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Hierbij het eerste nummer van de Almenak 
van 2021. Eigenlijk had deze de tweede 
moeten zijn, gevuld met tal van activiteiten. 
Niemand had een jaar geleden kunnen 
denken hoe ons land verlamd kon raken 
door een virus. 

Intussen zitten we af te tellen tot we het 
vaccin kunnen halen waarmee we ho-
pelijk weer een stukje bewegingsvrijheid 
krijgen. Maar niets is zeker, dat heeft het 
laatste jaar ons wel geleerd. Gelukkig 
maakt het mensen ook creatief, en dat is 
dan wel weer leuk. Leden van Ovéra, zo 
begreep ik, hebben in de sportzaal een 
spinningbike gescoord en krijgen van hun 

trainer instructies via hun tablet of laptop; 
op dezelfde wijze kunnen de leden thuis 
yogalessen volgen. Wat andere verenigin-
gen doen heb ik niet meegekregen voor 
deze Almenak. Behalve muziekvereniging  
Juliana: sinds kort hebben we het weke-
lijkse Juliana Journaal met daarin grappen, 
puzzels en mededelingen over het wel en 
wee.

Intussen ben ik wel benieuwd hoe we straks 
deze periode achter ons laten. Pakken we 
de draad allemaal weer op? Ik hoop het.
 

Namens de redactie veel leesplezier,

Wilrike

Van de redactie

Nummer:
3
4
5

Inleveren kopij:
vrijdag 14 mei
vrijdag 3 september
vrijdag 13 november

Verschijningsdata:
vrijdag 28 mei
vrijdag 17 september
vrijdag 27 november
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Jaarvergadering
Op woensdag 21 april aanstaande om 
20.00 uur houden we onze jaarlijkse le-
denvergadering. De agenda hiervan treft 
u verderop aan. Naast de gebruikelijke 
verslagen en financiële verantwoording, 
zal ook een nieuw kascommissielid wor-
den gekozen en is er een bestuursverkie-
zing. Aftredend en herkiesbaar zijn Peter 
Schieven en Gertie Tuller. Verder zijn er 
twee bestuursleden die aftredend zijn en 
niet herkiesbaar: Herman Minkjan en John 
Hendriks, ter vervanging dragen wij Ruben 
Vermeer als nieuw bestuurslid voor. Heeft 
u zelf ook interesse om ons bestuur te ko-
men versterken? Meldt u zich dan vóór 16 
april a.s. schriftelijk aan bij onze secreta-
ris Anja Harkink via vab@almen-info.nl.  
U kunt haar ook benaderen als u eerst 
meer informatie over de bestuursfunctie 
wilt. Aansluitend aan het huishoudelijke 
gedeelte zal Pien Pon haar ideeën om van 
Almen een Blue Zone te maken met ons 
delen.

Normaliter vindt de ledenvergadering 
plaats in Ons Huis, maar als dit vanwege 
de maatregelen nog niet mogelijk is, hou-
den we een digitale vergadering. U kunt 
zich vast aanmelden voor deelname bij het 
secretariaat (secretariaat@almen-info.nl), 
dan krijgt u een aantal dagen voorafgaand 
aan de vergadering een link toegestuurd 
waarmee u deel kunt nemen aan de on-
line bijeenkomst. 

Woonvisie Almen
Dinsdag 9 maart heeft het college van 
B&W Lochem de woonvisie voor de kern 
Almen aangenomen. Naar verwachting 
wordt de woonvisie in april of mei aange-
boden aan de gemeenteraad. In de woon-
visie noemt de gemeente plan Almen Zuid 
2b als potentiële locatie voor nieuwbouw 
voor starterswoningen. Na de vaststelling 
van de visie door de gemeenteraad zal de 
gemeente verder gaan met de ontwikke-
ling van deze locatie en de bestemmings-
planwijziging voor woningbouw.

Op de woonvisie is een zienswijze inge-
diend die afwijzend reageert om het plan 
Almen Zuid 2b te bebouwen. De gemeente 
heeft de VAB toegezegd met de indieners 
van de zienswijze in gesprek te gaan en 
bij de planontwikkeling rekening te hou-
den met de diverse belangen die in het 
dorp spelen. 

Energie
In de eerste helft van februari belegde de 
gemeente Lochem twee digitale bijeen-
komsten over het opwekken van energie 
met zon en wind. Ook via een digitale vra-
genlijst konden de inwoners van de ge-
meente hun mening geven. De verslagen 
van beide avonden en de uitkomst van de 
vragenlijst zijn terug te lezen op https://
www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-
milieu/energie/windenergie. Bestuursle-
den van de VAB hebben beide avonden 

Na weer een aantal maanden in Ons Huis te hebben kunnen vergaderen, zijn we 
vanaf december alleen nog online bijeen geweest. Dat online vergaderen sprak 
weer hele andere kwaliteiten van elk van de bestuursleden aan en leverde mooie 
hilarische momenten op waarin de techniek niet altijd deed wat de bedoeling was. 
Inmiddels zijn we er redelijk bedreven in geworden en loopt het zoals het zou moe-
ten. We zijn blij dat deze mogelijkheid er is, maar er gaat natuurlijk niets boven 
fysiek bij elkaar zitten. We hopen als zovelen dat dat snel weer mogelijk is. 
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bijgewoond en waren ook aanwezig bij 
een digitale informatieavond van de ge-
meente Zutphen. 

De gemeente Lochem gebruikt de uitkom-
sten van de twee bijeenkomsten en die 
van de vragenlijst voor het uitzetten van 
de koers naar duurzame energie. Op deze 
manier doet de gemeente in de plannen 
recht aan de opvattingen van haar inwo-
ners. De VAB juicht de mogelijkheid van 
inspraak toe, echter hebben we niet al 
te hoge verwachtingen over de uiteinde-
lijke herkenbaarheid van de plannen. De 
gemeente brengt ‘onze’ plannen in bij de 
Cleantech regio. Zeven andere gemeen-
ten, waaronder Zutphen, doen dat ook en 
al die afzonderlijke plannen worden ge-
bruikt om te komen tot de Regionale Ener-
gie Strategie.
 
Voor de gemeente Zutphen is de plaat-
sing van grote windmolens op ’t Waliën 
bespreekbaar. Veel inwoners van Almen 
maken zich daarover terecht zorgen. Het 
voornemen van de gemeente Zutphen 
verontrust ook ons als VAB zeer. Van de 
gemeente Zutphen mag de plaatsing van 
windmolens het monumentale aangezicht 
van de stad niet verstoren. Dat de moge-
lijke plaatsing wel ten koste mag gaan van 
het natuurgebied ’t Waliën, is voor de VAB 
een niet te volgen gedachtegang. Onlangs 
is vanuit berichtgeving in de media ech-
ter gebleken dat de locatie ’t Waliën geen 
stand houdt vanwege de claim van het 
Gelders Natuur Netwerk.
 
De aanpak van de gemeente Lochem en 
de informatieavond van de gemeente Zut-
phen wekken de indruk dat het gaat om 
lokale plannen met lokale gevolgen. De 
werkelijkheid steekt anders in elkaar. De 
inbreng van de gemeenten Lochem en 
Zutphen zijn slechts twee bouwstenen om 

te komen tot de Regionale Energie Stra-
tegie van de Cleantech regio. Die Regio-
nale Energie Strategie moet op haar beurt 
weer inpasbaar zijn in de strategieën van 
de andere regio’s om tot een landelijke 
strategie te komen. En dat allemaal in een 
land waarin nagenoeg niemand een zon-
nepark of windmolen in de achtertuin wil 
hebben en waarin ruimte schaars is. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
daarom vorig jaar de regierol op zich ge-
nomen. Vanuit die rol gaat het Ministerie 
meer richting geven en regie voeren op 
het samenspel tussen overheden. 

De plannen van de gemeente Lochem 
voor het opwekken van grootschalige 
energie maakt wethouder Henk van Zeijts 
op 24 maart bekend. De wethouder geeft 
dan ook meer duidelijkheid over de loca-
ties voor de zonneparken en de windmo-
lens. U kunt zich via windenzon@lochem.
nl aanmelden bij de gemeente om deze 
evaluatie digitaal bij te wonen.

Vrijwilligers gevraagd voor ALMEN 
schoon!
Op zaterdag 10 april a.s. organiseren we 
weer een nieuwe ALMEN schoon! Op 
deze ochtend willen we weer met vrijwil-
ligers op pad om zoveel mogelijk zwerf-
afval langs openbare wegen in en buiten 
de kern te verwijderen. We verzamelen 
om 10.00 uur vóór Ons Huis en verdelen 
dan onder het genot van een kopje koffie 
of thee to go de straten. Vanaf 10.30 uur 
worden de verschillende schoonmaakrou-
tes gelopen, waarna we rond 12.30 uur 
afsluiten met een broodje to go. Uiteraard 
nemen we hierbij de coronamaatregelen 
in acht.

