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Van de redactie
Corona, het woord zult u in deze bijzondere Almenak meer dan eens tegenkomen. Met de
ingestelde intelligente lockdown kwam aan vrijwel alle normale activiteiten een eind. Ook
aan ons verenigingsleven.
Het vieren van 75 jaar vrijheid kwam ineens in een ander daglicht te staan. Zingen in een
koor, zo hoorde ik gister op televisie, blijkt in coronatijden een gevaarlijke hobby te zijn.
Zangvereniging Vocaal moet dus noodgedwongen haar honderdjarig jubileum uitstellen.
Bij het voetballen gaat het niet meer om buitenspel maar om ‘de anderhalve meter regel’. En
dat we ooit op anderhalve meter afstand zouden zwemmen, had niemand kunnen dromen.
Toch viel het me bij het samenstellen van deze Almenak op dat de verenigingen zonder
uitzondering denken in mogelijkheden. Positief! Dat blijkt ook al uit de omvang van deze
Corona-Almenak.
Veel leesplezier!
Wilrike

Foto: Joost Wiltink
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VAB

Van de bestuurstafel

Vereniging Almens Belang

Jaarvergadering

Woonvisie

In verband met de coronamaatregelen is
onze jaarlijkse ledenvergadering in april
komen te vervallen. Als bestuur hebben
we nu besloten de jaarvergadering voor
dit jaar definitief niet door te laten gaan.

De gemeente Lochem heeft een ontwerpwoonvisie voor Almen ontwikkeld. Deze
vormt een uitwerking van de gemeente
brede woonvisie en gaat in op de woonbehoefte in Almen. De werkgroep wonen van
de VAB heeft de woonwensen onderzocht
en hiervoor een advies uitgebracht dat als
input is gebruikt. De ontwerp-woonvisie is
op 21 januari 2020 gepresenteerd aan de
Almense bevolking.

Op onze jaarvergadering zouden we afscheid nemen van onze vicevoorzitter Herman Minkjan. Herman heeft aangegeven
deze taak nog te willen blijven vervullen tot
het moment dat een nieuw bestuurslid is
aangesteld. Daarvoor zijn we nog op zoek
naar kandidaten. Mocht u belangstelling
hebben voor een bestuursfunctie binnen
de VAB, neem dan voor meer informatie of
uw aanmelding contact op met onze secretaris Anja Harkink via (0573) 78 56 32 of
vab@almen-info.nl.
Het jaarverslag en de jaarrekening van
de VAB over het jaar 2019 vindt u op de
website vab.almen-info.nl. De jaarrekening van 2019 is door onze kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Hintzen
en Sander Scheffer, gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan het bestuur wordt
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Peter Hintzen verlaat na
2 jaar de kascontrolecommissie. We zijn
dus ook hiervoor op zoek naar een nieuwe
kandidaat.
Heeft u financiële interesse en jaarlijks een
paar uurtjes beschikbaar? Dan zouden wij
het fijn vinden als we hiervoor een beroep
op u mogen doen. Uw reactie zien we graag
tegemoet via vab@almen-info.nl.
We hopen op uw begrip voor het bovenstaande en zien u graag weer volgend jaar
op onze jaarvergadering.
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De ontwerp-woonvisie Almen ligt tot en
met 24 juni ter inzage bij de publieksbalie aan de Hanzeweg 8 in Lochem en
de Hoofdstraat 45 in Gorssel. Ook op
www.lochem.nl kunt u de woonvisie
inzien. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of per e-mail reageren op de woonvisie. Deze reactie richt u aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 17,
7240 AA Lochem of info@lochem.nl, onder
vermelding van kenmerk: 2020-163911 –
Woonvisie Almen.

Doornberg
In de media heeft u al het nodige kunnen
lezen over de perikelen rondom Doornberg-Recycling. Volgens eerder gemaakte
afspraken moet Doornberg per 1 augustus aanstaande het terrein leeg opleveren.
Het vinden van een nieuwe locatie is echter mislukt, mede door de aangescherpte
stikstofmaatregelen. Op 1 mei jl. verliep de
speciale vergunning om vijf dagen in de
week te mogen shredderen om de grote
voorraad banden weg te werken. Een blik
op het terrein maakt duidelijk dat dat niet
is gelukt. We hebben onze zorgen hierover gedeeld met wethouder Bert Groot
Wesseldijk. Hij heeft aangegeven dat de
gemeente vasthoudt aan de gemaakte af-

spraken en gerechtelijke stappen zal nemen
indien Doornberg zich hier niet aan houdt.

Japanse Duizendknoop
Op meerdere plekken in Almen, zowel
particulier als openbaar, wordt overlast
ondervonden van de Japanse Duizendknoop. Om te inventariseren hoe groot het
probleem nu daadwerkelijk is, is begin mei
een ADI uitgegaan met de oproep dit te
melden bij de VAB. De uitkomst van deze
inventarisatie zal input zijn voor een brief
aan wethouder Bert Groot Wesseldijk
waarin we verzoeken om een gecoördineerde aanpak van de gemeente om dit
probleem aan te pakken.
Volg de VAB!
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/
hetdorpAlmen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
Momenteel vinden er nog geen fysieke
bestuursvergaderingen plaats, waardoor
er ook geen inloophalfuurtje is. Heeft u
een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons
mailadres vab@almen-info.nl of door één
van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker,
Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.
We houden u op de hoogte van onze vergaderdata via onze website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt tevens geplaatst
in De Gids.

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

Japanse Duizendknoop
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Oranjevereniging

75 + 1 jaar vrijheid
Het corona-virus gooide helaas roet in het eten waardoor het programma van vijf weken
van herdenken en vieren: 75 jaar vrijheid in Almen niet kon plaatsvinden als bedacht.
Van alle programmaonderdelen hebben er slechts een paar, in afgeslankte vorm en zonder publiek, doorgang kunnen vinden. Via foto’s en filmpjes op Facebook en de ADI hebben we geprobeerd u daar toch een beetje bij te laten zijn.
Uitstel betekent voor ons geen afstel en we
gaan zeker bekijken hoe we volgend jaar
wellicht ‘75 + 1 jaar Vrijheid’ kunnen vieren,
als de situatie het dan toelaat. De groep Canadese wandelaars, nazaten van soldaten
die in de Achterhoek hebben gevochten,
lijkt in ieder geval vastbesloten volgend jaar
alsnog Almen aan te doen en ook veel andere activiteiten kunnen we opnieuw ‘van de
plank trekken’. Wij houden u uiteraard op de
hoogte.
Mocht u tot die tijd meer willen weten over
Almen in de oorlog, neem dan eens een
kijkje op www.almen-info.nl/oorlogsjaren.
Met hulp van Jan de Groot hebben wij
hier de afgelopen tijd het nodige materiaal
samengebracht en het is de bedoeling dat
het een centraal verzamelpunt wordt van
informatie met betrekking tot Almen tijdens
de oorlogsjaren.
Ook op onze Facebook-pagina ‘75 jaar
Vrijheid Almen’ blijven we berichten delen.
Als u zelf over interessante informatie of
foto’s beschikt voor deze pagina of de website, horen wij dit graag. U kunt een berichtje
sturen naar de pagina-beheerder (Esther
Aiking, esther.martensen@kpnmail.nl) of
een van de andere leden van de werkgroep.
Verder willen wij iedereen bedanken die ons
de afgelopen maanden heeft geholpen bij
de voorbereidingen. In Almen voelt het bijna
als normaal, maar eigenlijk is het best bijzonder dat iedereen die we om hulp of advies vroegen daar enthousiast op inging en
met ons meedacht. We’ll meet again!
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Plechtigheid 4 mei
Op 4 mei werd in zeer kleine kring de oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaats in Almen, met een kleine afvaardiging van Oranjevereniging Ons Vorstenhuis,
de werkgroep ‘75 jaar Vrijheid’ en muziekvereniging Juliana. Vanwege de coronamaatregelen was het een sobere plechtigheid, maar misschien juist daarom ook extra
indrukwekkend. Omdat de herdenking niet
toegankelijk was voor het publiek, maakte
Adrie Stam met de camera een registratie, te bekijken via. https://youtu.be/5ai_
V2SAWmg
Gedicht 4 mei 2020 door Gerard Bonchke,
onze dorpsdichter.
Vrijheid is niet zomaar vanzelfsprekend
Zeker niet in dit heel bijzondere jaar
We zijn nu in gedachten bijeen, helaas niet bij
elkaar
Op een avond die zo veel voor ons betekent
Beperkingen zijn voelbaar voor iedereen
“Blijf thuis” voelt als een té streng gebod
We zien af van vertier en veel genot
Glijdt al een poosje zielloos langs ons heen
Meer dan ooit voelen we in deze week
Wat vrijheid is en hoe je die terug moet
winnen
En vanzelf dwalen onze gedachten
naar binnen
Naar de laatste oorlogsmaand in
deze streek
Hoe hier is gestreden om elk dorp en elke brug

Laten we daarom vandaag extra dankbaar
wezen
Voor de inzet van de Engelsen en de
Canadezen
Want vrijheid krijg je niet zomaar terug
Daarom herdenken wij hier op deze plek
Alle mensen die zijn neergeschoten of meegenomen
En ook degenen die niet zijn teruggekomen

Op hun boerderij, hun dorp, hun oude stek.
Daarom herdenken wij hier op dit moment
Wat anderen hebben betekend voor onze
vrijheid
En wat onze vrijheid kan betekenen voor
een ander
Opdat ons leven verder vooral vrede kent
Gerard Bonchke, Dorpsdichter
Almen 2020

Beste dorpsbewoners,
2020 zou een bijzonder jaar zijn voor de
Oranjevereniging. Dit gaat het ook worden,
alleen anders dan dat we ons allen hadden
voorgesteld. 75 jaar OVOV en 75 Jaar bevrijding, een jaar met vele festiviteiten waar al
veel voorbereiden voor getroffen waren. En
toen kwam het coronavirus naar Nederland.
We moeten naar een 1,5 meter maatschappij en grote groepen mensen mogen niet
meer bij elkaar. Gezondheid gaat natuurlijk
boven alles. Alle festiviteiten voor dit jaar
hebben we daardoor af moeten gelasten.
Het begon met Palmpasen. Geen optocht
met kinderen met mooi versierde stokken,
geen eieren zoeken.
Koningsdag is dit jaar woningsdag geworden. Geen gezellig feest bij de brandweerkazerne met spelletjes voor de kinderen.
Geen aubade en geen kleedjesmarkt. Wel
zijn in de ochtend de klokken geluid door
de brandweer. Dit keer in volledige brandweeruitrusting zodat dit coronaveilig kon
gebeuren. Gelukkig zijn we de humor nog
niet verloren. Vanuit diverse hoeken uit het
dorp klonk om 10:00 uur het Wilhelmus door
Almense muzikanten.
De dodenherdenking op 4 mei hebben we
gelukkig wel door kunnen laten gaan, echter met maar een paar mensen. Een gedicht
geschreven door dorpsdichter Gerard Bohncke is voorgedragen en Mayke Pasman
speelde het taptoe signaal. Hierna is er nog
een krans gelegd namens het bestuur. Het
filmpje hiervan is te vinden op YouTube.
Voor de viering van 75 jaar bevrijding is een
apart comité samengesteld, met bestuursleden van de Oranjevereniging en een aantal andere inwoners uit het dorp. Hier is al
veel voorbereidend werk verzet en hopelijk
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kunnen we de geplande activiteiten in 2021
alsnog door laten gaan. Op 2 April werd Almen zelf bevrijd. Hier hebben we wel een
kleine ceremonie van gemaakt waarbij de
namen van de slachtoffers zijn voorgelezen
door Pien Pon.
Voor het eerst sinds 75 jaar is er dan ook
geen Almenfeest. Ook hier is al veel voorbereidend werk verzet. In principe willen we
alle festiviteiten rondom ons 75 jaar jubileum verplaatsen naar 2021. Ook de geplande bands zullen volgend jaar van de partij
zijn. Wellicht kunnen we in het najaar nog
iets kleins doen als de maatregelen rondom
het coronavirus dit toelaten. We houden u
hiervan op de hoogte.
De algemene ledenvergadering is tot nader
orde uitgesteld. We blijven als bestuur van
de Oranjevereniging actief online vergaderen en proberen creatieve manieren te zoeken om het dorp toch een beetje levendig
te houden. We laten ons natuurlijk niet klein
krijgen.
Blijf gezond, en… samen komen we door
deze crisis heen !

