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Van de redactie
Nieuwe bezorgers voor de Almenak.
Toen Johan Reurslag door een ongelukkige
val uitgeschakeld was om de Almenak te bezorgen op de Scheggertdijk, overigens na zijn
verhuizing naar het dorp, gaf hij te kennen dat
hij wilde stoppen met zijn bezorgwerk. Heel
hartelijk dank Johan, maar ook jouw vrouw
Janna, voor al die jaren trouwe dienst! Een
ADI met een oproep om dit werk over te nemen leverde maar liefst 12 aanmeldingen op.
Erwin Lenderink heeft nu die taak overgenomen. Ik vroeg de overige 11 of ik ze op een
reservelijst mocht plaatsen. Dat mocht en zie:
enige tijd later nam Tom Delfaauw na 20 jaar
de Almenakken bezorgd te hebben ontslag.
Ook Tom heel hartelijk dank voor al die uren
die je bezig was met dit bezorgwerk. Dankzij
de reservelijst was zijn opvolging in de kortst
mogelijk tijd geregeld. Mathilde Bosschers
heeft zijn taak overgenomen. Veel succes Mathilde met dit werk!
Vanwege ziekte zag Irma Wissink geen kans
om haar bezorgwerk nog langer te doen. Irma
bedankt voor je jarenlange inzet. We wensen
jou en je dierbaren alle goeds. Johanna van
Wijk neemt haar wijk over.
Dit symbolische boeket geven wij als dank
voor al jullie inzet!
Tonnie Martens en Joost Dijksman

Op moment van schrijven zitten we nog met
de coronaperikelen. Nu hopen dat de horeca
snel open mag. Het voelt voor mij vreemd dat
wij als orkest van Juliana weer met 40 blazers
bij elkaar mogen komen maar dat we geen
beker chocolade bij de Hoofdige Boer of waar
ook mogen drinken. Ik wens al onze ondernemers die getroffen zijn door corona veel
sterkte.

Namens de redactie van de Almenak wens ik jullie
veel leesplezier. Wilrike
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VAB

Van de bestuurstafel

Vereniging Almens Belang

De VAB is het nieuwe jaar ingegaan met een sterretjesactie, waarmee we u een liefdevol en schitterend 2022 willen toewensen. Deze actie is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de gemeente Lochem die verbinding in de kernen wil stimuleren. In deze “van de bestuurstafel” een uiteenzetting van onderwerpen waar we
momenteel mee bezig zijn.

Bestuurlijk overleg
Op 21 december jl. vond het halfjaarlijks
overleg met de kernwethouder en ideeënmakelaar plaats. We hebben o.a. gesproken over het vertrek van firma Doornberg,
de Regionale Energie Strategie en over de
stimuleringssubsidie voor lokale energie
initiatieven. Er is tevens een bijeenkomst
geweest van alle dorpsraden. Hierin is besproken dat bijvoorbeeld het inventariseren van de energiebehoefte per kern beter
gemeente breed georganiseerd kan worden. De werkgroep energie gaat hiermee
aan de slag.

Herbestemming oude
brandweerkazerne
In november 2021 dacht u middels een
enquete mee over de herbestemming van
de oude Brandweerkazerne. 183 mensen
hebben de enquete digitaal of op papier
ingevuld. Dit is ongeveer 15 % van de Almense bevolking. De resultaten worden op
25 januari a.s. voorgelegd aan het college
van B en W. Daarna zullen, eind januari,
de resultaten worden gepresenteerd. Op
de ADI, de website van de gemeente Lochem en de website van de VAB.
(vab.almen-info.nl)
De werkgroep herinrichting Dorpsplein zal
vervolgens worden betrokken bij het opstellen van randvoorwaarden en kaders
voor de invulling van de locatie Berkelweg
2 A. De werkgroep herinrichting Dorpsplein
fungeert als klankbordgroep waarin ook de
omwonenden zijn vertegenwoordigd.
2|

Het nieuwe dorpsplan voor Almen
Almen is een veelzijdig dorp met betrokken
inwoners. De Vereniging Almens Belang
vertegenwoordigt, zoals u weet, de inwoners van ons dorp bij de gemeente. Dat
doen we in samenwerking met verschillende themawerkgroepen. Het uitgangspunt
van ons handelen op het gebied van zowel
het ruimtelijke als het sociale domein, staat
beschreven in het dorpsplan. Elke vijf jaar
wordt er een nieuw dorpsplan opgesteld
waarin concrete, actuele punten staan beschreven maar waarin ook een doorkijk
naar de toekomst wordt geboden. Zoals u
weet zijn zelfs vastgelegde toekomstplannen onderhevig aan ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen.
Bij het opstellen van het nieuwe dorpsplan
is draagvlak en inspiratie belangrijk. Om
die reden willen we laten onderzoeken wat
de behoefte is van onze dorpsgenoten,
door een onafhankelijke partij. Zo hopen
we te komen tot gedegen en inspirerende
bouwstenen die de basis vormen van het
nieuwe dorpsplan.
Het onderzoek wordt gedaan door studenten van de Saxion Hogeschool. Zij zullen
in februari starten en onder andere interviews houden met Almenaren, gesprekken
voeren met verenigingen en werkgroepen
en bijvoorbeeld ook literatuuronderzoek
doen. De studenten worden vanuit Almen
begeleid door Emiel Wegelin en vanuit hun
opleiding door Almenaar Egbert Stolk. Van-

uit de VAB zijn Annemarie Kok en Marcel
Rosenberg betrokken. Het verwachte resultaat vanuit de studenten bestaat uit drie
bouwstenen, namelijk een duiding van de
positie van Almen ten opzichte van de wijdere omgeving, inclusief landelijke trends
en ontwikkelingen die van invloed zijn op
Almen. Een analyse van de hedendaagse
ruimtelijke en sociale structuur van Almen,
zowel in woord als beeld en een beschreven scenario hoe we de toekomstdromen
van verschillende bewoners(groepen) in
kaart kunnen brengen.
Het onderzoek is voor de zomervakantie
klaar en het resultaat wordt dan zichtbaar
gemaakt in het ‘Document met Bouwstenen’ en door een presentatie in Ons Huis.
Alle Almenaren zijn uiteraard welkom om
de presentatie van het onderzoek bij te
wonen. Houd daarvoor de Almenak in de
gaten.

