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Van de redactie: 

De attente lezer zal opmerken dat in het Colofon hierboven een andere naam staat. Jan de Groot 
heeft samen met Floris van de Wetering veel tijd gestoken in de bouw van een nieuwe website 
Almen-info.nl. Heel mooi geworden, kijkt u zelf. Daarop is ook de Almenak te lezen. Martien 
Streppel heeft jarenlang de Almenak op de site gezet en daarnaast heel veel tijd gestoken in de 
bouw en het onderhoud van de vorige site. Ook gaf hij de nieuwe adi-leden aan Coby en mij door 
die zich via de site meldden. Allemaal vrijwilligerswerk naast een drukke baan. Martien bedankt!!! 
En Jan: welkom bij de club. Voor wat betreft de redactie kan ik je geruststellen: we vergaderen 
nooit. Alles loopt op de een of andere wonderlijke manier vanzelf. 

Namens de redactie, 
Wilrike 

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

Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, Adriaan Dolmans, 
Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Ageeth en Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina 
Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike 
ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan Reurslag, Liesbeth Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma 
Wissink, Kees Zijderveld.

Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel:0575 - 431899.

Schema uitgifte Almenakken jaar 2018
Nummer: Inleveren kopij: Verschijningsdata: 
3 Vrijdag 11 mei Vrijdag 25 mei 
4 Vrijdag 31 augustus Vrijdag 14 september 
5 Vrijdag 09 november Vrijdag 23 november 

Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij: 
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl 

Punten voor de agenda op de site: Floris Van de wetering (floris@concepts.nl) 

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

Data activiteitenkalender Almenak:  termeulen-almen@wxs.nl

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

http://www.almen-info.nl/
mailto:termeulen-almen@wxs.nl
mailto:vab@almen-info.nl


VAN DE BESTUURSTAFEL 

Jaarvergadering 
Op dinsdag 24 april aanstaande houden we onze jaarvergadering. De 
agenda hiervan treft u aan het eind van deze bijdrage aan. Naast de 
gebruikelijke verslagen en financiële verantwoording, is er dit jaar ook weer een 
bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is onze secretaris Anja Harkink. Verder zijn er 
vier bestuursleden die aftreden en niet herkiesbaar zijn: Harmke van de Straat, Linda 
Huisman, Geert de Groot en Gerard Zoetenhorst. Als bestuur stellen wij voor om in hun plaats 
Liza Westendorp, Sandra De Monchy, Wilco Pelgrum en Niko Venneker te benoemen. Lijkt 
een bestuursfunctie bij de VAB u ook leuk? Meld u dan vóór 17 april a.s. schriftelijk als 
tegenkandidaat bij onze secretaris Anja Harkink (Haarbroeksteeg 7 of vab@almen-info.nl). 

Dorpsplan 2018-2022 Contouren voor de toekomst
Op woensdag 31 januari jl. heeft in Ons Huis de aftrap plaatsgevonden van de werkgroepen 
woningbouw, mobiliteit en voorzieningen. Zij zullen zich gaan bezighouden met de 
uitwerking van de ideeën en wensen uit ons dorpsplan. Na een korte introductie en toelichting 
op hoe het werken met werkgroepen er procesmatig uit zal zien, gingen de werkgroepen 
uiteen om zich alvast te buigen over de gewenste aanpak en prioritering van onderwerpen. 
Alle werkgroepen zijn voortvarend van start gegaan en hebben inmiddels al één of meerdere 
bijeenkomsten achter de rug. De werkgroep mobiliteit heeft zelfs al een eerste resultaat 
geboekt, waarover u verderop meer leest. Wij zullen u op deze plek op de hoogte houden van 
de voortgang van alle werkgroepen.   

Glasvezel buitengebied 
De afgelopen periode hebben beide aanbieders van glasvezel in het buitengebied, CIF 
(Glasvezel Buitenaf) en Delta (De Digitale Stad), betrokkenen geïnformeerd middels 
informatieavonden en brieven. Inmiddels zijn beide partijen begonnen met het opstarten van 
vraagbundeling om de belangstelling in beeld te brengen. Naar verwachting zal dit eind 
april/begin mei afgerond zijn. 

Heeft u inhoudelijke vragen over glasvezel in uw buurt? Neem dan contact op met (één van) 
beide aanbieders. Specifieke vragen aan de gemeente kunt u via glasvezel@lochem.nl stellen.  
Ook kunt u contact opnemen met één van de (VAB)ambassadeurs in Almen: Herman Minkjan 
en Geert de Groot. 

Brandweerkazerne 
De afgelopen periode zijn er weinig ontwikkelingen geweest op het gebied van de 
brandweerkazerne. De gemeente is nog steeds bezig met het onderzoeken van mogelijke 
locaties. Zodra er meer nieuws is, zullen wij u hierover informeren. 

E-Trip 
Wellicht heeft u het al gelezen in de krant: als inwoner van Almen kunt u sinds 1 maart jl.  
gebruikmaken van een nieuwe vervoersservice: E-TRIP, een vierpersoons elektrische 
deelauto met chauffeur. De service is speciaal bedoeld voor (korte) ritjes tussen 7.30 en 23.00 
uur op trajecten waar geen openbaar vervoer beschikbaar is. E-TRIP is vooralsnog een proef 
en loopt tot 1 februari 2019. Deze vervoersservice is een samenwerking van LochemEnergie, 
Superrr Almen, Wakker Laorne, gemeente Lochem en de VAB (en in die hoedanigheid een 
eerste resultaat van de werkgroep mobiliteit). Buiten de openingstijden van Superrr worden de 
ritten gereden door vrijwilligers. En daarvan kunnen we er nog een aantal gebruiken. Dus lijkt 
het u leuk om als chauffeur te rijden in de elektrische deelauto? Meld u dan aan als 
vrijwilliger bij Superrr. 

mailto:glasvezel@lochem.nl


Verbinding Ons Huis - sportzaal 
De bouw van het verbindingsstuk tussen Ons Huis en de sportzaal is nagenoeg afgerond en 
prachtig geworden! Een wens die er nog ligt is het rolstoeltoegankelijk maken van dit stuk. 
Voor de financiering hiervan zal een beroep gedaan worden op een provinciale subsidie. 
Inmiddels is ook definitief dat de fysiotherapiepraktijk van Ortis aan de Scheggertdijk zich 
gaat vestigen in de sporthal. Zij krijgen hun werkruimte op de plek van de voormalige kantine 
en bestuurskamer van de sportzaal.  

Onbewaakte spoorwegovergangen 
Spoorwegbeheerder ProRail wil om veiligheidsredenen af van de vier onbewaakte 
spoorwegovergangen aan de Hulzerdijk/Wagenvoortsdijk. Daarvoor zijn al verschillende 
scenario’s de revue gepasseerd. In het laatste plan is, naast het beveiligen van één overgang, 
nu ook voorzien in een tweede overgang die openblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters. 
Daarvoor zal bij de spoorwegovergang aan de Hulzerdijk een buis onder het spoor aan 
worden gelegd, waardoor mensen lopend (eventueel met fiets of paard) het spoor kunnen 
passeren. Het college van burgemeester en wethouders gaat nu de gemeenteraad en de 
provincie vragen om geld vrij te maken voor de buis en de bewaakte overgang. 

Brandveiligheid Doornberg 
Donderdagavond 8 maart jl. werd in het gemeentehuis in Lochem een openbare 
informatiebijeenkomst gehouden over de brandveiligheid bij Doornberg Recycling B.V. 
Aanleiding was het plan van aanpak dat hiervoor door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) is opgesteld. In het programma was naast de brandveiligheid tevens 
ruimte ingepland voor een korte stand van zaken betreffende de omgevingsvergunning door 
de gemeente Lochem en de Omgevingsdienst Achterhoek. Uit de Risico Analyse Meter 
(RAM) van de VNOG kwam naar voren dat het volume van de opslag (hoeveelheid banden) 
het grootste risico vormt en dat het in geval van brand dagen kan duren voor deze gedoofd is 
(met de daarbij behorende belasting voor Almen). Voor het verbeteren van de brandveiligheid 
zijn de volgende aandachtspunten genoemd: de inrichting van het terrein; de bereikbaarheid 
voor hulpdiensten en de alarmering op momenten dat er niemand op het terrein aanwezig is. 
Door aanwezigen is gepleit om in de RAM ook zaken als de milieu- en gezondheidsbelasting 
op te nemen en daarvoor een impactanalyse uit te voeren (m.a.w. hoe groot is de kans dat iets 
dergelijks zich voor gaat doen en wat is dan de schade). Doornberg Recycling, gemeente 
Lochem en de VNOG hebben inmiddels een intentieverklaring getekend om de 
brandveiligheid te verbeteren. 

Website (vab.)almen-info.nl 
Sinds eind februari hebben de websites almen-info.nl en vab.almen-info.nl een fris en 
eigentijds uiterlijk. En dat niet alleen, beide sites zijn een stuk overzichtelijker en daarmee 
gebruiksvriendelijker geworden en zijn geoptimaliseerd voor mobiel gebruik (goede weergave 
op tablets en mobiele telefoons). Absoluut de moeite waard om eens te gaan kijken. Al dit 
moois is van de hand van Jan de Groot en Floris van de Wetering, die we daarvoor hartelijk 
danken! Maar vooral ook dank aan Martien Streppel die heel veel tijd en energie heeft 
gestoken in de vorige site en nu het stokje heeft doorgegeven aan Jan de Groot. 
Volg de VAB! 
Website: vab.almen-info.nl   Twitter: @VAB_Almen   
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen

Bent u al lid? 
Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van 
Almen en haar inwoners. Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 5 per jaar, een hogere 

http://www.facebook.com/hetdorpAlmen


bijdrage is uiteraard van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij onze secretaris via 
vab@almen-info.nl of via telefoonnummer 431267. Alvast onze hartelijke dank! 

Agendapunten 
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons 
mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken: 
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Geert de Groot, Linda 
Huisman, Peter Schieven, Harmke van de Straat, Jan Tuitert, Gerard Zoetenhorst en Gertie 
Tuller. 

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

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

Agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Almens Belang op 
dinsdag 24 april 2018 in ‘Ons Huis’, aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.45 uur staat de koffie of thee klaar! 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering VAB 2017 
3. Jaarverslag VAB 2017 
4. Financieel verslag VAB 2017  
5. Verslag van de kascommissie: Hans Tichelman en Gerard de Ruiter
6. Verkiezing nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing:

a. Aftredend en herkiesbaar: Anja Harkink
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Harmke van de Straat, Linda Huisman, 

Geert de Groot en Gerard Zoetenhorst
c. Door het bestuur voorgestelde kandidaten: Liza Westendorp, 

Sandra De Monchy, Wilco Pelgrum en Niko Venneker
d. Tegenkandidaten kunnen tot 17 april schriftelijk aangemeld worden bij de secretaris 

Anja Harkink (Haarbroeksteeg 7) of via vab@almen-info.nl
8. Rondvraag 
9. Sluiting huishoudelijk gedeelte  
10. Pauze 

Het programma na de pauze was bij het ter perse gaan van deze Almenak nog niet rond. 
Hierover zullen wij u binnenkort via de ADI nader informeren.  