Marijn Laurensse, Voorzitter Oranjevereniging
Ons Vorstenhuis
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Nieuws van uw Centerrr
Het is u vast niet ontgaan, er zijn wat dingen
veranderd in de winkel! Sinds 11 mei j.l. is
de Superrr overgenomen door een nieuwe
eigenaar, Centerrr supermarkt. De gebroeders Baaij, Erik en Arno Baaij zijn met ons
de uitdaging aangegaan om de winkel in
Almen te kunnen behouden (zij zullen zich
verderop in deze Almenak aan u voorstellen). Wij zijn ontzettend blij dat ons mooie
concept, wat in onze winkel wordt uitgevoerd, kan blijven bestaan.
Ons assortiment zal in de loop van de tijd
veranderen vanwege een andere leverancier. Mochten er producten zijn die u graag
in ons assortiment ziet, laat het ons dan weten, dan kijken Hanneke of Miranda of dit
te bestellen is. Verder zal er niet zoveel veranderen, onze winkel is inmiddels voorzien
van het nieuwe logo, nieuwe steigerdoeken
buiten (voorzien van een nieuwe luchtfoto,
met dank aan Geert de Groot) en hebben
wij nieuwe bedrijfskleding. Ook het personeel blijft ongewijzigd. De verkoop van onze
huidige streekproducten blijft verkrijgbaar,
deze zullen ter zijner tijd uitgebreid gaan
worden.
Door de Corona-crisis is het boodschappen doen ook een hele andere ervaring geworden dan u gewend was. Dankzij Henk
Wiltink van de Vetweide kunnen wij u de
gelegenheid geven uw handen te wassen
voordat u de winkel in gaat en als u de winkel verlaat. U kunt uw winkelmandje of -wagentje schoonmaken en bij het verlaten van
de winkel deze ook weer schoon achterlaten voor de volgende klant. Zo kunnen we
samen een heleboel doen om op een veilige
manier te blijven winkelen. Helaas kunnen
onze meewerkers op dit moment nog niet
bij ons terecht. Dit is niet alleen voor hen
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ontzettend vervelend maar ook voor ons!
Gelukkig boden direct vele vrijwilligers zich
aan die ons nu willen helpen met de bezorging, de broodafdeling, kassawerkzaamheden, de vracht inpakken en de winkel
aanvullen. Zelfs zijn ze bereid om de wc’s
schoon te maken. Daar zijn wij alle vrijwilligers heel erg dankbaar voor!
In de afgelopen periode van aanpassingen is er binnen ons vaste personeel ook
het e.e.a. veranderd. Herma heeft op 7 mei
haar laatste werkdag bij ons gehad, zij heeft
een andere uitdaging gevonden en kon daar
per direct aan de slag, wij wensen haar veel
succes! Vanwege de Corona-crisis hebben
wij ook tijdelijk iemand mogen aannemen
om ons te ondersteunen. Collega Joyce
Kasteleijn, die u wellicht al bij de kassa
heeft ontmoet of nog kent van een aantal
jaren geleden (zij heeft bij ons gewerkt op
re-integratie basis via het Plein. Zij is na
de Superrr haar eigen honden-trimsalon
begonnen). Hier zijn we erg blij mee! Gelukkig komt Gerrit Pas ook weer terug in zijn
‘oude’ functie als operationeel-manager.
De vaste gezichten van Miranda en Hanneke
zult u blijven zien, ook de meewerkers die in
de Superrr werkzaam waren komen weer
terug bij Centerrr, zodra de Corona-maatregelen het toelaten. Irene blijft ook werkzaam in Almen, zij zal zich volledig gaan
focussen op de bloemen- en plantenafdeling. Zij gaat de bloemen en planten
verzorgen voor alle vestigingen van Centerrr.
De service die u van ons gewend bent zal
ook bij Centerrr blijven bestaan. U kunt uw
boodschappen laten bezorgen als u in de
risicogroep valt, slecht ter been bent of als
u zich niet fit voelt. Heeft u klachten van

hoesten, verkoudheid en/of koorts? Blijf dan
thuis, wij bezorgen gratis in en om Almen.
U kunt uw bestelling telefonisch (085 - 90
22 09, kies optie 1), via WA (06 – 29 43 40
59) of de mail (almen@centerrr.nl) aan ons
doorgeven. Wij proberen dan nog dezelfde

dag de bestelling bij u te bezorgen, mits
onze voorraad dit toelaat. De factuur van de
boodschappen krijgt u dan aan het begin
van de volgende maand thuisgestuurd.
Namens Team Centerrr Almen, Hanneke en Miranda

VRIJWILLIGERS

BEDANKT!
DANKZIJ

JULLIE

KUNNEN WIJ IN DEZE
PERIODE DE WINKEL
DRAAIENDE HOUDEN!
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Wij stellen ons voor...
Graag zouden wij ‘de gebroeders Baaij’, ons
willen voorstellen aan Almen. Erik is 52 jaar,
getrouwd met Daniëlle en samen hebben zij
drie kinderen: Wesley, Jamie en Quincy.
Hij is al meer dan 25 jaar werkzaam in de
Wellness branche. Het importeren, produceren, installeren en onderhouden van onder
andere: sauna’s, stoomcabine’s, whirlpools,
buitenspa’s voor particulieren, fitness studio’s, hotels en vakantieparken.
Arno is 48 jaar, getrouwd met Marliese en samen hebben zij vier kinderen: Naomi, Debokunnen krijgen in een normale werkomrah, Joël en Sam. Arno heeft ruim 10 jaar een
geving. Zo wordt een Win-Win situatie gegroothandel genaamd Bountiful. Bountiful lecreëerd. Het filiaal in Almen heeft ons het
vert voornamelijk aan drogisten, supermarkmeest aangesproken, omdat er hard gewerkt
ten en gezondheidswinkels. Het assortiment
is door medewerkers, mee-werbestaat uit de belangrijkste, meest
kers en het dorp om de supermarkt
gevraagde, lekkerste en veelal bioFiliaal Almen
te kunnen behouden. Het heeft
logische reformproducten in een
heeft ons
ons geïnspireerd en graag willen
frisse en eigentijdse uitstraling.
geinspireerd en
wij dit ook gaan uitrollen in andere
graag willen
dorpen.
Het is onze missie om heerlijke,
wij dit ook in
kwalitatief hoogwaardige en beandere dorpen
De naam Centerrr ontstaan, het
taalbare natuurproducten dichter
uitrollen
middelpunt zijn in het dorp waar
bij de consument te brengen en
mensen meer dan alleen hun boodschapdaardoor mee te werken aan een vreugdepen kunnen doen. Waar de mensen elkaar
vol, gezond en stabiel leven.
tegen kunnen komen voor een praatje. Waar
de mensen om hulp kunnen vragen als ze
Een half jaar geleden hebben wij vernomen
dit nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld
dat de Superrr’s buiten Friesland de deuren
bepaalde klusjes rondom het huis niet zelf
zouden sluiten. Wij hebben ons verdiept in
meer kunnen doen. Een plek waar sociale
het concept van Superrr en de 3 R’en. Dit
contacten gestimuleerd worden door bijvoorsprak ons erg aan, omdat het succes van
beeld te gaan wandelen met ouderen en een
een buurtsuper alleen maar kan bestaan
luisterend oor zijn.
door Retail, Re-integratie en Relatie met
het dorp. Dat dorpsbewoners hun dagelijkse
Dit alles is de nieuwe Centerrr in Almen.
boodschappen gewoon om de hoek kunnen
Daar zijn wij Arno en Erik erg trots op, dat
kopen. Dat mensen met een afstand tot de
wij mogen meehelpen dat deze supermarkt
reguliere arbeidsmarkt op maat gesneden
in Almen voortgezet wordt!
leer-werktrajecten of zinvolle dagbesteding

10 |

Ovéra (afd. volleybal)
De volleybaltraining start woensdagavond
2 september.
Zin in volleyballen? Kom gerust een keer
meedoen met de training!!!
Zoals het nu lijkt kunnen de zaalsporten vanaf 1 september 2020 weer worden opgestart.
Na de wel erg lange volleybalvrije periode
(wel veel digitale contacten) willen we het seizoen beginnen met een training op woensdagavond 2 september om 20.15 uur. Daarna
zijn alle trainingen weer op de maandagavonden om 20.15 uur.
De thuiswedstrijden zijn op woensdagavond.
De uitwedstrijden variëren van maandag

afdeling volleybal

t/m vrijdagavond, afhankelijk van de tegenstander. Er zijn ongeveer 2 wedstrijden per
3 weken. Ovéra speelt met 1 herenteam en
2 mix-teams in de recreantencompetitie. Alle
teams zijn lekker fanatiek op hun niveau en
erg gezellig…..
We hopen dat iedereen gezond deze periode
doorkomt en dat we in ieder geval weer kunnen trainen (conditie op peil brengen !!!!!!!).
Of er al een drankje na de tijd in zit zullen
we afwachten. Volg de ontwikkelingen op de
website van de Nevobo (nevobo.nl).
secretaris afdeling volleybal, Willy Tuitert
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Ovéra (afd. gymnastiek)
Geen binnensport door Coronavirus
15 maart 2020; een datum op nooit te vergeten. Onze premier, Mark Rutte, gaf een
persconferentie, waarin hij meedeelde dat
Nederland op slot ging; een intelligente Lock
Down. Dat betekende dat vanaf die tijd het
sporten in verenigingsverband zowel binnen,
als in de buitenlucht, niet meer mogelijk was.
Het trof ook onze leden. Geen gymnastiek,
turnen, zumba, dance-mix, dynamic tennis,
spinning yoga en badminton.

Wat doe je dan als Ovéra?
Eerst denk je: een paar weken is het wel
uit te houden zonder binnensport. Maar het
werd al snel 4 weken, 6 weken; dan duurt
het wel lang. Je gaat zoeken naar alternatieven. Een ringenstel of een turnbrug naar
buiten halen is lastig; ook een kast of een
evenwichtsbalk kun je eigenlijk alleen maar
in de sportzaal gebruiken.
We hebben ook nog klein materiaal; kunnen
we daar iets mee? Ja dat kan; het idee was
geboren, dat leden van de vereniging, klein
materiaal uit de zaal, kunnen lenen voor
thuis gebruik. Yogamatjes en -kussentjes,
ballen, dynamic-tennisrackets en ballen,
steps en een spinning-bike worden nu thuis
door leden gebruikt.
Onze beide Yoga docenten hebben ook een
goed alternatief bedacht. Zij stuurden de
deelnemers van de groep, via WhatsApp,
een yogales; in hun eigen veilige omgeving
kunnen de leden toch de yoga oefeningen
uitvoeren.
Wandelen, fietsen, mountainbiken, hardlopen; sporten die je heel goed alleen of
met je partner kunt doen. Op deze manier blijven de leden in een goede conditie.
12 |

afdeling volleybal

We zijn ook heel dankbaar dat alle leden hun
contributie gewoon blijven betalen, ondanks
dat de sportles niet bezocht kan worden. De
gebruikersvergoeding gaat gewoon door.
Onze trainers kunnen nu ook geen lessen
geven; dus zouden geen vergoeding ontvangen. Omdat deze situatie geheel buiten
hun schuld ontstaan is, hebben we toch gemeend om de vergoeding voor de trainingen
te blijven betalen.
Op dit moment mag een vereniging weer
buitensport aanbieden aan de leden; mits
veilig en hygiënisch en op 1,5 m. afstand
van elkaar. Dan ga je als binnensport kijken
welke sporten ook in de buitenlucht gedaan
kunnen worden. Wij hebben gekozen voor
dynamic tennis, zumba en yoga. Met inachtneming van het protocol “Verantwoord Sporten” van NOC&NSF en de Vereniging Sport
en Gemeenten kunnen onze leden veilig en
hygiënisch sporten.
Sportscholen en sportzalen mogen volgens
de huidige maatregelen op 1 september weer
open. We spreken de hoop en verwachting
uit dat het opengaan toch wat eerder mag.
Als iedereen zich aan de regels houdt, 1,5
meter, enz., moet dat mogelijk zijn.
Niet vergeten ! !
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badminton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn
goed, gaaf, gezellig, gezond en geweldig!

