om met de jeugd in opleiding 
samen op te treden. Helaas, helaas is alle 
moeite min of meer weer voor niks geweest. 
Maar wat wel leuk blijft, ondanks deze te-
genslagen, is het samen musiceren op de 
donderdagavond. (red.)

Op zaterdag 11 september hebben en we 
een onderhouds- en ontmoetingsdag van 
alle leden gehad. We hebben in ensembles 
gerepeteerd, heel gezellig samen geluncht 
en ook nog kleine optredens per sectie 
verzorgd in de Protestantse Kerk vanwege 
Open Monumentendag. Tevens zijn de in-
strumenten nagekeken en schoon gemaakt. 
Het onderhoud van de instrumenten is van 
groot belang om goed muziek te kunnen 

maken. We zijn dan ook altijd heel blij met 
de Commissie Instrumentenfonds (IF) die 
de reparatiekosten op zich neemt. Het geld 
wat hier voor nodig is halen zij onder andere 
bij elkaar met de jaarlijkse snuffelmarkt in 
september. Zoals u allen nog wel weet kon 
die vorig jaar niet doorgaan en ook dit jaar 
heeft het IF helaas moeten besluiten om 
de snuffelmarkt af te blazen. Het is jammer 
maar het is niet anders.

Wat niet afgelast werd was de intocht van 
Sinterklaas. Hij is met de Berkelzomp uit 
Spanje komen varen en begeleid door zijn 
Pieten afgemeerd bij het zwembad. Hier 
stond een delegatie van Juliana het gezel-
schap muzikaal op te wachten. En ook was 
er een taak voor het Jeugdorkest: zij zorg-
den voor een gezellige noot op het school-
plein.

Het jeugdorkest zal op dinsdag 14 decem-
ber in Ons Huis een optreden verzorgen 
voor de bewoners van De Linde – als dit 
door kan gaan.

Vanaf maandag 22 november krijgen 20 kin-
deren van de Julianaschool (groep 5/6) in 
drie verschillende groepen muziekles in Ons 
Huis in het kader van het project Klassenor-
kest. De lessen worden verzorgd door men-
sen van de muziekopleiding TacT Muziek. 
Dit project duurt  meerdere weken en vindt 
afwisselend plaats bij diverse scholen in de 
gemeente Lochem die aangesloten zijn bij 
de Poolsterren. De GoLF (een samenwer-
king van muziekverenigingen binnen de ge-
meente Lochem) stelt de muziekinstrumen-

Muziekvereniging Juliana

Tja daar zit ik dan achter de PC om een stukje voor de Almenak in elkaar te zetten. Dat is 
echter nog niet zo gemakkelijk in deze, wederom, onzekere tijd. Corona heeft ons lange 
tijd in een ijzeren greep gehouden en het lijkt erop dat dit weer gaat gebeuren. Vrijdag 
12 november, de 2e persconferentie in korte tijd. Wat mag er door gaan en hoe dan?
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ten ter beschikking. Als muziekvereniging 
zijn wij heel blij met alle initiatieven waarbij 
kinderen in aanraking komen met muziek 
en wij ondersteunen dit project dan ook van 
harte. 

Enige tijd geleden heeft onze Oud Papier 
coördinator een oproep gedaan via de ADI 
voor nieuwe vrijwilligers. Vier Almenaren 
hebben hier positief op gereageerd en zij 
hebben inmiddels ook de noodzakelijke cur-

sus doorlopen. Binnenkort kunt u hen spot-
ten achter op de ophaalwagen van Circulus 
Berkel. Vele handen maken licht werk en 
onze dank is dan ook groot.

Tot zover en tot ziens bij een van onze acti-
viteiten.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

Kinderopvang Eigen-Wijs is al 8 jaar een 
kleinschalige kinderopvang in Lochem, ge-
rund door Froukje Muileman-Pluim en Ilse 
Brinkerink. Zij werken met een vast team 
pedagogisch medewerkers. Samen dragen 
zij zorg voor een warme en sfeervolle om-
geving met oprechte aandacht en interesse 
voor de kinderen. Een huiselijke omgeving 
waarin een kind goed gedijt. 
Blije kinderen = blije ouders.

Het kinderdagverblijf en de Buitenschoolse 
opvang, zoals deze op dit moment in Almen 
aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze 
voortgezet. Dit betekent dat de pedagogisch 
medewerkers die in Almen werkzaam zijn, 
in dienst komen bij Kinderopvang Eigen-
Wijs. Zij blijven dus het vaste gezicht voor 
de kinderen en hun ouders in Almen. 