Aan het eind van het programma kunt u onder het genot van een drankje afscheid nemen van 
de scheidende bestuursleden.  

Zowel leden als niet-leden van de VAB zijn van harte welkom. Bent u nog geen lid? Dan kunt 
u zich ter plekke aanmelden. Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 5 per jaar, een hogere 
bijdrage is uiteraard van harte welkom! 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 24 april. 
Namens het bestuur, 

Anja Harkink, secretariaat@almen-info.nl 

mailto:vab@almen-info.nl
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FEESTPROGRAMMA KONINGSDAG VRIJDAG 27 APRIL 2018 

09.00 uur Klokluiden door de Almense Vrijwillige Brandweer. 

11.30 uur Aubade bij de Linde, met zang van de Almense schooljeugd, begeleid door 
Muziekvereniging Juliana. De kinderen worden verzocht om een bloem met een 
lange steel mee te nemen zodat we samen een mooi boeket kunnen maken.  

Aansluitend: Het oplaten van de ballonnen. Ieder kind kan een ballon oplaten, waarbij we 
hopen op gunstige weersomstandigheden, zodat de ballonnen verre reizen zullen 
maken. De uitslag zal bekend worden gemaakt tijdens het Almens Feest in juni a.s.  

12:00 uur Vanaf dit moment is de Brandweerkazerne geopend en ingericht als gedeeltelijk 
overdekt terras, waar men terecht kan voor een hapje en een drankje. Eveneens is 
dan de Oranjemarkt geopend. Rondom de kazerne zullen diverse verenigingen, 
instellingen en particulieren zich presenteren d.m.v. een spel of verkoop van 
goederen. 
De Berkelbloazers zullen het programma muzikaal opluisteren. 

12:00 uur Voor alle kinderen van de basisschool zijn er weer hartstikke leuke spelletjes
georganiseerd rond het schoolplein. De kinderen tot vier jaar kunnen dan in alle rust 
terecht op het luchtkussen (tot ca. 13.30 uur). 

12.00-14.00 Fietstocht
Tussen 12.00 en 14.00 uur kan men zich inschrijven voor de Oriëntatierit. 
(kosten € 1,00 per deelnemer).

13.30 uur Kleedjesmarkt 
Ieder kind kan zijn eigen plekje inrichten en overtollig speelgoed, boeken of andere 
spullen te koop aanbieden. 

v.a. 14:30 uur  Live muziek met de allround feestband: Duo B-Normal
14.30 uur Spectaculair buitenspel: “Levend Angry Birds” georganiseerd door de 

Jeugdcommissie. 

18.30 uur Einde Koningsdag.  

Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt op een feestelijke 
Koningsdag. Graag van harte welkom op vrijdag 27 april!



Nieuws van de Oranjevereniging 

Palmpaasoptocht
Op Palmzondag 25 maart organiseert de Oranjevereniging weer de palmpaasoptocht. Net als 
voorgaande twee jaren op een vroeg tijdstip omdat dit kinderen, ouders en ons goed is bevallen. 
Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het 
schoolplein. Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar 
het bosje achter het feestterrein. Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die 
kunnen worden ingewisseld voor chocolade eieren. We hopen dat er veel kinderen met versierde 
stokken komen om te helpen zoeken! Ook ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van 
harte welkom! In de kraam is een “melkbus” aanwezig voor de vrije giften. 

Jaarvergadering 
Op woensdag 28 maart houden wij in “De Nieuwe Aanleg” onze jaarlijkse ledenvergadering. Op de 
agenda staan het financiële verslag, mededelingen over de aanstaande activiteiten en de 
bestuursverkiezing.  
Daarnaast willen we graag de nieuwe statuten van de vereniging ter besluit voorleggen. Afgelopen 
jaar is hierover twee maal in de ledenvergadering gesproken en nu kunnen we deze geactualiseerde 
statuten voorleggen. Inhoudelijk zijn er geen ingrijpende aanpassingen, maar zijn we nu weer 
helemaal up-to-date. Deze nieuwe statuten worden kosteloos (!) opgesteld door Tap & Van Hoff uit 
Lochem. Via bemiddeling door “De Lochemse Uitdaging” zijn wij tijdens “De Beursvloer” 
hiervoor gekozen, en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. 

Koningsdag 27 april 
Een vertrouwd programma van Koningsdag. Het programma leest u op de volgende pagina. Wij 
hopen we u weer te mogen begroeten op Koningsdag. Een ieder die op de Oranjemarkt graag een 
kraampje wil, kan zich in verbinding stellen met Wilco Pelgrum, via email: 
info@oranjeverenigingalmen.nl. 

Koningsnacht 
Voor het eerst organiseren we dit jaar samen met onze jeugdcommissie “Koningsnacht Almen” op 
26 april. Het belooft een gezellige Almense avond en nacht te worden met een goede band en een 
spectaculair einde. Houd de publicaties hierover in de gaten voor het laatste nieuws! 

Dodenherdenking  
De Dodenherdenking op 4 mei zal ook dit jaar weer plaats vinden bij het oorlogsmonument op de 
Algemene Begraafplaats Almen – Harfsen, met medewerking van Toine Boonman en 
muziekvereniging Juliana.  
Belangstellenden die deze plechtigheid willen bijwonen worden verzocht om uiterlijk 19.45 uur 
aanwezig te zijn bij het toegangshek van de begraafplaats.  
De geldende voorschriften rondom de twee minuten stilte en het vlaggen zijn als volgt:  
Van 20.00 uur tot 20.02 zijn we twee minuten stil om de oorlogsslachtoffers te gedenken en vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang (circa 21.15 uur) hangt de Nederlandse vlag halfstok, zonder wimpel. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”
Bart Ruiterkamp – secretaris 

mailto:info@oranjeverenigingalmen.nl


Agenda Jaarvergadering Oranjevereniging Ons Vorstenhuis 

Woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur in “De Nieuwe Aanleg” te Almen

1. Opening en vaststellen agenda. 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 

3. Notulen van de vorige ledenvergadering, 11 oktober 2017. 

4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid. 

5. Financieel jaarverslag 2017. 

6. Begroting 2018. 

7. Vaststellen contributiebeleid 

8. Uitvoeringsplan beheer persoonsgegevens (AVG) 

9. Verslag en voortgang van de Jeugdcommissie. 

10. Mededelingen over onze activiteiten voor 2018: 

- Palm Pasen (zondag 25 maart) 

- Koningsdag (vrijdag 27 april) 

- Dodenherdenking (vrijdag 4 mei) 

- Almens Feest (15, 16 en 17 juni) 

11. Statutenwijziging Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” :
In vervolg op de aankondigingen en besluiten tijdens de ALV van maart 2017 en oktober 
2017 legt het bestuur nieuwe, geactualiseerde verenigingsstatuten ter besluitvorming voor.  
Deze zijn opvraagbaar en liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage op het secretariaat (op 
afspraak) en een halfuur voorafgaand aan de vergadering. 

12. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Bart Ruiterkamp, René Heijink en Erik Stukker. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 maart 2018 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: 
Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen 
dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging. 

13. Rondvraag en sluiting. 

Maart 2018/BR 



E-trip, elektrisch vervoer mét chauffeur!
Vanaf 1 maart zijn wij een pilot gestart met elektrisch vervoer én chauffeur. De service is
bedoeld voor de korte ritjes binnen de gemeente of naar plekken net buiten de
gemeentegrenzen. Denk aan een rit naar het station, maar ook aan supermarktbezoek of
sociale activiteiten binnen de gemeente Lochem. U kunt een rit reserveren via elektrip.nl of
telefonisch op nummer (0575) 43 12 00. We werken met een strippenkaart, deze zijn in de
winkel verkrijgbaar. De pilot (van 1 maart '18 tot 1 februari '19) is een samenwerking van
LochemEnergie, VAB Almen, Superrr Almen, Wakker Loarne en gemeente Lochem. We
proberen de ritten zoveel mogelijk zelf in te vullen door de inzet van onze meewerkers van
het Plein en Delta. Maar zullen niet alles zelf kunnen doen. Wij zijn daarom nog op zoek naar
vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers hebben zich al aangemeld, daar zijn wij heel blij mee,
onze dank daarvoor! Voor meer informatie kunt u bij ons terecht op telefoonnummer (0575)
43 12 00.

Taalondersteuning meewerkers
Wij hebben ook re-integratie plekken voor mensen die een achterstand hebben met de
Nederlandse taal. Deze meewerkers komen, ten onrechte, heel erg lastig aan een betaalde
baan. Om ze extra te hulp te bieden met de Nederlandse taal hebben wij onlangs een oproep
gedaan via de ADI voor vrijwilligers die onze meewerkers hiermee willen helpen. Hier is
massaal op gereageerd, geweldig! Wij kunnen u dan ook meedelen dat we van start zijn
gegaan met dit nieuwe project. Geweldig hoe we samen met het dorp dit hebben kunnen
oppakken.

Heel Almen Bakt
Na het succes van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer Heel Almen Bakt en wel op
vrijdag 11 mei. Een taartwedstrijd bij de Superrr voor jong en oud. De taarten worden na de
beoordeling, van een vakkundige jury, per punt verkocht in de winkel voor €2,- De opbrengst
van de verkochte taartpunten gaat naar: De Linde. Kom gezellig langs, de koffie en thee staat
voor u klaar. Als deelnemer steun je niet alleen een goed doel, maar maak je ook kans op
mooie prijzen. De deelname is gratis! Meld je aan door ons een mail te sturen;
almen@superrr.nl met daarin je naam en telefoonnummer. Je ontvangt dan van ons een
bevestiging van je deelname. Je aanmelden in de winkel kan natuurlijk ook, dit kan bij Jolynn
of Miranda. Meer informatie zullen wij vermelden op onze facebookpagina en in de winkel.

Afscheid en welkom van mee- en medewerkers
Wij welkomen een aantal nieuwe meewerkers, Bas en Erwin. Zij komen bij ons via het Plein
om te re-integreren. Wij wensen beide heren heel veel succes en een leerzame tijd bij ons.

Koningsdag
Zoals ieder jaar zijn wij ook dit jaar op Koningsdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur zodat u
toch heerlijk vers brood, oranje tompouces en uw boodschappen kunt halen.

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

Miranda Lourens, namens Team Superrr Almen, (0575) 43 12 00, almen@superrr.nl



Brandweer Almen zoekt nieuwe vrijwilligers.  