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Vocaal: onze tijd komt nog!
Jubileumconcert 2021
Het is natuurlijk erg stil, zingen in een koor
kan even niet, zelfs in de kerk wordt samenzang ontraden. Ons Jubileumconcert
100 jaar Vocaal waarop we ons zo verheugd hadden - het zou op 20 en 23 mei
zijn - ging niet door, maar van uitstel komt
beslist geen afstel. U zult in 2021 nog van
ons horen…

CD ‘Almen zingt’
Dit betekent niet dat we stil zitten. Afgelopen week kwam een CD van Vocaal uit met
“Het beste van het afgelopen jaar”, met
maar liefst 19 nummers erop. Met oude
klassiekers van Gounod, Fauré en Rutter,
maar ook met nieuwe klassiekers als ‘You
never walk alone’, ‘Sing, sing, sing’ (met
handgeklap) en natuurlijk ons Jubileumlied
‘Almen zingt’. We zijn er geweldig trots op.
Met dank aan de inzet van onze dirigent
Jettie Ouwehand, koorlid Karel Hartsuijker
en producer Gert Meppelink. Voorlopig is
de CD beschikbaar voor leden en sponsors, maar mocht er meer belangstelling
zijn dan horen we dat vast wel.

Koor in 1931 onderweg op zangconcours in Dinxperlo
naar een eerste prijs (Foto in ons JubileumMagazine)

Door de wereld waart een virus, afstand
heeft de toon gezet.
Maar Vocaal zoekt naar een uitweg, die het
zingen niet belet.

Coronaversie via de ADI
Op dit moment werken de koorleden aan
een eigen thuisopname van ‘Almen zingt’,
maar dan een Coronaversie ervan, onder
Jettie’s bezielende regie. Het is natuurlijk spannend of het technisch allemaal
gaat lukken, u hoort binnenkort via de ADI
hoe u die kunt zien en beluisteren. Koorlid
Caroline van Noord schreef ook de aangepaste versie, hier de eerste coupletten:
“Zonder onze dinsdagavond en de warmte
van Ons Huis
Klinken alle stemmen samen, nu vanuit ons
eigen thuis.

Want Corona werpt een schaduw, toch verstomt niet onze zang
Nu we lang niet samenkomen, wordt het digitaal gezang.
Als we straks weer samen zingen bij elkaar
staan als één koor
Klinken onze vrije stemmen blij en sterk als
nooit tevoor.
(Refrein) Almen zingt, Almen klinkt, Almen
zingt al honderd jaren lang;
In het hart van de gemeenschap staat haar
eigen koor Vocaal;
De muziek verbindt ons allemaal.”
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Website

Kerstrepertoire

Nieuwe koorleden zijn ‘normaal gesproken’ altijd zeer welkom. Voor informatie over
het koor en voor het laatste nieuws kun je
ons volgen op onze website - eenvoudig te
vinden onder Vocaal Almen: https://vocaalalmen.nl of neem even contact op met de
secretaris.

We weten niet of we op 1 september weer
op enige manier kunnen starten, maar er ligt
al een mooi kerstrepertoire klaar. Zo mogelijk wagen we ons aan een kerstconcertje in
combinatie met de kerstmarkt, je weet maar
nooit…
Namens Vocaal, Madeleen Wegelin

Almense Jeugdclubs
Steun de Almense Jeugdclubs!

!

Vele Almenaren zullen de Almense Jeugdclubs kennen. Velen zijn zelf lid geweest en
ook als leiding heeft menigeen zijn steentje
bijgedragen. De inzet van deze veelal jongvolwassenen maken het mogelijk dat we tot
op de dag van vandaag (misschien al 100
jaar lang, we weten het niet exact) een plek
hebben in het dorp waar de schoolverlaters
van de Julianaschool elkaar kunnen blijven
ontmoeten.
Ook al is iedereen naar een andere school
uitgewaaierd, het contact blijft. Bekende activiteiten die de clubs organiseren, naast
de reguliere clubavonden eens per 2-4 weken, zijn bijvoorbeeld de playbackshow, het
paasvuur of het jaarlijkse clubkamp. Stuk
voor stuk gedenkwaardige evenementen,

die dit jaar helaas gedeeltelijk niet doorgaan
of in aangepaste vorm.
Wij prijzen ons als Jeugdraad gelukkig dat
zo vele Almenaren donateur zijn, zodat we
al deze activiteiten kunnen blijven organiseren. Graag willen we onze donateurs met
dit bericht melden dat uw jaarlijkse donatie eind juni van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht u nog geen donateur zijn
en de Almense jeugd toch een warm hart
toedragen, vragen wij u om ons te steunen
door onderstaande kaart in te vullen en in te
leveren of op te sturen naar Peter Schieven,
Staringweg 1c 7218 BA Almen, of mailen
naar JeugdraadAlmen@gmail.com
Namens het bestuur van de Jeugdraad Almen,
Liza Westendorp, voorzitter

Machtigingskaart voor het jaarlijks innen van donateursgeld
Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Hervormde
Jeugdraad Almen om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening jaarlijks een vast bedrag
af te schrijven van
Bedrag............................................................................................................................ euro
IBAN nummer........................................................................................................................
Naam en voorletters .............................................................................................................
Adres, postcode en woonplaats ...........................................................................................
Datum....................................................................................................................................
Handtekening........................................................................................................................
(graag inleveren bij Peter Schieven, Staringweg 1c te Almen)
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Vereniging Zorg en Welzijn Almen
Omdat we half maart geconfronteerd werden met de intelligente Lockdown, zoals
onze minister-president meldde, heeft zorgcoördinator Anneke Maandag vanaf dat
moment telefonisch contact onderhouden met Almenaren die het niet altijd even
makkelijk hadden. De telefoongesprekken waren verschillend van aard en stemming.
Maar het bleek wel dat men het fijn vond om gehoord te worden en de gelegenheid te
hebben om te praten.
Om verplicht terug geworpen te worden op
een behoorlijk geïsoleerd leven, weinig contact met je familie, vrienden of buren, alleen
naar buiten mogen als het echt noodzakelijk
is, behoren tot een doelgroep die grote risico’s heeft op besmetting, “kwetsbaar’’ zijn,
maakt dat het leven complex en eenzaam
kan worden.
Daarom heeft de vereniging in samenwerking met andere Almense verenigingen verschillende acties op touw gezet. Hieronder
vindt u een impressie van deze acties.

Kinderen van de basisschool brengen tekeningen op de
Linde

Op de dag voor Koningsdag krijgen alle leden en
cliënten een doosje tompouces van het bestuur van de
vereniging. i.s.m. de Jeugdvereniging.

Rond Palmpasen eitjes rondbrengen i.s.m. de
Oranjevereniging

Samen met stichting het Trapveldje een stoepkrijtmiddag georganiseerd bij de Linde.
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Soep op de stoep in samenwerking met
Stichting Welzijn Lochem (helaas geen foto).
En nu naar de toekomst toe.
We gaan op weg naar meer vrijheid in ons
bewegen en we gaan proberen om met de
nieuwe regels die de overheid stelt elkaar te
ontmoeten en gezelligheid te ervaren. Op 3
juni gaan we dan ook weer starten met de
1e inloopochtend. Dit zullen we in eerste
instantie op gecontroleerde wijze doen omdat 1 ½ mtr afstand van elkaar houden veel
ruimte vraagt. Maar we hopen en hebben er
vertrouwen in dat het gaat lukken, zeker als
we ons aan de regels houden.
Op naar het nieuwe normaal.
Namens VZWA, Ali Brinkman voorzitter

Breien voor het goede doel
Via de ADI vroeg ik een paar weken geleden aandacht voor de doos met wol die een
rondreis door Almen maakt. Ik kwam via familieleden aan een grote doos met wol en
omdat ik in mijn werk als zorgcoördinator bij
verschillende mensen in het dorp kom die
breien voor het goede doel, leek het me leuk
om deze wol daarvoor te gebruiken.
Eén van de breisters uit Almen is mw. Hentje
Wentink; een vitale en energieke oudere
dame die het fijn vindt om actief bezig te zijn.
Zij is een aantal jaren geleden begonnen met
het breien van lapjes van 20 cm x 20 cm (restjes) wol die uiteindelijk op vakkundige wijze
aan elkaar worden gezet en tot een prachtige
creatieve deken worden verwerkt. Ze vindt
het heel plezierig om tijdens een kopje koffie
of het kijken naar tv lekker bezig te zijn met
breien. Uiteindelijk zijn er 70 lapjes nodig om
een er een mooie warme deken van te ma16 |

ken. De lapjes worden door diverse dames
gebreid, en die ervaren er plezier aan door
én wat voor het goede doel te doen én wat
leuks te doen te hebben. Het voordeel van
dit breisysteem is dat je alle restjes wol kunt
verwerken. De enige eis die gesteld wordt is
dat het lapjes van 20 x 20 cm zijn. Het maakt
dus ook niet uit of je alleen maar recht breit
of er een patroon in breit, alles is goed als het
formaat van maar gehandhaafd blijft.
Een nieuw experiment is om een lange lap
van 20 cm breed en 200 cm lang te maken
zodat er in de horizontale richting geen stiknaden nodig zijn. Zo worden er door verschillende mensen lapjes gebreid en naar mevrouw Ebbekink in Eefde gebracht. Zij is in
een ver verleden nog handwerk juf op een
lagere school geweest en zorgt er nu voor
dat alle lapjes mooi gerangschikt en netjes
aan elkaar komen. Het sluitstuk is dan nog
een mooie voering die vaak ook weer uit gekregen lapjes stof bestaat. Zo ontstaat er een
kleurrijke warme deken die via de Stichting
Dorcas weer bij de hulpgoederen voor de
Oostbloklanden terecht komt.
In de afgelopen jaren hebben al 18 unieke
dekens via de Stichting Dorcas een warm
plekje gevonden. Ook op andere plekken in
onze gemeente wordt hieraan meegewerkt,
zowel met breien als het verwerken tot een
kleurrijke deken.
Heeft u ook zin om mee te breien of heeft u
nog wol over? Meldt u zich dan even bij mij
aan (06-2338 6020) dan zorg ik dat de doos
met wol ook bij u langs komt. De gebreide
lapjes kunt u inleveren bij mw Wentink (0575)
43 12 24) of aan de Dorpsstraat 16, wij
zorgen dan dat het verder komt. Alvast veel
breiplezier gewenst!
Anneke Maandag,
Zorgcoördinator zorg en welzijn Almen

Voor de kleine Almenaren
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Schooljaar 2019 - 2020:
Door het Coronavirus compleet anders dan anders!
Het is even geleden dat we in de Almenak stonden, maar graag publiceer ik weer
een stukje vanuit onze school. Het is een rare en spannende tijd voor veel mensen.
Voor de kinderen op onze school betekent dit veel, maar ook voor het personeel, voor
de ouders en de verdere omgeving. In ons stukje geef ik graag aan hoe wij in deze
Coronatijd hebben gehandeld als school. Daarna treft u een stukje aan van de
kinderen uit groep 7. Een creatieve reactie op de vraag: “Hoe is het nu op school?”

