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Als alles is verlopen zoals we ons dat hadden voorgesteld, dan hebt u nu de nieuwe Almenak in
handen. Een Almenak in een nieuw jasje en zelfs in kleur. Met dank aan Marleen Diepeveen. Van
de 227 uitgebrachte stemmen gingen er 83 naar het ontwerp van Marleen. Op de volgende pagina
leest u een interview met haar.
Van het nieuwe kaft is een groot aantal gedrukt. Daarom moet u voortaan de jaargang en datum
op deze bladzijde vinden.
Let ook even op de voettekst met bladzijdenummering. Dit is voor mij het spannendste element
om voor elkaar te krijgen.
De vernieuwing blijft niet alleen bij de buitenkant, ook de binnenkant wordt op termijn herzien.
Maar dat heeft alles te maken met de huurtermijn van ons kopieerapparaat.
Voor eerst wens ik u veel leesplezier met deze Almenak.
Namens de redactie,
Wilrike
Schema uitgifte Almenakken jaar 2019
Nummer:
Inleveren kopij:
3
Vrijdag 11 mei
4
Vrijdag 31 augustus
5
Vrijdag 09 november
Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij:
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl
Almenak online:

Verschijningsdata:
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 14 september
Vrijdag 23 november

http://www.almen-info.nl/almenak/

Data activiteitenkalender Almenak:

termeulen-almen@wxs.nl

Punten voor VAB vergaderingen:

via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl

ADI: (Almense Digitale Dorps Info). Gratis info over allerhande zaken die het dorp betreffen.
Aanmelden kan via de site Almen-info.nl. Daarna is het even zoeken maar onder het kopje ‘info’
ziet u het kopje ‘contact’.
Wilt u berichten delen dan kunt u gewoon mailen naar
Coby Wiltink: cobywiltink-roeterdink@planet.nl
of
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl
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De Almenak in een nieuw jasje
Marleen Diepeveen winnaar van het ontwerp van het nieuwe voorblad
Maar liefst 227 stemmen hebt u uitgebracht op de zeven
ontwerpen voor de nieuwe voorkant van de Almenak. Tot
begin februari hingen ze in Ons Huis. Anoniem, zodat de
keuze van het ontwerp niet beïnvloed zou worden door
de naam van de inzenders. Uit de inzendingen hebt u als
lezer in grote meerderheid gekozen voor het ontwerp van
Marleen Diepeveen. Het zal u ongetwijfeld opgevallen
zijn dat de voorkant in kleur is afgedrukt. Marleen had
een pentekening in zwart-wit aangeleverd, niet wetende
dat er kleur gebruikt mocht worden zodat het geheel wat
frisser oogt. Vandaar dat we Marleen hebben gevraagd
om deze naar eigen smaak een kleurtje te geven.
Wat de oudere Almenaren allang weten, en een leuke wetenswaardigheid voor nieuwe Almenaren,
is dat Marleens opa Derk Koetsier was. Hij was van beroep huisschilder (zijn vrouw dreef de
verfwinkel), maar zijn hart lag bij de kunst. Menigeen heeft een werk van hem in huis hangen of
volgde een cursus bij hem in zijn atelier aan de Scheggertdijk. Zijn gave heeft hij doorgegeven aan
zijn nazaten want ook Marleens neef Menno Tragter is geen onbekende voor de Almenak. Het
ontwerp dat we nu jarenlang hebben gehad – een tekening van Feico Hajonides ontwerper van het
beeld dat voor De Linde staat– heeft hij met de computer bewerkt zodat wij het konden gebruiken.
Marleen is pedagoog en werkt in gezinnen als nanny. Daarnaast heeft ze sinds vier jaar haar eigen
taartenwinkel. Niet met een vitrine maar op bestelling via het wereld wijde web:
‘marleenstaarten.com’. Ook hier blijkt hoe creatief zij is.
Net als haar opa is ze autodidact. Aan de wand in de huiskamer zien we een schilderij van een
ijsvogel die nog mooier is dan in werkelijkheid. Over haar ontwerp voor de Almenak vertelt ze:
“Als onderwerp heb ik gekozen voor alles in het dorp waar de Almenak voor staat. De kerk, Ons
Huis, museum Staal dat meteen symbool staat voor vernieuwing, net als de Berkel sinds de
meandering, het zwembad waar veel mensen op af komen, en het tekentje van de VAB. En als
geheel de verbondenheid van de Almenaren.”
Behalve de gelukwensen was er ook een presentje voor Marleen uit handen van Gertie Tuller
voorzitter van de VAB.
Wilrike
Hieronder ziet u 7 ontwerpen die we in de loop der tijd hebben gehad. De Almenak begon ooit als
clubblad van S.V. Almen
Wilrike