Als Brandweer Almen zijn we momenteel actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De 
komende tijd kun je hier op verschillende manieren mee te maken krijgen. 
We maken dan ook graag gebruik van de Almenak om een en ander toe te lichten. 

Brandweer Almen is op zoek naar nieuwe collega’s die zich willen inzetten voor de 
brandweer en de samenleving. 
Bij de brandweer denkt iedereen aan het blussen van brand. Maar dat is niet alles. Ook bij 
(weg)ongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en stormschades komt de brandweer in 
actie. Als vrijwilliger bij de brandweer verleen je hulp aan mens en dier, onder niet-alledaagse 
omstandigheden en op onverwachte momenten.  
Dat is waar brandweervrijwilligers voor staan. Om onze post ook in de toekomst op sterkte te 
kunnen houden, zijn wij op zoek naar nieuw talent.  

Wat biedt de brandweer? 
Het geeft veel voldoening om samen met een hecht en gemotiveerd team een klus te klaren! 
De brandweer biedt echter meer. Je kunt rekenen op een goede opleiding en verzekering. 
Voor scholing, oefeningen en voor het uitrukken ontvang je een financiële vergoeding.
Brandweerpost Almen zit momenteel midden in een traject voor nieuwbouw van de kazerne 
en de aanschaf van een nieuwe tankautospuit. 

Kan iedereen vrijwilliger worden?  
Er worden uiteraard wel eisen aan jou gesteld. Een goede lichamelijke conditie staat  voorop. 
Verder is het een voorwaarde dat jij, als je in loondienst bent, toestemming hebt van jouw 
werkgever om in het geval van een alarmering  je werk te kunnen verlaten. Wij bespreken dat 
graag met jouw werkgever als jij dat wenst.  
Ben je alleen overdag beschikbaar of werk je in ploegendienst dan ben je zeker welkom bij de 
brandweerpost. Ook als je overdag slechts enkele uren beschikbaar bent (bijvoorbeeld als de 
kinderen naar school zijn) ben je van harte welkom. De vrijwilligers van Almen oefenen altijd 
op maandagavond. 

Iets voor jou? 
Ben jij tussen de 18 en 45 jaar en wil jij je graag inzetten voor de veiligheid van anderen en 
heb jij belangstelling? Neem dan gerust contact op met een van onderstaande leden. 

Ramon Hesselink  06-51584688 
Rik Ludden   06-52347676 
Michel Huisman  06-25160905 
Freddie Heuvelink   0575-431566  (Postcommandant) 

Ook kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar: contact@brandweeralmen.nl 



Nieuws van de Julianaschool
(Facebook: "Julianaschool Almen", Twitter: 
"OnderwijsAlmen") 

Start van 2018
Op de Julianaschool hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het Kernconcept “Tijd en 
Ruimte”. In de school hadden we naast een atelier, een constructiehoek, een “in hogere 
sferen”, een “hogerop”, en een decor voor “Planologie”. Hier is onder andere de maquette 
neergezet die we kregen toen de school 100 jaar bestond en er werden aan de hand daarvan 
diverse opdrachten uitgevoerd. Zo werden er door de hoogste groepen prachtige “Favela’s” 
ontworpen, gebaseerd op deze wijken in o.a. Rio de Janeiro (Brazilië).  

Het afgelopen jaar hebben wij ruim 20 kinderen kunnen aantrekken van buiten Almen. 
Hierdoor zijn we met een klas gegroeid. In de voorjaarsvakantie hebben we twee lokalen 
gewisseld van ruimte, zodat de kleuters nu vooral gebruik kunnen maken van de voormalige 
speelzaal. Daarna loopt het in volgorde op met een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. 
Regelmatig sluiten kinderen ook bij andere groepen of leeftijden aan, afhankelijk van het 
onderwerp. Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema “Groei en Leven”. Dit past 
natuurlijk goed bij de lente. Hieronder hebben we in het klein 6 tekeningen gevoegd van 
kleuters die iets tekenden over wat zij in de voorjaarsvakantie deden. 

Tot een volgende Almenak maar weer! Met vriendelijke groet, namens het team van de 
Julianaschool, Taco Houkema, directeur 



Het zwemseizoen komt eraan! 
Langzaamaan verdwijnt Koning Winter en doet de lente haar intrede. Voor zwembad en 
kanocentrum De Berkel reden om uit de startblokken te schieten. Begin maart is gestart met de 
voorbereidingen zodat we medio mei (afhankelijk van het weer) onze deuren kunnen openen voor 
alle zwemliefhebbers. In voorbereiding op het seizoen is alle vrijwillige hulp van harte welkom.  
Begin april begint de voorverkoop van de zwemabonnementen. Het abonnement kunt u tegen die 
tijd aanvragen via het papieren inschrijfformulier of via website www.zwembaddeberkel.nl. In 
de voorverkoop kunt u het abonnement met korting aanschaffen. Abonnementhouders van vorig 
jaar krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u medio april nog niets ontvangen? Kom 
dan gerust even langs het bad. De voorverkoop eindigt op 23 april, dus zorg dat u er op tijd bij bent. 
Evenals vorig seizoen is het ons gelukt de prijzen gelijk te houden.  
Via onze website en facebook blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het zwembad.  
Bent u er ook weer bij komend zwemseizoen als enthousiast zwemmer of om het zwembad op een 
andere wijze te steunen? Wij kijken uit naar een prachtig zwemseizoen. Tot op het bad! 

Namens het Team zwembad De Berkel, Jorrit Erps 

ZIN IN ALMEN   

De cyclus voltooid 
Na vijf bijeenkomsten in de afgelopen maanden, sluit de werkgroep ‘Zin in 
Almen’ de cyclus op zondagmiddag 15 april af. Vanaf 16.00 uur opent de 
Almense kerk opnieuw haar deur om de aanwezigen een uur lang inspiratie en bezinning te bieden, 
zoals de vorige keren ook gebeurde. De laatste bijeenkomst staat opnieuw in het teken van de 
thema’s maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethisch handelen. Daarmee sluit ze aan bij de 
vorige bijeenkomst die net achter ons ligt., Daarin stond het ‘Verhaal van Oosterman’ centraal; een 
raamvertelling van de schrijver Belcampo over de (on)mogelijkheid van de ideale samenleving. 

De burgemeester vertelt
15 april horen we het ‘Verhaal van burgemeester Van ’t Erve’. Dit keer geen raamvertelling waarin 
de boodschapper zich verschuilt achter de figuur van een geconstrueerde hoofdpersoon. Maar het 
verhaal van een bestuurder van ‘vlees en bloed’ die dagelijks afwegingen moet maken hoe hij zijn 
publieke verantwoordelijkheden beleeft en invult. 

Evalueren

De precieze invulling van de bijeenkomst met de burgemeester volgt nog - 15 april ligt nog krap 
een maand van nu verwijderd. Maar nu al kijkt de werkgroep terug op een seizoen dat in zijn 
algemeenheid geslaagd is en voldeed aan de insteek om een eigentijds platform te bieden waarin 
ruimte is voor spiritualiteit, het beleven van inspiratie en ethische bezinning. Dat roept natuurlijk de 
vraag op of er een tweede cyclus komt. Nadat ook de laatste ontmoeting achter de rug is volgt 
uiteraard de een laatste evaluatie waarin die vraag beantwoord moet worden. 
Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte, via deze Almenak en de website. Maar eerst hebben 
we als werkgroep de opdracht dit seizoen succesvol af te ronden met een naar we hopen en 
verwachten interessante ontmoeting met de burgemeester.  

Voor meer informatie: zie de website: www.zininalmen.nl
Hans Schlaghecke

http://www.zininalmen.nl/


Almense Avondvierdaagse 2018 
Wat? 4 avonden wandelen met als beloning een prachtige medaille op de laatste dag 
Wanneer?  9 t/m 12 april 2018 (geen inhaalavond!) 
Waar?  Almen, start/finish op het schoolplein van de Julianaschool naast de kerk 
Hoeveel km?  Familietocht van 3½ km over verharde wegen, geschikt voor buggy of rollator,  
 5 km geschikt vanaf groep 3, 7½ km of 10 km.
Starttijd? 10 km 18:00 uur, 7½ km 18.10 uur; 5 km 18.20 uur & 3½ km om 18:30 uur. 
Starttijd 12 april? 10 km 17:45 uur, 7½ km 18.00 uur; 5 km 18.15 uur & 3½ km om 18:30 uur. 
Intocht? Feestelijke intocht op 12 april om 19.30 uur onder begeleiding van 

Muziekvereniging Juliana vanaf het voetbalveld via ‘Allee Rosé’ (Dorpsstraat) 
naar het schoolplein van de Julianaschool. 

Kosten? 3 euro per persoon, ook als u als begeleider meeloopt. 
Regels? Aandacht voor de natuur! Tijdens de wandeling geen pakjes drinken en 

snoeppapiertjes weggooien en niet van de aangegeven paden afwijken! 
Organisatie? Ovéra, afdeling Gymnastiek Almen (Floris van de Wetering de Rooij en Wendy 

Ruiterkamp) 
Info? Via email 4daagsealmen@gmail.com en bij Wendy Ruiterkamp (0575) 43 36 85 

------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier Almense Avondvierdaagse 2018

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4
Voornaam

Achternaam

Leeftijd

Medaille □ ja          □ nee □ ja          □ nee □ ja          □ nee □ ja          □ nee
Let op: basisschoolleerlingen mogen alleen onder begeleiding van een ingeschreven
volwassene meelopen.
Mijn kind(eren)
worden begeleid door:
Doet mee aan de
wandeltocht van

□ 3,5 km

□ 5 km

□ 7,5 km

□ 10 km

□ 3,5 km

□ 5 km

□ 7,5 km

□ 10 km

□ 3,5 km

□ 5 km

□ 7,5 km

□ 10 km

□ 3,5 km

□ 5 km

□ 7,5 km

□ 10 km
Loopt voor de □ 1e keer mee

□ 2e keer mee

□ …e keer mee    

□ 1e keer mee

□ 2e keer mee

□ …e keer mee   

□ 1e keer mee

□ 2e keer mee

□ …e keer mee   

□ 1e keer mee

□ 2e keer mee

□ …e keer mee   
Telefoon Thuis Mobiel
Bijzonderheden

Deelname aan de Almense Avondvierdaagse 2018 is volledig op eigen risico! Wilt u zeker zijn van een 
medaille op de intochtavond dan dienen het inschrijfformulier en –kosten voor donderdag 5 april in 
een dichte enveloppe ingeleverd te worden bij: Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen

mailto:4daagsealmen@gmail.com


Nieuws van Dorpshuis ‘Ons Huis’

Energielabel A voor Dorpshuis ‘Ons Huis’
De afgelopen periode zijn in Ons Huis diverse energiebesparende 
maatregelen getroffen. Hierbij kunt u denken aan LED-verlichting, spouwmuurisolatie en het 
plaatsen van zonnepanelen. Mede dankzij deze maatregelen heeft het gebouw sinds december 
2017 Energielabel A. Dit is iets waar we als bestuur best trots op zijn . 