Kinderopvang Eigen-Wijs kent de lokale 
markt en hoopt als kleine organisatie aan de 
vraag en behoefte vanuit Almen te kunnen 
voldoen. Zo zullen zij in samenwerking met 
het personeel en de Oudercommissie probe-
ren in te spelen op wat er lokaal nodig is.

Kinderopvang Eigen-Wijs zal geopend zijn 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 7:30 tot 18:00.
Wilt u meer informatie? U kunt alvast mai-
len op info@kdveigen-wijs.nl

Wij hopen samen een mooie toekomst tege-
moet te gaan. 

Froukje Muileman-Pluim

Kinderopvang Eigen-Wijs

Kinderopvang Smallsteps/Partou in Almen wordt op 1 januari 2022 onderdeel van 
Kinderopvang Eigen-Wijs uit Lochem. 
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Ik dacht dat we het zo langzamerhand wel gehad hadden met de coronaatjes maar 
dat was veel te optimistisch. In (demissionair) Nederland gebeurt alles altijd vijftig 
jaar later. 

Maar áls we de boosterprik (boost = zetje, 
booster = reclamemaker of dynamo) ) heb-
ben gehad is de stand tussen de SV-Vaccies 
en de SV-Wappies 3-0 en alleen kamerlid 
T.B zal dan nog betogen dat de Wappies 
dan toch mooi gewonnen hebben.
Voor je het weet zitten we weer in een lock-
down en hebben we weer alle tijd om de 
ontwikkelingen in het dorp gade te slaan.

Van de organisatie hoorde ik dat de Sint 
met nu alleen nog roetveegpieten wel naar 
Almen komt, geen ontvangst houdt in een 
zaal maar alleen buiten nog een anderhalve 
meter receptie houdt. Dit heeft dan weer 
niets te maken met het feit dat de Aanleg in 
Turkse handen is, van binnen geheel wit ge-
schilderd en gemeubileerd is en vooral voor 
bruiloften gebruikt zal worden. Zo’n oude 
bisschop in een bruidszaal ontvangen is na-
tuurlijk wel de kat op het spek binden. Bij 
aankomst zal de Sint wel om zijn QR-code 
geraagd worden. 

Deze notitie heb ik overigens neergeschre-
ven voor de persco van vrijdag 12 novem-
ber. Je weet maar nooit wat Mark nu weer 
uit de hoed tovert en of hij weer zal aanspo-
ren tot “action!!!” (action = aktie)

De snuffelmarkt is afgelast tot verdriet van 
moeder de Hen. Juist had zij enkele kasten 
ontdaan van onnodige spullen en klaar ge-
zet voor transport naar Ons Huis…

Ook naar de kerstmarkt kunnen we dit jaar 
fluiten. Over onze nieuwe rotonde heb ik het 
de vorige keer al gehad; ik heb er heel wat 

rondjes op gedraaid! Mijn guilty pleasure 
(misdadig/schuldig pleziertje)!

De SV-Almen is voorzien van prachtige 
nieuwe parkeerplaatsen aan de rechterkant 
en links zijn ze al druk bezig met de bouw 
van de nieuwe brandweergarage.

Het allereerste huisje voor de brandspuit 
stond langs de Berkelweg, zo ongeveer 
op de plek van de garage van de familie 
Loman. De nieuwe garage die daarna ge-
bouwd werd bevond zich vlak bij de school 
en daar is nu de apotheek in gevestigd. 
Van de VAB kregen we een enquêteformu-
lier met de vraag wat we moeten gaan doen 
met de vrijkomende garage. Ik heb het di-
rect ingevuld: een fraai kippenhok voor sier-
kippen (zonder hanen) met een ruime ren 
op de parkeerplaats. Heb ik mooi zicht op! 
De SV Almen zit intussen gebeiteld. Als zij 
ooit brand krijgen dan hoeft de brandweer 
niet eens uit te rukken.

Een eindje verder op de Binnenweg bij het 
Wesselsdiekske is een mysterieus bord ge-
plaatst met de tekst: 
ZANGFIETSPAD

Notities van de Torenhaan
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Hier mag je officieel (mee)zingen op de fiets!
Geen vreemde pauzes meer in je liedje 
omdat er iemand langs fietst!

Ik weet niet of u ook de indruk heeft dat de 
seizoenen elkaar nu extra snel opvolgen.
Nog maar een paar weken geleden was het 
elk weekend (weekend = weekeinde) raak 
in het dorp. We werden overspoeld door 
unieke uitjes. Regelmatig was de Hoofdige 
Boer omringd door blauwe dikbandige elek-
trische verhuurscooters. Elektrische Tuks 
zoefden voorbij gelardeerd door groepen 
solexrijders in leren jassen en elektrische 
steps. Ik vergeet dan bijna nog de 
vele ouderen die op e-bikes ( bikes 
= fietsen) met onverantwoorde 
snelheden voortjoegen, niet gehin-
derd door groepen motorrijders die 
er soms genoegen in schiepen met 
zoveel mogelijk lawaai het dorp in 
en weer uit te rijden.