En meer...
Naast deze onderwerpen is het bestuur
van de VAB momenteel ook actief betrokken bij:
Onderhoud en toekomst begraafplaats Almen-Harfsen; en uiteraard ontwikkelingen
rondom woningbouw.
Vragen/opmerkingen of belangstelling in
al het bovenstaande zijn van harte welkom! Spreek één van ons aan of stuur een

e-mail naar secretariaat@vab-almen.nl.
Meer informatie over onze werkzaamheden
vindt u op de site vab.almen-info.nl., Twitter
@VAB_Almen, Facebook: www.facebook.
com/hetdorpAlmen en Instagram: Almen_
VAB.

Vergaderingen/agendapunten
Maandelijks vergaderen we als bestuur in
dorpshuis Ons Huis. U kunt dan gebruik
maken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan de bestuursvergadering. Heeft
u een punt dat u graag met ons zou willen
bespreken meldt u dan vooraf even aan via
vab@almen-info.nl of spreek één van onze
bestuursleden aan: Henk Berends, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum, Marcel Rosenberg, Peter Schieven, Cornelis Stelwagen,
Gertie Tuller, Niko Venneker, Ruben Vermeer, Liza Westendorp en Anja Harkink.
We houden u op de hoogte van onze vergaderdata via onze website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt tevens geplaatst
in De Gids. De eerstvolgende vergadering
wordt gehouden op dinsdag 15 februari a.s.

Namens het bestuur,
Anja Harkink, secretaris@almen-info.nl
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Nieuws van uw Centerrr
C..... regels
Laten we met zijn allen
ons houden aan deze
regels. Mondkapjes op in
de winkel, afstand houden, etc. Wij vertrouwen
erop dat u zich aan deze
regels houdt, de regels
zijn niet door ons bedacht, wij hebben ons er ook aan te houden.
Komt u nu liever niet naar de winkel? Geen
probleem, wij bezorgen de boodschappen
kosteloos (in en om Almen) bij u thuis. U
kunt uw boodschappen bestellen per telefoon (0575) 43 12 00, per mailalmen@centerrr.nl of via WA 06 - 29 43 40 59.

Oliebollen bakken
Op Oudejaarsdag hebben wij weer tradioneel
oliebollen gebakken, naar het authentieke
recept van bakker Henk Klaassen. Ook dit
jaar kregen we hulp van vrijwiliigers. Martin
en Henny nogmaals bedankt voor jullie hulp.

4|

Supermarkten

Kennismaken
Wij hebben voor Hanneke een goede zaterdagkracht gevonden in Hetty IlbrinkLueks. Voor velen onder u een bekende.
Hetty heeft vroeger in Almen gewoond
en naar school geweest. Op de zaterdagen werkt Hetty in Almen en een aantal dagen doordeweeks is zij werkzaam
bij Centerrr Barchem. Hetty heel veel
succes.

Piggy spaaractie
Binnenkort zullen er weer nieuwe Piggy
acties beginnen. Zo kunt u vanaf 7 februari
weer sparen voor een goed gevuld boodschappenpakket t.w.v. ¤32.50. Bij inlevering
van 500 punten ontvangt u een gratis pakket (max. 2 per klant). Houd onze folder en
facebook in de gaten voor de overige nieuwe spaaracties.

Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens

Gezelligheid kent geen geld
GIVO
De app waarmee je jouw buurt beter maakt door talenten en spullen te delen.
Ruilen met je buurt zonder onderhandeling, gedoe en geld. GIVO regelt het voor je. Deel
je spullen & je talenten en krijg er een community voor terug (+ iets moois voor jezelf!)
Wat is geld? En wat is waarde? Het zijn
de kernvragen van GIVO. Met onze dienst
gaan we op zoek naar de kern van de economie en beantwoorden we de vraag achter
de vraag: producten en diensten die rouleren zonder de inmenging van geld. Het doel:
een socialere economie, waarin waarde belangrijker is dan status.
Zoals sommige van jullie weten ben ik, Hanneke Huurnink, opgegroeid in Almen en ik woon er nog steeds.
De afgelopen drie jaar heb ik met
veel plezier in de Centerrr gewerkt
terwijl ik mijn andere werkzaamheden aan het uitbreiden was.
Wellicht dat je mij daarvan kent!
Inmiddels ben ik bij de Centerrr
gestopt en werk ik fulltime als
ZZP’er. Met mijn bedrijf werk ik op
freelance basis aan verschillende
projecten. Voor deze projecten
ben ik breed inzetbaar op gebied van marketing, social media en PR. Ik werk onder
andere voor Theatermakers Achterhoek als
uitvoerend producent voor ‘De Heks van Almen’ en sinds november 2021 als community manager voor Almen bij Socialtec.
De GIVO app wordt ontwikkeld door Socialtec in Zutphen wat het bedrijf is van medeAlmenaar Michiel Heij. Michiel is al een paar
keer op bezoek geweest bij verschillende
verengingen, zoals de Ondernemersvereniging en de VAB. Samen met hen zijn wij
bezig om de GIVO app in Almen te intro-