Verbindingsgang en verblijfsruimte 
De verbindingsgang tussen de sporthal en Ons Huis en de gezamenlijke verblijfsruimte is in 
februari opgeleverd door Bouwbedrijf Geers. Aansluitend heeft een enthousiast team van 
vrijwilligers van Ovéra en Ons Huis een prachtig staaltje schilderwerk afgeleverd. De eerste 
stap van het verbinden van de gebouwen is een feit. Ovéra en Ons Huis gaan de ruimtes 
samen exploiteren en beheren, zodat het multifunctioneel kan worden ingezet.  

Bestuurswissel 
In februari is Carrie Kleine na drie jaar afgetreden als bestuurslid. Carrie heeft zich in die 
jaren met name beziggehouden met de gebruikersadministratie. Alle afspraken met de 
gebruikers zijn herzien en de facturering is strak geregeld. Wij danken Carrie hartelijk voor 
haar enorme inzet in het bestuur.  

Carrie heeft ook haar eigen opvolging goed geregeld. In februari is Sandra Wolters-Leeflang 
toegetreden. Zij neemt de portefeuille over van Carrie. Sandra van harte welkom!  

                                    Bianca Semmekrot, bestuurslid Ons Huis  

Films in Ons huis 
Ons Filmhuis heeft haar programma voor de komende periode klaar. Zoals u inmiddels weet 
is er elke laatste woensdag van de maand een film te zien in het dorpshuis. Met daarbij een 
extraatje in de vorm van een spreker of korte presentatie die past bij de film. 
Noteer de onderstaande data vast in uw agenda. De volgende films staan voor u klaar.
( Let op).DINSDAG 27 Maart: ‘Maudie’ Een Iers-Canadese biografische film uit 2016. Het
indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot 
bekende volksschilder.
Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt 
ze er naar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. 



Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everett Lewis. Hij is een stugge, 
afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. 
Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Wat 
begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk. 
Een ontroerend drama over het huwelijk tussen de Canadese volksschilder Maud Lewis en 
haar man Everett, schitterend gespeeld door Sally Hawkins en Ethan Hawke.  
 Jacqueline van Munster zal inleidend wat vertellen en laten zien over naïeve kunst. 

Vrijdag 20 April: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en ADI.

25 April: Er ist Wieder da. Een Duitse filmkomedie uit 2015, geregisseerd door David 
Wnendt. 
Bijna zeventig jaar na het einde van WO II wordt Adolf Hitler wakker in Berlijn en verbaast 
zich over wat er al die jaren is veranderd, en erger nog: wat er allemaal hetzelfde is gebleven. 
Deze komische satire, naar de bestseller van Timur Vermes, komt vaak gevaarlijk dicht in de 
buurt van een klucht, maar overtuigt in de momenten waarin Hitler-acteur Masucci, compleet 
met snorretje en spuuglok, echte mensen op straat aanspreekt en we te zien krijgen hoe die op 
hem reageren. Als we de film mogen geloven is dat opvallend vaak opvallend positief. Of 
liever: gevaarlijk vaak gevaarlijk positief. 

Martina van Ginkel neemt ons vooraf aan de film mee in en stukje geschiedenis over …

30 Mei: Tango Libre. Een Frans-Belgisch-Luxemburgse drama film uit 2012.Jean-
Christophe is een cipier. Hij is een man zonder verhaal die zich verschuilt achter de regels. 
Zijn enige fantasie is tangodansen. Op een avond tijdens de dansles ontmoet hij Alice, waar 
hij samen mee danst. De volgende dag ontmoet hij haar weer in de bezoekersruimte van de 
gevangenis. Alice is de vrouw van twee gevangenen, Fernand en Dominic, die ze samen met 
haar zoon volgt van gevangenis naar gevangenis. De regels verbieden het om sociale 
contacten te onderhouden met familieleden van gevangenen, maar voor de eerste keer in zijn 
leven staat Jean-Christophe op het punt om de regels te overtreden.  
Voor deze avond zal Tango Libre uit Warnsveld een kennismakings-workshop Argentijns 
tango dansen verzorgen. U hoeft daarvoor niet te kunnen dansen. De workshop begint om 
19.00 uur (tot 19.45). Graag willen we weten hoeveel personen er komen. U kunt zich 
opgeven bij Margreet van Ons Huis. Tel: 431421.
Ook de inleiding van de film zal gaan over de Argentijnse tango.
.
Vrijdag 29 Juni: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en de ADI.

Aanvang films 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten  € 5, - 
Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421 
Namens de Filmcommissie Ons Film Huis, Gea Heijink 



Secretaris:  Selma van Os 
Staringweg 15 – 7218 BA  Almen 
tel. 0575-471791 
e-mail:  secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

Terugblik op ons concert met Micheline Van Hautem in de Schouwburg in Lochem. 
Zoals u heeft kunnen lezen op onze website heeft Juliana op zondag 21 januari 2018 met heel veel 
plezier gespeeld in de Schouwburg van Lochem.  
We begonnen al om 11 uur ’s morgens met het instuderen van onze eigen 5 liedjes. Direct 
aansluitend kwam Micheline om de door haar gezongen nummers van Jacques Brel met ons te 
oefenen. Dat was best spannend omdat dat pas de eerste keer was dat we haar ontmoetten. Gelukkig 
ging het oefenen heel goed en konden we ver na enen eindelijk aan onze welverdiende kop soep 
beginnen. 
Het concert begon uiteindelijk om 15.15 uur (een kwartiertje te laat vanwege de enorme opkomst van 
belangstellenden) met Game of Thrones, een prachtig openingsnummer. Een goed begin is het halve 
werk is het gezegde. Nou het was een goed begin en we hebben de hele middag heerlijk gespeeld. 
Micheline zong de nummers van Brel prachtig. Enkele hele vlotte nummers werden afgewisseld met 
wat rustiger muziek. Naast het zingen wist ze het publiek ook te entertainen met woord, gebaar, zang 
en dans en zelfs een prachtig stukje fluiten op haar handen. Special guest Jos Jansen speelde enkele 
nummers mee op trombone. 
Zoals gezegd hebben wij genoten en te horen aan de vele reacties die we mochten ontvangen u ook. 
Het was een unieke belevenis voor ons als orkest die we niet gauw weer zullen beleven en die ons 
altijd bij zal blijven. Namens ons allen bedankt voor uw komst naar de Schouwburg. De bijna volle 
zaal heeft ons als orkest doen groeien. 
Wilt u een nummer horen dan kan dat via een link op onze website. 

Ophalen oud papier 
Zoals u heeft kunnen lezen via een ADI-bericht en de brief van de Gemeente Lochem wordt het 
ophalen van het oud papier in ons dorp vanaf april niet meer op de zo vertrouwde manier gedaan met 
trekker en wagen. Leden van Juliana (en andere vrijwilligers) zullen met een vuilniswagen van 
Circulus Berkel op iedere 2e zaterdag van de maand langskomen om uw papiercontainer met blauwe 
deksel te legen in de wagen. De eerste maal op zaterdag 14 april in het dorp, inclusief de straten 
Scheggertdijk en Ehzerallee. Voor straten die hier buiten vallen, zoals de Kapelweg en Azinkdijk, 
wordt nog naar een oplossing gezocht. Het plaatsen van een container zoals u gewend was zal naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer mogelijk zijn. Tijdens het schrijven van dit stuk was nog niet alles 
helemaal duidelijk. Onze excuses daarvoor maar we zullen u middels de ADI op de hoogte houden. 
Schroom niet om uw vragen te mailen naar secretariaat@juliana-almen.nl.  
De opbrengst van het oud papier blijft ten goede komen aan onze muziekvereniging.  
Oproep: tijdens het inzamelen van oud papier moeten we veiligheidsschoenen klasse SB dragen. Als 
vereniging willen we een voorraadje op maat aanleggen die dan door de verschillende leden kunnen 
worden gebruikt. Mocht u nog (on)gebruikte geschikte schoenen thuis hebben staan dan houden wij 
ons aanbevolen. Schenk ze ons door een mail te sturen aan ons secretariaat en dan komen wij ze bij u 
ophalen. 

Examens. 
Er gaan de komende maanden veel leerlingen theorie en praktijkexamen doen. Super. 
Op 24 maart gaan Kaylee Gotink, Roosmarijn Bibo, Sara Koning en Marieke Berenpas in 
Doetinchem op voor hun theorie-examen A. Tevens gaan Mark Kolkman en Nienke Lenderink op 
voor hun theorie-examen B.  
Op 14 april gaat Suzet van Gijtenbeek in Zwolle op voor haar theorie-examen A. 
Op de praktijkexamens zullen op 19 mei zelfs 9 Juliana leden verschijnen. Marieke Berenpas, Sara 
Koning, Tijn Woestenberg, Koen Vruggink en Merlijn Bedner voor A. Harm Berenpas, Arjen van 
Doleweerd, , Jopie van Doleweerd en Jan de Groot voor B.  
Uiteraard wensen wij jullie allemaal heel veel succes.  

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


Voorspeelmiddag leerlingen op zondag 15 april om 14.30 uur in Ons Huis. 
Onze leerlingen willen u graag laten weten hoe het met het bespelen van hun instrument gaat. 
Ook de blokfluitleerlingen zullen van de partij zijn. Zij zullen in (kleine) groepjes hun 
ingestudeerde stukken ten gehore brengen. Altijd heel spannend voor ze om op het grote 
podium te zitten voor publiek. Het is een goede voorbereiding voor hun latere carrière in het 
grote orkest. 
Deze middag zal ook de samenspelgroep enkele nummers spelen. Zij spelen al enige tijd 
samen en zijn al verder in hun voorbereiding op de overstap naar het orkest.  
Een leuke middag die een uur tot anderhalf uur zal gaan duren.

Activiteiten die gaan komen. 
We zullen de komende tijd geregeld op straat te zien zijn om activiteiten van het dorp te 
begeleiden met muziek. Hierover kunt u elders in de Almanak meer lezen. 
- 25 maart: het begeleiden van de Palmpasenoptocht  
- 1 april: het begeleiden van de fakkeloptocht richting het Paasvuur. Op het terrein aan 

de Whemerweg zal Juliana nog enkele marsen spelen waarna de Nöhlzakken 
het zullen overnemen. 

- 12 april: het binnenhalen van de avondvierdaagse met aansluitend onze Algemene 
Ledenvergadering. 

- 15 april: Voorspeelmiddag van de muziekleerlingen (zie hierboven). Aanvang 14.30 
uur. 