Coronamaatregelen Julianaschool

goed monitoren wat een goed gemiddelde
was. Het welbevinden stond bij ons voorop.
Toen het Coronavirus (Covid-19) Nederland
Er was in die periode ook frequent conook mensen in Nederland bereikte, ging
tact met collega-scholen van de Stichting
het in onderwijsland onmiddellijk anders. Er
Poolsterscholen, met de gemeente, met de
werd direct nagedacht over mogelijke aankinderopvang, met gezinscoaches, enz. We
passingen als er richtlijnen voor de scholen
hebben alle gezinnen ook nog een keer op
zouden komen en er werd door ons dan ook
afstand bezocht om een kleinigheid te overdirect gehandeld toen we in maart plotsehandigen als hart onder de riem. Naast het
ling over gingen naar onderwijs op afstand.
opzetten van alles en het onderhouden van
In het weekend daaraan voorafgaand hadcontacten, hadden we ook onderlinge overden we al de nodige zaken in de steigers
leggen via beeld.
gezet en we werkten ons die eerSchooljaar
ste dagen een slag in de rondte
Daarna volgde een periode van
thuis.
We
Door het Corona- afstandsonderwijs
boden de mogelijkheid om
virus compleet
Chromebooks van school te
anders dan
lenen en er werden vanaf dat
moment echt live lessen geVanaf het begin hebben we zoveel
anders!
geven of aangeboden door de
mogelijk met ouders en kinderen
leerkrachten (onder andere met Google
gecommuniceerd over wat de bedoeling
Classroom). De kleuterouders werkten met
was, maar ook over mogelijkheden en onde kleuters aan Onderbouwd, een kleumogelijkheden. Petje af voor de ouders, die
termethode die ook voor thuis geschikt
fantastisch meewerkten! Die eerste weken
was gemaakt. Naast onderwijs op afstand,
vroeg de overheid ons om stof aan te biewaren de meeste dagen telkens 2 perden en mee te geven voor thuis. Het ging
soneelsleden op school voor noodopvang
vooral om het bij blijven houden van de kenaan kinderen van ouders met cruciale
nis en vaardigheden, maar van daadwerberoepen.
kelijk afstandsonderwijs hoefde nog geen
sprake te zijn. Uiteraard waren er veel vragen. Sommige mensen wilden meer leerSinds 11 mei gaan de kinderen weer 50%
stof kunnen aanbieden thuis en in andere
naar school. We passen dit om de dag toe,
gezinnen kwam men juist nauwelijks toe
zonder wisselingen van kinderen op deaan schoolwerk. Het was voor ons telkens
zelfde dag. Dit om zoveel mogelijk verplaatmet het opzetten van Websites,
Padlets, appgroepen, en ga zo
maar door, met daarop werk voor
de kinderen.
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2019-2020:

singen op een dag te voorkomen. Ouders en
externen komen nog niet binnen de school.
Zo volgen we zo goed mogelijk de richtlijnen. De dag dat kinderen niet op school zijn,
hebben zij werk voor thuis. Het is weer een
nieuwe werkelijkheid. Als team waren we
blij om de kinderen weer te zien. De in de
media zoveel besproken achterstanden,
zien we als relatief. We hebben eigenlijk gewoon een soort van nieuwe beginsituatie.
Het is vervelend voor veel mensen, maar
we kunnen nog niet definitief iets zeggen
over zaken als het schoolkamp en de eindmusical. De tijd zal het leren.
Het anders werken heeft veel van het team
gevraagd. Onze leerkrachten hebben net
als veel andere mensen, thuis gewerkt
en daarnaast ook vaak onderwijs moeten
geven aan hun eigen kinderen. Daar kwam

dan regelmatig ook nog noodopvang bij.
De meivakantie was bijzonder fijn om weer
even op te laden. De ontwikkelingen in onderwijsland hebben (gelukkig) geleid tot
veel nieuwe ideeën. Iets waar wij als school
ten opzichte van andere scholen gelukkig al
een voorsprong hadden, maar waar wij ook
nog zeker ons voordeel mee zullen kunnen
doen! We gaan er voor!
Op de volgende pagina ziet u hoe de leerlingen van groep 7 deze periode beleven.
Hopelijk gaat het u goed. Een goede
gezondheid toegewenst allemaal!
Vriendelijke groeten, ook namens ons team,
Taco Houkema
Directeur Julianaschool
www.julianaschoolalmen.nl/ Facebook: “Julianaschool Almen”/ Twitter: “OnderwijsAlmen”

Vlaggetjes gemaakt door de leerlingen van de Julianaschool, als verrassing voor de meesters en juffen
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Muziekvereniging Juliana
Alles draaide de afgelopen weken, maanden al, om corona en de intelligente Lock
Down. Ook voor ons als muziekvereniging een hele vreemde situatie waarin vrijwel
niets door kon gaan. Maar toch hebben we niet stil gezeten.
Gelukkig kwam er vrij snel groen licht
voor de leerlingen die muziekles volgen.
In overleg met de docenten zijn zij via
allerlei online verbindingen toch doorgegaan met de lessen. Een beetje wennen was het wel voor iedereen en het ging
met ups en downs maar het lukte. Met dank
aan al onze docenten. Inmiddels mogen de
leerlingen weer ‘gewoon’ les krijgen. Wat is
‘gewoon’ tegenwoordig.

op straat staan te spelen voor verzorgingstehuizen of vanaf balkons. In Almen wonen
we niet zo dicht op elkaar, maar op Koningsdag is door diverse dorpsbewoners gehoor
gegeven aan het spelen van het Wilhelmus.
Op straat waarbij ook de mensen in de Linde niet werden vergeten. Met het prachtige
weer die dag was dat een geslaagde actie.

Een van de eerste activiteiten die (landelijk) werd georganiseerd was het spelen
van Ode an die Freude op zondagavond
22 maart. Op de foto is te zien hoe een
van onze jeugdleden, Maila Gorter, hieraan
heeft meegedaan op haar dwarsfluit. Maar
zij was niet de enige. Meerdere leden (en
niet leden) stonden gezellig buiten op straat
of in de tuin te spelen.
In de tussentijd had één van onze enthousiaste leden een quiz in elkaar gedraaid
en onder de leden uitgezet. Allemaal slagwerkinstrumenten om op te zoeken waarna
het antwoord ingeleverd kon worden via de
mail. Een leuk tijdverdrijf wat we u niet willen
onthouden.

Als de hele wereld stil lijkt te staan dan zijn
er altijd mensen die toch naar mogelijkheden zoeken om met elkaar verbonden te blijven. Ook, of misschien juist, via de muziek.
U heeft ongetwijfeld de beelden op televisie gezien van muzikanten die met elkaar

Via onze website kan een ieder die dat wil
deze leuke quiz opzoeken en maken. Na 20
juni komen de antwoorden dan op de website te staan zodat u zelf kunt nakijken hoeveel vragen u goed had. Ik verklap u reeds
dat het nog niet meeviel.
Ook de Dodenherdenking ging anders dan
anders. De hele dag de vlag half stok en ’s
avonds een geminimaliseerde bijeenkomst
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op het kerkhof. Enkele leden van Juliana
hebben, zoals gebruikelijk, gespeeld en de
beelden heeft u ongetwijfeld gezien via de
ADI. Het blijft apart maar ook wel heel mooi.
Bevrijdingsdag ging voorbij zonder de zo
gebruikelijke muziekfestivals. Ook in Almen
was het te stil voor een dag waarbij we juist
zo uitbundig feest hadden moeten vieren.
We kijken nu al uit naar volgend jaar. Op
Eerste Paasdag was er in de protestantse
kerk aandacht voor Pasen en de bevrijding
van Almen. Een koperensemble, bestaande
uit 5 personen, heeft daarbij Ode an die
Freude van Beethoven (het Europese Volkslied) gespeeld, waarna de Paaskaars en de
Bevrijdingskaars in een erker van Museum
Staal werden gezet. Voor een ieder bestond
de mogelijkheid om op de stoep daar tegenover, bij de oude ingang van de kerk, bloemen te leggen.
Inmiddels komt er weer wat meer beweging
in Nederland en in ons dorp. We denken
hard na op welke manier we de repetities
met het orkest weer kunnen hervatten op
1,5 meter afstand van elkaar en voorlopig
met een groep van maximaal 50 mensen
bij elkaar. Omdat we al weken niet hebben
kunnen repeteren kunnen we ook geen
concert verzorgen en mede daarom is het
theetuinconcert bij de Hoofdige Boer, dat
stond gepland voor 7 juni, geannuleerd. Op
onze website, onder het kopje agenda, kunt
u zien welke activiteiten zijn geannuleerd
en wat er nog op de rol staat om (mogelijk)
doorgang te vinden.
Rest ons nog om twee nieuwe enthousiaste
muziekdocenten aan u voor te stellen wegens het aanvaarden van een andere baan,
dichter bij huis, door Agnes Winters, onze
voormalige klarinet- en saxofoondocente.
Allereerst. Daphne Wesseling, 21 jaar en
geboren te Bathmen. Ze begon op 6-jarige
leeftijd op de blokfluit maar al als 7-jarige
22 |

ook met saxofoon spelen bij muziekvereniging Orpheus in Bathmen. Ze kreeg daar
les van Agnes Winters en zodoende is ze
nu ook in Almen terecht gekomen.
Via een jaar vooropleiding van het conservatorium kwam Daphne in 2017 op het
ArtEZ conservatorium in Zwolle terecht
waar zij klassiek saxofoon studeerde en
later ook directielessen volgde.
Naast al het studeren speelt Daphne ook
baritonsaxofoon in het Lunette saxofoonkwartet, een kwartet dat al meerdere prijzen op haar naam heeft staan en optreedt
in binnen- en buitenland, en bij Radio 4. Ook
valt ze regelmatig in bij orkesten, speelt ze
sopraansaxofoon bij het Gelders fanfareorkest en speelt ze ook wel solistisch.
Al enige tijd geeft Daphne les op de saxofoon
bij diverse verenigingen en privé-leerlingen.
Al met al een behoorlijk druk muziekleventje maar Daphne houdt daarnaast ook erg
van leuke gezellige dingen doen met haar
vriend of familie. Muziek was haar hobby en
is nu het werk geworden waar ze ontzettend
veel van houdt.
Vanaf woensdag 13 mei verzorgt Andrea
Klooster de klarinetlessen bij Juliana. Geboren in Amsterdam in 1960 is ze een jaar
later met ouders en oudere broer verhuisd
naar het mooie dorp Waalre in Brabant,
waar nog een zusje werd geboren. Andrea
begon al met pianospelen voordat ze letters
kon lezen en later kwam daar ook een klarinet bij en het spelen bij een harmonieorkest
dat ook Juliana heet.
Na het conservatorium in Maastricht ging
ze met veel plezier lesgeven in Eindhoven
aan een muziekschool. Na de geboorte van
haar eerste 2 kinderen verhuisde het gezin
naar Twenthe alwaar nog 2 kinderen werden
geboren. Andrea heeft haar hele leven les

gegeven, veel aan kamermuziek gedaan, bij
orkesten gespeeld en sinds 13 jaar is zij ook
dirigent van een vissersvrouwenkoor in Almelo waar zij woont. Andrea hoopt dat deze
coronacrisis gauw voorbij gaat en we elkaar
bij de muziek kunnen ontmoeten omdat

muziek ons verbindt en ons leven rijker
maakt.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw.
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put
en Jopie van Doleweerd