duceren zodat jullie, Almen, deze voor ons
kunnen testen! Wij vragen je straks de app
te gebruiken en je ervaringen met ons te delen. Daar tegenover steunen wij, GIVO, een
Almens initiatief. Namelijk het initiatief om
een beeld van De Hoofdige Boer in Almen
te plaatsen, hier lees je verderop meer over.
Toen ik voor het eerst hoorde over GIVO
moest ik meteen denken aan het ‘Achterhoekse noaberschap’. Het principe van GIVO om binnen een
gemeenschap anders te gaan
kijken naar waarde, en talenten
en diensten met elkaar te ruilen
zonder de inmenging van geld, is
ons hier niet onbekend. Wij doen
dit zelf al! Veel Almense ondernemers ondersteunen initiatieven in het dorp door middel van
sponsoring. Zoals bijvoorbeeld
bouwbedrijf Geers die stucloop
geeft aan Soos ‘t Keldertje wanneer zij het
decor van de Playbackshow gaan bouwen.
Een mooie vorm van sponsoring waarbij
de gezelligheid die dit initiatief brengt de
doorslag geeft, en niet het geld. Nu denk
je als niet-ondernemer misschien dat je
niet kunt bijdragen omdat je geen stucloop of ander product hebt om weg te geven. Maar dat is niet waar. Iedereen heeft
wel iets op zolder of in de schuur waar je
zelf niets meer mee doet maar wat een ander wel goed kan gebruiken. Spullen die
nog wel van waarde zijn maar wat te veel
gedoe is om te verkopen. Iets waar je een

ander blij mee maakt en toch iets voor terugkrijgt, zonder altijd maar alles weg te hoeven
geven. Zo worden we met elkaar in Almen
nog socialer. Je biedt jouw talent of product
aan in de GIVO app en een dorpsgenoot ziet
dit. Zij wist misschien helemaal niet dat jij dit
talent hebt maar was er wel naar opzoek. De
app verbindt jullie en samen kunnen jullie
meewerken aan de initiatieven die aan GIVO
verbonden zijn.

Samen voor elkaar
GIVO werkt samen met Almense ondernemers om het
gebruik van de app in Almen
te lanceren. Samen iets voor
elkaar krijgen is in Almen al
jaren een begrip. Voor wie
het nog weet was dat ook
het geval toen het zwembad
dreigde gesloten te worden.
Daar staken we met elkaar
en stokje voor en zo is er
tot op vandaag de dag nog
steeds een prachtig openluchtzwembad in ons dorp.

Freddy Zoetenhorst, bestuurslid van de Ondernemersvereniging Almen, kwam met het
idee om een beeld van Boer
Stuggink te maken. Hij deed
hiervoor, namens de Ondernemersvereniging een aanvraag bij de gemeente Lochem om geld bij elkaar te
krijgen. Helaas kreeg hij dit
geld van de gemeente niet.
Voor het realiseren van het
beeld is nog best wat geld
nodig. De kunstenaar moet
het beeld maken, het beeld
moet gegoten worden, geplaatst worden en natuurlijk
feestelijk onthuld worden!
Het beeld is al door Freddy ontworpen Maar met de GIVO app kunen op kleine schaal van was gemaakt.
Het lijkt ons en veel Almense onderne- nen wij een uitkomst bieden
mers geweldig als deze op ware grootte waar iedereen aan mee kan
in Almen komt te staan!
doen, zonder geld.

Of toen er een supermarkt
moest komen, de huidige
Centerrr is dankzij een groep hardwerkende
en betrokken Almenaren tot stand gekomen. Net zoals de winkel en het zwembad
draaien veel verenigingen en stichtingen in
Almen (deels) op vrijwilligers. Iedereen in
Almen draagt op zijn/haar manier bij aan de
leefbaarheid van het dorp en dat is iets waar
trots op mogen zijn.

Trots zijn op ons dorp kunnen we op verschillende manieren uiten. Museum STAAL
is hier al een aantal jaren een voorbeeld
van. Door het werk en leven van Staring
ten toon te stellen komt de geschiedenis
van Almen en omstreken mooi aan het licht.
Verhalen uit ons dorp vertellen en doorge6|

ven, dat houdt het ook leefbaar! En Almen
heeft een rijke geschiedenis met veel spannende verhalen. Zo kennen we ook allemaal
het gedicht ‘De Hoofdige Boer’, wat gaat
over boer Stuggink die door de Laak bleef
gaan ook al was er een brug gelegd.

Vanuit de filosofie van GIVO dragen wij hier
graag aan bij. We hebben een boodschappenlijstje gemaakt van alles wat verzameld
moet worden om het beeld in Almen te krijgen. Met de GIVO app kunnen alle Almenaren bijdragen aan het realiseren van dit
beeld! Nu vraag je je misschien af hoe? Blijf
de ontwikkelingen van GIVO in de gaten
houden en je komt er gauw achter. En onthoud, het gaat dus niet om geld maar het
gaat om het samen doen!

Namens team GIVO Almen,
Hanneke Huurnink

Puzzel van Zwembad De Berkel
Om de winter een beetje door te komen is
voor sommige mensen een heel gepuzzel.
Maar ik vind puzzelen niks. Wat moet je
dan? Zelf een puzzel tekenen!
De eerste puzzel is van het Almense zwembad. Het wordt een puzzel van 1000 stukjes.
Tijdens het tekenen heb ik een paar keer
foto’s van het ontwerp op Facebook gepost. Daar kwamen leuke reacties op en het
plaatje werd voller en voller. Op de afbeelding zien jullie het resultaat.
De eerste puzzels zijn intussen besteld
en op het moment dat jullie de Almenak
ontvangen, ook geleverd.