De Almenak Clubblad SV Almen 1952
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Almenak
Het is niet te missen: de Almenak heeft een nieuw jasje! Uit alle
ontwerpen voor een nieuwe voorkant heeft u het ontwerp van
Marleen Diepeveen als favoriet gekozen. Wat haar hiervoor
inspireerde leest u verderop in deze Almenak. Met de keuze voor het ontwerp van Marleen hebben
we helaas afscheid moeten nemen van de andere mooie ontwerpen. Dank aan Annette Dammer,
Margareth Hornsveld, Bart Wiltink, Jan van der Wielen en Willem Stortelder voor hun
inzendingen!
Jaarvergadering
Op dinsdag 16 april aanstaande om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in Ons
Huis. De agenda hiervan treft u aan het eind van deze bijdrage aan. Naast de gebruikelijke
verslagen en financiële verantwoording, is er dit jaar ook aandacht voor de verschillende
werkgroepen van de VAB. Waar hebben zij zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden en welke
resultaten heeft dat tot dusverre opgeleverd?
Ook is er dit jaar ook weer een bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn John Hendriks
en Henk Berends. Verder zijn er twee bestuursleden die stoppen met hun bestuurstaken: Sandra de
Monchey en Jan Tuitert. Ter vervanging dragen wij Annemarie Kok als nieuw bestuurslid voor.
Daarmee is er nog één bestuursfunctie vacant. Vindt u het belangrijk dat de belangen van Almen
en haar inwoners worden behartigd? En lijkt het u leuk ons bestuur te komen versterken? Meldt u
zich dan vóór 9 april a.s. schriftelijk aan bij onze secretaris Anja Harkink via secretariaat@almeninfo.nl. U kunt haar ook benaderen als u eerst meer informatie over de bestuursfunctie wilt.
Gesprek starters met de wethouder
Op 24 januari jl. hebben 15 Almense jongeren samen met leden van de werkgroep wonen van de
VAB een gesprek gehad met wethouder Bert Groot Wesseldijk. Centraal in dit gesprek stonden
hun woonwensen en waar ze tegenaan lopen bij het realiseren van die wensen. Ze willen graag in
Almen blijven wonen, het liefst in een koopwoning, maar het aanbod aan betaalbare
koopwoningen is zeer beperkt.
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Er is onder meer gesproken over nieuwe experimentele woonvormen, maar ook over aanpassingen
aan c.q. vernieuwingen van bestaande woningen. De wethouder heeft aangegeven dat bij de bouw
van woningen in Almen plaats moet zijn voor woningen voor jonge starters. De uitkomsten van
het gesprek van de jongeren met de wethouder gebruikt de werkgroep wonen ook voor het
onderzoek dat de werkgroep uitvoert voor de VAB naar de woonbehoeften van Almenaren. Dat
onderzoek resulteert in een rapportage waarmee de VAB een bijdrage wil leveren aan de
totstandkoming van de Kernvisie Wonen Almen. In de kernvisie wordt het woonbeleid voor de
komende jaren in beeld gebracht.
Landelijk opschoondag zaterdag 23 maart a.s.
Afgelopen november heeft er onder leiding van de werkgroep voorzieningen van de VAB een erg
succesvolle schoonmaakactie in Almen plaatsgevonden. Met een groep van ruim 40 vrijwilligers
hebben wij het zwerfafval in en rondom Almen opgeruimd. 23 maart is de landelijke opschoondag
en wij willen ons graag weer inzetten voor een schoner Almen!
Wilt u (weer) meehelpen? Fijn! Meld u dan graag vooraf aan via het volgende e-mailadres: almenschoon@gmail.com. De gemeente verzorgt net als de vorige keer handschoenen,
prikstokken, afvalzakken en hesjes.
Programma
We verzamelen om 10.00 uur in het Dorpshuis en verdelen dan onder het genot van een kopje
koffie of thee de straten. Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur maken wij het dorp schoon. Om 12.30 uur
komen we weer bij elkaar in Ons Huis voor een gezamenlijke lunch en afsluiting.