Wilt u meehelpen? Fijn! Meld u dan 
graag vooraf aan via het e-mailadres al-
menschoon@gmail.com. De gemeente 
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verzorgt net als voorgaande keren hand-
schoenen, prikstokken, afvalzakken en 
hesjes. We hopen weer op een mooie op-
komst!

Brandweerkazerne
Op zaterdag 28 november a.s. zijn om-
wonenden van Dorpsstraat 4, de nieuwe 
locatie voor de brandweerkazerne, in een 
online bijeenkomst geïnformeerd over het 
voorlopig ontwerp van de kazerne en de 
verdere procedure. Tevens was er gele-
genheid voor het stellen van vragen. Bij 
deze bijeenkomst was ook de VAB aan-
wezig. De omwonenden hebben na de bij-
eenkomst een kopie van het voorlopig ont-
werp bouwen van de kazerne ontvangen. 
Tevens was er de mogelijkheid reacties op 
dit ontwerp in te sturen.

Inmiddels zijn we een aantal maanden 
verder en zijn er nieuwe stappen gezet. 
Medio februari heeft het college van de 
gemeente Lochem besloten om alle be-
sluiten die nog genomen moeten worden 
voor de bouw van de nieuwe kazerne op 
één moment te nemen. Dat heet een ge-
coördineerde behandeling. Voor de om-
wonenden betekent het dat men alle be-
sluiten die nodig zijn op hetzelfde moment 
kunnen bekijken. Dit omvat het ontwerp 
bestemmingsplan, de omgevingsvergun-
ning bouwen en andere besluiten die mo-
gelijk nodig zijn.

Het college heeft een bureau de opdracht 
gegeven om een ontwerp bestemmings-
plan voor te bereiden en om alle onder-
zoeken uit te voeren die de wet bepaalt. De 
uitkomsten hiervan worden opgenomen in 
het concept ontwerp bestemmingsplan.
De afdeling Publiekscontacten van de ge-
meente kijkt momenteel of het ontwerp 
van de kazerne voldoet aan de juridische 
vereisten. Als dit zo is, dan is de volgende 

stap dat het college de omgevingsvergun-
ning aanvraagt.

Zodra het ontwerp bestemmingsplan en 
het voorlopig ontwerp bouwen af zijn, zul-
len de omwonenden een uitnodiging voor 
een nieuwe digitale bijeenkomst ontvan-
gen. Hierin zullen ze worden geïnformeerd 
over de voorstellen voordat deze via het 
college naar de gemeenteraad gaan. Naar 
verwachting zal dit eind april zijn.

Mogen wij op uw steun rekenen?
Als u nog geen lid bent van de VAB, helpt 
u ons enorm door u aan te melden als lid. 
Meer leden betekent niet alleen meer in-
komsten en meer mogelijkheden om za-
ken te realiseren, maar betekent ook meer 
draagvlak en dat maakt onze positie, ook 
richting (gemeentelijke) instanties, een 
stuk sterker. Een lidmaatschap is al mo-
gelijk vanaf €10,- per jaar, een hogere 
bijdrage is uiteraard van harte welkom! U 
kunt zich aanmelden als lid door het aan-
meldingsformulier op vab.almen-info.nl in 
te vullen. U kunt deze mailen aan onze 
penningmeester John Hendriks via pen-
ningmeester@almen-info.nl of in de brie-
venbus doen bij Torenstraat 6.

Volg de VAB!
Meer informatie over onze werkzaamhe-
den vindt u op: www.vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorp 
Almen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/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 spre-
ken: Herman Minkjan, Anja Harkink, John 
Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker, 



Liza Westendorp, Peter Schieven, Anne-
marie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.

We houden u op de hoogte van onze  
vergaderdata via onze website vab. 
almen-info.nl. Een vooraankondiging van 
iedere bestuursvergadering wordt tevens 

geplaatst in De Gids. De eerstvolgende ver-
gadering vindt plaats op dinsdag 20 april 
aanstaande.

Namens het bestuur,
Gertie Tuller

voorzitter@almen-info.nl

Agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Almens Belang op
woensdag 21 april 2021, aanvang 20.00 uur

                                
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering VAB 2019
3. Jaarverslag VAB 2020 
4. Financieel verslag VAB 2020  
5. Verslag van de kascommissie Peter Hintzen en Sander Scheffer
6. Verkiezing nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing:
 a. Aftredend en herkiesbaar: Peter Schieven en Gertie Tuller
 b. Aftredend en niet herkiesbaar: Herman Minkjan en John Hendriks
 c. Het bestuur stelt voor om in de vacatures Ruben Vermeer aan te stellen
 d. Tegenkandidaten, maar ook nieuwe kandidaten voor uitbreiding van het 
  VAB bestuur kunnen zich tot 16 april 2021 schriftelijk aanmelden bij de 
  secretaris Anja Harkink (Heuvelpad 2, Laren) of via vab@almen-info.nl
8.  Verslag van de werkgroepen wonen, mobiliteit en voorzieningen
9.  Rondvraag
10.  Sluiting huishoudelijk gedeelte 
11.  Pauze 

Na de pauze zal Pien Pon ons proberen te enthousiasmeren om van Almen een 
Blue Zone te maken. 

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 
€10,- per jaar.
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Op deze manier kunnen buren met elkaar 
op een laagdrempelige manier hun buurt 
veilig houden en veiliger maken. Het is de 
bedoeling dat alleen alarmerende meldin-
gen worden geplaatst, de beheerders zullen 
hier toezicht op houden.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd 
eerst naar het alarmnummer 112 en infor-
meert daarna de leden via de WhatsApp 
Buurtpreventiegroep. 

Samenvattend is het van belang dat je 
de SAAR regels in acht neemt bij het 
alarmeren via de WhatsApp:
S =  Signaleren
A = Alarmeren, dit is bij een verdachte  
 situatie eerst 112 bellen
A = Appen, en daarin vermelden dat je  
 112 gewaarschuwd hebt
R = Reageren, al dan niet besluiten om  
 met de buren op het onraad af te gaan

De politie die op 112 uitrukt zal altijd weer 
contact opnemen met de melder van het on-
raad. Het is dan dus de bedoeling dat deze 
door de andere leden van de groep op de 
hoogte is gehouden van waar de inbreker 
zich begeeft. Daarnaast is een WhatsApp 
buurtpreventie het meest succesvol wan-
neer het alleen voor onraad gebruikt wordt. 
Komt er dan een bericht uit de groep dan 
wordt die meteen serieus genomen. 

Een ieder die mee wil doen met de Whats-
App buurtpreventie kan zich rechtstreeks 
aanmelden bij de groepsbeheerder van de 
straat waarin hij/zij woont. 

De verdeling van de wijken in Almen 
is als volgt:
Alarm Almen-Noord 
(v. Wassenaerlaan, Torenstraat, Staring-
weg, Heuvelweg, v.d. Borch v Verwoldeweg, 
Blauwedijk, Weijenberg, Bakkersteeg, Vun-
derinkweg) 
groepsbeheerder: Marien van den Boom 
(mvdboom@me.com) 06 - 51 55 90 05

Alarm Almen-Oost 
(Dorpsstraat vanaf einde bebouwde kom 
ter hoogte van fam. Verheij, Ehzerallee, Vor-
denseweg, Lage Lochemseweg, Velhorst, 
Hogenkampsweg) 
groepsbeheerder: Ingrid van den Brink 
(vandenbrink.ingrid@gmail.com)  
06 - 13 78 25 24

Alarm Almen-Zuid 
(Berkelweg, Whemerweg, Gravenweg, de Hof,  

WA buurtpreventie

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat app WhatsApp, waar één 
of meerdere beheerders boven staan. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kun-
nen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, 
verdachte situatie of een verdacht persoon in de buurt.
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Laakweg, Termeulenstraat, Voorde,  Bin-
nenweg, Haarmansweg, Kolkpad, Het Erf, 
Besselinkpad, Mastlerweg, Keijenbeltsweg, 
Stopsdijk) 
groepsbeheerder: Peter Diepeveen 
(p.diepeveen@live.nl) 
06 - 20 98 29 77 

Alarm Dorpsstraat 
(van kanaalbrug tot einde bebouwde kom)
groepsbeheerder: Miranda Lourens 
(mlourens@chello.nl)  
06 - 18 07 59 69.