Misschien zijn er wel meer mensen die een
puzzel willen hebben. Of het iemand cadeau willen geven. De puzzel is te bestellen
via bartwiltink@planet.nl en kost €29,95.
Ik ben van plan om nog meer puzzels te
maken: de ijsbaan, de dorpskern, Almens
Feest.
En als jullie een idee hebben voor een volgende Almense puzzel, hoor ik het ook
graag.

Bart Wiltink
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In onze serie over Almense ondernemers:

Marti Olden met pensioen: 50 jaar hovenier
Tekst: Gerard Bohncke

Deze aflevering is gewijd aan een ondernemer die afscheid gaat nemen: Hovenier Marti
Olden - een bekende verschijning in Almen en omgeving - gaat aanstaande november
met pensioen. Dan heeft hij ruim 50 jaar in het vak gezeten, waarvan bijna 45 jaar als
zelfstandig ondernemer. Dan is het mooi geweest!

Hoe ben je zo in het vak
terechtgekomen?
Mijn vader was ook tuinman. Hij had een eigen stukje land aan de Kapelweg met daarop
een kwekerij en een paar kassen voor kamerplanten. Er was ook een winkel bij. Toen was
het gewoon dat hoveniers alles wat ze nodig
hadden om tuinen aan te leggen, zelf kweekten en maakten. Een schutting? Je zaagde
zelf het hout! Planten en struiken? Die kwamen zoveel mogelijk van de eigen kwekerij.
Ik werkte als kleine jongen al mee op de tuin.
Mijn vader overleed toen ik 15 was. Ik zat nog
in Twello op de Tuinbouwschool. Mijn broer
heeft het bedrijf toen voortgezet en ik werkte
daarin mee. Ondertussen heb ik eerst via de
vakschool en het middenstandsdiploma mijn
opleiding afgemaakt. Zo kon ik samen met
mijn broer het bedrijf voeren. Na een paar
jaar, in 1978, ben ik zelfstandig gestart. Mijn
broer heeft nog een tijd de kwekerij gehad.
Ik ben de kant van tuinonderhoud opgegaan.
Het is een éénmansbedrijf, maar ik heb wel
vaak stageplaatsen aangeboden aan jongens die het vak wilden leren. Dit is een vak
waar je echt alleen maar in de praktijk beter
in kunt worden.

Wat zijn de grootste veranderingen
die je meegemaakt hebt?
Als ik aan die tijd terugdenk, valt me op dat
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alles veel eenvoudiger was. Bijna alle tuinen
werden aangelegd met bordervakken en bielzen en bestrating met grindtegels. Bielzen en
grindtegels! Nu kun je kiezen uit 1000 soorten steentjes voor je straatwerk en schuttingen van meer dan 10 verschillende houtsoorten of kunststoffen. En véél meer variëteit aan
soorten planten. Dat kun je als hovenier niet
allemaal op voorraad houden, dus in ons vak
zijn we veel meer gaan inkopen bij groothandels in plaats van zelf kweken of zelf maken.
Ook is er nu bij tuinaanleg veel meer gronden straatwerk. Mensen kiezen voor grotere
terrassen en paden. Aanplanten en tuinonderhoud zijn eigenlijk maar kleine onderdelen
van het werk geworden; het meeste is tegenwoordig straatwerk. Het reguliere tuinonderhoud kun je misschien nog wel heel lang blijven doen, maar dat zware werk! Het is mooi
geweest!

Wat is uit die 50 jaar een leuke
herinnering die je meeneemt?
Eigenlijk dat ik een grote en trouwe klantenkring heb opgebouwd, mensen waar ik al
meer dan 30 jaar aan huis kom. Mensen die
je vertrouwen en je werk waarderen. Dat is
heel plezierig in dit vak. Ik heb klanten in Almen, maar ook in de omliggende plaatsen en
dorpen in ongeveer een straal van 30 kilometer rondom Almen.

Ga je dat niet missen?
Ja, misschien wel het klantencontact. Ik zou
na mijn pensioen nog wel hier en daar een
klusje kunnen aanpakken maar ik blijf afhankelijk van de bestelbus met aanhanger, de
machines en de opslagloods en die kan ik
niet allemaal aanhouden. Bovendien besteden we momenteel al veel tijd aan mantelzorg. Nee, ik ga echt afronden!

Heb je andere plannen na je
pensioen?
Ik mag graag aan klassieke Engelse motorfietsen knutselen. Op de foto sta ik bij het
project dat ik nu onder handen heb: een BSA
650 Tweecilinder uit 1972. Daar moet nog wel
wat aan gebeuren, maar hij is in de basis in
goede conditie. Mijn vrouw Hannie heeft een
Benelli, 400cc ééncilinder, ook een prachtfiets. Die BSA opknappen en dan samen op
de motor op vakantie, dat lijkt me leuk!
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SV Almen nieuws
Het bestuur van SV Almen wenst iedereen een gezond en sportief 2022 toe!

Het eindresultaat mag er zijn en de parkeerplaats is een zeer welkome uitbreiding van
onze accommodatie.