- 27 april:  het spelen van de Aubade op Koningsdag en verdere opluistering van de dag 
- 4 mei:   Dodenherdenking op de Almense begraafplaats 
- 3 juni:  Theetuinconcert bij de Hoofdige Boer. Aanvang 11.30 uur. 

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

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMEN 
KERKDIENSTEN RONDOM DE PAASDAGEN 2018. 
Dit jaar vallen de Paasdagen op 1 en 2 april. Daaraan voorafgaand zijn er de witte donderdag, 
goede vrijdag en stille zaterdag Op alle dagen is er een mogelijkheid een kerkdienst bij te 
wonen. 
29 maart om 19.30 uur Witte donderdag, viering Heilig Avondmaal. Jezus houdt het laatste 
avondmaal met zijn discipelen. 
30 maart om 19.30 uur Goede Vrijdag, gedenken het sterven van Jezus. 
31 maart om 21.00 uur Paaswake. De oude paaskaars wordt verwisseld met een nieuwe, 
versierd door een gemeentelid. 
1 april  PASEN. De opstanding van Jezus wordt gevierd. De cantorij verleent medewerking 
aan de feestelijke viering. 
Allen hartelijk welkom op deze dagen. 

Namens de kerkenraad, Hans Hoftijzer, secretaris. 



Wat u altijd had willen weten over 

Janneke en Gerard Zoetbrood van  

Landwinkel De Winde/Camping Braakhekke 

Almense ondernemers presenteren zich : 

Wie ? 

Wij zijn Gerard & Janneke Zoetbrood-
Blankenberg Gerard komt uit Holten en is in 
1985 in Harfsen komen wonen bij Janneke op 
de boerderij. Janneke is geboren en getogen 
op boerderij `de Braakhekke` 

Gerard heeft een MBO opleiding commercieel 
en administratief en heeft bijna 30 
werkervaring in de vleessector op diverse 
bedrijven. Zowel in de verkoop en de laatste 9 
jaar als hoofd inkoop en planning bij Enkco (1 
jr.) en VION (8 jr.). In 2014 gestopt in 
loondienst om samen met Janneke verder te 
gaan met Landwinkel & Bloembinderij de 
Winde, Mosterdmakerij & Camping 
Braakhekke. Gerard is daarnaast 
penningmeester van het Achterhoeks netwerk, een club van zeer diverse ondernemers die én 
leuke dingen met elkaar doen én kijken hoe ze met elkaar verbindingen kunnen leggen. Hij is 
voorzitter van de VSA (Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers), een club van 44 
passievolle ondernemers die door samenwerking proberen hun eigen en elkaars producten te 
verkopen.  

Janneke heeft de opleidingen doorlopen voor bloemstyling, 4 jaar in Nijmegen, daarna 1 jaar 
Meesterbinder in Utrecht. Na in verschillende bloemenzaken te hebben gewerkt is zij in 1988 
de uitdaging aangegaan met Bloembinderij De Winde. ‘Mijn passie is nog steeds om mensen 
blij te maken of hun wens te vervullen met bloemarrangementen of boeketten. In april 2015 
hebben wij de deel verbouwd en zijn tevens een landwinkel geworden waar nu meer ruimte is 
voor bloemen en aanverwante artikelen en natuurlijk de streekproducten’.

Verder zit zij zit in het bestuur van de R.O.L.(recreatie ondernemers Lochem). Dit betekent in 
de praktijk, sparren met elkaar om gemeente Lochem op de kaart te zetten en toeristen naar 
Lochem te krijgen en te houden. Ze is bestuurslid van de VVV Lochem. 

Wat ? 

Landwinkel & Bloembinderij de Winde is hoofdzakelijk het domein van Janneke, zij doet de 
verkoop en maakt natuurlijk alle mooie creaties en is tevens `het gezicht` in de winkel, terras 
en de camping. Gerard doet de inkoop en is vakkenvuller en verpakker. Daarnaast verzorgt 
Gerard de productie en verkoop van alle mosterd, mosterdproducten en de gevulde soepen. 



Onderhoud aan de camping met 25 kampeerplekken en 2 lodges en het verzorgen van de 
Brandrode runderen is ook een taak van Gerard. En is regelmatig op zondag te vinden op de 
Puremarkt in Amsterdam en omgeving met zijn mosterdsoorten en soepen. 

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? ‘Jazeker, wij zijn druk bezig om naast de gevulde 
boerensoepen in pot, ook stoofpotjes te maken in pot. De werkwijze hiervoor is grotendeels 
hetzelfde. Hiervoor wil ik het vlees gebruiken van onze eigen Brandrode runderen, tevens een 
mooie promotie voor dit oud Hollandse rund. Dit doe ik in samenwerking met een brandrode 
boer in Latrop die op grotere schaal deze runderen heeft, afmest en laat slachten. Daarnaast 
zijn wij al 9 jaar rustpunt voor fietsers en wandelaars. Wij hopen dit jaar daarin wat uit te 
breiden met een wat groter terras en meer service voor de wandelaar en fietser. Dan hebben 
we ook meer mogelijkheden om groepen te ontvangen’.

Waar ? 

Boerderij de Braakhekke zit in aan de weg van Almen naar Harfsen. Braakhekkeweg 9, in de 
mooie S bocht voor je Harfsen in komt. 

Op www.Camping-Braakhekke.nl is van alles over ons en ons bedrijf te vinden. Bellen mag 
natuurlijk ook 0573-431963 

Wanneer ? 

Onze winkel en terras is alle dagen geopend.        

Ma t/m vrij 09.00 – 18.00. Za t/m zo 09.00 – 16.00 

Van 1 november tot 1 april is op zondag ons terras en de winkel gesloten. 

De mosterdmakerij is niet toegankelijk voor derden i.v.m. hygiëne eisen. 

Waarom ? 

Wij zijn trots op ons bedrijf maar ook op onze directe regio. Er worden vele mooie producten 
gemaakt en diensten geleverd. Willen wij onze omgeving leefbaar houden dan zullen wij daar 
ook met elkaar voor moeten gaan. Koop regionaal, goed voor de omgeving, werkgelegenheid, 
je kent de producent, duurzaam, steun elkaar en werk samen. Stop met gesleep van goederen 
en diensten uit het hele land en zelfs daarbuiten (zie de dagelijkse file berichten)! 

Wij proberen zelf zoveel mogelijk de producten uit de buurt te halen in samenwerking met 
regionale producenten. Zoals zuivel uit Geesteren, eieren en wijn uit Laren, noga en caramel 
uit Warnsveld, brood uit Oxe, worst uit Borculo, kaas uit Lievelde, jam en chutney uit 
Groenlo, chocola uit Laren en Vorden, etc.etc. 

Janneke zou graag haar oude passie, het geven van workshops, weer willen oppakken. 
Wellicht dat dit in de nabije toekomst mogelijk wordt met onze nieuwe schuur die weer in 
oude staat herbouwd gaat worden. 

       namens  Ondernemersvereniging Almen 

http://www.camping-braakhekke.nl/


  Hoofdbestuur 
www.overa.nl

Nieuws en Informatie 

Jaarvergadering 
Op maandag 23 april a.s. zullen we de Algemene LedenVergadering 2018 houden. Alle leden 
en ouders van jeugdleden ontvangen begin april de uitnodiging met de agenda. 
Deze zal voor het eerst plaatsvinden in de nieuwe 
verblijfruimte tussen de sportzaal Almeloe en het 
dorpshuis Ons Huis. 
We hopen dat weer veel leden en ouders de vergadering 
bij zullen wonen, om mee te denken over de toekomst 
van de binnensporten in Almen. 
Een bezoek aan de ALV is ook een mooie gelegenheid 
om de verbouwing te aanschouwen. 

Fysiopraktijk Ortis 
De fysiopraktijk Ortis zal vanaf 1 juni haar werkzaamheden voortzetten, in 
een deel van sportzaal Almeloe. De huidige kantine, keuken en 
bestuurskamer worden omgebouwd tot een ruimte voor deze fysiopraktijk. 
Zij zullen per 1 juni starten in deze ruimte. 

Binnensporten bij OVÉRA 
Welke binnensporten kunnen wij jullie bieden? Een opsomming: 

- Gymnastiek/turnen   -    Spinning 
- Tafeltennis    -    Zumba 
- Volleybal    -    Dance-Mix 
- Badminton    -    Recreatieve gymnastiek 
- Yoga     -    Dynamic Tennis 

Is er sport bij die je leuk vindt? Kom gerust kijken en 2 keer gratis meedoen. Op onze website 
staat het totale sportaanbod met de tijden. 

Voetballen in de zaal. 
Onlangs werd het bestuur van OVÉRA gevraagd of zij ook zaalvoetbal aan kunnen bieden. 
Helaas is onze sportzaal te klein voor zaalvoetbal, maar voetballen in de zaal moet wel 
lukken. 
Als er meer Almenaren zijn die dit ook leuk vinden, kunnen we een voetbalgroep opstarten. 
Op welk tijdstip dat kan, moeten we in onderling overleg afspreken. 
Heb je belangstelling voor een partijtje voetballen in de zaal, doe dan een berichtje naar de 
secretaris. Per mail (gnijkamp@overa.nl) of per telefoon (06-50268645). 
Bij voldoende deelnemers beginnen we dan in september a.s. 

Gerrit Nijkamp, Secretaris. 

http://www.overa.nl/
mailto:gnijkamp@overa.nl
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Nieuws en Informatie

Avondvierdaagse 
Van maandag 9 t/m donderdag 12 april a.s. organiseren wij 
weer de Almense Avondwandelvierdaagse. Wendy Ruiterkamp en 
Floris van de Wetering zijn al weken bezig, om de mooiste bospaadjes 
in Almens dreven op te zoeken. 
Elders in deze Almenak vinden jullie het opgaveformulier en meer 
informatie. Muziekvereniging Juliana zal de lopers op de laatste avond 
weer inhalen via de Allee Rose. 
Wij verwachten weer een grote deelname. 

High-Five turnwedstrijd 
Deze recreatieve turnwedstrijd, met deelnemers van de 
gymnastiekverenigingen uit Almen, Eefde, Epse, Harfsen en Laren, wordt dit
jaar georganiseerd door sv Harfsen op zaterdag 26 mei a.s. in Sportzaal ’t 
Hoeflo in Harfsen.  De wedstrijd begint om 13.00 uur en zal vermoedelijk om 
ongeveer 16.30 uur eindigen. 
Deze groepswedstrijd is speciaal bedoeld voor turnsters die één keer per week 
een uur turnen en niet meedoen aan KNGU-wedstrijden. 

Koningsdag 2018 
Traditiegetrouw zullen we ook weer op de Koningsmarkt staan op 
27 april. We hebben weer een paar leuke spellen bedacht, waar weer 
leuke prijzen mee zijn te verdienen. De opbrengst van deze markt 
gaat weer in de clubkas, om leuke materialen voor de sporters te 
kunnen kopen. 