Alarm Scheggertdijk 
(Scheggertdijk en het buitengebied ten 
noorden van het Twentekanaal, Kapelweg, 
Hulzerdijk, Wagenvoortsdijk, Elzerdijk, 
Harfsensesteeg, Asselerweg, Asselerpad, 
Azinkdijk, Oude Azinkdijk,  Haarbroeksteeg, 
Zutphenseweg) 
groepsbeheerder: Annemarie Kok 
(annemarie_kok@hotmail.com) 
06 - 48 93 64 38

De WA buurtpreventie app is GEEN 
chat-app!

Huisregels:
1. Deelnemers hebben minimaal de 
 leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig en/ of  
 werkzaam in straat/buurt/wijk van de  
 groep.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
4. De politie komt alleen in actie wanneer  
 een melding bij 112 gedaan wordt.  
 Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed  
 is.
5. Gebruik de WhatsApp volgens de  
 SAAR afkorting.
6. Laat d.m.v. een WhatsApp bericht aan  
 elkaar weten dat 112 al gebeld is!  
 Voorkom een regen van 112 meldingen.

7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken,  
 schelden, discrimineren en dergelijke.
8. Vermeld het adres waar het om gaat  
 met eventueel je naam.
9. Speel geen eigen rechter en overtreed  
 geen regels/wetten. Dus ook geen  
 mobiele telefoon vasthouden tijdens het  
 besturen van een voertuig.
10. Het versturen van foto’s van een  
 verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het  
 verstrekken van een signalement, wan- 
 neer dit voor de melding noodzakelijk/ 
 van meerwaarde is. Daderkenmerken  
 zoals geslacht, huidskleur, lengte en  
 gezicht kunnen ook goed beschreven  
 worden in tekst. Denk bij voertuigen  
 aan de kleur, het merk, het type en het  
 kenteken.
11. Gebruik deze WhatsApp groep(en)  
 alleen waar het voor bedoeld is en niet  
 voor onderling contact/privéberichten.

Samen voor een 
veiliger Almen

Twijfel niet, maar meld je aan!
Voor meer info stuur een mail naar: vab@almen-info.nl

Whatsapp buurtpreventie

Ke
ig

oe
d[e

]  g
ra

fis
ch

e 
vo

rm
ge

vi
ng

 A
lm

en
   

fo
to

: G
ee

rt 
de

 G
ro

ot
 A

lm
en

WA poster Almen.indd   1 26-9-2014   14:10:57



8 |

Wij als bestuur van OVOV hebben toch 
maandelijks vergaderd, meestal online. We 
blijven plannen maken en creatief zoeken 
naar mogelijkheden wat wel kan. Wat snak-
ken we met zijn allen naar een mooi en su-
per gezellig feest ! Al is het maar een after-
corona party.

Concreet waren ook voor 2021 weer een 
aantal mooie activiteiten gepland. We leven 
nu echter met de dag en stellen regelmatig 
onze plannen bij.

Als eerste stond onze ledenvergadering in 
maart gepland. Online met een grote groep 
lijkt ons echter niets. Zodra het weer kan 
wordt deze gepland. De verwachting is nu 
dat deze rond juni zal plaatsvinden.

De mooie optocht en het eieren zoeken in 
het bos kan helaas niet door gaan, maar 
we zijn hard aan het werk om toch iets voor 
de kinderen te organiseren. Hou daarom de 
ADI goed in gaten. We zijn creatief en den-
ken graag in mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden.

Koningsdag gaat in de oorspronkelijke vorm 
zeker niet door. Wellicht kunnen we toch iets 
kleins organiseren. We blijven nadenken en 
we kunnen snel schakelen.

De jaarlijkse dodenherdenking zal zeker 
weer plaats vinden en minimaal in dezelfde 
vorm als vorig jaar. Het aantal mensen dat 
aanwezig zal mogen zijn, zal pas op het 
laatste moment bekend worden.

En dan het Almensfeest: ...Zoals we dat nu 
zien, gaat dat in juni helaas niet door. Een 
anderhalve-meter-feest is niet leuk én niet 
te organiseren. De verwachting is dat na 
de zomervakantie weer meer mogelijk is.  
Onze pijlen zijn nu gericht op het weekend 
van 18 en 19 september. Noteer deze al-
vast in de agenda! 

We zijn nu druk bezig om alles rond te krij-
gen. Veel geplande activiteiten in juni wor-
den doorgeschoven tot na de vakantie dus 
we zijn niet de enige in deze periode. Hoe 
groot het feest zal worden zal afhangen 
van definitieve beschikbaarheid van kermis, 
bands, tent of een locatie. 

We zien er naar uit om met alle Almenaren 
terug te gaan naar normaal en om weer een 
knalfeest neer te zetten! 

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Marijn Laurensse

Voorzitter OVOV

Wat was 2020 een vreemd jaar met Corona. We verwachtten toen dat alles in 2021 
weer normaal zou zijn. We hadden een mooie kaart gemaakt voor het aftellen. Niets 
blijkt nu minder waar. We zitten nu nog steeds met Corona maar het eind lijkt gelukkig 
in zicht. 

Oranjevereniging Ons Vorstenhuis

Oranjevereniging
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Piggy-spaarsysteem
Sinds begin februari maken wij gebruik van 
het Piggy-spaarsysteem! Iedere klant kan 
bij ons Piggy-punten sparen en deze ook 

weer inruilen voor mooie 
aanbiedingen. Het werkt als 
volgt: u krijgt bij de kassa 
een Piggy-sleutelhanger met 
een QR-code. Deze houdt u 
voor het scherm (naast de 
kassa) nadat u heeft betaald. 
Voor iedere euro die u bij ons 
aan boodschappen heeft ge-
daan krijgt u 1 punt. Vanaf 

100 punten kunt u deze al inwisselen voor 
leuke acties. Op het moment krijgt u voor 
100 punten een zak chips en bij 500 punten 
een goed gevuld huismerkenpakket! Deze 
acties zullen variëren maar de Piggy-pun-
ten blijven altijd geldig. Voor meer informatie 
kunt u in de winkel bij onze medewerkers 
terecht.

Centerrr-webshop
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
het bouwen van een webshop. Op deze ma-
nier willen wij onze service uitbreiden en u 
nog beter van dienst zijn. Zodra de webshop 
online is zullen wij u hiervan op de hoogte 
stellen.  

Centerrr Supermarkten breidt uit
Centerrr Supermarkten met vestigingen in 
Barchem, Almen en Kuinre neemt per 6 april 
de 3 Superrr winkels in Aldeboarn, Oppen-
huizen en Wirdum over. De huidige eigenaar 
‘Zorgbedrijf Alliade’ was op zoek naar een 
overname kandidaat. Deze winkels werken 
nagenoeg volgens hetzelfde concept als Cen-
terrr. Door de overname blijven de werk- en 
dagbestedingsplekken behouden en is een  
belangrijk stukje leefbaarheid voor de  

dorpen in takt gebleven. Verdere informatie 
volgt op korte termijn.

Eten met Gemak
Zoals bekend zijn de producten van Eten met 
Gemak al een tijdje bij ons te koop. Eten met 
Gemak levert iedere week verse maaltijden, 
erg handig als u zelf niet (meer) goed kunt 
koken of weinig tijd hebt. Gezonde en com-
plete maaltijden, altijd vers. Bent u slecht ter 
been? Net zoals de gewone boodschappen 
kunt u de maaltijden laten bezorgen. Bezor-
ging in en rondom Almen is gratis.

Nieuws van uw Centerrr

Foto: Geert de Groot
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Almen heeft ‘t, Almen geeft ‘t!
Trots geeft Michiel een rondleiding door zijn 
bedrijf in de voormalige Rabobank in Zut-
phen, prachtig gelegen tegenover de ruïne 
van de Berkelpoort. Enthousiast vertelt hij 
hoe hij na vele functies in de ICT, in 2018 
met zijn gezin in Almen is komen wonen. Hij 
geniet ervan dat er in zo’n kleine gemeen-
schap zoveel bedrijvigheid 
leeft: “De OVA heeft bijna ze-
ventig leden op de lijst, dat is 
veel!”. Dat potentieel van een 
lokale gemeenschap bracht 
hem op het idee om te gaan 
werken aan een nieuw plan. 
Met een groepje gelijkgestem-
den startte hij het bedrijf ‘So-
cialtec’, en samen bouwen ze 
nu aan GIVO – een app voor 
positief handelen. 