Bestuursmededelingen
Parkeerplaats
Zoals iedereen ondertussen heeft gezien
en gemerkt zijn de parkeerplaatsen bij onze
accommodatie gereed. Na een lange voorbereiding en met heel veel vrijwilligerswerk!
en medewerking van loonbedrijf AlmenHarfsen samen met, onder andere Rick Wiltink van grond- en sloopbedrijf De Poorte,
en met hulp van de gemeente is de uiteindelijke uitvoering binnen een half jaar gerealiseerd.
Vele handen maken licht werk, hoewel
er van licht werk nauwelijks sprake was.
Grond- en straatwerk en afwerking hebben
heel wat zweetdruppels gekost. Trots op,
en dank aan, iedereen die hier zijn steentje
aan heeft bijgedragen! Als extra aanvulling
bij de parkeerplaats hebben we een “dubbele” laadpaal geplaatst, met medewerking
van Lochem Energie/Elektrip.
Gasten en leden, maar ook overige voorbijgangers, kunnen hier ten allen tijde gebruik
van maken. Aan deze laadpaal kunnen 2
auto’s tegelijk opgeladen worden.
10 |

De jaarlijkse ledenvergadering van 2021 is
wederom uitgesteld. We hopen deze medio
februari te kunnen organiseren. Tijdens de
ledenvergadering zullen ook diverse jubilarissen gehuldigd worden. Mientje DekkerGroothedde heeft na ruim 12 jaar secretaris
te zijn geweest afscheid genomen van het
bestuur. Mientje ook vanaf deze plaats nogmaals dank voor jouw inzet voor de club.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van 15 januari hebben we helaas ook moeten annuleren. Deze
jaarlijkse happening is altijd een hoogtepunt
in het seizoen. Met name de uitreiking van
de “SV-Almenaar-van-het-jaar-bokaal”, is
iets waar iedereen altijd naar uitkijkt.
De in Almen wereldberoemde “wissel-bokaal” bestaat al ruim 30 jaar en wordt elk
jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt
aan een vrijwilliger die zich op een uitzonderlijke en positieve manier heeft ingezet
voor de club. Een geheime commissie,
welke elk jaar van samenstelling wijzigt, bepaalt ieder jaar wie de gelukkige wordt. Vorig jaar mocht Rick Wiltink deze hoofdprijs in

ontvangst nemen. Dit jaar vond de uitreiking
op een andere manier plaats.
Middels een “alternatieve” nieuwjaarsreceptie” die ook net als vorig jaar op film werd
gezet werd de nieuwe “SV-Almenaar van
het Jaar” thuis verrast. Jan Tuitert! Al ruim
10 jaar op heel veel manieren betrokken en
actief voor de club. Jan ook op deze plek
nogmaals dank voor jouw inzet en van harte
gefeliciteerd met deze beloning.

Hoofdtrainer
Het bestuur heeft het contract met hoofdtrainer Wilco Laconi met 2 jaar verlengd!
Beide partijen zijn zeer verheugd met deze
verlenging en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “een geweldige selectie en
een prachtige club met leuke enthousiaste
mensen. En altijd publiek bij uit- en thuiswedstrijden. Echt bijzonder. Ik voel me hier
heel erg thuis”, aldus Wilco.
Wilco zal dus ook in de seizoenen 20222023 en 2023-2024 hoofdtrainer van SV Almen zijn.

Jeugd
Ook dit seizoen hebben we een samenwerking met de jeugd van Harfsen. Erg fijn
voor de kinderen uit Harfsen en Almen die
in de buurt willen blijven voetballen. We hebben voor dit seizoen 4 teams ingeschreven.
Voor de leeftijdscategorie jo17 (15-16 jarigen) hebben we 2 teams en voor jo11 en
jo9 hebben we beide 1 team. (jo betekent
“jeugd onder.”) Volgend seizoen hopen we
ook weer de samenwerking voort te zetten.
Heeft u een zoon of dochter die nog niet op
voetbal zit maar voetballen wel leuk lijkt, hij/
zij is van harte welkom om eens sfeer te komen proeven op onze trainingen.
De trainingen zijn na de winterstop als volgt:
De jo17 traint dan op dinsdag en donderdag
van 18.30-19.45 in Harfsen.
De jo11 traint dan op dinsdag van 17.30-

18.30 en op donderdag van 18.00-19.00 in
Almen. De jo9 traint dan op maandag van
17.00-18.00 in Harfsen.

Senioren
Dit seizoen zijn we gestart met 2 seniorenteams voor de reguliere prestatiecompetitie
op de zaterdagmiddag. Jorn Dommerholt
en Job Nijhuis hebben heel enthousiast de
begeleiding van het 2e elftal op zich genomen. Het 3e team hebben we opgeheven.
Daarentegen hebben we voor de 7x7 recreanten competitie twee teams ingeschreven.
Zij spelen 1x in de maand op vrijdagavond
in een regionale competitie op een half veld
hun wedstrijden. Gezelligheid troef! Ben je
hierin geïnteresseerd, neem dan contact op
met Maarten Kloosterboer of Bert Wentink.

Wandelvoetbal
Op donderdag wordt er van 9.30-11.00 wandelvoetbal gespeeld. Hierbij wordt gevoetbald zonder te rennen en zonder lichamelijk
contact. Althans, dat probeert men.
Gezond en bovendien erg gezellig. Start is
elke donderdag om 9.00 uur met koffie. Geïnteresseerd? Meld je aan bij Jan Tuitert of
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, onze jongens en meiden binnenkort weer aanmoedigen op ons mooie
sportcomplex.

Bert Wentink
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Voor de kleine Almenaren
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Even puzzelen

Bron: PuzzelPro
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afdeling hoofdbestuur

Ovéra (afd. hoofdbestuur)
Onderhoud aan het gebouw
Als in de maand december de bladeren
weer van de bomen zijn, komen we weer in
actie om het dak van de sportzaal bladvrij te
maken. Dit om te voorkomen dat de regenwaterafvoeren verstopt raken. Het is altijd
afwachten of het weer meewerkt; als het ’s
nachts gevroren heeft zit het blad vastgevroren en het is bovendien gevaarlijk om dan
over het dak te lopen. Zo ook op de eerst
geplande datum; de nacht ervoor 3 graden
vorst. Op de tweede datum, 18 december,
was de temperatuur prima. Na een oproep
kwamen 12 leden om het bestuur te helpen
met vegen. Na afloop was er natuurlijk koek
en zopie. Wel buiten opdrinken omdat we
vanwege de coronamaatregelen niet met
z’n allen binnen kunnen verblijven.
Alle helpers dank voor jullie inzet!

de vereniging geprofiteerd van twee sponsor acties. De Rabobank Noord en Oost
Achterhoek had de actie RABO Clubsupport 2021. De Plus Supermarkt in Laren
gaf elke klant, voor elke € 10,= aan boodschappen een sponsorkaart. Van deze actie was de opbrengst, bij het uitgeven van
de vorige Almenak, nog niet bekend. Nu
wel. De supermarkt stortte een bedrag van
€ 669,- op onze bankrekening. We danken
alle leden die hebben meegeholpen, om dit
mogelijk te maken.