Foto’s: Geert de Groot
Project Reanimatie en AED
Begin deze maand was het nog volop in het nieuws: het belang van een AED en vrijwilligers die
deze kunnen bedienen, want bij een hartstilstand geldt dat de eerst 6 minuten cruciaal zijn om een
hartstilstand goed door te komen.
Zoals bekend heeft Almen een aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillator) tot zijn
beschikking. Bij een aantal bedrijven is er één aanwezig. Zo hangt er een AED bij de huisarts,
Solis paramedisch centrum Almen, Vishandel Ter Beek en op het voetbalveld (in het
zomerseizoen is deze op het zwembad aanwezig). Bij de Hoofdige Boer, De Nieuwe Aanleg en
Ehzerwold hangt de AED in de buitenkast die is aangesloten bij Hartslag.Nu. Dit zijn de AED’s
die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Deze AED’s zijn alleen te gebruiken door vrijwilligers die
zijn aangemeld bij Hartslag.Nu. Via de telefoon krijgt de vrijwilliger een sms-bericht met de
melding om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen. Hij/zij krijgt dan de code van
de AED kast die bij één van deze bedrijven hangt. De meldkamer kijkt naar gelang de afstand
welke AED er moet worden gehaald.
Om de kennis op peil te houden volgen de vrijwilligers regelmatig trainingen. Wij hebben al een
aantal jaren goede ervaringen met Stichting Reanimatie en AED training Gelre. Ze geven bij
genoeg deelname op locatie cursussen reanimatie en AED voor beginners. Ook is het mogelijk
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daar de jaarlijkse herhaling te volgen. In Almen hebben we net in januari weer onze jaarlijkse
herhaling doorlopen.
Is uw interesse gewekt of wilt u meer weten over reanimatie en AED? Kijk dan eens op de site van
Hartslag.Nu en Stichting Reanimatie en AED training Gelre. De gemeente Lochem ondersteunt
het project Reanimatie en AED al 8 jaar en zorgt mede voor een goedwerkend reanimatienetwerk
in de gehele gemeente. Gerelateerd aan het aantal inwoners wonen de meeste burgerhulpverleners
van Gelderland in de gemeente Lochem, Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Bronckhorst. Best iets
om trots op te zijn. Wij zijn dus op de goede weg!
Er zijn veel Almenaren die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Van deze
Almenaren zijn er 24 aangemeld bij Hartslag.Nu. Naar ons idee kunnen dit er meer zijn. Denkt u
nu: ‘oh ja, dat moet ik ook nog doen’ of ‘ik wil het wel, maar ik kan niet reanimeren of een AED
bedienen’ of u heeft een hele andere vraag rondom dit onderwerp? Neemt u dan contact op met
Gea Heijink (tel 431371), contactpersoon Reanimatie en AED voor Almen.
Beheer openbare ruimte
Sinds eind vorig jaar werkt er om de week op donderdag een vaste onderhoudsploeg aan het groen
in Almen. Ploegleider Hans Enderink is op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in de
bestuurskamer van Ons Huis voor al uw vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het
beheer en onderhoud van de buitenruimte. Het eerstvolgende spreekuur is op 28 maart a.s.
Officiële opening Almense Accommodaties
Op vrijdag 29 maart a.s. om 16.00 uur vindt in Ons Huis de officiële opening plaats van alle
accommodaties in Almen die de afgelopen jaren door de inzet van velen zijn verbeterd en
verduurzaamd: sportzaal Almeloe, dorpshuis Ons Huis, steunpunt “De Linde” en de kantine van
S.V. Almen,. Na het officiële gedeelte met diverse sprekers is het mogelijk de betreffende
accommodaties te bezoeken en met eigen ogen te zien wat er allemaal is bereikt. Meer informatie
over het programma treft u verderop in deze Almenak aan. We hopen u allen te zien 29 maart!
Agendapunten
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons mailadres
vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan (vicevoorzitter), Anja Harkink (secretaris), John Hendriks (penningmeester),
Henk Berends, Niko Venneker, Liza Westendorp, Peter Schieven, Sandra de Monchy, Wilco
Pelgrum en Gertie Tuller (voorzitter).
Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere bestuursvergadering.
Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data van de
bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere
bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids. De eerstvolgende reguliere vergadering staat
gepland op dinsdag 21 mei a.s. Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse
ledenvergadering op dinsdag 16 april a.s. Graag tot dan!
Namens het bestuur,
Gertie Tuller
voorzitter@almen-info.nl
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Agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Almens
Belang op
dinsdag 16 april 2019 in ‘Ons Huis’, aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.45 uur staat de koffie of thee klaar!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen jaarvergadering VAB 2018
Jaarverslag VAB 2018
Financieel verslag VAB 2018
Verslag van de kascommissie Gerard de Ruiter en Peter Hintzen
Verkiezing nieuw kascommissielid
Bestuursverkiezing:
a. Aftredend en herkiesbaar: Henk Berends en John Hendriks
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Tuitert en Sandra de Monchy
c. Door het bestuur voorgestelde kandidaat: Annemarie Kok
d. Tegenkandidaten en nieuwe kandidaten kunnen schriftelijk aangemeld worden 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 Hans Enderink van Circulus Berkel het dorpsgericht werken toelichten. Sinds
november 2018 houdt Hans om de twee weken op donderdagochtend spreekuur in Ons Huis voor
vragen en meldingen over het beheer van de openbare ruimte.
We willen de avond cultureel besluiten met poëzie.
Aan het eind van het programma kunt u onder het genot van een drankje afscheid nemen van de
scheidende bestuursleden.
Zowel leden als niet-leden van de VAB zijn van harte welkom. Bent u nog geen lid? Dan kunt u
zich ter plekke aanmelden. Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 10,= per jaar.
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FEESTPROGRAMMA KONINGSDAG ZATERDAG 27 APRIL 2019