Foto: Joost Wiltink

Ochtendwandeling in coronatijd
Het staal van de leuning
voelt hard en koud
Beneden spiegelt het water
in een bombardement van zonlicht
en in schittering van zilver en goud

Verder geen auto’s
Geen bootjes op het kanaal
Alleen spiegelglad water
tot aan de witte fabriek
en de koude, harde rand van staal

Een crosser knettert over de dijk
de overall, wit met oranje strepen
kleurt op tussen de bomen
en hij voelt dat ik naar hem kijk

Zondagochtend
Het kerkje van Almen
slaat in de verte zijn negende slag
Daarna keert de rust weer
over deze stille dag

Met spinnende achterband
maakt hij een wheelie
en sprint weg, richting Ehzerbrug,
waar de sassafras bloeit, en hij laat
stille vissers verschrikt langs de kant

Gerard, dorpsdichter
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Nieuws van “Ons Huis”
Beperkte openstelling Ons Huis: Ons Huis
is zoals bekend vanwege het Corona-virus
vanaf 15 maart 2020 bijna geheel gesloten
geweest. Alleen de dagopvang van kinderen met ouders in vitale beroepen is doorgegaan. Ons Huis is zoals bekend vanwege het
Coronavirus vanaf 15 maart 2020 bijna
geheel gesloten geweest. Alleen de dagopvang van kinderen met ouders in vitale
beroepen is doorgegaan.
Volgens het laatste advies van de overheid
kunnen vanaf 1 juni weer bijeenkomsten tot
30 personen gehouden worden, en als dit
goed werkt, dan wordt per 1 juli deze limiet
opgehoogd naar 100 personen. Het bestuur van Ons Huis heeft besloten op deze
wijze het dorpshuis weer stapsgewijs open
te stellen, op voorwaarde natuurlijk dat de
richtlijnen van het RIVM in acht genomen
worden. Diverse verenigen en clubs die Ons
Huis met regelmaat gebruiken hebben al
laten weten dat hun leden popelen om weer
te kunnen beginnen.
Het bestuur van Ons Huis heeft zich daarom gebogen over de vraag hoe wij voor
iedereen veilig en op “1.5 m” kunnen draaien.
Wij zijn van plan dit op de volgende wijze
te doen:
• Ons Huis neemt primaire verantwoordelijkheid voor het corona-veilig aanbieden van
ruimtes en bijbehorende faciliteiten. Voor
de foyer en iedere te huren ruimte is uitgerekend hoeveel mensen er op 1,5
meter van elkaar in passen. De capaciteit
van de ruimtes wordt daardoor minstens
gehalveerd. Voor binnenkomst en vertrek
worden aangegeven routes gebruikt
zodat men elkaar zoveel mogelijk ruimte
kan geven. Van de toiletten is vooralsnog
alleen het invalidentoilet geopend om
afstand en hygiëne zoveel mogelijk te
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garanderen. Ons Huis zal zorgen voor een
passende 1.5 m opstelling van tafels en
stoelen. In overleg met de bewoners van
De Linde zal de ontmoetingsruimte in De
Linde desgewenst per 1 juni 2020 op
dezelfde wijze opengesteld worden.
• Consumpties worden alleen vanuit de bar
in de foyer door de (assistent) beheerders
geserveerd. Omdat veel vrijwilligers zelf
in de risicogroep zitten, wordt voorlopig
zo weinig mogelijk beroep op hen gedaan.
Betaling het liefst met pinautomaat.
• Ons Huis stelt ten behoeve van verenigingen en clubs die het dorpshuis willen
gebruiken een protocol van Ons Huis op
waarin de nieuwe huisregels (inclusief het
maximaal mogelijke aantal bezoekers per
ruimte) beschreven staan. Zo dienen zij
onder meer de aanwijzingen van de
(assistent-) beheerder van Ons Huis te
volgen, eigen verantwoordelijkheid te
nemen voor hoe zij hun activiteiten organiseren en hun eigen leden te informeren
over wat de gewenste gedragsregels zijn.
Ook is het de bedoeling dat zij een persoon
uit hun midden aanwijzen die als Coronaaanspreekpunt dient voor het beheer van
Ons Huis. Gebruikersverenigingen moeten
dit protocol door een bevoegd persoon
laten ondertekenen.
Gebruikers die hun activiteiten weer willen gaan hervatten worden verzocht contact op te nemen met het beheer van Ons
huis per email info@onshuis.nl of per telefoon (0575) 43 14 21. Samen zal bekeken
worden wat mogelijk is. Het voorzichtig in
de praktijk uitproberen lijkt een goede manier om de nieuwe vrijheden die geboden
worden maximaal te benutten en risico’s
voor nieuwe besmettingen te minimaliseren.
Henk Berends, voorzitter bestuur Ons Huis

Ons Film Huis
Wat doet een filmcommissie in
Coronatijd?
We hadden voor de afgelopen maanden mooie films uitgezocht. Aan 75 jaar
bevrijding wilden wij ook aandacht besteden. Zowel voor jong als oud. En we wilden swingend het seizoen afsluiten in mei.
Helaas gooide de Corona roet in het eten.
Het dorpshuis ging dicht en zo kwam er
abrupt een eind aan dit filmseizoen.
Maar we zitten niet stil. We vermaken ons,
ieder op zijn manier. Margreet zit in een leeg
dorpshuis maar vermaakt zich met dingen
waar ze anders weinig tijd voor heeft. Klusjes gedaan in het dorpshuis, zolder opgeruimd, enkele plinten en muren geschilderd.
Meer tijd aan fietsen en paardrijden kunnen
besteden. Gerard werkt vanuit huis sinds
maart, al het contact met collega’s en klanten gaat digitaal en via de ouderwetse telefoon. Handig dat de nieuwe technieken er
zijn maar hopelijk is live contact met aan-

passingen zolang het nodig is binnenkort
weer mogelijk. Hij vindt het wel erg kaal zo.
Harro klust en leest veel,lekker rustig. Pien
zonder haar museum maar we zien haar
als vrijwilliger bij Centerrr. En natuurlijk op
Facebook tijdens de vele Corona-wandelingen die zij en Geert maken. Gea werkt in de
zorg, een uitdaging om in deze tijd in een
verpleeghuis te werken waar geen bezoek
welkom is. Gelukkig geen Corona maar het
gemis van familie en vrijwilligers is voelbaar
bij onze bewoners en zeker bij de familie.
Ook hebben we tijd om veel films te bekijken
en zo na te denken over het nieuwe seizoen.
We hopen in september te kunnen starten
in onze 1,5 meter bioscoop in het dorpshuis.
Met natuurlijk eerst de films die vanaf maart
niet door konden gaan. We gaan maar eens
een proefopstelling maken in de zaal. Dat
gaat ons lukken.
Filmcommissie Ons Film Huis

Foto: Joost Wiltink
Almenak 3-2020 | 25

Wolven; meer dan een knuppel in het hoenderhok
geschreven door Diederik van Liere, Almen

Wolven in Almen?
De titel van mijn verhaal in het dorpshuis
twee jaar geleden. Ja het was een beetje
provocerend, maar de opkomst was er ook
naar. Leuke en goede vragen gekregen toen!
Beetje prikkelen is mijn manier van doen.
Dat je dan de radertjes van de hersenen in
gang zet. Bij de volleybal weten ze dat ook.
Geweldig leuke vereniging! Goed sporten en
dan de laatste ronde boven een biertje. Dan
komen de wolven natuurlijk ook aan bod.
Want die zijn vaak in het nieuws en daarmee ik ook wel eens. Ik hou me sinds 2008
met wolven bezig. In Slovenië en nu ook in
Nederland. Maar de volleyballers kaatsen
de bal ook terug en zetten me fijntjes voor
gek, want ik zou nog nooit een wolf hebben
gezien. Het is helaas waar en ik had dat ook
nooit moeten erkennen. Hahaha!
In Slovenië is het gelukkig normaal dat je
geen wolf gezien hebt en er toch onderzoek naar doet. Daar zijn wolven nooit uitgeroeid geweest, maar wel heel schuw. Mijn
Sloveense collega’s deden er eerst lacherig
over dat er een wolf in Nederland zou zijn.
Maar ze vielen van hun stoel, toen ik ze beelden toonde van de wolf die in 2015 dwars
door Kolham (bij Slochteren) liep. Of die in
2018 in Bennekom-centrum langs een café
wandelde. De Westerse wolf lijkt wel heel erg
anders.

verjagen. De week ervoor lijkt het in Ruurlo
er sterk op, dat een wolf 5 schapen heeft
gedood. En één van de volleyballers, uitkijkend op de velden langs de Whemerweg, zag daar begin maart ook een wolf.
Ik samen met hem naar de sporen zoeken.
Het waren inderdaad aardig grote sporen:
10 cm lang. Een jonge wolf? Maar het bleek
een verloren husky te zijn. Hoe ook; wolven
zijn er. En zeker in ons hoofd.

Wat moeten we met die wolven?
Heel belangrijk voor de biodiversiteit zeggen de biologen. Ze waren ooit in Nederland, maar zijn door de mens ruim 150 jaar
geleden uitgeroeid. Daartegenover hele andere geluiden. Moet ik mijn hobbyschapen
opgeven, omdat er een wolf in de buurt is?
Waarom zou ik dikke kosten moeten maken
voor hekken? Kan die wolf niet naar de andere wereld worden geholpen? Wolven zijn
gevaarlijk, dus opzouten met die beesten.
Ook een mening, die gangbaar is.

De knuppel in het hoenderhok.
Wat is dan concreet het belang voor biodiversiteit dat er een groot roofdier is? Hoor je daar
iemand over? Welke schapenhouder verzint
zelf iets om de wolf weg te houden zonder al
teveel kosten? Wat is dan het gevaar exact
voor mensen? De drie groepen nemen stelling zonder over en weer na te denken over
elkaars belang.

En ze is nu toch in onze buurt!
Half december scoorde een wildcamera een
wolf op de Sallandse Heuvelrug. En eind
april worden we via de ADI wakker geschud,
omdat er een wolf gezien zou zijn. Het blijkt
in Epse. De boerin zag een wolf over het
erf lopen die vervolgens het achterhuis in
gaat naar de kalveren. Zij heeft hem kunnen
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Mijn grondhouding is dat de aarde niet alleen van de mens is. Op die basis werk ik.
Indianen in de VS zien de wolf als broeder.
Ondanks het gevaar en de competitie.
Als het goed gaat met de wolf, gaat het goed
met ons, vinden ze. Een hele andere kijk op
het leven.

Foto: Marcel Langthim via Pixabay

Zijn er oplossingen voor de problemen zonder een wolf te doden? Ja! Neem alleen al
de ervaring met honden en hondentraining.
Heel belangrijk. Honden zijn immers uit wolven gefokt. Er ligt een berg oplossingen op de
plank. Maar het schiet niet op als we blijven
hameren op hekjes om de schapen te beschermen. Al vanaf zo’n 10 dagen oud rennen jonge wolven achter iets wegvliegends
aan. Net als honden. Dertig keer achter een
stok aan. Heerlijk is dat voor een hond.
Is het dan niet logisch dat veel schapen binnen een hek de klos kunnen zijn als een wolf
toch binnen is gekomen? Wegschietende
schapen, die geen kant op kunnen. Helemaal top voor een wolf en ernstig lijden voor
een schaap. Het hoeft niet; de oplossingen
zijn er. Ik heb schroom om aansluitend een
paar A4tjes te vullen met oplossingen Ze
kunnen eenvoudig zijn of complex met sensortechnologie. Twee van de eenvoudige zal
ik noemen.

kans drastisch verkleind dat dit dier zich op
schapen richt. En dat ze het vlees naar de
jongen brengt. Het wordt dan minder waarschijnlijk dat de jongen van hun ouders leren over de geur en smaak van een schaap
en hoe je een schaap moet bejagen. Wat de
boer niet kent, dat eet hij niet, wat ook geldt
voor wolven. Een andere oplossing betreft
de schapen zelf. Wegrennende schapen
moeten we niet hebben. Wat doen de oerschapen bij een roofdier? Ze beklimmen
steile hellingen die de wolf niet aankan. Hun
hoeven zijn erop gebouwd om te klimmen op
richeltjes van een paar centimeter. Schapen
klimmen ook graag. Dan zou ik wel eens samen met een schapenhouder een berg van
hooibalen willen maken. En dan hele steile
trappetjes ertegenaan. Een wolf wankelend
op een trappetje met schapen in een dreigende houding boven hem… Ik denk dat het
heel effectief kan zijn. Zeker om een massadoding te voorkomen.