Gymnastiek is meer dan turnen 
Een aantal jaren geleden hebben wij een jeugdgroep Combi-Dance gehad onder leiding van 
Birgit Tichelman. Deze groep moest helaas stoppen omdat Birgit veel lessen kon geven op 
een dansschool in Zutphen. 
Wij vragen ons op dit moment af of er weer animo is onder Almense meisjes en jongens om 
weer te gaan dansen. Jullie moeten dan denken aan allerlei vormen van dansen zoals hip-hop, 
street-dance, Go-Go-dansen, Clip-dance en nog veel meer. 
Als er belangstelling is horen we dat graag. 

Niet vergeten ! ! 
Gymnastiek/dans is GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG! 

Voor de afdeling gymnastiek/dans, Gerrit Nijkamp. 

http://www.overa.nl/


BRUGGEN In de Blauwe Deur 

Op zaterdag 3 maart is de nieuwe tentoonstelling BRUGGEN van start 
gegaan.  

Je kunt bruggen slaan, te ver gaan, dichtdraaien, er voor zitten, iemand 
erover heen helpen, er over komen, afbreken en leggen. Maar je kunt 
ze ook fotograferen. Dat is wat Geert de afgelopen jaren vaak deed. En 
wat is nu leuker dan in het dorp met de 6 bruggen (weet iedereen ze 
eigenlijk alle zes?) om een expositie te maken met bruggen. 

Wees niet zoals Stuggink maar neem gewoon eens een kijkje in galerie 
de Blauwe Deur.  

Geopend op afspraak en als de vlag uithangt of als de blauwe deur open staat! Deze expositie 
is ook te bezichtigen tijdens de kunstroute op 31 maart en 1 & 2 april van 12.00 tot 17.00. 

      Galerie De Blauwe Deur, Pien Pon & Geert de Groot 

ATC in een nieuw jasje  

Van de bestuurstafel 
Na vele jaren van intense en noeste arbeid is Theo Hermsen afgetreden als 
voorzitter. Jammer maar ook begrijpelijk na zo vele jaren. We zijn Theo zeer erkentelijk voor 
het vele werk voor onze club verricht. Gelukkig blijft Theo wel lid en zullen we hem geregeld 
op de tennisbaan ontmoeten. We zullen ook af en toe een beroep op hem mogen doen. Theo, 
onze dank is groot voor al je werk voor ons vereniging! 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari jl. werd ook de nieuwe voorzitter 
gekozen, te weten: Guus Oosterhoff, meer dan 15 jaar lid van ATC. Guus heeft de afgelopen 
maanden –om zich te oriënteren- al een kijkje genomen in het reilen en zeilen van onze 
vereniging. Guus is tot de conclusie gekomen dat hij graag bereid is het voorzitterschap op 
zich te nemen. 

Een nieuwe voorzitter stelt zich voor
“Afgelopen 19 februari ben ik benoemd tot voorzitter van ATC 
Almen. Ik tennis al meer dan 15 jaar in Almen. Tot groot 
genoegen. Wat een mooie locatie midden in de natuur. Ik woon 
in Warnsveld maar draag ook Almen een warm hart toe. Ik hoop 
dan ook in de functie van voorzitter een bijdrage te kunnen 
leveren aan de onderlinge band binnen het dorp Almen. Ik ben 
bereikbaar op voorzitter@atc-almen.nl.”

Ton Schreurs -erelid ATC
Binnen onze vereniging zijn er mensen die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het reilen 
en zeilen van ATC. Mensen die tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en 
meewerken aan activiteiten, koppelen aan verbeteringen in de vereniging of het image van het 
tennis in het algemeen. Mensen die gezien kunnen worden als boegbeeld en ambassadeur van 



de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering februari jl. is Ton Schreurs benoemd 
tot erelid van ATC wegens zijn langdurige inzet voor onze vereniging. Ton is 14 jaar 
bestuurslid geweest, en heeft mede bijgedragen aan de renovatie van het clubhuis en de 
tennisbanen, subsidietrajecten voor de plaatsing van zonnepanelen en LED verlichting. 
Daarnaast houdt Ton zich nog steeds actief bezig met de sponsoren van onze vereniging. 
Kortom, Ton verdiende het om unaniem door de vereniging als erelid te worden benoemd. 
Proficiat Ton! 
Tennislessen en trainingen
Tennistrainer Frank Jansen verzorgt weer op maandag en woensdag de tennislessen en 
thematrainingen op de banen van ATC zoals tennislessen voor beginners, thematraining en 
verbeteren van verschillende technieken. En -groot nieuws- er wordt gelukkig ook weer 
tennisles aan de jeugd tot 12 jaar gegeven! Voor meer in formatie zie onze website: www.atc-
almen.nl/tennisles. 
Dorpentoss
Alle 55 plussers van de tennisverenigingen uit Harfsen, Laren, Epse en Almen kunnen 
deelnemen aan de Dorpentoss. De tennismiddagen rouleren over de 4 tennisparken en vinden 
om de 14 dagen plaats. De Dorpentoss is voor alle 55+ leden van de tennisverenigingen uit 
Harfsen, Epse, Laren en Almen. Wanneer? De toss middagen worden georganiseerd 1 keer in 
de twee weken op vrijdagmiddag en rouleren over de deelnemende tennisparken. We starten 
om 13.00 uur met koffie/thee en iets lekkers en spelen afhankelijk van het aantal deelnemers 
en de animo tot 16.30 uur.Je kunt ook op een later tijdstip aanhaken. Geen probleem, je bent 
van harte welkom! Dit is een leuke gelegenheid om ook eens kennis te maken met de leden 
van de andere verenigingen. Voor meer informatie: https://www.atc-almen.nl/55-
dorpentoss.html.  
Sponsoren
Wij zijn erg blij met de financiële en materiële ondersteuning van al onze sponsoren.  
Wilt u weten wie dat zijn, kijk dan op onze website. Sponsoren en adverteerders hopen 
hiermee natuurlijk ook dat de leden van ATC gebruik maken van hun goederen en/of 
diensten. Wij bevelen deze sponsoren en adverteerders ook van harte bij u aan. Voor meer 
informatie kun je gebruik maken van de links die op de website achter de adverteerders en 
sponsoren zijn aangegeven. 

Nieuw adres van de website van ATC
Misschien had je het al opgemerkt, voor aan- en afmelden, inschrijven voor tennislessen, 
huren van banen en alle overige informatie ga je voortaan naar: www.atc-almen.nl, de nieuwe 
naam van de website. Daar vind je ook de oude vertrouwde pagina's. Voor informatie over 
ATC kan worden gemaild naar info@atc-almen.nl.  

ATC is een kleine gezellige tennisvereniging met momenteel 134 leden. We zijn trots op onze 
banen en ons clubhuis, uniek gelegen langs de Berkel. Wilt u lid worden van ATC of meer 
informatie over onze activiteiten, ga dan naar onze website - www.atc-almen.nl - of neem per 
mail contact met ons op: info@atc-almen.nl. 
U bent van harte welkom! 

Guus Oosterhoff (voorzitter), Marien van den Boom (Secretaris) 

http://www.atc-almen.nl/tennisles
http://www.atc-almen.nl/tennisles
https://www.atc-almen.nl/55-dorpentoss.html
https://www.atc-almen.nl/55-dorpentoss.html
mailto:info@atc-almen.nl


Ovéra volleybal: Voorjaarstoernooi  2018 
De volleybalcompetitie, waarin voor Overa 3 mix teams meedoen, loopt 
inmiddels al weer aardig op het eind, woensdag 11 april worden door ons 
de laatste thuiswedstrijden  gespeeld.  Daarna gaan we nog een aantal 
maandagavonden verder met onze trainingen en we willen het seizoen 
afsluiten met een  recreatief mix-toernooi op woensdagavond 16 en 23 mei. 
Afgelopen jaren hebben we dit toernooi georganiseerd en de deelnemende teams/personen 
vonden het zeer geslaagd. Genoeg reden voor ons om dat dit jaar weer te organiseren. Wat is de 
bedoeling? Er wordt in een competitieverband volleybalwedstrijden tegen elkaar gespeeld, 
verdeeld over 2 avonden en aan het eind van de 2e avond hebben we een winnaar. We spelen 
volgens de recreanten mix regels, dwz een nethoogte tussen dames en herenhoogte in, het team 
moet bestaan uit dames en heren, waarbij er tijdens de wedstrijd tenminste 3 dames in het veld 
moeten staan. We willen benadrukken dat het een recreatief toernooi is, dus deelnemen is 
belangrijker dan winnen. 
Heb je belangstelling om dit jaar mee te doen, geef dan snel een team op (met team naam) bij 
Mieke Brinkman via onderstaande gegevens. Wil je meedoen, maar zie je geen kans een 
compleet team op de been te brengen: opgeven kan ook individueel en wij zullen dan proberen 
om uit de losse opgaves team(s) samen te stellen. 
Opgeven voor het toernooi graag uiterlijk 30 april 2018 liefst per email
bij:jan.mieke.brinkman@planet.nl onder vermelding van teamnaam en contactpersoon (incl. e-
mailadres voor eventueel overleg).Wij hopen op een goede deelname en gezellige wedstrijden. 
De wedstijden beginnen rond 19.30 uur op die avonden afhankelijk van het aantal teams dat is 
opgegeven.       Namens Ovéra Volleybal, Willy Tuitert 

Almense Avondvierdaagse  

Over enkele weken is het weer zover, de Almense 
Avondvierdaagse. Het wordt dit jaar voor de tiende keer 
georganiseerd en we hopen natuurlijk weer op veel 
deelname. 
Onze Almense Avondvierdaagse is geschikt voor jong en 
oud en van kinderwagen tot rollator. Kortom: iedereen die 

van wandelen en gezelligheid houdt, kan meedoen! Het is een echt gezellig dorps familie-uitje. 
We lopen met zijn allen door en om ons prachtige Almen. Zeker in deze tijd van het jaar waarin 
alles weer gaat bloeien en groeien, kunnen we extra genieten van al het moois dat Almen te 
bieden heeft. Misschien komt u wel op paden en wegen waar u nog nooit geweest bent. 

De vierdaagse wordt georganiseerd van maandag 9 april tot en met donderdag 12 april. Deze 
laatste avond, 12 april, is er een feestelijke intocht onder begeleiding van Muziekvereniging 
Juliana om 19:30 uur vanaf het voetbalveld via ‘Allee Rosé’ (Dorpsstraat) terug naar het 
schoolplein naast de kerk.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy Ruiterkamp (0575) 43 36 85, maar ook per mail 
4daagsealmen@gmail.com kunt u uw vragen kwijt.  