Hoe kwam je op dat idee?
“Als ICT’er ben ik erg geïnte-
resseerd in de mogelijkheden 
van technologie voor de sa-
menleving. We leven in een bijzondere tijd 
waarin mensen, ondanks alle sociale plat-
formen, toch eenzaam kunnen zijn. In Al-
men valt dat gelukkig mee, maar in grote 
steden weten mensen soms niet eens wie 
er naast ze woont. Daardoor kunnen men-
sen zich niet gezien en niet gewaardeerd 
voelen. Als ondernemer wil ik van betekenis 
zijn voor mijn omgeving. Dus ik vroeg me af 
of het ook anders zou kunnen, of er niet veel 
te winnen valt, als we van elkaar weten wat 
onze kwaliteiten zijn. Dan kunnen we mak-
kelijker hulp vragen aan elkaar. Dan zal de 
wereld er veel positiever uit gaan zien!” 

Er is volgens Michiel heel veel waarde in de 
samenleving die we niet gebruiken: “In 2019 
stond ik op de kerstmarkt met een kraampje. 
Ik vroeg aan bezoekers om hun kwaliteiten 
op een groot bord te plakken, om zo het Al-
mense aanbod zichtbaar maken. Dan zie je 
ineens gepensioneerden met een schat aan 

ervaring, mensen die waardevolle hobby’s 
hebben, mooie spullen die ergens liggen te 
verstoffen...” 
“Het zou toch geweldig zijn als we die waar-
den zichtbaar en uitwisselbaar kunnen ma-
ken! Het zijn juist de dingen die leuk zijn om 
voor een ander te doen, die jou een goed 
gevoel geven. Tegelijkertijd wil je graag iets 
terugdoen, als bijvoorbeeld je buurman voor 
de zoveelste keer je bus met de trekker uit 
de drek heeft getrokken. Dat hoeft niet voor 
niets, maar het hoeft ook niet altijd om geld 
te gaan. Dit soort ‘sociale waarde’ kun je ei-
genlijk niet tot achter de komma berekenen. 

In onze serie over Almense ondernemers: 
Michiel Heij en zijn “Noabersch-app” GIVO
Tekst: Gerard Bohncke (dorpsdichter)
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Het zou wat zijn: als je iemand geholpen 
hebt en diegene vraagt: “Krijg jij nou acht of 
negen flesjes Grolsch van mij?” GIVO kan 
dat oplossen.

Hoe werkt GIVO?
GIVO is een app die de dingen die jij kan of 
hebt, zichtbaar maakt voor mensen in jouw 
omgeving. GIVO kan al het aanbod met el-
kaar matchen, zonder dat er geld bij komt 
kijken: je handelt meer vanuit ‘gunnen’. Zo 
kan iemand die oppas nodig heeft, in de 
app kijken of dat aangeboden wordt. Zelf 
heeft die persoon zich in de app gemeld als 
iemand die anderen naar de huisarts kan 
brengen, wanneer nodig. Degene die naar 
de huisarts wil, vindt zichzelf niet geschikt 
om op te passen, maar meldt zich aan om 
te helpen bij huiswerkbegeleiding. Zo ont-
staat een grabbelton aan kwaliteiten, waar 
iedereen van gebruik kan maken. De app 
matcht automatisch die diensten, en brengt 
daarmee ook de mensen bij elkaar. Zo heeft 
de app een sterke sociale kant. 

Ook lokale ondernemers kunnen actief 
meedoen: zij kunnen adverteren op de 
GIVO manier. Dat wil zeggen: ze stellen een 
product of dienst beschikbaar en kiezen een 
bestemming voor de waarde. Zo kan Hoeve 
‘t Hulshof een vleespakket beschikbaar stel-
len aan Vocaal. Dat is voor iedereen zicht-
baar in de app; dat is dan de ‘advertentie’. 
Het koor zou aan de bbq kunnen gaan, 
maar misschien hebben ze liever zoiets als 
computeronderhoud. 

Een derde persoon zou dan het vlees kun-
nen ontvangen en hulp met de computers 
aanbieden. Dit klinkt ingewikkeld, maar het 

gebeurt automatisch op GIVO. Simpel ge-
zegd: Je plaatst je aanbod, je bladert door 
het aanbod van anderen en je kiest wat je 
terug wilt ontvangen. GIVO maakt de match! 
Dit maakt GIVO zo speciaal: het maakt de 
oplossing door automatisch meerdere men-
sen in een cirkel te koppelen.

Wat is de volgende stap?
We zijn volop bezig met het bouwen van 
de app. Inmiddels zijn we gegroeid tot een 
team van 15 gepassioneerde mensen. We 
hopen straks Almen de primeur te kunnen 
geven van de eerste tests in de praktijk. Dan 
gaan we zien of het concept werkt. Span-
nend! Het is eigenlijk gekkenwerk om zo-
veel tijd en eigen geld te investeren in zo’n 
nieuw concept. Maar daar ben je onderne-
mer voor: Je gaat ergens helemaal voor en 
je neemt de gok!

Tenslotte verwelkomen wij nieuwe  
ondernemers in Almen:
Vrienden van Velhorst, 
biologische boerderij, 
www.landgoedvelhorst.nl/
Arjan en Winny van Buuren en 
Hans Albers  06 - 30 475 578

Van den Ent Restauratie VOF, 
antiek restauratie 
http://vandenentrestauratie.nl/
Michiel en Angela van den Ent
06 - 11 04 40 80
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Afgelopen jaar zijn we gestart met pixelfar-
ming op Landgoed Velhorst. Dit was een 
experiment samen met Wageningen Uni-
versiteit en PixelfarmingRobotics, welke we 
komend seizoen voortzetten. Van dit experi-
ment en de feedback van de pachters heb-
ben we veel geleerd en ook ervaren dat het 
proces van planten en zaaien, onkruid wie-
den, oogsten, de administratie van de pixels 
en communicatie aan de pachters veel tijd 
in beslag neemt. Ook hebben pachters aan-
gegeven dat ze zelf meer betrokken willen 
worden bij pixelfarming.

Daarom hebben we gekozen voor een an-
dere vorm van pixelfarming dit jaar. Pach-
ters kunnen kiezen welk(e) gewas(sen) ze 
in hun pixel(s) willen, planten zelf het gewas 
in hun pixel(s) en oogsten hun gewassen 
zelf op meerdere momenten.

Het is ook mogelijk om een pixel te spon-
soren. Je kunt ook pixel met bloemen en 
kruiden ‘sponsoren’ voor de biodiversiteit 
op landgoed Velhorst. Deze pixels zijn voor 
de insecten en worden niet geoogst. Of een 
pixel met groenten voor de Voedselbank in 
Zutphen.

Pachters kunnen kiezen uit drie soor-
ten pacht:
1. Pixel(s) pachten en de gewassen zelf  
 planten en oogsten
2. Pixel(s) sponsoren, opbrengst doneren  
 aan de Voedselbank Zutphen; wij verzor- 
 gen het planten en oogsten van de  
 gewassen

3. Pixel(s) met bloemen en kruiden sponso- 
 ren voor het verhogen van de biodiver- 
 siteit (géén oogst)

Sponsor een pixel op landgoed 
Velhorst
Het is ook mogelijk om een pixel te spon-
soren. Je kunt ook pixel met bloemen en 
kruiden ‘sponsoren’ voor de biodiversiteit 
op landgoed Velhorst. Deze pixels zijn voor 
de insecten en worden niet geoogst. Of een 
pixel met groenten voor de Voedselbank in 
Zutphen. 

Pachtjepixel op landgoed Velhorst

Wil je bijdragen aan de biodiversiteit op Landgoed Velhorst en je oogsten groenten 
oogsten of doneren aan de Voedselbank Zutphen/ Lochem, doe dan mee het pixelfar-
ming op Landgoed Velhorst. Je pacht een stukje grond ((1,5 m x 1.5 m) bij een seizoen 
met daarin een gewas naar keuze.
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Pacht je pixel(s) op landgoed Velhorst
Dit jaar is het mogelijk om ook voor meer-
dere gewassen te kiezen volgens onder-
staande overzicht. Op deze manier heb je 
meer variatie in groenten uit één pixel (1,5 
m x 1.5 m). Evenals vorig jaar is een hoge 
opbrengst per m² niet het primaire doel (zie 

aantal planten per pixel). De totale opbrengst 
van de pixel (m.u.v. de gesponsorde pixels) 
is voor de pachter. 

Aanmelden voor pixelfarming kan via 
www.landgoedvelhorst.nl/pixelfarming

courgette

pompoen

allium

brassicaceae

komkommer

bloemen en kruiden

n.v.t.

n.v.t.

gele ui, rode ui, prei

witte kool, rode kool, Chinese kool,  
savooi kool, spitskool, bloemkool,  
broccoli, spruitjes, boerenkool

n.v.t.

n.v.t.