09.00 uur

Klokluiden door de Almense Vrijwillige Brandweer.

11.30 uur

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

Aansluitend: “Ren Je Rot”, een actief en leuk spel waar alle kinderen aan mee kunnen doen en als
begin van de kinderspelen.
12:00 uur

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

12:00 uur

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

12.00-14.00

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

13.30 uur

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

v.a. 14:30 uur is er gezellige achtergrond muziek op ons ingerichte terras.
14.30 uur

Spectaculair buitenspel: georganiseerd door de Jeugdcommissie.

18.30 uur

Einde Koningsdag.

Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt op een feestelijke Koningsdag. Graag van harte
welkom op zaterdag 27 april!
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Nieuws van de Oranjevereniging
Jaarvergadering
Op woensdag 20 maart houden wij in “De Nieuwe Aanleg” onze jaarlijkse ledenvergadering. Op
de agenda staan het jaarverslag 2018, mededelingen over de aanstaande activiteiten en de
bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marijn Laurensse en Wilco Pelgrum.
Hannie Mastebroek is aftredend en stopt met haar bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter
vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuurslid voorgedragen Hester Vruggink
en Lars Brinkman. De agenda leest u op onze website; www.oranjeverenigingalmen.nl
Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp.
Palmpaasoptocht
Op Palmzondag 14 april 2019 organiseert de Oranjevereniging weer de palmpaasoptocht. Vanaf
11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het
schoolplein.
Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar het bosje
achter het feestterrein. Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die kunnen
worden ingewisseld voor chocolade eieren. We hopen dat er veel kinderen met versierde stokken
komen om te helpen zoeken! Ook ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van harte
welkom! In de kraam is een groot Paasei aanwezig voor de vrije giften.
Koningsnacht
Na het succes van de eerste editie in 2018 organiseren we samen met onze jeugdcommissie
opnieuw “Koningsnacht Almen” op vrijdagavond 26 april. Het belooft een gezellige Almense
avond en nacht te worden met een top band Curls on Fire op het podium in de grote zaal van
“Ons Huis”. Houdt de publicaties hierover in de gaten voor het laatste nieuws!
Koningsdag 27 april
Een grotendeels vertrouwd programma van Koningsdag, maar ook nieuwe elementen. Het
volledige programma leest u op de volgende pagina.
We hebben er voor gekozen om de aubade op het schoolplein te laten plaatsvinden en niet meer
bij De Linde. Samen met de Julianaschool zijn de kinderen al liedjes aan het instuderen. Na de
aubade gaan er geen ballonnen het luchtruim in, maar is er een spel waar alle kinderen aan mee
kunnen doen. Wij hopen we u weer te mogen begroeten op Koningsdag. Een ieder die op de
Oranjemarkt graag een kraampje wil, kan zich in verbinding stellen met Wilco Pelgrum, via
email: info@oranjeverenigingalmen.nl.
Dodenherdenking
De Dodenherdenking op 4 mei zal ook dit jaar weer plaats vinden bij het oorlogsmonument op de
Algemene Begraafplaats Almen – Harfsen, met o.a. medewerking van muziekvereniging Juliana.
Belangstellenden die deze plechtigheid willen bijwonen worden verzocht om uiterlijk 19.45 uur
aanwezig te zijn bij het toegangshek van de begraafplaats.
De geldende voorschriften rondom de twee minuten stilte en het vlaggen zijn als volgt:
Van 20.00 uur tot 20.02 zijn we twee minuten stil om de oorlogsslachtoffers te gedenken en vanaf
18.00 uur tot zonsondergang (circa 21.15 uur) hangt de Nederlandse vlag halfstok, zonder wimpel.
Met vriendelijke groet, Namens Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”
Bart Ruiterkamp – secretaris
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“Kleintje Almens Feest”
Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” zal op donderdag 13 juni weer de
jaarlijkse seniorenmiddag het “Kleintje Almens Feest” organiseren. Het
lijkt misschien nog ver weg, maar wij willen u toch alvast onze plannen
bekend maken voor dit gezellige evenement.
Het programma van vorig jaar is zo goed in de smaak gevallen dat wij
hebben besloten hier dit jaar een gevolg aan te geven. Het is ons gelukt
een leuk programma samen te stellen.
Deze middag is ook voor de jongere senioren onder ons zeker de moeite
waard om eens mee te maken. Wij hebben gemerkt dat de deelname wat
terugloopt en daarom vragen wij u, neem vooral uw vrienden, kennissen
en familie mee om samen het begin van het Almens Feest te starten.
Wij hebben voor u geboekt het duo “Een en Ander” en zij zullen met
cabaret, muziek en zang een sfeervolle en aangename middag verzorgen.
Dit veelzijdige duo heeft een repertoire van achtergrondmuziek, van
receptie tot feestmuziek met herkenbare liedjes. De feestvreugde wordt
verhoogd door het gebruik van diverse instrumenten, gitaar,
mondharmonica, klarinet en trompet. Al met al een heel herkenbaar
programma met een hoog meezing gehalte.
Tevens zal het de inwendige mens aan niets ontbreken. Wij zorgen voor
voldoende hapjes en drankjes, zoals u inmiddels van ons gewend bent. U