Als u zich direct wilt opgeven, kunt u het inschrijfformulier in de Almenak invullen en in een 
dichte enveloppe samen met het inschrijfgeld inleveren op Whemerweg 6. Inschrijven kan tot 
en met woensdag 4 april (deelnemers die zich inschrijven na 4 april mogen wel meelopen, maar 
krijgen, in verband met het bestellen van de medailles, een medaille zonder jaartal en aantal 
keer meelopen uitgereikt). 

mailto:jan.mieke.brinkman@planet.nl
mailto:4daagsealmen@gmail.com


Passieconcert VIA CRUCIS in Almen
Woensdag 28 maart, Valborgkoor o.l.v. Árpád Schermann 
Collegium Ioanneum Berlin o.l.v. Jeroen Moes 
Fluente Sono o.l.v. Árpád Schermann, m.m.v. Noëmi Scherman, piano 

Het Valborgkoor werkt in dit passieconcert samen met de kamerkoren Fluente Sono van 
Amersfoortse vrije schoolouders en Collegium Ioanneum 
Berlin, een onafhankelijk kamerkoor, gevestigd in "Bezirk Moabit" in Berlijn. 
Het grootste deel van het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd, maar de drie koren zullen ook 
apart enkele werken uit hun eigen repertoire ten gehore brengen. 
In de eerste helft van het programma hoort u, afwisselend door de drie koren, enkele kortere 
werken van hedendaagse componisten zoals Simon Åkesson, Ola Gjeilo, Jocelyn Hagen, Jan 
Nilsson, Joop Voorn en Jürgen Schriefer.  

Het hoofdwerk van dit passie-programma is het Via Crucis van Franz Liszt. In breed opgezette 
muzikale structuren wordt het lijden van Christus weergegeven volgens de staties. Liszt schreef dit 
verstilde werk in de winter van 1879, enkele jaren voor zijn overlijden. Bijzonder is het werk ook 
omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt.  
Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) 
en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen 
voor piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, voorzien van 
harmonium-begeleiding. 

Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in Ons Huis. 

Plaats: Kerk in Almen. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 17,-; 65+ € 15,-; tot 16 jaar en studenten 
€ 10,-  
- Kaartjes in de voorverkoop bij de Superrr in Almen 
- E-tickets via bestellink op www.valborgkoor.nl/concertagenda.htm
- Kaartjes thuisgestuurd door overschrijving op NL29 INGB 0006 898041 t.n.v.Stichting Valborg 
Tiel o.v.v. aantal kaartjes, uw adres+woonplaats en concertplaats, info: info@valborgkoor.nl

Christine Derksen 

Na door Gerrit Middelkoop meegenomen te zijn naar de ‘Dingenfabriek’ en prachtige natuurfoto’s 
bekeken te hebben van Michiel Schaap, gaan we 4 april het levensverhaal horen van Francine 
Bensdorp als transgender. Op 9 mei sluiten we het seizoen af met zangkoor ‘Te Gek’, een vorig 
jaar opgericht koor uit Brummen bekend door hun vrolijke rode hoedjes.  
Deze zomer wordt er ook weer gefietst. En wel 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 juli en 16 augustus. 
Vertrek om 10.00 bij de kerk en een route van zo’n 40 km. Fietst u mee? 
Informatie over de afdelingsavonden of andere activiteiten als fietsen, tuinclub, leeskring, nordic 
walking en handwerken kunt u terecht op de site www.vrouwenvannu.nl of neem contact op met 
het secretariaat Marijke van Ginkel.  
email: vrouwenvannualmen@gmail.com. 

Bertha de Greef

http://www.valborgkoor.nl/concertagenda.htm
mailto:info@valborgkoor.nl
http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:vrouwenvannualmen@gmail.com


DAMMEN ONS GENOEGEN  2017 – 2018 

We naderen Pasen 2018 en het is gebruikelijk dat de 
maandagavond hieraan voorafgaand (26 maart) het sneldam- en 
schaaktoernooi wordt gespeeld. Dit is niet alleen voor de eigen 
leden maar ook alle dam- en schaakliefhebbers worden hierbij uitgenodigd.  Het gaat als 
volgt: er worden 7 rondes gespeeld van elk een half uur waarbij de computer de tegenstander 
aanwijst. Voor de inzet en gezelligheid ontvangt elke speler een doosje met scharreleieren (te 
nuttigen met de paasdagen). 

Bij de interne damcompetitie wordt de spanning opgevoerd. Een maand geleden leek het erop 
dat Jan Koerselman heel makkelijk het kampioenschap ging binnenhalen. Nadat hij in februari 
een punt verloor aan Gerrit Roeterdink en een week daarop wederom remise speelde tegen 
Pieter Staal ging Jan afgelopen maandagavond helemaal de mist in. Tegen Harry Bruins dacht 
hij de overwinning binnen te hebben door op slag te gaan staan en 2 stenen voorsprong te 
nemen. Hiervan wist Harry dusdanig te profiteren en een slagzet uit te halen dat hij op dam 
kwam. Voor Jan was het vechten tegen de bierkaai en moest hij Harry feliciteren met de 
winst. Een andere opmerkelijke uitslag was de remisepartij die Joost wist af te dwingen bij 
Jan Haijtink. Aan kop gaat Gerrit Roeterdink met 11gewonnen parijen en 5 remises en geen 
enkele verliespartij. 

De stand is op dit moment: 

1. Gerrit Roeterdink Laren   16 wedstr. 11-5-0  27 punten
2. Jan Koerselman  Lochem  13 wedstr.    9-2-2  20 punten
3. Jan Haijtink  Gorssel  14 wedstr.    6-5-3  17 punten
4. Jan Hoenink  Vorden  15 wedstr.    5-6-4  16 punten
5. Pieter Staal  Eefde  14 wedstr.    6-3-5  15 punten
6. Bert Kruissink  Deventer 13 wedstr.    4-6-3  14 punten
7. Harry Bruins  Almen  14 wedstr.    5-3-6  13 punten
8. Berend Jan Schoneveld Almen  12 wedstr.    1-5-6    7 punten
9. Gerrit Maalderink Gorssel  16 wedstr.    1-3-12    5 punten
10. Joost Dijksman  Almen    9 wedstr.    0-2-7    2 punten

Een ieder van u heeft weleens gedamd met vrienden of familie. De regels zijn gemakkelijk: 
een damsteen aanraken is zetten! En meerslag gaat altijd voor.  
Kun je slaan met een steen of met een dam: de keuze is aan de speler. Het damspel wordt een 
sport als je steeds beter wilt worden, minder in “valkuilen” trappen en dan wordt het 
interessant. Probeer het eens!. 

Pieter Staal 



Vereniging Zorg en Welzijn Almen. 
Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de activiteiten van de 
vereniging. Na de jaarvergadering doen we een uitgebreider verslag. 

Inloopochtend. 
De inloopochtend op de woensdag wordt trouw bezocht door een vaste groep 
mensen. En het programma dat we nog steeds laagdrempelig kunnen aanbieden 
is gevarieerd. 
We maken nu een maandprogramma op papier zodat u kunt lezen wat er in de 
maand gebeurt. Deze maandagenda’s hangen bij de huisarts, in het dorpshuis, bij 
de Superrr en in De Linde. Kom gerust binnen lopen als u er iets interessants op 
ziet staan. 

Repaircafé. 
Het repaircafé is elke 2e dinsdag van de maand en begint steeds meer bezoekers 
te trekken. Van 10 – 12.00 uur kunt u daar terecht met kapotte huishoudelijke 
zaken/speelgoed/fietsen etc. 

Zorgcoördinator. 
Anneke Maandag raakt al bekender in het dorp. Gelukkig maar, want je kunt 
haar benaderen als je vragen hebt rondom zorg en welzijn, over het gebruik van 
hulpmiddelen, hoe het werkt rond huurwoningen in Almen, etc.  
Anneke is te bereiken op tel.nummer 0623386020 of op 
zorgcoördinatoralmen@gmail.com. 

Jaarvergadering. 
In november hebben we onze oprichtingsvergadering gehouden en nu al komt er 
de jaarvergadering aan. Op dinsdag 17 april 2018 in Ons Huis, zal deze 
vergadering zijn. 
In deze bijeenkomst zullen we naast een aantal praktisch zaken zoals 
bestuursverkiezingen en verantwoording afleggen rondom het kasgebeuren ook 
stil staan bij de toekomst van de vereniging. 
We hebben voor 2 jaar subsidie gekregen om de zorgcoördinator in dienst te 
hebben en om plannen te ontwikkelen (bijv. komen tot een zinvolle 
daginvuling/weekprogramma) 
We gaan met u op deze avond praten over hoe we de zorg en welzijn vorm gaan 
geven in Almen na deze twee jaar. Daarbij is uw inbreng en mening erg van 
belang, ook voor uw toekomst. 
Wilt u deze datum al vast registreren in uw agenda, want u komt toch ook?  
Verdere aankondiging en invulling van deze avond kunt u te zijner tijd lezen in 
De Gids en de Berkelbode.  

Ali Brinkman, Voorzitter vereniging Zorg en Welzijn Almen. 

mailto:zorgcoördinatoralmen@gmail.com


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

Hallo Almenaren! 

De laatste kus 
Op het moment dat ik dit bericht schrijf hebben we de eerste drie voorstellingen van 
“De laatste kus” achter de rug. Het was een geweldig première-weekend met 
prachtige reacties. De Stentor kopte: “Almens publiek onder de indruk van debuut 
Theatermakers Achterhoek”. Erg fijn, hoewel het grootste deel geen Almenaar was. 
Bijzonder leuk dat er wel meerdere dorpsgenoten voor het eerst in het theater zijn 
geweest. 
 De voorstelling is zo gemaakt dat wat erin gebeurt op verschillende manieren 
uitgelegd/begrepen kan worden. En dat blijkt gelukt te zijn. Heel erg leuk om van 
verschillende mensen in het publiek verschillende uitleg terug te krijgen. In het 
nagesprek na de pauze kwamen iedere keer verrassende inzichten voorbij. Het ziet 
ernaar uit dat we in mei de voorstelling in reprise nemen. 

Theatersport 
Op 21 april om 20:15 uur is er een gastoptreden in het Kamertheater van “Theater 
Draad”. Zij spelen ‘terugspeel’ theater. Het lijkt op theatersport maar dan anders; 
iemand uit het publiek vertelt iets moois, bijzonders of grappigs en zij maken er met 2 
acteurs en een muzikant binnen een paar seconden een mooie theaterscène van. Ze 
spelen het verhaal terug. Het is ongelooflijk mooi om te zien hoe de mensen van 
Theater Draadzij op elkaar ingespeeld zijn en hoe snel zij dit “wonder” laten 
gebeuren. Garantie voor een avond genieten. Warm aanbevolen!  
Entree is €16,- p.p. (incl. drankje)  
Reserveren is noodzakelijk. Je kan ook online een kaartje kopen via de website. 