1

1

10

4

1

geen oogst

Gewas Combinatie gewassen per 1 pixel Aantal planten 
per pixel
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We kunnen niet wachten tot het zwemsei-
zoen weer van start gaat! Op ons mooie 
bad aan de Berkel wordt druk gewerkt om 
alles weer op tijd gereed te hebben voor het 
nieuwe seizoen. 
Een veel gehoorde vraag is: wanneer gaat 
het bad weer open? De laatste jaren laten 
wij dat afhangen van de weersomstandig-
heden. Is het medio april al hartstikke warm, 
dan proberen we dan te openen. Komt de 
warmte pas medio mei, dan openen we dan 
de deuren. Zo doen we dat bij de start en bij 
het einde van het seizoen. We communice-
ren daarover via onze website, facebook, de 
ADI én lokale media.

Zoals de coronamaatregelen nu zijn, mogen 
wij de deuren ‘gewoon’ openen. Er zijn wel 
nog beperkingen in het aantal mensen dat 
wij toegang mogen verlenen, de 1,5 meter 
afstand geldt en het mondkapje is verplicht. 
In maart ontvangen alle abonnement- 
houders van vorig seizoen de zwemwijzer 
thuis op de deurmat. In deze zwemwijzer 
staat alle informatie die voor dit seizoen van 
belang is. Als u een abonnement wilt bestel-
len, heeft het onze sterke voorkeur dat u dat 
via onze website www.zwembaddeberkel.nl 

doet. Dat werkt eenvoudig en snel en kan al 
vanaf 1 april. Voor uw abonnement kunt u de-
zelfde pas gebruiken als afgelopen seizoen.  

Net als andere jaren verzorgen we dit jaar 
ook weer ABC-zwemlessen op ons bad. Als 
u zich wilt opgeven of meer informatie wilt, 
kunt u op onze website kijken. Hier staat ook 
een inschrijfformulier voor zwemles. 

Iedere dinsdagochtend werken we bij het 
zwembad met een gezellige groep vrijwilli-
gers. Vindt u het ook leuk om iets voor het 
bad te betekenen? Dan kunt u voor vragen 
en meer informatie terecht bij 06 - 55 91 24 
96 of kom even langs op het bad. Er zijn 
klussen, voor ieder wat wils! Denk daarbij 
aan tuinonderhoud, helpen achter de kas-
sa, in onze kiosk of het verrichten van kleine 
reparaties. 

Bent u er ook weer bij komend zwem- 
seizoen als enthousiast zwemmer of om 
het zwembad op een andere wijze te steu-
nen? Wij kijken uit naar een prachtig zwem- 
seizoen. Tot op het bad!

Team zwembad De Berkel

Zwemseizoen 2021: klaar voor de start!
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Van de dorpsdichter

In de laatste Almenak van 2020 presenteerde ik nog het idee om in Almen een junior-
dorpsdichter te laten kiezen. Dat zou gebeuren in samenwerking met de Julianaschool. 
Helaas hebben de coronamaatregelen roet in het eten gegooid. 
Maar het plan is niet de prullenbak in: zo gauw het weer kan, gaan we de draad oppak-
ken!
Het is intussen nog steeds de vraag of ik als dorpsdichter zal kunnen optreden op eve-
nementen hier op het dorp. Dat er geen samenkomsten zijn, wil nog niet zeggen dat 
er in Almen helemaal niks gebeurt. Daarom de vraag: heeft u een jubileum of een feit 
waarbij u even stil wil staan met een passend gedicht? U kunt een op maat gemaakt 
gedicht bij mij aanvragen. Ik vraag ter voorbereiding informatie aan u. Daarmee ga ik 
dan aan de slag! 
“Maak uw leven een stukje lichter, met de hulp van de dorpsdichter!”
Schroom niet en neem contact met mij op via: gbohncke@gmail.com

Gerard
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Heel bekend dus, maar niet of minder be-
kend is de geschiedenis van deze voorzie-
ning en belangrijker nog, hoe en door wie hij 
in de lucht wordt gehouden.
Daarom heb ik de twee hoofdpersonen en 
de technische man op de achtergrond maar 
eens een aantal vragen voorgelegd om een 
tipje van de sluier op te lichten.

Wie is eigenlijk op het idee gekomen  
een “ADI” op te zetten?
“Tja”, zegt Wilrike, “dat was in 2006 toen 
badmeester Martin Jansen zijn 40-jarig ju-
bileum zou gaan vieren. Daar werd  het een 
ander voor georganiseerd dat we graag aan 
iedereen wilde laten weten behalve aan  
hemzelf. Een artikel in de Gids kon dus niet. 
We hebben toen gebruik gemaakt van de 
e-mailadressen die we hadden door de mu-
sical waarmee we bezig waren. Dat was in 
strijd met de AVG maar zo konden we wel 

veel mensen op de hoogte stellen”.
Coby voegt er aan toe dat toen het idee 
geboren werd een “Almense Digitale In-
formatie” op te zetten. Denk er wel even 
aan dat Facebook nog niet bestond toen! 
Daarom werden eerst de mensen met die 
e-mailadressen benaderd of ze daar wat 
voor voelden en of hun e-mailadres gebruikt 
mocht worden. Daarna en nu nog moeten 
mensen zich via de email aanmelden. Dat 
kan via de site Almen-info.nl/info.   

Met hoeveel abonnees zijn jullie be-
gonnen toen? 
 “Nog geen honderd” zegt Coby en Wilrike 
vult aan: “Volgens mij waren het er tachtig 
en we hebben toen gelijk afgesproken dat 
we taart zouden gaan eten als we er hon-
derd hadden!”
Die taart smaakte zo goed dat de beide 
dames afspraken dit weer te doen bij de 
150ste abonnee.
Coby meldt dat het taart eten geen probleem 
was maar de KPN wel. Je mocht maar 100 
adressen tegelijk versturen, wisten zij veel!” 
Op een kwade dag merkte Coby dat haar e-
mail geblokkeerd was door de KPN. “We zijn 
toen in groepen van 100 adressen gaan wer-
ken. Tot groep 6 of zo.  Veel werk maar Mar-
tien Streppel schoot ons te hulp en bracht 
alle adressen onder in één groep waaruit de 
adressen apart werden verstuurd. Gewel-
dig. Maar KPN was minder enthousiast. Die 
zag ons als verspreider van Spam”, herin-
neren de dames zich. Om een lang verhaal 
kort te maken: Jan de Groot kwam in beeld, 
de VAB werd benaderd en een particulier 

De ADI, een unieke Almense voorziening

“Dat zetten we dan toch even op de ADI”, of “Daar hebben we toch een ADI over  
gehad?”. Uitspraken die het gros van de Almenaren heel gewoon in de oren klinkt.
Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Een mij bekende inwoonster blijft hardnek-
kig spreken over de “Aa-dee-ie” en “A-dee-ietjes” maar ieder ander heeft het over de 
“Adie “of een” Adietje”.
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bedrijf werd in de arm genomen. Eindresul-
taat: de jaarlijkse kosten zijn voor rekening 
van de VAB, Jan de Groot als opvolger van 
Martien Streppel, wordt voor elk digitaal 
probleem door de dames geraadpleegd en 
de inmiddels 800 abonnees ontvangen pro-
bleemloos hun berichten.

Zijn er 800 abonnees op de ADI aan-
gesloten? 
De beide dames die vanwege het zoveel-
ste jubileum bij elkaar zitten verslikken zich 
bijna in de taart. “Nee, we hebben er nu 811 
maar het gaat niet zo hard meer. Af en toe 
vallen natuurlijk ook weer mensen af. Maar 
we vieren nu de 800ste . We mogen maar 
één bezoeker ontvangen vanwege de co-
rona waardoor we Jan niet mochten uitno-
digen. Coby gaat straks even bij hem langs 
zodat hij ook van het jubileumgebak kan 
meegenieten.

Hoeveel ADI-berichten gaan er de 
deur uit?
Jan weet te melden dat in 2020  zo’n 449 
berichten zijn verzonden. Ik reken snel uit 
dat dit 1,2301 berichten per dag zijn. Mijn 
opmerking dat dit best veel werk kost wordt 
weggewimpeld. Het stelt niet zoveel voor. 
Ook mijn vraag of ze de traktatiekosten  

declareren wordt ontkennende beantwoord: 
“Nee, dat betalen we gewoon uit eigen zak!”

Hebben jullie wel eens te maken met 
onaangename ervaringen?
Heel af en toe. Dan voelt iemand zich te kort 
gedaan. Maar ja, wij proberen ons zo goed 
mogelijk aan de afgesproken regels te hou-
den en die zijn dat het eigenlijk steeds om 
informatie moet gaan die Almen betreft, en 
dat we geen reclameboodschappen plaat-
sen.
In zeer bijzondere gevallen maken we een 
uitzondering. We hebben al zo vaak een 
melding gekregen over de aangelopen en 
enthousiaste hond Joep, dat we daarover 
de eigenaar rechtstreeks telefonisch berich-
ten:. “Joep is weer ergens op bezoek ge-
gaan”. Daar hoeven we dan die 811 andere 
abonnees niet mee te belasten!