heeft tussen het programma door de gelegenheid om gezellig bij te praten
met uw dorpsgenoten.
Het “Kleintje Almens Feest” begint in de middag, de exacte tijden en de
toegangsprijs zijn op dit moment nog niet bekend. Verdere informatie en
waar u zich kunt opgeven zullen wij eind mei kenbaar maken in De Gids.
Graag zien wij u op donderdag 13 juni en noteer deze datum vast in
uw agenda!
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Almen’s Got Talent!
Op een bruiloft van één van Almens lokale talenten ontstond spontaan een plan om
weer eens iets voor én door Almenaren op de planken te zetten tijdens het Almens
Feest.
Onder de noemer Almen’s Got Talent kunnen de grootste talenten op vrijdag 14 juni
2019 om 20:00 uur hun kunsten ten toon spreiden.
Het mag van alles zijn, een sketch, zang, dans, stand-up-comedy, een goochel act,
live muziek, playback, als jij of je groep er maar in uitblinkt en er zin in hebben! De
act mag zo’n 3 tot maximaal 10 minuten duren. Er zijn ongeveer 10 plaatsen
beschikbaar, afhankelijk van de duur van de opgegeven acts. Dus wees er snel bij
want ‘vol is vol’.
Er wordt een mooi podium opgezet met professioneel geluid en licht door Black
Night uit Laren.
Geef je op door een email te sturen met een goeie omschrijving van de act, hoeveel
personen, eventuele wensen voor het geluid/muziek (microfoon, instrumenten,
versterking) of podium, aan: almensgottalent@gmail.com. Voor vragen jun je
natuurlijk ook altijd even mailen op dit adres. We wachten vol spanning af en hopen
er een fantastische avond van te maken voor, en door, jong en oud!
Wim-Jan Brummelman
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Zwemseizoen: klaar voor de start!
Langzaamaan laat de zon zich weer zien. Voor zwembad en kanocentrum De Berkel reden om uit
de startblokken te schieten. Zou het weer zo’n zomer worden met recordwarmten? Wij zijn er
klaar voor! Begin maart is gestart met de voorbereidingen zodat we medio mei (afhankelijk van
het weer) onze deuren kunnen openen voor alle zwemliefhebbers. In voorbereiding op het seizoen
is alle vrijwillige hulp van harte welkom. Onder andere voor schilderwerkzaamheden en
werkzaamheden in de tuin. Als u een handje wilt helpen kunt u even langs komen bij het bad of
een mailtje sturen naar zwembad@zwembaddeberkel.nl.
Begin april begint de voorverkoop van de zwemabonnementen. Het abonnement kunt u tegen
die tijd aanvragen via het papieren inschrijfformulier of via website www.zwembaddeberkel.nl. In
de voorverkoop kunt u het abonnement met korting aanschaffen. Abonnementhouders van vorig
jaar krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u medio april nog niets ontvangen? Kom
dan gerust even langs het bad. De voorverkoop eindigt op 21 april, dus zorg dat u er op tijd bij
bent. Evenals vorig seizoen is het ons gelukt de prijzen gelijk te houden.
Via onze website en facebook blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het zwembad.
Bent u er ook weer bij komend zwemseizoen als enthousiast zwemmer of om het zwembad op een
andere wijze te steunen? Wij kijken uit naar een prachtig zwemseizoen. Tot op het bad!
Team zwembad De Berkel
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Het jaar 2019: Jubileumjaar van Muziekvereniging Juliana Almen.
Zoals u allen vast wel al gelezen of gehoord heeft is het jaar 2019 een jubileumjaar voor onze
muziekvereniging. Op 11 mei bestaan wij 110 jaar en dat willen wij met u allen vieren. In de
vorige Almenak heeft u daar al het nodige over kunnen lezen.
Wat is geweest:
* Op 5 januari waren we aanwezig op de Playbackshow. Met de act “Trappelzak Boogie” hebben
enkele Julianaleden de winnende act van het eerste uur nagespeeld. Vroeger kwam de muziek van
een bandje; dit maal werd de muziek van het nummer gespeeld door het gehele orkest. Omdat de
zaal te klein was voor het gehele orkest hebben we het nummer opgenomen en is het tegelijk met
de act ten gehore gebracht.
Daarnaast heeft een kleine delegatie van Juliana leden het lied “Something happened on the way
to heaven” live gespeeld tussen alle acts door.
* Op woensdag 20 februari hebben zo’n 20 Julianaleden, samen met de nodige vrijwilligers van
Ons Huis, een lunchconcert verzorgd voor senioren van het dorp. Tussen de verschillende gangen
door genoten de 55 senioren van hymnes, kapelmuziek, meezingliedjes, romantische muziek en de
Radetzky mars. Het eten werd gesponsord door de Almense Superrr en de horecagelegenheden
Landgoed Ehzerwold, De Hoofdige Boer en de Nieuwe Aanleg, waar wij hen zeer erkentelijk voor
zijn. Dankzij deze sponsoring en de vrijwilligers konden de kosten voor dit lunchconcert laag
blijven.
* Tegen de tijd dat u deze Almenak leest is ons Muzikaal Almens Ommetje waarschijnlijk ook net
achter de rug. Op zondagmiddag 24 maart organiseerden wij namelijk een wandeltocht langs de
meanderende Berkel en over de landgoederen “De Almense Mölle” en “Het Elger”. Hopelijk heeft
u uw wandelschoenen aangetrokken en genoten van de drie muziekensembles die op verschillende
locaties langs de route uw wandeling hebben opgeluisterd.
Maart: Potgrondactie
Via deze Almenak willen we alle mensen die potgrond hebben gekocht en verkocht tijdens onze
potgrondactie begin maart van harte bedanken. Deze actie heeft voor het Instrumentenfonds van