Kerstattenties
Ook dit jaar hebben we alle vrijwilligers van
de vereniging weer een Kerstattentie gegeven, als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. Onze supermarkt Centerrr heeft
het lekkere kerstgebak geleverd.

Sponsor acties
In de maanden oktober en november heeft

Ovéra (afd. volleybal)
Zin in volleyballen?
De volleybaltraining start weer op 17 januari. Iedere maandagavond om 20.15 uur is de
training in de sporthal door onze enthousiaste trainer Richard Groot. Dames en heren
trainen samen. De leeftijd varieert tussen
de 30 en 70 jaar en ook de vaardigheden
verschillen. De sfeer is gemoedelijk, opbouwend en top.

Wedstrijden
De thuiswedstrijden zijn allemaal op woensdagavond dit seizoen. De uitwedstrijden
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Gerrit Nijkamp, secretaris

afdeling gymnastiek

variëren van maandag t/m vrijdagavond, afhankelijk van de tegenstander. Er zijn ongeveer 2 wedstrijden per 3 weken. Dit jaar
speelt Ovéra met 2 herenteams en 1 mixteam in de recreantencompetitie. Zoals het
er nu naar uit ziet kunnen we mogelijk begin
februari 2022 weer met de competitiewedstrijden starten. Op dit moment is het komende wedstrijdschema nog niet bekend,
het kan zijn dat het speelseizoen wat langer
doorloopt tot in mei.
Willy Tuitert

Ovéra (afd. gymnastiek)
Trainers perikelen
Onze Zumba trainer is gestopt, vanwege ziekte. De zoektocht naar vervanging heeft tot nu
toe nog steeds geen resultaat opgeleverd. We
zijn blij dat Sandra Grootenhuijs ons weer wil
helpen en de groep wil begeleiden. De trainer
van de groep Dance-Mix geeft om privé redenen, tijdelijk geen les. Ook hiervoor zoeken we
vervanging.
Een vraag: kunnen jullie ons helpen? Kun
je zelf wat doen of ken je iemand, die graag
sportlessen geeft? Laat het ons weten. Op
onze website kun je lezen wat inhoud is van
deze lessen.
Tip: misschien wil je zelf wel Zumba- of DanceMix lessen geven? Wij willen je graag helpen
om een juiste opleiding te vinden. Financieel
kunnen we een bijdrage leveren in de kosten.

afdeling gymnastiek

We mogen allemaal weer de zaal in! Hoera!
Hebben jullie ook zo genoten van laatste persconferentie? De sportzaal mag weer open!
Bij binnenkomst een QR-check, een ID-bewijs
meenemen en een mondmasker dragen als
je naar de kleedkamer loopt; dat is alles.
De algemene maatregelen (handen wassen, afstand houden, ventilatie, geen handen
schudden en thuis blijven bij klachten) blijven
nog wel overeind.
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

Ontdek Tennis in Almen
In 2021 organiseerde de Almense Tennis
Club van januari tot en met maart de zgn.
Winter Challenge, waarbij dorpsgenoten op
een laagdrempelige manier werden uitgenodigd te komen kennismaken met de tennissport in Almen. Iedereen met een paar
gymschoenen, een tennisracket en een trainingspak werd in de gelegenheid gesteld
vrij gebruik te maken van de tennisbanen
van onze club en van een aantrekkelijk aanbod om zes lessen te nemen bij onze tennisleraar, Frank Jansen. Het succes van de
Winter Challenge heeft dit jaar een vervolg
gekregen. In november zijn in het hele dorp
en in het buitengebied flyers verspreid om
geïnteresseerden te attenderen op het initi-

atief ‘Ontdek Tennis in Almen’. Deze flyeractie had opnieuw veel succes, maar tot onze
spijt verhinderden de Corona-maatregelen
ons Ontdek Tennis in Almen in de eerste
week van het nieuwe jaar van start te laten
gaan. Gelukkig kondigde de regering op
14 januari een aantal versoepelingen aan,
waardoor het naar alle waarschijnlijkheid
mogelijk zal zijn op vrijdag 21 januari met de
lessen te beginnen. Vanzelfsprekend hoopt
het bestuur dat degenen die de komende
maanden plezier in de tennissport zullen
vinden vervolgens ook de weg naar onze
vereniging, de Almense Tennis Club, zullen
weten te vinden!
Piet van Woerden, secretaris ATC
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de Vetweide
Het is een ochtend vol met zonnegloren
En ik struin een rondje om onze ministad
Het landschap kan mij erg bekoren
bij de Berkelbocht en het wandelpad
De toppen van de bomen zijn wit bevroren
Het kristallen rijp glinstert in de zon
Ik maak foto’s zoals ze op kalenders horen
Ik wilde dat ik die kou ook vangen kon
De zon klimt naar een later uur vandaag
In de verte, bij de Baankreis, is de nevel grijs
Op de Vetwei ligt in een dunne laag
een glanzend vliesje spiegelijs
Ik tref buur Gerard op de Whemerweg
En zeg dat op de Vetwei al een ijsplaat ligt
“Dan heb ik wat voor jou”, zegt hij,
..“want hoe wil je dat ik ‘t zeg:
Is de ijsbaan al open? Of zit de ijsbaan nog dicht?”
“Vorig jaar zat de ijsbaan dicht
en daarom was-ie een poosje open
Nu ligt de ijsbaan nog een beetje open
Dus daarom is de ijsbaan dicht!”
“Jij mag ’t zeggen, ’t is leuk voor jouw gedicht
Dat het goed koud mag worden, is te hopen
Dan vriest het daar heel snel dicht
en kan de Vetwei eindelijk open!”
Gerard & Gerard