Tot slot nog even dit
Vijftien jaar de digitale dorpsomroep in 
stand houden is niet niks.
Toch gebeurt het gewoon… voor het groot-
ste deel in de schaduw.
Goed om deze mensen eens even in het 
zonnetje te zetten!

Joost Dijksman

Foto’s Annemiek Dijksman-Poulie
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We hebben de onkosten van deze activiteiten 
kunnen betalen uit het budget dat we  jaarlijks 
van stichting De Borkel krijgen. Het was fijn 
om dit te kunnen doen en aan de reacties die 
we kregen werd dit zeer gewaardeerd.

•	 Rond	 Palmpasen	 werden	 er	 zakjes	 met	 
 chocolade eitjes gemaakt en rond gedeeld.  
 De Palmpasen optocht was een van de  
 eerste festiviteiten die niet door konden  
 gaan. De eitjes werden door de Oranje- 
 vereniging geschonken.

•	 Op	 Koningsdag	 hebben	 we	 als	 bestuur	 
 tompouces uitgedeeld om toch nog een  
 koningsdaggevoel te kunnen krijgen.

•	 Begin	 mei	 brachten	 de	 kinderen	 van	 de	 
 Julianaschool tekeningen bij ouderen in de  
 brievenbus. 
•	 In	 mei	 stoepkrijten	 georganiseerd	 bij	 het	 
 steunpunt De Linde in samenwerking met  
 de Julianaschool. O.a. de bewoners van de  
 Linde kwamen belangstellend kijken.
•	 In	 november	 brachten	 we	 Amarylissen	 
 rond zodat mensen er in de donkere dagen  
 van kunnen genieten.

Een jaar geleden kwam Corona in ons leven en dat veranderde alles. Ook voor onze ver-
eniging Zorg en Welzijn Almen. Alle activiteiten lagen stil en onze zorgcoördinator An-
neke Maandag had veelal telefonisch contact terwijl de behoefte aan wezenlijk contact 
groot was. Om toch contact te blijven houden hebben we gedurende het hele jaar een 
aantal acties op touw gezet om zo onze cliënten, vrijwilligers en leden te laten zien dat 
we aan ze dachten. Hieronder een inpressie van foto’s van activiteiten die in 2020 en ook 
in 2021 bedacht zijn voor inwoners van Almen.

Vereniging Zorg en Welzijn Almen
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•	 Helaas,	kerstviering	kon	op	het	allerlaatste	 
 moment toch geen doorgang vinden. Dus,  
 eind december stuurden we een winters  
 uitziende wenskaart aan iedereen met de  
 beste en opbeurende wensen voor 2021.
•	 Rond	 Valentijnsdag	 brachten	 onze	 vrij- 
 willigers i.s.m. met de Centerrr een kleine  
 attentie rond met de tekst “Uit het oog maar  
 niet uit het hart”.

Ondertussen werd er wel volop via teams 
vergaderd en zijn we met verschillende za-
ken bezig. Onze flyer is klaar en deze ligt bij 
de huisarts, bij fysiopraktijk Ortis en bij de 

Centerrr. Neem hem mee en kijk er eens in. 
Hebt u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger of lid 
worden. Laat het ons weten.

We hopen snel weer te kunnen starten met 
de inloopochtend in het Dorpshuis en de  
activiteiten op De Linde. Een groot aantal  
ouderen zal ondertussen gevaccineerd zijn of 
worden en dat geeft hoop en moed voor de 
nabije toekomst.

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 
Ali Brinkman.
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Vlak voor de lockdown in december is Henk 
Vruggink in het zonnetje gezet voor zijn 
40-jarige verbintenis met onze vereniging. 
Het heeft uitgebreid in diverse kranten ge-
staan en dat heeft hij ook verdiend. Mocht 
u het gemist hebben dan is het terug te le-
zen op onze website. Henk is een geweldige 
man, veelzijdig muzikant en geliefde docent. 
Wij prijzen ons gelukkig dat hij nog altijd vol 
overgave voor ons klaarstaat. 

De laatste maanden werden de lessen door 
onze docenten online gegeven. Lastig maar 
beter dan niets.Toch bleek dat zowel de 
leerlingen als de docenten het contact erg 
missen. Nadat duidelijk werd dat leerlingen 
weer, gedeeltelijk, naar school mochten is 
er door onze voorzitter contact gezocht met 
de gemeente om het jeugdorkest de moge-
lijkheid te geven om weer samen te repe-
teren. Dat is gelukt en dat betekent dat het 
jeugdorkest vanaf 9 maart weer enthousiast 

aan het repeteren is gegaan op 1,5 meter 
afstand en andere Corona-eisen. Omdat 
Ons Huis nog altijd gesloten is wordt er ge-
repeteerd aan de Dorpsstraat in een ruimte 
die door Dieneke Kruissink ter beschikking 
is gesteld, waarvoor onze dank.

Achter de schermen wordt er ook hard ge-
werkt aan een nieuw project: Sinds jaar en 
dag worden de Almense kerkklokken geluid 

om de hele en halve uren aan 
te duiden, de mensen te roepen 
voor de wekelijkse kerkdienst, 
een overlijden kenbaar te maken, 
een huwelijksdienst aan te kon-
digen, of het Almens school- en 
volksfeest in te luiden. Ruim 375 
jaar al geven zij trouw hun bood-
schap door aan de dorpsbewo-
ners. Dit was genoeg reden voor 
muziekvereniging “Juliana” om de 
Almense klokken te eren met een 
compositie voor kerkklokken en 
harmonieorkest. 
Een subsidie van het VSB fonds 
maakte het mogelijk voor “Juliana” 
om de compositieopdracht te ver-

strekken aan de nationaal en internationaal 
beroemde componist/dirigent Carl Wittrock 
uit Goor. Hij heeft op vrijdag 12 februari jl.  
kennisgemaakt met de mooie klanken van 
de klokken en heeft de compositieopdracht 
met enthousiasme aanvaard.

De zachte harmonische muziek van de 
houten en koperen blaasinstrumenten van 
het harmonieorkest, gecombineerd met de 
nadrukkelijk dragende toon van de bronzen 

Muziekvereniging Juliana

Maart 2021. Wanneer u op donderdagavond, voor het verstrijken van de avondklok, langs 
het dorpshuis loopt hoort u helaas geen klanken uit de bovenzaal komen. De wekelijkse 
repetities van onze muziekvereniging zijn nog niet toegestaan. Het is stil en rustig, maar 
achter de schermen werd en wordt hard gewerkt.
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kerkklokken nabij museum STAAL heeft ge-
resulteerd in de werktitel “Hout, koper, brons 
en STAAL”. De compositie zal op muzikale 
wijze de rol van de kerkklokken in het leven 
van alledag weergeven. In de zomer van 
2022 zal het première concert plaatsvinden.
Op muzikaal gebied is, zoals gemeld, niet 
veel gebeurd. Om toch contact met elkaar 
te houden zijn er hele leuke initiatieven ont-
plooid door (bestuurs)leden. Zo hebben we 
onlangs een supergezellige online bingo-
avond gehad via Zoom en wordt er weke-

lijks een Juliana Jounaal rondgestuurd via 
de mail vol met wetenswaardigheden van en 
door de muziekleden.
Als laatste mag niet onvermeld blijven dat in 
november Willem Glaudemans is geslaagd 
voor zijn muziektheorie examen A en in de-
cember Marius Kiers op saxofoon voor zijn 
praktijkexamen B. Beide van harte gefelici-
teerd met deze prestatie en ga zo door.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

De omslag

Weet je nog, die ene week in de winter
toen sneeuw en ijs ons zo kwam overvallen?
De sneeuwjacht, die striemend joeg over  
Almen
We bleven maar binnen, met z’n allen

Heel veel sneeuw op grote hopen
die zag je liggen, overal in de straat
Kinderen kwamen naar buiten gekropen
met sleetjes, waar een stuk touw aan gaat
Een trekker rijdt rond door het dorp
Ja, knoop jullie slee ook maar aan!
Zes, zeven sleetjes, kijk ze genieten
als elk rondje steeds harder mag gaan

De Vetweide staat goed onder water
’s Nachts vriest ‘t dat ‘t kraakt
De wind is heel luw, de dagen zijn helder
Er is een prachtige ijsvloer gemaakt
We kunnen weer schaatsen; de ijsbaan gaat 
open
In het bos is een track waar je langlaufen mag
We kunnen niet anders dan heel vurig hopen
Op nóg een, en nóg zo een prachtige dag!
 