Een heerlijk rustpunt waren de gezinnen met 
ezel. Vaak zag ik ze vredig zitten aan een 
van de picknickbanken op het dorpsplein met 
naast zich de ezel die een kwartiertje mocht 
bijkomen van de wandeling. 
Even werd het stil maar de bladeren – zij het 
laat dit jaar – begonnen te vallen…..
En dan laten de bladblazers hun luide klan-
ken horen. De bedieners zijn voorzien van 
oordoppen zodat alleen de niet-blazers hun 
herrie horen en als ze dan eindelijk al het 
blad van links naar rechts hebben verplaatst 
spoeden ze zich naar de fitnesstraining  (fit-
nesstraining = uithoudingsoefening) omdat 
bewegen gezond is.

Dan is  alleen het wachten nog op het sono-
re geluid van de midwinterhoorns vanaf de 
eerste adventszondag. De kerstdagen ko-
men er immers aan. De Berkelbode vertelt 
mij dat de kerstversiering in Lochem al hangt 
(begin november). Het zal niet lang duren of 
Nederland discussieert over de vraag of de 
kerstman nog als witte man maar wel voor-
zien van roetvegen, moet aantreden om de 
cadeaus rond te delen.

Sinterklaas heeft dan de zak  gekregen. (de 
zak krijgen = ontslagen worden).
Ik zet het er maar even achter want niet ie-

dereen kent de oude uitdrukkin-
gen nog! Die beginnen oudmo-
disch te worden. Om het op zijn 
hedendaags te zeggen: dat is ze-
ker niet gaaf of vet koel. Waanzin-
nig toch, absurd!!

P.S. Bovenstaande noteerde ik op 
11/11 en direct daarna ontving ik 

een ADI dat de verschijning van de Almenak 
wegens corona een week verschoven was. 
Daarna kwamen er nog mee ADI’s en be-
richten van Ovéra, van de inloopochtend, 
van Ons Genoegen en op 18/11 kopte de 
Stentor: “Toestroom coronazieken enorm. 
Opnamestop Gelre. Ic’s in Apeldoorn en 
Zutphen vol.

Gelukkig wist kamerlid T.B. mij nogmaals 
gerust te stellen met de mededeling dat het 
slechts om een griepje gaat. Voor de zeker-
heid toch maar even mijn snavelkapje voor-
gedaan!

Voor de zekerheid

toch maar 

een snavelkapje

voorgedaan



Bibliotheek:  bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr
 Digitaal spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur in  
 de foyer vanOns Huis. Op afspraak: via tel. (0575) 51 29 26 of per  
 mail info@graafschapbibliotheken.nl
Circulus Berkel: spreekuur op donderdag in de onweken van 09.30 - 10.30 uur  
 in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
Duo-fiets huren: ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
Handwerkcafé: 4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 21.30 uur in de foyer van Ons Huis
Inloop senioren Ons Huis: elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met warme maaltijd laatste   
 woensdag  v.d. maand
Kerk: ma. t/m za. van 14.30 tot 16.30 uur, zondag eredienst om 10.00 uur 
Markt: iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
Open tafel: maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
Oud papier: 2e zaterdag v.d. maand
Repaircafé: elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur in Ons Huis
Zin in Almen: 3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk
Schaken en dammen: elke maandagavond om 20.00 uur Dorpshuis
Kaarten: elke 4e vrijdagavond v.d. maand om 19.30 uur Dorpshuis
Vrijdagavondcafé: elke 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur, kaarten, biljarten,  
 drankje etc. in Ons Huis

Wetenswaardigheden

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

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022

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

AED’s

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

Belangrijke telefoonnummers



Activiteitenkalender

Januari 2021

02 om 10.00 uur in een aangepaste

 dienst met de opvoering van het  

 inmiddels bekende Driekoningenspel

30 Poëziefestival in Museum STAAL, 

 15.00 - 17.00 uur

Foto: Joost Wiltink

December 2021

01 Burgemeester Sebastiaan van ‘t  
 Erve geeft startsein nieuwbouw  
 brandweerkazerne

04 Pieten in de winkel bij Centerrr

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

14 optreden Jeugdorkest in 
 Ons Huis 

17 Vrijdagavondcafé, 20.00 -  
 24.00 uur Dorpshuis

19 Wandeltocht van de IJsbaan  
 i.v.m. 25-jarig bestaan start   
 vanaf 13.00  uur

24 Kerkdienst om 19.30 uur

27 t/m 9 jan Kerstvakantie
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