Als de Veluwse wolven weer jongen krijgen,
zouden schapenkadavers op hun looppad
gelegd moeten worden. Kadavers die voorzien zijn van een misselijkmakende stof. Eet
een wolf ervan (wolven eten ook aas), dan
gaan ze over hun nek. Daarmee wordt de

Misschien iets om nog eens over te
spreken. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling
in de Veluwe? Al keuvelend op zoek naar
wolvensporen? Is misschien een leuk vooruitzicht als wandelen in een groep weer kan.
Laat maar weten!
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Roeken zoeken asiel in Almen
geschreven door Diederik van Liere, Almen

Niet iedereen vindt roeken leuk.
Ik weet het. Maar hun wereld is zo anders
en alleen al dat maakt het spannend om
te proberen ze te snappen. En sinds twee
weken zijn er nestelende roeken aan de
rand van het dorp. Daar zijn ze nooit eerder
geweest. Twee paar zijn daar neergestreken. De eieren zijn al gelegd; de vrouwtjes
broeden. Als manlief komt, tetteren ze al
wapperend met de vleugels, bedelend om
voer. Dat motiveert manlief om opnieuw
eten voor haar te gaan halen. Maar waarom daar neergestreken? Waarom niet in
een kolonie zoals het in de boekjes staat?
Het boekje zegt dat roeken de kraaiachtigen zijn die in kolonies broeden. Kraaien,
eksters, vlaamsegaaien en kauwtjes doen
dat niet.
Een kolonie zou voor de nieuwe dorpsgenoten binnen een straal van 6 km te vinden
zijn: in Lochem en Zutphen. Een kleine
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afstand voor een roek. Daar zijn kolonies
van meer dan honderd vogels. Wat maakt
dat ze liever hier zijn? Het boekje vertelt
dat ze in een kolonie bescherming van de
soortgenoten zouden hebben. Met grote
aantallen ben je in staat een groots alarm
op te zetten en jagers te verdrijven, zoals
een havik. Lezen ze wel een boek? Een
havik zou aan de rand van Almen immers
vrij spel hebben.
Wat in de afgelopen jaren wel gebeurde,
was dat roeken in kleine aantallen over
mijn huis vlogen om in de omringende weilanden eten te zoeken. Vooral de meerjarige graslanden zijn favoriet. Vette engerlingen en wormen en andere ongewervelde
bodemdieren zijn top! Roeken hebben in
het vroege voorjaar vooral behoefte aan
eiwitten: de vrouwen gaan 3 tot 4 eieren
leggen en als de jongen groeien moeten, is er flink wat van dat spul aan te sle-

pen. Prima timing van de roeken, want
die grondmonsters worden eind februari,
begin maart wakker en door de maartse
buien komen ze meer naar de oppervlakte.
Met de klimaatverandering wordt het op de
schop genomen, maar normaliter kunnen
de eerste roekenjongen al midden maart
bibberend het daglicht zien.
Misschien zijn de nieuwe dorpsgenoten
wel de voormalige overvliegers. Misschien
kennen ze het gebied en het voedselaanbod hier. En de relatieve rust. Zeker in Lochem is er geen rust. Vooral door kap van
nestbomen en verstoring. Maar roeken laten zich niet makkelijk verdrijven; zeker als
de oudere dieren eerder ervaren hebben
dat kindjes krijgen op die locatie succesvol is. Het zijn ook de ervaren dieren die
het eerst kunnen broeden. Zij nemen de
oude nesten in die weer en wind hebben
overleefd. De jonge vogels werken zich te
pletter om een nest te bouwen, maar de
takken die ze aanslepen, worden door de

oudere dieren gejat. Pas als de oudere
dieren goed op streek zijn met broeden,
krijgen de jongeren een kans een nest af
te maken. Sommige jongeren beginnen
pas half april….. De bomen hebben dan al
blad. Met al die eikenbladeren aan je kop
een nest bouwen….pffff.
Het gebeurt veel vaker dat je op honderden meters afstand van een kolonie een
enkel roekennest aantreft, terwijl de kolonie plaats genoeg heeft. Zou dit dan steeds
relatief jonge roeken betreffen? Zouden de
nieuwe dorpsgenoten dan een soort jonge
asielzoekers kunnen zijn, die door de druk
van het takken-jatten of de onrust sowieso
de kolonie verlaten hebben? Die het roekenboekje gaan herschrijven? En hun geluk beproeven in een gebied waar ze weten dat er eten voldoende is? Zou kunnen.
En wat ik ook intrigerend vind… hoe is de
relatie tussen die twee paren, hoe hebben
die twee paren dat samen besloten? Het
dorp was al leuk. Het wordt steeds leuker!
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Seizoen 2019-2020, wat zo mooi begon...
De jeugd;
Vorig jaar is van januari tot aan hartje zomer
veel geregeld en georganiseerd om alle jeugd
in Almen en Harfsen samen te kunnen laten
voetballen. Eindelijk is het dan in september
zover dat de nieuwe groen-rode teams de wei
in mogen. Voor iedereen even wennen. Niet
alleen de nieuwe tenues maar ook de manier
van aanmoedigen; Hoe moedig je de kinderen nu aan? Hup Almen…? Hup Harfsen…?
Hup Almen/Harfsen…??
Alle aanmoedigingen ten spijt, de kinderen
hebben er geen oren naar. Die voetballen op
een fanatieke manier lekker samen en hebben erg veel plezier. Ook de begeleiding en
trainers hebben plezier met deze nieuwe
jeugdteams. Heel veel overwinningen zijn er
gevierd en er was geen wanklank te horen.
Het mag duidelijk zijn dat deze beslissing een
juiste is geweest en we hopen dat we nog
heel lang van deze samenwerking met onze
buren kunnen genieten.

Senioren:
De selectie heeft in de persoon van Wilco
Laconi een nieuwe hoofdtrainer. Al snel werd
duidelijk dat er uit een ander vaatje getapt
gaat worden. De conditie moet beter en de
onderlinge strijd om toch een plekje in het 1e
elftal te krijgen barst in alle hevigheid los. Drie
oud gedienden (Bas Pelgrum, Jurjen Diepeveen en Daan Boonman) keerden terug op
hun oude nest en we kunnen rustig spreken
van een kwaliteitsimpuls voor onze selectie.
De jonge gasten gaan samen met die “oudjes’ en een uiterst gedreven trainer voortvarend van start. Het plezier spat er vanaf, het
zelfvertrouwen groeit en de supporters geloven er ook weer in. Al snel worden prognoses
en ambities bijgesteld. Middenmoot is niet
voldoende voor deze groep en we willen ons
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richten op de plekken 1-5 en misschien een
periodetitel winnen in het voorjaar. Ondanks
enkele blessures in de groep blijft iedereen
positief en zo gaan we de winterstop in.
Het 2e en 3e elftal gaan in de slipstream
mee en hoewel de spoeling dunner en dunner wordt met spelers weten we ook hier met
goede resultaten de winterstop te halen. In de
winterstop ligt alles stil, behalve Henk Wiltink.
Henk heeft de hele toiletgroep verbouwd en
dat ziet er nu werkelijk prachtig uit!
Na de nieuwjaarsreceptie in een bomvolle
kantine zijn we zover dat we ons kunnen prepareren voor de 2e seizoenshelft. Iedereen
kijkt ernaar uit of we met de jeugd opnieuw
mooie resultaten halen en of we net zoveel
veel plezier bij de kinderen terug zien als voor
de winterstop. Ook zijn we benieuwd of ons
vlaggenschip dit seizoen al kan zorgen voor
een stunt(je). Er wordt 1x (onterecht) verloren van een rood-witte buurman, 1x gelijk
gespeeld en 2x gewonnen. Daarna komen
de tegenstanders die op de ranglijst onder
Almen staan. “Dat moet kunnen” wordt er al
snel gezegd… maar dat is een gevaarlijke uitspraak, wel een mooi vooruitzicht.

...en dan ineens is het over...
Corona slaat toe en de accommodatie ligt er
verlaten bij. Alleen Bertus maakt zijn rondjes
en heeft de velden nog nooit zo mooi groen
en strak gehad. Als een robotmaaier kriskras
over het gras, mooie motieven maaiend en
“kort gedekt”. Een deel van de maandagploeg
gaat zijn onderhoudswerk (mede) voortzetten
op het zwembad. En onze voorraad uit de bar
en keuken is onlangs afgegeven bij de voedselbank in Zutphen en op deze manier hebben we er toch ook nog een goede draai aan
kunnen geven.

Maar hoe nu verder…

Senioren:

Ook wij worden overladen met protocollen
die telkens weer bijgesteld worden. Je ziet
door de regels de wetten niet meer en plannen maken kun je haast niet goed doen. Maar
we blijven actief en positief.

Bij de senioren gaat het een enorme puzzel
worden om de zaterdagteams vol te krijgen.
Op dit moment hebben we 3 seniorenteams,
1 dames 35+ team, 1 heren 35+ team en
1 groep bij het “wandelvoetbal” op de donderdagmorgen.
De 35+ teams spelen in een kleine competitie op vrijdagavond. 1x in de maand op een
half veld, 7 tegen 7 en gezelligheid voert de
boventoon!

Een klein groepje selectiespelers heeft samen met de trainer leuke online-oefeningen
bedacht voor de jeugd waardoor iedereen
toch nog op een actieve manier een klein
beetje met voetbal bezig kan zijn. Hierdoor
blijft iedereen ook betrokken bij de club.
Ondertussen zijn ook enkele trainingen voorzichtig gestart. Zo kunnen we het seizoen
nog op een leuke manier afsluiten ondanks
dat de trainingen in een beperkte vorm uitgevoerd kunnen worden. Hoe de start van het
nieuwe seizoen eruit ziet kunnen we op dit
moment nog niks van zeggen. We houden
alle sportieve ontwikkelingen zorgvuldig in de
gaten en zullen alle betrokkenen telkens van
het voetbalnieuws op de hoogte brengen. De
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn
gestart.

De jeugd;
Een nieuw seizoen waarin we voor de jeugd
de samenwerking met Harfsen voortzetten.
Wel blijven we voor alle teams op zoek naar
nieuwe spelers, zowel jongens als meisjes.
Mocht u een zoon of dochter hebben die ook
graag bij ons wil komen voetballen, meldt u
zich dan aan via onze site www.svalmen.nl
of neem contact op met jeugdvoorzitter
Sanne Truin.

We hebben bij onze 3 zaterdagteams echter
een tekort aan spelers. Bij ons 2e en 3e elftal
wordt de spoeling dunner. Op dit moment is
er grote onzekerheid en twijfel of we het nieuwe seizoen kunnen starten met 3 teams. Kent
u (oud)spelers of niet (meer) actieve voetballiefhebbers die misschien toch weer de stoute
(voetbal)schoenen willen aantrekken of heeft
u zelf weer de kriebels, neem contact op via
de site www.svalmen.nl of geef het door aan
Bert Wentink.
Wij als SV-Almen doen er alles aan om het
iedereen in de club naar de zin te maken en
de charme van een kleine dorpsclub, waar
gemoedelijkheid, gezelligheid maar ook prestatie centraal staan, te behouden. Graag zien
wij u, als ouder, vrijwilliger, supporter, lid van
de club van 100, of gewoon als liefhebber, zo
snel mogelijk onze jongens en meiden weer
aanmoedigen op ons mooie sportcomplex.