Beste Almenaren,
Dit was mijn laatste bijdrage in mijn rol van Dorpsdichter. Ik heb die taak met plezier en veel voldoening mogen uitvoeren. Dank voor jullie aanbevelingen en complimentjes. Hopelijk is er bij het
uitdelen van deze Almenak al een opvolger bekend. Anders gaat die er vast gauw komen!
Hartelijke groet,
Gerard
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Muziekvereniging Juliana
Lieve dorpsgenoten. Wij wensen u allen een gezond en muzikaal 2022. We hebben er
zin in en hopen er een mooi jaar van te gaan maken met vele activiteiten.

Allereerst nog even korte terugblik op
de laatste weken van 2021
Op 22 november ging het Klassenorkest van
start in Almen. Een project van 8 muzieklessen, georganiseerd door TactMuziek, dat afwisselend aan alle groepen 6 van de “Poolster” basisscholen in de gemeente Lochem
wordt aangeboden. Van de Julianaschool
mochten groep 5 en 6 hieraan meedoen in
Ons Huis. De leerlingen werden verdeeld in
3 groepen en aan iedere groep werd een
muziekdocent gekoppeld. Ze mochten zelf
een instrument kiezen, waarbij ze de keuze
hadden uit bariton, trompet, klarinet, altsaxofoon of slagwerk. Anderhalf uur lang
zijn de leerlingen enthousiast bezig geweest met muziek. Het was een geslaagde
start die helaas, vanwege de strengere coronamaatregelen, moest worden stil gelegd.

trokken zij daarna richting het schoolplein
om daar alle mensen te verwelkomen, opgeluisterd met vrolijke muziek van het jeugdorkest. Het was een sfeervolle bijeenkomst
en het jeugdorkest heeft weer haar beste
beentje voorgezet.

Kort voor kerst kregen alle leden wederom
een Juliana Journaal in de mailbox. Een gezellige nieuwsbrief van en voor een ieder om
elkaar toch op de hoogte te houden in tijden
waarbij fysiek contact werd afgeraden.

Dan nu de blik vooruit op het nieuwe
jaar 2022
Een gevleugelde uitspraak is: “Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst”. Waar de
jeugd eindigde in het oude jaar mogen zij
in het nieuwe jaar aftrappen met een voorspeelochtend voor de ouders en andere familieleden op zondag 13 maart in Ons Huis.
Als laatste fysieke activiteit was daar nog
de Sinterklaasintocht. Sint kwam afgelopen
jaar met zijn Pieten op de Berkelzomp bij
het zwembad aan alwaar enthousiaste Juliana leden stonden te spelen. O zo snel ver-

Het “grote” orkest gaat heel hard repeteren
voor het Hout, Koper, Brons en Staal concert dat onder meer opgedragen wordt aan
de Almense Kerkklokken die al ruim 375 jaar
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slaan. Ik schreef er in een eerdere Almenak
al over. Speciaal voor dit concert heeft de
internationaal opererende componist/dirigent Carl Wittrock een muziekstuk geschreven waarin de klokken centraal staan. Ons
lid Henk Muileman heeft een mooi stuk
geschreven over de historie van deze klokken wat te lezen is op onze website www.
juliana-almen.nl. Het concert zal, zoals het
er nu uit ziet, op maandagmiddag 6 juni, 2e
Pinksterdag, buiten op het dorpsplein, worden gegeven.
Eind maart zal er voor de leden nog een
workshopochtend worden georganiseerd
in samenwerking met de dirigent en onze

muziekdocenten. Een mooi moment om iets
uitgebreider stil te staan bij een muziekstuk
of om per sectie stukken extra te repeteren.
Als laatste mag niet onvermeld blijven dat
Mauk de Boer zijn blokfluitlessen enthousiast heeft gevolgd en door zal stromen naar
de trompet. Zijn zus Juna volgt Mauk op om
ook blokfluit te leren spelen. Welk instrument zij daarna wil gaan spelen is nog niet
bekend. Heel veel succes Mauk en Juna.
Tot zover en tot ziens bij een van onze activiteiten.
Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

Ons Filmhuis
“Ons Filmhuis” wenst u allereerst een gezond, gelukkig en een goed jaar toe waarin
we elkaar weer ontmoeten in het filmhuis.
Het doek mag echter voorlopig nog niet
open. We wachten de persconferenties af
en moeten ons ook houden aan de richtlijnen die het Dorpshuis hanteert.

Wij proberen recente films met een hoge
(publiek) waardering te vertonen. En daarbij een extraatje in de vorm van een spreker of korte presentatie die past bij de film.
Dit doen wij elke laatste woensdag van de
maand. Als wij weer open mogen zullen wij
dit via de ADI laten weten.
Filmcommissie Ons Film Huis
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Notities van de Torenhaan
De vorige keer tipte ik even aan dat onze brandweer gaat verhuizen. Toen wist ik nog
niets van de actie van de postcommandant F.H. op 1 december 2021, maar daarover
later!
Ongeveer 2 eeuwen heb ik op de brandweer mogen passen; vanaf het moment dat
Almen uitgerust werd met een kleine houten
brandspuit die met de hand gepompt moest
worden. Markvoort had daar voor gezorgd
bijna 2 eeuwen geleden. Die spuit werd
naast de kerk gestald in een klein houten
huisje.

tegen de muur wat lawaai veroorzaakte en
de zondagse kerkdienst verstoorde. Of ik er
last van had werd niet gevraagd!