Een kleine week later is alles verdwenen
Alleen een streep sneeuw bij de Spitholterbrug
In het land, dat door zon wordt beschenen
straalt de warmte zachtjes neer op mijn rug
Ik stap stevig voort, volg de rivier langs de 
rand
de hemel is helder, intens van het blauw
Het water staat hoog en kolkt langs de kant
Sneeuw en ijs, dat vergeet je al gauw

In de bocht van de Berkel zit op een bankje
Een man die zijn jack op de rugleuning hangt
Hij geniet van de zon, vangt elk sprankje
’t Is iemand die ook naar het voorjaar verlangt
Een toerclub strijkt neer op het muurtje 
bij het kerkje, naast het Grand-café
Men rust wat en hangt daar een uurtje
Neemt een kop koffie en een gebakje mee

Een vrouw op een stoel leunt lui achterover, 
haar gezicht keert zich loom naar de zon
Hoog over het dorp drijft een luchtballon over
Het was of de zomer al in de winter begon

Gerard, Dorpsdichter van Almen 2020-21
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Het Kamertheater & Theatermakers Achterhoek

Kaartverkoop De Heks van Almen!
Goed nieuws! Ondanks de Corona-crisis gaan 
wij, geheel binnen de richtlijnen, opnieuw de 
voorstelling De Heks van Almen spelen. Heeft 
u De Heks van Almen afgelopen zomer ge-
mist? Dit jaar is er een nieuwe kans! Wilt u er 
van verzekerd zijn dat u dit jaar een voorstel-
ling van De Heks van Almen kunt bijwonen? 
Bestel dan op tijd! 
De voorverkoop voor Almenaren start op za-
terdag 20 maart om 10:00. (27 maart start 
de algemene verkoop, wij hebben slechts 45 
plaatsen in mei en 65 in juli/augustus)
De tickets kosten €22,50 en zijn online ver-
krijgbaar via: https://tickets.kamertheater.nl/
agenda.php 
 
De eerste reeks voorstellingen zal gespeeld 
worden in de kerk in Almen op:
7, 8 & 9 mei
14, 15 & 16 mei
21, 22 & 23 mei
28, 29 & 30 mei

De tweede reeks voorstellingen zal gespeeld 
worden op het schoolplein op:
23, 24 & 25 juli
30 & 31 juli en 1 augustus
6, 7 & 8 augustus
13, 14 & 15 augustus 

Na afloop van de voorstelling (rond 21.30u) 
is er gelegenheid voor een nagesprek met de 
makers onder het genot van een drankje.
Uw ticket blijft geldig voor een andere datum 
als de voorstelling verplaatst moeten worden 
vanwege Corona. Blijf op de hoogte via onze 
nieuwsbrief, Facebook & Instagram. 

De Heks van Almen
Als Aleida in haar eigen huis wordt opgepakt 
en meegesleurd naar een bedompte kerker in 

Zutphen heeft zij geen idee wat de reden van 
haar vasthouding is. Pas wanneer haar doch-
ter Greetje haar komt opzoeken wordt het 
duidelijk: Aleida, de eigenzinnige vrouw die 
haar krachten en kennis van geneeskundige 
kruiden gebruikt bij haar werk als vroedvrouw, 
wordt verdacht van hekserij.

Het einde van de heks van Almen markeerde 
het begin van eeuwen vrouwenonderdrukking. 
De gevolgen van de heksenverbrandingen 
zijn nog steeds actueel, maar Theatermakers 
Achterhoek zoekt naar het licht in dit verhaal 
door het verleden en heden te mengen. Een 
helende en transformerende voorstelling!

De Heks van Almen is een bijzondere thea-
tervoorstelling bedacht en geschreven door 
Manja Bedner en geproduceerd door Thea-
termakers Achterhoek (TMA). TMA (2017) is 
hét professionele theatergezelschap van de 
Achterhoek. Het gezelschap heeft onderdak 
in Het Kamertheater. TMA produceert loca-
tietheater, dat inhoudelijk en/of thematisch 
verbonden is met de Achterhoek. We be-
staan uit oude rotten in het vak en jong ta-
lent. In 2018/19 speelden wij ‘De Laatste Kus’.  
In 2020 De Heks van Almen, met groots suc-
ces! 

Door u in te schrijven op de nieuwsbrief blijft 
u op de hoogte van alle informatie rondom de 
voorstelling. Dit kan via de website www.ka-
mertheater.com. Lukt het niet dan kunt u ons 
ook een mailtje sturen of bellen, dan zorgen 
wij ervoor dat u op de hoogte wordt gehou-
den.

Kindervoorstellingen in Het Kamer-
theater
Het is al een hele tijd geleden maar gelukkig 
staan er ook weer kindervoorstellingen ge-
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pland in Het Kamertheater in de meivakantie!

Clowntje Polka speelt met autootjes
Clowntje Polka vindt het heel leuk om met au-
tootjes te spelen. Kleine en ook een hele grote 
waar je echt in kan! Een voorstelling met spel-
letjes, liedjes, grapjes en de kinderen mogen 
meehelpen!
Datum: woensdag 5 mei
Tijd: 10:00 uur
Entree: volwassene €12,50 / 1 kind €12,50 /  
2 kind €22,50 / 3 kind €30 / 4 kind €40 
Locatie: Het Kamertheater

Sprookjes Anna speelt de Wolf en de Zeven 
Geitjes
Het spannende sprookje vertelt en speelt 
Anna met hulp van de kinderen. Wie wil de wolf 
zijn? Of misschien het geitje dat zich in de klok 
verstopt? Een spannende voorstelling met een 
echt verstopspel!
Datum: woensdag 5 mei
Tijd: 10:00 uur
Entree: volwassene €12,50 / 1 kind €12,50 /  
2 kind €22,50 / 3 kind €30 / 4 kind €40
Locatie: Het Kamertheater

Tickets zijn te bestellen via info@kamerthea-
ter.nl of via 0575-760030

Wij houden uiteraard rekening met de corona-
regels. In het theater is plek voor 6 tot 12 vol-
wassenen op 1,5 meter afstand. De kinderen 
mogen volgens de richtlijnen gewoon bij elkaar 
in de buurt komen. Volwassenen uit één huis-
houden kunnen naast elkaar zitten. Het is voor 
volwassenen verplicht een mondkapje te dra-
gen tijdens het lopen, deze mag af als zij zit-
ten. Het is prettig als volwassenen het toilet zo 
min mogelijk gebruiken. Wij gaan ervan uit dat 
volwassenen hier zelf zorgvuldig mee omgaan.

Hopelijk mogen we elkaar dit jaar allemaal 
weer ontmoeten in Het Kamertheater of bij de 
Heks van Almen!

Een hartelijke groet,
Manja Bedner & Hanneke Huurnink

Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.com  
(0575) 76 00 30 facebook.com/hetkamertheater

Instagram: @heksvanalmen

Foto: Joost Wiltink
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Helaas kunt u de tentoonstelling ‘Berkel in 
Beeld’ niet meer bezoeken. De musea blijven 
dicht tot in april (?). Wel bestaat de mogelijk-
heid om straks via ons youtube-kanaal (houd 
hiervoor de ADI in de gaten) nog een keertje 
door de tentoonstelling te ‘lopen’. 

De voorbereiding voor de nieuwe tentoonstel-
ling is in volle gang en zodra het mag bent 
u van harte welkom bij ‘Kom Voor en Blijf!’ 
Over de hond in het leven van de Starings, in 
de Achterhoek en in het algemeen. Prachtig  
geïllustreerd door het werk van Rien Poort-
vliet. De hondenportretten uit het boek Braaf 
sieren de wanden in museum STAAL.

Met deze Almenak heeft u ook ons tweede 
magazine ontvangen. Een uitgave waar we 
zeer trots op zijn, omdat we het zelfs in deze 
tijden voor elkaar hebben gekregen. Dank 
aan makers en adverteerders!
We hopen u snel weer te ontmoeten.
       

namens team STAAL, Pien Pon

STAAL in de startblokken



 Almenak 4-2020 | 25

Deze woorden geven toch een beetje hoop. 
Nu nog geen versoepelingen, maar een 
paar minieme verruimingen. Meer klanten in 
de winkel, kinderen mogen weer op zwem-
les en … ……… buitensport voor volwas-
senen met 4 personen! Hopelijk is dat het 
begin!  

Wat kunnen wij nog wel?
De sportzaal is nog steeds gesloten; dus 
binnensport is niet mogelijk. Dan maar kij-
ken wat er wel mogelijk is. Onze yogado-
centen kwamen op het idee om de yogales 
digitaal aan te bieden via Zoom.
De vereniging heeft een account aange-
vraagd. Half januari is Patricia begonnen 
met de zoomles en Moella is begin februari 
gestart. Alle yogaleden volgen nu de yoga-
les met een laptop of tablet voor zich. Ze 
kunnen Patricia en Moella zien en horen en 
ze kunnen ook onderling met elkaar praten.