Bert Wentink (voorzitter)
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Zwembad weer (beperkt) open!
Vanaf zaterdag 16 mei heeft het zwembad
haar deuren weer geopend voor bezoekers.
Door de strikte beperkende maatregelen die
er gelden zal uw zwembeleving anders verlopen dan u gewend bent van voor de coronatijd. Wij volgen hierin het protocol van de
samenwerkende organisaties in de zwembranche. Dit protocol is in nauwe samenwerking met het RIVM vastgesteld. Voor de verschillende doelgroepen en activiteiten gelden
er specifieke maatregelen waaraan iedere
zwemmer zich dient te houden. Alleen dan
kunnen wij de veiligheid voor bezoekers en
medewerkers optimaal borgen. Wij rekenen
op uw begrip en medewerking. Kijk op www.
zwembaddeberkel.nl voor de maatregelen
die er gelden.

Zwemplek reserveren
Op dit moment kunnen er maar een beperkt
aantal zwemmers tegelijk het water in. Dit betekent dat u voor iedere zwemactiviteit apart
moet reserveren, uitgezonderd zwemlessen;
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dit zijn vaste groepen. U reserveert voor een
blok van 45 minuten. Reserveren is noodzakelijk tot er vanuit de overheid versoepeling
mogelijk is. Om alle bezoekers de mogelijkheid te geven om te komen zwemmen, kunt u
op dit moment maximaal 3 zwemmomenten
per week reserveren. Het reserveren van een
zwemplek kan telefonisch. Bel het zwembad
op (0575) 43 15 00. Als u NIET gereserveerd
hebt, kunt u niet naar het zwembad komen.
Zo proberen we ongewenste drukte te voorkomen.

Abonnement of betaling
Als u online of via het papieren aanvraagformulier een abonnement heeft aangevraagd,
ligt het abonnement gereed op het zwembad.
De kassamedewerker kan u het abonnement
overhandigen voordat u komt zwemmen.
Voor het afgeven van het abonnement zal het
abonnement met desinfectiemiddel worden
behandeld. Heeft u online uw abonnement
besteld? Zorg er dan voor dat u uw e-ticket bij

Foto: Annemiek Dijksman

de borstcrawlers mogen links, de schoolslagzwemmers rechts

de hand heeft (op uw mobiel of geprint). Als
u het abonnement eenmaal heeft, kunnen
wij dit op afstand via de QR code scannen.
Eventuele betaling van een entreekaartje kan
alleen met PIN.

Vooraf aan het zwemmen
U mag geen gebruik maken van de douche.
Toiletgebruik is alleen bij hoge nood toegestaan. U dient uw zwemkleding onder uw
normale kleding aan te hebben.
Ondanks alle maatregelen hopen we dat u
weer met plezier bij ons komt zwemmen.
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!
Jorrit Erps

Zwemervaring
Als zwemmen een van je favoriete sporten is
dan ga je natuurlijk gelijk de eerste dag al.
Het was voor mij al een verrassing dat het
bad open ging. Wat een luxe! Het ligt er weer
spic en span bij. Met dank aan de vele vrijwilligers die onder leiding van Anja en Fennie
hard gewerkt hebben. Maar hoe zwem je en
verkleed je je met anderhalve meter tussenruimte. Zoals hierboven beschreven staat ga
je op afspraak. Op het hele uur mag je met

een beperkt aantal naar binnen (ik schrijf dit
op 16 mei). In de kleedruimte is duidelijk aangegeven waar je je mag verkleden, maar we
hadden bij de kassa al duidelijke instructies
gehad van badjuf Anja over de looplijnen enz.
Je wordt in badkleding (onder je kloffie) verwacht en douchen is er niet bij. Ook de koude
douches zijn buiten gebruik, dus dat doe je
thuis. Het bad is opgedeeld voor de snellere
en voor de langzamere zwemmers. Je moet
rondjes zwemmen en inhalen is er niet bij,
dus de langzame zwemmer moet af en toe
even voorrang verlenen. Om kwart vóór wordt
je vriendelijk verzocht het water te verlaten en
zo snel mogelijk je biezen te pakken zodat de
kleedruimtes ontsmet kunnen worden. Dan
staat buiten voor het hek inmiddels de volgende ploeg zwemmers te wachten en herhaalt zich het tafereel. Ieder heeft een taks
van drie zwemuurtjes per week. Dat betekent
in de praktijk dat als jij je taks op hebt maar
het bijvoorbeeld een koude dag is, je best
even kunt bellen of langs wippen. Is er ruimte
dan ben je welkom maar zijn er dan mensen
net voor je die hun taks nog niet gebruikt hebben, dan mag jij weer naar huis. Nogmaals,
ik schrijf dit op de dag van opening 16 mei,
misschien zijn de regels intussen versoepeld.
Wilrike
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De Almense tennisclub in Coronatijd
In januari 2020 brak in Wuhan, China, een crisis uit, doordat een virus waarvoor geen
vaccin bestond razendsnel om zich heen greep en in korte tijd veel slachtoffers maakte.
In de rest van de wereld maakte men zich
daarover aanvankelijk niet zo veel zorgen,
enkele jaren geleden hadden we iets dergelijks met het SARS-virus meegemaakt en
ook woei er af en toe een vogelgriep over
ons heen die veel kippen het leven kostte
maar die niet op mensen oversprong. Dat
bleek ditmaal anders te gaan. Begin maart,
midden in de periode die bij ons tennissers
de ‘Wintermix’ wordt genoemd - dat is een
toernooi dat in de wintermaanden wordt gespeeld tussen gemengde teams van mannen en vrouwen - kwamen er steeds meer
alarmerende berichten van de kant van
de regering en van het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).
Rond half maart kwam het openbare leven
in ons land tot stilstand en ging Nederland
‘op slot’, ook de sportverenigingen. Voor de
takken van sport waarbij fysiek contact niet
altijd is te vermijden, leek dat logisch, maar
voor een tak van sport als tennis, waarbij
de spelers over het algemeen vele meters
van elkaar vandaan blijven, vonden wij dat
minder vanzelfsprekend. Toch hebben wij
ervoor gekozen één lijn te trekken met de
andere sportverenigingen in Almen en ons
tennispark ook ‘op slot’ gedaan. Er werden
posters met duidelijke richtlijnen van de landelijke tennisbond, de KNLTB, opgehangen
en de netten op onze banen werden omlaag
gedraaid. Daarnaast moest worden besloten
het schooltennis op de vrijdag, waarmee in
december 2019 een enthousiast begin was
gemaakt, stop te zetten omdat het risico van
het doorgeven van een eventuele besmetting te groot was. Voor de kinderen van de
groepen 7 en 8, die ook geen school hadden, was dit extra zuur.
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De nieuwe situatie bood bestuur en leden de
kans een aantal klussen aan te pakken die
al enige tijd waren blijven liggen. Zoals het
op een milieuvriendelijke manier verwijderen
van het weer overal overvloedig opschietende onkruid aan de randen van de banen en
tussen de zonnepanelen. Tegelijkertijd werd
koortsachtig nagedacht over de maatregelen en daarmee gepaard gaande communicatie voor het moment waarop het ‘slot’ op
de sportactiviteiten zou worden versoepeld.
Dat moment kwam eind april met de aankondiging dat de basisscholen op 11 mei weer
open zouden gaan en vanaf die datum ook
niet-contactsporten als tennis en golf weer
zouden mogen beginnen. Die herstart werd
aan een fors aantal voorwaarden gebonden:
dubbelspel voorlopig niet toegestaan, alleen
enkelspel, en er moet worden ‘afgehangen’,
wat betekent dat de leden niet zomaar de
baan op mogen gaan maar hun lidmaatschapspas onder een tijdklok moeten plaatsen en de klok op een uur moeten instellen.
Inmiddels is de tennisbond gekomen met
een ClubApp, die het mogelijk maakt op afstand digitaal een baan te reserveren. Wanneer deze ClubApp door alle leden is gedownload behoort het oude afhangsysteem
tot het verleden en kan het ook niet meer
voorkomen dat leden voor volle banen komen te staan en onverrichter zake naar huis
moeten terugkeren. Een bijkomend maar
wel degelijk ook beoogd voordeel van dit digitale systeem is dat bij een eventuele onverhoopte uitbraak van het Coronavirus de
contacten die de betrokken speler met anderen heeft gehad heel snel en efficiënt zijn
te traceren.

Er worden inmiddels weer activiteiten op ons
park opgestart, Frank Jansen, onze trainer,
is met veel enthousiasme aan de slag gegaan met zijn privélessen en thematrainingen en er worden plannen gemaakt om het
schooltennis voor de groepen 7 en 8 van de
Julianaschool te hervatten, zodra dat in het
lesrooster is in te passen.
Tot zover voor deze Almenak, een volgende
keer meer!
Piet van Woerden

Foto: Geert de Groot

Almenak 3-2020 | 35

Coronatijd, thuis en op je werk
geschreven door Annemarie Kok. Moeder van een zoon van 6 en een meisjes tweeling van 3 jaar.
Zij is docent Nederlands op een middelbare school.

Het is zondag 15 maart, terwijl ik de boterhammen smeer voor de lunchpakketjes op
maandag, vraag ik mij af waar deze bammetjes genuttigd gaan worden. Diezelfde
avond horen we minister-president Rutte
verkondigen dat scholen, kinderdagverblijven, eet-en drinkgelegenheden en sport- en
fitnessclubs per direct hun deuren moeten
sluiten. Eigenlijk hoor ik alleen dat scholen
en kinderdagverblijven dicht gaan, omdat dit
van grote invloed is op ons gezin. Ons thuis
verandert met die mededeling meteen van
een rustpunt in een kinderdagverblijf, basisschool, middelbare school en klusruimte.
Het is wel duidelijk waar wij onze boterhammen de volgende dag eten.
Die maandag erop vernemen we dat ik, als
docent, een vitaal beroep heb (hier komen
we bij de volgende cao-onderhandelingen
nog wel op terug) wat iets meer vrijheid lijkt
te geven. Onze kinderen hebben recht op
noodopvang. Van deze nood wordt geen
deugd gemaakt en nadat ik met een bezwaard gemoed de kinderen op school en
de opvang heb achtergelaten om op mijn
werk de thuiswerkinstructies te krijgen en
mijn werkspullen in te pakken om naar huis
te verhuizen, besluit ik om de kinderen zo
min mogelijk weg te brengen. Dit resulteert
thuis in de volgende situatie: we staan op tijd
op om het ritme erin te houden. Het schiet
niet zo op want er klinkt bij ons geen schoolbel, Manlief gaat werken want we willen het
bedrijf draaiende houden.
Mijn allereerste digitale les begint. Teams.
Hoe werkt dat eigenlijk? Ik grijns wat naar
mijn laptop en 15 leerlingen willen mij tegelijkertijd iets vertellen. Oh, er zit een muteknop
op mijn leerlingen, dat is handig. Die mute36 |