Badmeester Kuik wist raad. Bij het zwembad werd een hoge paal geplaatst waar
vanaf die tijd de slangen konden drogen.
Voordat er een sirene op het dak van Kruissinks woning werd geplaatst moest dochter
Dineke per fiets uitgerust met een megaZag ik zo’n 100 jaar geleden ergens rook
foon het dorp doorfietsen om iedereen te
opkringelen dan duurde het een tijdje - telewaarschuwen dat er brand was.
foon was er nog nauwelijks - voorOok dat hield weer een keer op. Er
dat de klok beneden mijn poten
kwam een nieuwe brandweerkageluid werd. Ik richtte mijn blik op
De
brandklok!!
zerne voorzien van een prachtige
de boerderij ’t Have. F. Harmsen
Als
de
donder
sirene, waar we met veel plezier
was op het land rustig aan het
spande
hij
de
menig Koninginnedag en Koningsploegen. De brandklok!! Als de
peerden
uit.
dag gevierd hebben.
donder spande hij de peerden uit
en in snelle draf ging het naar het
Een mooi beeld leverden vader en
spuithuisje aan de Berkelweg.
zoon Kl. K. als ze hollend Haarmanssteeg
verlieten en over de Berkelweg naar de kaDe kringelende rook was inmiddels een stuk
zerne renden. Ook kwamen er piepers en
dikker geworden als het paardenspan met
stil alarm. Dat laatste was een beetje jamspuit voorafgegaan door Jan Rouwenhorst,
mer wel, want nu hoorde je pas dat er brand
de smid, als motorordonnans eindelijk aan
was als de brandweerwagen uitrukte.
kwam op de plek des onheils Veldwachter
Weenink handhaafde de orde ter plaatse
En toen kwam die actie van de postcomen sommeerde toeschouwers om een tijdje
mandant F.H. op 1 december 2021. Door de
aan de pomp te gaan staan.
coroontjes was de actie niet openbaar maar
digitaal via de ADI. Ik dacht: Er zal nu eerst
Zo weet ik nog goed dat burgemeester Thawel een woord van dank richting Torenhaan
te de vrijwillige brandweerkorpsen oprichtte
gesproken worden omdat hij bijna twee eeuin de gemeente en dat Almen in 1943 aan
wen de boel nauwlettend in de gaten heeft
de beurt was. Er kwam een gemotoriseerde
gehouden. Nee dus! Geen woord!
brandweerwagen en een echte brandweercommandant, E. Kruissink. De brandslanWat wij gepresenteerd kregen was een grogen werden aan haken aan de toren gehante fake-show? Om duidelijk te maken dat de
gen. Bij harde wind sloegen de koppelingen
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vroegere brandweer veel en veel te langzaam was. Eerst zagen we de commandant
in zwart pak en een witte helm. een rood
handblusapparaat vullen. Vervolgens ging
híj hollend op weg naar het voetbalveld. Al
rennende voorzag hij zich van een geel pak.
Aangekomen bij het bord met de afbeelding
van het nieuwe onderkomen begon hij het
bord met de handspuit nat te spuiten.
Keer op keer heb ik de ADI-film bekeken en
ben toen gaan rekenen. De afstand van de
kazerne in het dorp naar de nieuwe locatie
bedraagt 882 meter. Die afstand legde onze
commandant af in 34 seconden. Ik heb het
verschillende malen uitgerekend: Ongelofe-
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lijk, onze postcommandant heeft die afstand
rennend afgelegd met een snelheid van 122
km/uur. Je kan er vergif op innemen: Als
straks de nieuwe kazerne klaar is en de coronaatjes ook verdwenen zijn, dan ziet het
hier de eerste tijd zwart van de bezoekende
brandweercorpsen uit heel ons land om te
leren hoe je dit flikt.
Maar in Almen kunnen we gerust zijn: voortaan wordt de brand geblust voordat hij uitbreekt!
Gelooft u dit niet? Kijk dan: De link naar de
video van het startmoment.

https://youtu.be/oaIhIvqp86g

Wetenswaardigheden
Bibliotheek:

Circulus Berkel:
Duo-fiets huren:
Handwerkcafé:
Inloop senioren Ons Huis:
Kerk:
Markt:
Open tafel:
Oud papier:
Repaircafé:
Zin in Almen:
Schaken en dammen:
Kaarten:
Vrijdagavondcafé:

bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr
Digitaal spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur in
de foyer vanOns Huis. Op afspraak: via tel. (0575) 51 29 26 of per
mail info@graafschapbibliotheken.nl
spreekuur op donderdag in de onweken van 09.30 - 10.30 uur
in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 21.30 uur in de foyer van Ons Huis
elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met warme maaltijd laatste
woensdag v.d. maand
ma. t/m za. van 14.30 tot 16.30 uur, 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
elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur in Ons Huis
3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk
elke maandagavond om 20.00 uur Dorpshuis
elke 4e vrijdagavond v.d. maand om 19.30 uur Dorpshuis
elke 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur, kaarten, biljarten,
drankje etc. in Ons Huis

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 2022
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie
Zomervakantie

26 febr. t/m 6 maart 2022
30 april t/m 08 mei 2022
09 juli t/m 21 augustus 2022

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 (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
Maart 2022

Maart 2022

30 Poëziefestival in Museum STAAL,

13 Voorspelochtend jeugd muziekvereniging

15.00 - 17.00 uur

Juliana in het Dorpshuis

Foto: Joost Wiltink