Juliana € 2005,55 opgebracht. Geweldig. Daar kunnen weer de nodige muziekinstrumenten van
worden onderhouden, gerepareerd of gekocht.
April: Juliana, school en muziek
Al enige jaren promoot koningin Maxima het maken van muziek door kinderen. Dit krijgt steeds
meer voet aan de grond in verschillende delen van het land waar het project “Meer muziek in de
klas” op de een of andere manier wordt uitgevoerd. Als muziekvereniging juichen we dit
natuurlijk van harte toe en zijn we blij om samen met de Julianaschool de kinderen een activiteit
met muziek te kunnen aanbieden.
Omdat wij vinden dat de kinderen zelf aan de slag moeten met muziek is er in overleg met het
team van de Julianaschool besloten tot het geven van workshops. Alle kinderen van groep 3 t/m 8
hebben zich ingeschreven op één van de volgende workshops: viool, blokfluit,
accordeon, percussie, blaasinstrument, zang en dans, presentatie of decor en flyers. De workshops
zijn op de dinsdagmiddagen 12, 19 en 26 maart en 2 en 9 april steeds van 13.00ALMENAK 2019
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13.45 uur. Zij worden (deels) verzorgd door Julianaleden en onze dirigent Gilian Schmidt. De
kinderen van groep 1 en 2 werken in groepsverband met muziek met de eigen leerkracht.
Op donderdag 11 april wordt het hele project afgesloten met een presentatie om 18.30 uur op het
schoolplein. (bij slecht weer in Ons Huis). Voor deze presentatie bent u natuurlijk, bij deze, van
harte uitgenodigd.
April: Palmpasenoptocht en Koningsdag
In april zijn wij natuurlijk ook weer aanwezig tijdens de Palmpasenoptocht. Ditmaal op zondag 14
april. Helaas kan het Paasvuur dit jaar geen doorgang vinden.
Op 27 april zullen wij aanwezig zijn bij de aubade.
Mei: Dodenherdenking en Avondvierdaagse
Op zaterdag 4 mei zullen wij aanwezig zijn bij de dodenherdenking op de Almense begraafplaats.
Op donderdag 16 mei zullen wij de Avondvierdaagse begeleiden bij de binnenkomst van de laatste
wandeldag.
Mei: Maestroconcert.
Op zaterdagavond 11 mei organiseren wij een avondvullend Maestroconcert in de Almense kerk.
Bekend van televisie gaan in Almen drie lokale “BN-ers” hun kunsten laten zien. Op deze avond
zullen namelijk Margreet Broer, Mark Diepenveen en Pien Pon strijden om de titel: “Dirigent van
Almen”. Zij zijn al druk aan het oefenen op hun slag o.l.v. Henk Muileman en we zijn dan ook
zeer benieuwd hoe zij het er vanaf zullen brengen met de lastige maar mooie muziekstukken
Bolero, Nimrod en het Zwanenmeer.
Naast deze nummers dirigeren zij allen dezelfde mars zodat u een goede indruk krijgt van hun
dirigeerkwaliteiten.
Een driekoppige jury, bestaande uit Joris Udo de Haes, Marike Rispens en Gilian Schmidt, zal aan
het eind van de avond de uiteindelijke winnaar bekend maken.
Uiteraard zal het orkest zelf ook enkele nummers ten gehore brengen o.l.v. onze eigen dirigent
Gilian Schmidt. Het geheel zal aan elkaar gesproken worden door Taco Houkema.
Omdat wij veel belangstelling verwachten voor dit concert vragen wij u om van te voren een
kaartje te kopen. De kaarten kosten € 5.- ; dat is inclusief 2 consumpties die in de pauze of na
afloop van het concert in Ons Huis gebruikt kunnen worden. De kaartverkoop zal op vrijdagavond
19 april in de foyer van Ons Huis gaan plaatsvinden tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Mochten er na de verkoop nog zitplaatsen over zijn dan kunnen deze via de Jubileumsite worden
besteld (www.110jaar.juliana-almen.nl).
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd
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Ovéra volleybal: Voorjaarstoernooi 2019
De volleybalcompetitie, waarin voor Overa 2 mix teams en een
herenteam meedoen, loopt inmiddels al weer aardig op het eind,
woensdag 10 april worden door ons de laatste thuiswedstrijden gespeeld.
Daarna gaan we nog een aantal maandagavonden verder met onze
trainingen en we willen het seizoen afsluiten met een recreatief mix-toernooi op
woensdagavond 15 en 22 mei.
Afgelopen jaren hebben we dit toernooi georganiseerd en de deelnemende teams/personen vonden
het zeer geslaagd. Genoeg reden voor ons om dat dit jaar weer te organiseren. Wat is de
bedoeling? Er wordt in een competitieverband volleybalwedstrijden tegen elkaar gespeeld,
verdeeld over 2 avonden en aan het eind van de 2e avond hebben we een winnaar. We spelen
volgens de recreanten mix regels, dwz een nethoogte tussen dames en herenhoogte in, het team
moet bestaan uit dames en heren, waarbij er tijdens de wedstrijd tenminste 3 dames in het veld
moeten staan. We willen benadrukken dat het een recreatief toernooi is, dus deelnemen is
belangrijker dan winnen.
Heb je belangstelling om dit jaar mee te doen, geef dan snel een team op (met team naam) bij Jop
van der Wee via onderstaande gegevens. Wil je meedoen, maar zie je geen kans een compleet
team op de been te brengen: opgeven kan ook individueel en wij zullen dan proberen om uit de
losse opgaves team(s) samen te stellen.
Opgeven voor het toernooi graag uiterlijk 26 april 2019 liefst per email bij jvdwee@overa.nl
onder vermelding van teamnaam en contactpersoon (incl. e-mailadres voor eventueel overleg).Wij
hopen op een goede deelname en gezellige wedstrijden. De wedstijden beginnen rond 19.30 uur
op die avonden afhankelijk van het aantal teams dat is opgegeven.
Namens Overa Volleybal, Willy Tuitert

Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van Geel, Willemien
Geers, Johanneke ter Haar, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy
Nijkamp, Mini Schepers, Henny en Harry Tragter, Ineke Schieven o.l.v. Theo Simons.
Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw,
Adriaan Dolmans, Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Ageeth en
Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit
Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan
Reurslag, Liesbeth Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma Wissink, Kees
Zijderveld.
Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel:0575 - 431899.
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Ons Huis helpt in de ontmoetingsruimte van De Linde
Sutfene heeft tot eind 2016 altijd het beheer gehad over de
gemeenschappelijke ruimte van wooncomplex De Linde. Hier worden o.a. de
gezamenlijke koffieochtenden, open tafel en spelletjesochtenden gehouden.
Naast de bewoners komen hier ook mensen van buiten De Linde.
Toen Sutfene aangaf hiermee te stoppen heeft Ons Huis het beheer, in eerste instantie tijdelijk,
overgenomen. Ons Huis heeft dit gedaan in het belang van het dorp en van de bewoners van De
Linde. Maar we kunnen dit niet anders doen dan op kosten dekkende basis. Dit was vanwege de
hoge energierekening in de oude ontmoetingsruimte niet mogelijk, zonder de bewoners extra te
belasten of een andere regeling te treffen. Om die reden heeft IJsseldal Wonen, eigenaar van het
complex, voor een overgangsperiode de energiekosten gedragen, terwijl partijen op zoek gingen
naar een duurzame permanente oplossing.
Door IJsseldal Wonen zijn er plannen gemaakt om in 2018 de gemeenschappelijke ruimte te
verbouwen tot twee appartementen. En in de bestaande waterschap ruimte een nieuwe koffiekamer
te maken. In 4 weken tijd hebben we deze nieuwe ontmoetingsruimte behangen, geschilderd en
voorzien van een nieuwe pvc vloer. De bestaande keuken hebben we in zijn geheel kunnen
hergebruiken. Deze oplossing zou niet mogelijk zijn zonder de niet aflatende inzet van 15
vrijwilligers en van de beheerder van De Linde, Martha Baaij. Ook vanaf deze plek willen we
hen hiervoor heel hartelijk bedanken.
Ons Huis en IJsseldal Wonen hebben voor het beheer van deze ruimte inmiddels een permanente
gebruiksovereenkomst afgesloten. De gemeenschappelijke activiteiten kunnen daarmee
doorlopend, op kostendekkende wijze, door Ons Huis verzorgd worden. Hierdoor is er geen
kostenstijging voor de bewoners ontstaan. De ontmoetingsruimte kan ook worden gebruikt
door anderen, b.v. voor vergaderingen, workshops of ‘huiskamer-verjaardag’.
Nu deze nieuwe situatie een paar maanden draait en alle wooneenheden (inclusief de twee nieuwe)
inmiddels weer verhuurd zijn, is het een goed moment om gezamenlijk te bekijken of alles naar
tevredenheid verloopt. We gaan samen met bewoners en gebruikers inventariseren of het
huidige activiteiten aanbod nog naar wens is.
Wij hopen nog voor een lange periode deze ontmoetingsruimte te mogen beheren.