Als dit kan kunnen, we ook de spinningles-
sen wel digitaal aanbieden. Op 26 februari 
zat Liesbeth thuis klaar voor de tablet, om 
de eerste digitale les spinning te geven. De 
zondag daarna, 4 maart, heeft Anouschka 
spinning gegeven via het beeldscherm.
De deelnemers die thuis geen spinningbike 

hebben, mogen een bike ophalen uit de 
sportzaal.

Tiny, Tanja en Daisy zijn ook weer bezig; 
bij goed weer zijn ze met de peuters, kleu-
ters en de turnjeugd te vinden op het trap-
veldje. Lekker bewegen met een spelletje, 
aan de klimrekken, op de wipwap of op de  
schommel!

Wat ook buiten kan is dynamic-tennis, ten-
minste als het niet te hard waait. Bij veel 
wind (windkracht 3 of meer) is de bal net 
een boemerang; hij kom met dezelfde snel-
heid terug als waarmee de bal wordt wegge-
slagen. Maar bij weinig wind gaat het prima. 
We hebben op het erf, bij van één van de 
leden, twee speelvelden uitgetekend (met 
stoepkrijt). Daar kunnen we heel fijn spelen.

Waar een wil is, is een weg.

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

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp.

Licht aan het einde van de ‘coronatunnel’?
afdeling gymnastiek

Als sportvereniging wil je graag schrijven over de sport. Helaas is dat op dit moment 
bijna niet mogelijk. Het is vandaag 11 maart en drie dagen geleden hebben Rutte en 
de Jong weer een persconferentie gegeven. De kop boven het artikel in de Stentor 
was: Echte versoepelingen niet voor begin april.
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Puzzelen maar

bron: lfb.nu
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Nog maar kort geleden stierf Jeroen van Merwijk, een begenadigd dichter, schilder en ca-
baretier. Eén van zijn liederen begint als volgt: Niets is voor altijd. Alles is niet voor altijd 
maar altijd voor maar even. Je vindt iets moois, je draait je om en bent het kwijt Je komt 
er- ‘t is niet anders - steeds meer achter in je leven Niets is voor altijd.

Ik moest aan die regels denken toen ik ver-
langend uit zat te kijken naar de jongens van 
de gemeente die het bord zouden komen 
plaatsen.

U weet wel. Eerst het staketsel en dan de 
maagdelijke houten borden om de affiches op 
te plakken voor de politieke partijen. 
Dat liep meestal niet zo’n vaart. Er 
was ruimte genoeg en er werd hier 
nooit over elkaars reclame heen 
gestickerd. Ik had altijd alle tijd om 
het lijstnummer in te prenten van 
het aardigste gezicht, zodat ik in 
het stemhokje goed beslagen ten 
ijs kwam. Behalve die ene keer dan, 
in 1994. Toen ging het los!
 
In Gorssel had het College een neo-liberaal 
voorstel gelanceerd. In plaats van het Almen-
se zwembad te renoveren zou het gesloten 

worden. Dat was veel goedkoper en er was 
een  prachtig zwembad in Gorssel!
Toen dat bekend werd ontstond in Almen een 
brede volkspartij, zonder voorzitter, zonder 
secretaris, zonder lijstduwer en niemand was 
lid. In Ons Huis werd dus ook geen ledenver-
gadering gehouden.

Geert Wilders heeft dat voorbeeld 
later dankbaar overgenomen!  
De radicaalste dorpsbewoners be-
stormden het bord met punaises, 
lijm en plakband.
Oproepen van de VVD, PvdA, D66 
en Groen links verdwenen achter 
de dorpsbanieren.

Indachtig de woorden van Jeroen van Merwijk  
“Je vindt iets moois, je draait je om en bent 
het kwijt” heb ik toen snel wat foto’s gemaakt 
voor mijn archief.

Notities van de Torenhaan

Gorssel wi’j 

komt niet 

bi’j oelle in 

de koele!
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Gave teksten zoals:
Nauwelijks is het College geïnstalleerd of je 
doet het hopeloos verkeerd.
Almen en Gorssel gelijke rechten? We zijn 
wel gewend daarvoor te vechten!
Almenaren kom in actie en bewerk elke frac-
tie. 
en ook:
Gorssel wi’j komt niet bi’j oelle in de koele!

De radicaalste oproep – en dat in het dorp 
waar bijna iedereen lid is van de Oranjever-
eniging “Ons Vorstenhuis” – was ongetwijfeld: 
“Martin for president”. (Voor nieuwere ingeze-
tenen: Martin Jansen was toen de badmees-
ter van het bedreigde zwembad.)
Dank zij het feit dat het College eieren voor 
zijn geld koos en via de wethouder liet we-
ten tijdens het Almens feest, dat het voorstel 
was ingetrokken is Nederland na de mislukte  
revolutie van Troelstra in 1918 voor een echte 
revolutie gespaard gebleven. Koningin Beatrix 
kon rustig door blijven regeren.
“Alles is niet voor altijd maar altijd voor maar 
even”, dacht ik, toen de jongens van de ge-
meente dit keer een fraai buizenframe opstel-
den met daartussen een enorme kunststof 

banner waarop alle 30 partijaffiches op groot 
postzegelformaat afgebeeld waren.

Innovatief inspelen op de coronaomstandig-
heden en een tegemoetkoming aan de jeugd 
leek mij. Vooral de jongeren zijn langzamer-
hand zo gewend geraakt aan het digitaal klas-
sikaal bijeen komen op hun laptopschermpje 
dat al die hokjes op een rij hun zeer vertrouwd 
moet voorkomen.

Toen ik laatst in Hall was zag ik daar nog een 
ouderwets beplakt houten bord staan en rij-
dend door de Steeg merkte ik op dat ze het 
daar weer anders hadden aangepakt. Onder 
aan de lantaarnpalen op de grond hadden 
ze grote posters bevestigd, zodat je steeds 
afwisselend een warme glimlach kreeg van 
Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra of 
Lilianne Ploumen.

Wat ik ook zag was een grote hond die aan 
een van de palen snuffelde. Of hij daarna zijn 
poot lichtte heb ik niet meer gezien. Misschien 
was hij op zoek naar het gymnasiale konter-
feitsel van onze democratische coronaont-
kenner. Dat stond er niet tussen.



Bibliotheek:  bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr
 Digitaal spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur in  
 de foyer vanOns Huis. Op afspraak: via tel. (0575) 51 29 26 of per  
 mail info@graafschapbibliotheken.nl
Circulus Berkel: spreekuur op donderdag 1x per 2 weken van 11.00 - 12.00 uur  
 in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
De Wereldwinkel: 1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
Duo-fiets huren: ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
Handwerkcafé: 4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
Inloop senioren Ons Huis: woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag  
 v.d. maand
Kerk: zondag eredienst om 10.00 uur 
Markt: iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
Open tafel: maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
Oud papier: 2e zaterdag v.d. maand
Repaircafé: iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
Zin in Almen: 3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

Wetenswaardigheden

Meivakantie: 24 april t/m 8 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 24 en 25 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021

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

AED’s

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

Belangrijke telefoonnummers



Activiteitenkalender

Maart 2021

20 Voorverkoop kaarten ‘Heks van Almen’

April 2021

10 Oud papier
10 ALMEN schoon 10.00 uur Dorpshuis

21 Jaarlijkse ledenvergadering VAB 20.00u.

November 2021

13  Oud papier

Juni 2021

12 Oud papier

Juli 2021

10 Oud papier 

17 t/m 29 aug Zomervakantie

23, 24 en 25 Voorstelling ‘Heks van Almen’

30, 31 Voorstelling ‘Heks van Almen’

Augustus 2021

1 Voorstelling ‘Heks van Almen’

6, 7 en 8 Voorstelling ‘Heks van Almen’

10 Oud papier

13, 14 en 15 Voorstelling ‘Heks van Almen’

Mei 2021

1 t/m 9 Meivakantie

8   Oud papier

7, 8 en 9 Voorstelling ‘Heks van Almen’

21, 22 en 23 Voorstelling ‘Heks van Almen’

28, 29 en 30 Voorstelling ‘Heks van Almen’

September 2021

10  Oud papier 

15  10-jarig bestaan supermarkt Almen 

18-19 Almensfeest
Oktober 2021

9 Oud papier 

16 t/m 24 Herfstvakantie

December 2021

11 Oud papier 

5 t/m 9 jan Kerstvakantie

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

Foto: Joost Wiltink
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