knop zit niet op mijn eigen kinderen. De oudste moet wennen aan het thuis leren en wil
graag ranja en snoepjes geserveerd krijgen
en de jongste twee zien alleen maar de bak
met paaseitjes en een moeder die die eitjes
zou kunnen uitdelen. In mijn nieuwe klaslokaal (de huiskamer) zitten nu niet alleen
dertig pubers, maar ook een schoolgaand
kind en twee peuters. Ik voer zes verschillende gesprekken op hetzelfde tijdstip terwijl
ik probeer uit te vinden hoe ik mijn ‘nieuwe’
baan vorm moet geven.
Met zoveel gesprekken in huis, lunchpauzes
die niet in de twintig minuten tussen de lessen te proppen zijn, allemaal wennen aan
een nieuwe situatie en leerlingen die 24 uur
per dag in je klaslokaal lijken te zitten, (ze
sturen zelfs midden in de nacht berichtjes)
word ik in de eerste week een beetje wanhopig. Maar langzamerhand dienen zich oplossingen en een structuur aan (die overigens
maar duurt van persconferentie tot persconferentie). Het buurmeisje komt oppassen als
Manlief en ik aan het werk zijn en het werk
op zich went ook wel. Het kost alleen meer
tijd en energie.
Als we de eerste hobbels van het combineren van werk en kinderen hebben genomen
en onze agenda schoongeveegd hebben,
beginnen we met plannen maken voor de
‘a-sociale’ tijd die we tegemoet gaan. We
zitten op de bank en kijken om ons heen
en bedenken dat we ons huis en onze tuin
stante pede aan moeten pakken van dakkapel tot bijkeuken.
Dat doen we dus nu: we schoffelen, boren,
kopen, zaaien, verbouwen, verhangen en ga
zo maar door. Zodra ik over de spreekwoor-

delijke drempel tussen het kantoor en de hal
stap, en dus uit mijn werk kom, maken we
plannen en voeren we ze uit. We missen wel
mensen, maar moeten ook toegeven dat we
intrinsiek een stel saaie huismussen zijn.
Het ‘nieuwe normaal’ is voor ons eigenlijk al
best snel normaal. Het is normaal met een
scheutje gedoe.
We worden langzamerhand weer blij: we zijn
gezond, we hebben elkaar, we hebben werk,
we zingen verjaardagsliedjes in tuinen,
we hebben picknicks in de natuur en we
hebben meer aandacht voor mensen dichtbij. We hopen dit en elkaar na Corona vast
te houden.

Museum STAAL kan weer open!
Vanaf dinsdag 2 juni mogen en kunnen wij
weer bezoekers ontvangen in het museum.
In ons ruimopgezette museum kunt u veilig
en ongestoord genieten van de tentoonstelling ‘Berkel in beeld’. U kunt gewoon aan
de kassa een kaartje kopen (indien mogelijk contactloos pinnen!), maar ook alvast
een kaartje reserveren. Dit kan via telefoon
(0575) 47 43 17 of via de mail info@museumstaal.nl. Geef uw naam, het aantal personen (max. 2), de datum en het tijdstip waarop u denkt te komen. Tussen 11.00-13.00,
tussen 13.00-15.00 of tussen 15.00-17.00?

Berkel in Beeld van 2 juni 2020 t/m 28 maart
2021 dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur.
Houd onze website en eventueel de ADI
in de gaten. Omdat veel van onze medewerkers tot een risicogroep behoren (veel
70+ers), weten we niet zeker of we het
roostertechnisch rond gaan krijgen. Mocht
u ons de komende periode uit de brand willen helpen, dan kunt u zich als vrijwilliger
aanmelden bij Joke Dinkelman jokedinkelman@museumstaal.nl
Pien Pon
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Even lekker puzzelen
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Notities van de Torenhaan
Ik zat even te suffen en daardoor had ik bijna een notitie van mei 1920 te pakken. Die
ging over de Spaanse griep, die toen wereldwijd twee jaar lang had huisgehouden.
Daar gingen toen tussen de 50 en 100 miljoen mensen aan dood. In Nederland waren dat 38.000 doden op een bevolking
van 6,6 miljoen. De heer Trump zal het wel
“fake nieuws” noemen, maar China had er
geen schuld aan; de ziekte kwam uit de Verenigde Staten en werd meegebracht door
de Amerikaanse soldaten, die ook dit keer
kwamen helpen, nu om de 1e wereldoorlog
te beëindigen.
Maar nu de situatie anno mei 2020. Alle
Foto: Dick Loman
Nederlandse torenhanen hebben strikte orwoord horen spreken. En als ze die zouden
ders gekregen om de “lokdaun” te eerbiedimaken, dan vraag ik me af hoe ze bevestigd
gen. Riep bij mij al direct de vraag op of we
moeten worden.
geen Nederlandse woordjes genoeg meer
hadden? Bleek niet zo te zijn. Het
Tot Pinksteren is
Beneden me is een soort afwoord vergrendeling staat nog
een schuilkerk
haalsamenleving ontstaan. Op
steeds in van Dalen.
de Scheggertdijk, bij de Hoofingericht op de
dige Boer, bij Pipina, overal kun
Ik moet zeggen dat het voor mij
Borch van
je maaltijden afhalen naar…
niet een erg grote straf is. De 1 ½
Verwoldeweg;
Chinees voorbeeld!.
meter samenleving is in onze brande Borchkapel
che een lachertje. Mijn dichtstbijHet mooist vind ik nog de afhaalzijnde collega is werkzaam in Vorapotheek. Van het zijraampje is een openden. Dat we vooral thuis moeten werken is
slaand raampje gemaakt en via dit raampje
ook geen probleem, dat doe ik al zo lang
kun je de pillen bestellen en in ontvangst
als ik op deze toren geplaatst ben. Bezoek
nemen. Nu ik dit schrijf is ook het zwembad
ontvangen is altijd al moeilijk geweest. Verweer open gegaan. A. en F. hebben op het
reweg het grootste deel van de bezoekers
plein voor de fietsen een aantal kruisen geheeft binnen vijf minuten kramp in de poten
plakt. Voor een badbeurt moet je een telefovan het vasthouden aan de klimijzers.
nische boeking doen.
Onder mij poetst moeder de Hen de leien
Heb je op tijd gebeld dan kan je ¾ uur op 1
van de spits dagelijks met ontsmettende
½ meter afstand baantjes zwemmen. Een
handgel zodat de coronaatjes geen vat kunmondkapje is niet verplicht. A. en F. houden
nen krijgen op de toren. Die gaan echt van
nauwlettend de rugzwemmers in de gaten;
een leien dakje!! Gelukkig hoef ik voorlopig
die hebben vaak moeite met het bewaren
niet met het openbaar vervoer te reizen.
van de juiste afstand.
Over snavelkapjes heb ik nog met geen
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Wat ik wel heel storend heb gevonden is het
feit dat ze me de wijzers van de torenklok
een hele tijd verwijderd hebben om – zoals
ik hoorde- verguld te worden. Ze zijn nu net
weer teruggeplaatst en gezien de tijd die
het geduurd heeft moet de goudlaag wel
heel dik zijn.
Vanaf mijn hoogzit kan ik de wijzerplaat niet
zien maar als de wijzers op twaalf staan kan
ik net de bovenkant zien zodat wanneer het
kleintje boven is, ik weet dat het lunchtijd is.
Zo moet je je maar zien te redden niet waar!
Het dorpshuis zit dicht. Het museum zit
dicht en zelfs de kerk zit dicht. Tot Pinksteren is een schuilkerk ingericht op de Borch
van Verwoldeweg; de Borchkapel. Wellicht
dat na Pinksteren weer hagepreken gehouden gaan worden. Heeft de Stentor straks
weer een mooi bericht: Politie deelt in Almen meer dan 30 bekeuringen uit aan samenscholende kerkgangers.
Ook de theetuin zit nog steeds dicht met
een rood-wit lint en een ketting. Voor zzp’rs,
zij die zelf ziek zijn geweest of een familielid hebben verloren, voor mensen die een
moeder of vader hebben die in een verpleeghuis is opgenomen en nog zeer velen
is het een hele nare tijd. Er is ook een categorie die zich bevoorrecht kan noemen.
Allerlei verplichtingen vallen weg. Er is tijd
om te wandelen en te fietsen. Nooit heb ik
het voorjaar meer beleefd als dit jaar. Wat
een prachtige landgoederen hebben wij hier
op een steenworp afstand! Wat een ruimte
en een schitterend landschap hebben wij tot
onze beschikking.
Nog niet lang geleden liep ik door het rododendronlaantje op de Velhorst. Aan het
begin staan de gele azalea’s in de bloei.
Op een kilometer afstand ruik je ze al. Een
paar mensen kwamen aangefietst. “Wat zijn
dat voor een bloemen?” riep er één. “Zeker
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een soort brem” was het antwoord. Ik kon
het toen niet laten om ze toch even nader te
informeren.
Een minder goede ontwikkeling is het
rondje Almen, eerste deel van de wandeling vanaf het zwembad naar het Besselink.
Gaandeweg kan je dat het hondenschijtpad
noemen. Links en rechts van het pad liggen
elke 20, 30 meter gore hondenkeutels. De
afgelopen week stond voor het klaphek aan
de Berkelweg een auto geparkeerd. “Hondenuitlaatservice” stond op de zijkant van
deze bestelwagen. En ja hoor, nog een vijf
minuten later kwam ik ze tegen: een vrouw
voorafgegaan door zeker acht, negen honden. Ze had geen tas bij zich en ook geen
plastic zakjes….
De vervuiler wordt betaald!!
Het alleraardigste moment beleefde ik enige
tijd geleden bij landgoed Baak. Voor mij uit
liep een oude man met een heel klein waggelhondje aan de lijn. Precies op het moment dat hij de grens van het landgoed passeerde, daar waar een bordje het opschrift
“Honden aangelijnd” vertoonde, maakte hij
het hondje los dat direct waggelend zonder
enig resultaat een eekhoorn ging achtervolgen. Waarschijnlijk was deze oude man een
analfabeet!

Wetenswaardigheden
Bibliotheek:
Circulus Berkel:
De Wereldwinkel:
Duo-fiets huren:
Handwerkcafé:
Inloop senioren Ons Huis:
Kerk:
Markt:
Open tafel:
Oud papier:
Repaircafé:
Zin in Almen:

bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr
Spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur bij de Superr
spreekuur op donderdag in de oneven week van 9.30 - 10.30 uur
in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag
v.d. maand
zondag eredienst om 10.00 uur
iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
2e zaterdag v.d. maand
iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

Belangrijke telefoonnummers
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

Schoolvakanties schooljaar 2020
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

21 en 22 mei
1 juni
20 juli t/m 28 augustus
19 t/m 23 oktober
19 december 2020 t/m 3 januari 2021

AED’s
Cafe restaurant “De Nieuwe Aanleg”
Dorpshuis “Ons Huis” (september/april)
Hotel “Landgoed Ehzerwold”
Huisarts Meerman
Landhotel “De Hoofdige Boer”
Solis paramedisch centrum Almen
Vishandel Ter Beek (dinsdag 11.00 - 13.00 uur)
Voetbalvereniging SV Almen (september/april)
Zwembad De Berkel/Berkelzomp de Fute (mei/augustus)

Scheggertdijk 10 (0575) 43 12 96
Dorpsstraat 37
(0575) 43 14 21
Ehzerallee 14
(0575) 43 11 43
Dorpsstraat 34
(0575) 43 12 55
Dorpsstraat 38
(0575) 43 17 44
Torenstraat 2
(0575) 43 20 72
Bij brandweergarage
Binnenweg 40
(0575) 43 13 95
Berkelweg 7
(0575) 43 15 00

Activiteitenkalender
Gezien de onzekere toekomst verwijzen we voor activiteiten naar de ADI en naar de site
Almen-info.nl
Juni 2020

September 2020

02 opening museum Staal t/m 28 maart ‘21

04 inleveren kopij Almenak,
verschijningsdatum 18 sept.

03 Seniorenochtend Ons Huis

Juli 2020
01-02-03

November 2020
Schoolkamp groep 7/8

13 inleveren kopij Almenak,
verschijningsdatum 27 nov.

Foto: Joost Wiltink