Kindertheater 
In de meivakantie zijn er weer twee interactieve en leuke familievoorstellingen: 
Clowntje Polka gaat Schoonmaken (vanaf 2 jr) op woensdag 2 mei om 10 uur
Sprookjes Anna speelt Broertje en Zusje (vanaf 5 jr) op donderdag 3 mei om
14.30 uur. Entree: €7 (k) en €8 (v) (incl. drankje) Reserveren is noodzakelijk. 
Let op: De kindervoorstellingen zijn vaak uitverkocht.  

Vrijwilliger/stagiair  
Het Kamertheater is flink aan het groeien. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om ons van tijd tot tijd op divers gebied te ondersteunen. Dit kan zijn 
op het gebied van het ontvangen van publiek bij de kassa en de bar tijdens 
voorstellingen zowel bij kindervoorstellingen als bij voorstellingen voor volwassenen. 
Daarnaast kunnen wij ook ondersteuning gebruiken op het gebied van de pr en het 
aanvragen van subsidies. Het werk is op onregelmatige basis.  
Daarnaast zijn we op zoek naar een stagiair. In Het Kamertheater kan je op divers 
gebied de theaterpraktijk mee krijgen. Zowel op het gebied van de productie als op 
het gebied van de pr en de organisatie kan je hier een brede ervaring opdoen. 
Als je interesse hebt als vrijwilliger of stagiair stuur dan graag een mailtje naar: 
manja@kamertheater.nl of bel 0575-760030 

Hartelijke groet en tot ziens, Manja en Rob 

http://www.kamertheater.nl/
mailto:manja@kamertheater.nl


Museum STAAL-update; 
“STAAL gaat open!” Zo begon ik de berichtgeving in de 
laatste Almenak. Hoe anders verliep het lange weekend 
van 1, 2 en 3 december! 

Als om half acht ’s ochtends de aannemer op de stoep 
staat en zegt dat je maar even moet gaan zitten, dan weet 
je dat er iets ergs gebeurd is. Dat Geert vanaf de trap 
roept ’je maakt een grap’ en dat je je realiseert dat het geen grap is. Zo begon 1 december, één 
dag voor de opening. We weten allemaal wat er gebeurd is en we weten ook dat de dader 
(nog) niet gevonden is. Maar nog veel belangrijker is, is dat we weten dat dit niet past in een 
dorp als Almen en dat we dit nog steeds vinden, zelfs na deze gebeurtenis! Daarom hebben 
we het er niet meer over en kijken we vooruit. En gaan we het nog mooier maken dan het al 
was. 

Na twee maanden poetsen en afbreken is de opbouw begonnen en het gaat hard…heel hard. 
Er is een nieuwe planning gemaakt en ik zou zeggen ‘houd het laatste weekend van juni alvast 
maar vrij!’

namens bestuur en medewerkers van museum STAAL, Pien Pon 

Notities van een Torenhaan.
“Alles verandert voortdurend en dat zal altijd wel 
zo blijven”. Loesje. 

“Om onze kas wat te spekken stel ik voor bij de 
leden oud papier in te gaan zamelen”.
Dat zei Juliana-voorzitter Ten Have in 1954. 
“Je kan daar aardig wat geld voor krijgen - lompen 
mag ook- en dan vragen we de mensen of ze dat 1x 
per maand willen inleveren bij onze secretaris Heuvelink”.
Aldus geschiedde. 
In 1954 was dat. De SV-Almen was toen net opgericht maar pas een jaar later kon het nieuwe 
voetbalveld op de hoek van de Blauwedijk en de Heuvelweg in gebruik worden genomen. 
Verkleden deden ze in Ons Huis. Juliana zal bij de opening van het nieuwe veld ongetwijfeld 
een vrolijke mars gespeeld hebben. 
Terug nu naar het oud papier. 
Opa Simmelink vond dat hij ook best een steentje kon bijdragen aan de inzameling ervan. 
Het was net een plaatje uit de Ot en Sien-boekjes. Simmelink voorop, dan het trekkarretje en 
daar achter weer kalm stappend zijn hond.  
Nog weer later – opa Simmelink werd een dagje ouder – besloot Juliana de mensen te vragen 
hun oud papier bij “de piepe” te brengen; dat zou opa’s arbeid aanzienlijk verlichten. 
De tijd schreed voort. De piepe werd opgeblazen, de opslagplaats verviel en de grote 
container deed zijn intrede; één maal halen, één maal brengen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAtIeAj-LZAhVHsKQKHTQ8APcQjRwIBg&url=https://www.afvalonline.nl/artikel?id=20101&psig=AOvVaw3LPzulQ76bfPQ1dlFoVnQv&ust=1520783558919282


Nu in 2018, vierenzestig jaar na ten Haves voorstel gaat Juliana een verbintenis aan met 
Circulus Berkel. Al uw oud-papier voortaan in de Blauwe container. Eén maal per maand aan 
de weg zetten (zie afvalkalender). Circulus rijdt de achterlader – dus niet zo’n wagen met een 
grijparmpje – maar een wagen waar aan de achterkant de containers opgepakt worden en 
omgekiept. Het plaatsen en weer terugzetten van de containers wordt gedaan door de 
muzikanten (voorzien van veiligheidsschoenen). Best een hele klus. 
Maar mocht het ze in de rug schieten….. heel spoedig kunnen ze terecht in de Torenstraat bij 
Ovéra, want daar komt nu de fysiotherapie. 
Toen het in 1958 gebouwde houten gymnastieklokaaltje toch wat erg kleinschalig bleek te 
zijn, werden plannen gemaakt voor een nieuw gebouw. Er werd een visionair plan gemaakt 
om deze nieuwe sportzaal te koppelen aan Ons Huis maar helaas was dat voor sommige 
bestuurders nog ondenkbaar, zodat in 1974 een nieuwe zaal verrees, los van Ons Huis. 
Maar zie, een generatie verder was de Stichting Almense Accommodaties een feit. Eerst werd 
gestreefd de tennis en Ovéra te concentreren op het terrein van SV Almen. De sporthal zou 
dan afgebroken kunnen worden waarbij grond vrij kwam voor woningbouw.  
Niet alle partijen waren hiervoor te porren zodat een andere weg moest worden ingeslagen. 
Ovéra en Ons Huis wilden dit keer wel verkering hebben met elkaar. Via een forse 
navelstreng zijn de beide gebouwen nu aan elkaar gekoppeld. Iedereen blij. Voorzieningen 
gewaarborgd. De apotheek en dokter in de school, de fysiotherapie in de sportzaal. Wie weet, 
betrekt nog eens een tandartsenpraktijk de huidige tenniskantine. 
Tussen twee haakjes: heeft u het bericht in de Stentor gelezen over de overwegen bij de 
Hulzerdijk? De NS wilde daar van alles veranderen door ongeveer alle overwegen te sluiten 
omdat ze niet bewaakt waren en onveilig dus. Begrijpelijk dat de omwonenden niet blij waren 
met het feit dat ze dan zeer veel beperkter hun huis konden bereiken. Achterhoeks polderen 
met de NS en de Gemeente is dan het enige dat nog rest. Aldus geschiedde en een compromis 
werd bereikt. Veel belangrijker nog is dat door deze actie onze taal een nieuwe woord rijker is 
geworden. Om de wandelaars die via een wandelroute gebruik maken van een van de 
overwegen die wel dicht gaat, wordt nu een “wandelbuis” aangelegd. Ik heb onmiddellijk 
Van Dale er bijgepakt. Het staat er niet in. Wel wambuis, rioolbuis, pisbuis, gasbuis, kombuis, 
haringbuis, maar wandelbuis is niet opgenomen. Bedankt Hulzerdijkers, dankzij jullie is onze 
taal weer een beetje uitgebreid. Ik ben benieuwd wanneer het in dikke Van Dale wordt 
opgenomen. Een kwestie van tijd?  

 P.S. Met “de piepe” werd de pijp of wel de schoorsteen van de voormalige melkfabriek in 
Almen bedoeld. Achter de piepe was een deur naar een lokaliteit van de voormalige 
melkfabriek waar Juliana nog een aantal jaren heeft geoefend alvorens ze naar de bovenzaal 
van Ons Huis vertrokken. De Whemerweg  liep toen direct langs de tuin van het hoekhuis en 
de schoorsteen toen de brandweergarage en de woningen daar nog niet stonden. 

Op zaterdag 10/3 werd het oud papier voor het laatst op de “ouderwetse” manier opgehaald
Daarnaast blijkt dat velen denken dat de opbrengst van het papier dat in de vuilniscontainers 
bij de sporthal wordt gebracht, ook naar de muziek gaat, dit is echter niet zo. Helaas! 

--00-- 



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

2018 
Maart
25 Palmpasenoptocht 11.30 u kerk 
27 Ons Filmhuis: ‘Maudie’
28 passieconcert kerk 20 u
April
1 Fakkeloptocht Paasvuur 
4 jaarvergadering VAB Ons Huis 20 u 
4 Vrouwen van Nu: Transgender door ervaringsdeskundige 
9 t/m 12 Avond4daagse 
14 Oud papier wordt gehaald 
15 Bijeenkomst 'Zin in Almen', kerk 16-17u Burgemeester Van ‘t Erve
15 Voorspeelmiddag Juliana leerlingen Ons Huis 14.30 u 
17 Jaarvergadering Zorg en Welzijn Almen 
18 Gelderse kampioenschappen sneldammen Ons Huis 
20  Ons Filmhuis: kinderfilm 14.30 u 
24 Jaarvergadering VAB 
25  Ons Filmhuis: ‘Er ist wieder da’
26 Koningsnacht Almen 
27  Koningsdag met activiteiten rond de brandweergarage
Mei
2 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u 
4  dodenherdenking begraafplaats 19.45 u 
9 Vrouwen Van Nu 19.45 uur Koor “te Gek”
11 ‘Heel Almen bakt’, Superrrr
12 oud papier wordt gehaald 
25,26,27 pupillenkanp SV Almen 
30  Ons Filmhuis: ‘Tango Libre’.
Juni
2 Jeugdtoernooi SV Almen 
3 theetuin concert Juliana 11.30 uur Hfd Boer 
6 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u 
9 Sixday SV Almen 
9 oud papier wordt gehaald 
15,16,17 Almens feest 
29 Ons Filmhuis: kinderfilm 14.30 u 
Juli
4 vergadering VAB met inloop halfuur Ons Huis 20 u 
September
22 Snuffelmarkt 
November 
24 intocht Sinterklaas 
December 
8 kerstmarkt (ondernemersvereniging)

Vakantierooster 2017 - 2018

30 maart: Goede Vrijdag
2 april: 2e Paasdag
27 april: Koningsdag
30 april - 11 mei: Meivakantie
21 mei: 2e Pinksterdag
16 juli - 24 augustus: Zomervakantie

http://www.blauwedeur.nl/
http://www.kamertheater.nl/
mailto:ehze@herbergier.nl