Voorstellen nieuw bestuurslid
Sinds een paar maanden heb ik het geluk in het bestuur van Stichting Ons Huis te mogen ‘zitten’.
Ik ben van origine geen Almenaar, maar woon hier alweer 25 jaar. De eerste 4 jaar was ik badjuf,
een geweldige manier om het dorp en zijn mensen te leren kennen. Daarna heb ik als bestuurslid
in de O.V.O.V de Almense feesten van heel dichtbij meegekregen.
Almen heeft een aanzienlijk aantal vrijwilligers en als er iets moet gebeuren, zijn ze er.
Het is ook daarom dat ons dorpshuis nu zonder subsidie een bestaan heeft. Nu ik in de
keuken kan kijken, ben ik dat nog meer gaan waarderen. Mijn taak is het factureren van de
verhuur van de accommodaties en het promoten van wat Ons Huis te bieden heeft. Mooi om hier
een aandeel in te mogen hebben.
Tot ziens in Ons Huis, Jeannette Scholing

Oproep vrijwilligers Ons Huis
ALMENAK 2019
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Gelukkig mogen wij al gebruik maken van een aardige vaste groep vrijwilligers. Echter met het
toenemen van de diverse activiteiten zouden wij onze groep nog wel willen uitbreiden. We
zouden in ieder geval het heel fijn vinden als zich mensen aanmelden om, bij toerbeurt, te
helpen met het klaarzetten van de stoelen en tafels voor de diverse activiteiten.
Dit zijn vooraf planbare werkzaamheden die per keer niet veel tijd kosten, maar waar de wel
bekende ‘vele handen maken licht werk’ zeker van toepassing zijn.
Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met Margreet Broer 0575 – 431 421.
Alvast hartelijk bedankt!
Bianca Semmekrot, bestuurslid Ons Huis

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zomer! Wij kunnen bijna niet wachten. Lange zomeravonden en vaak naar het zwembad…
Maar eerst is het tijd om de speelgoed- en kledingkasten van uw kinderen in te duiken om te
bekijken wat niet meer gebruikt of gedragen wordt, maar nog prima een ronde meekan. Op
zaterdag 6 april organiseert Stichting Het Trapveldje
namelijk weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in
Almen.
Van 10.30 uur tot 12.30 bent u welkom in dorpshuis Ons
Huis.
Als u kleding of andere artikelen wilt inbrengen, kunt u op
donderdag 28 maart (van 14.00 tot 14.15 uur) en op vrijdag
29 maart (van 11.45 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 14.15
uur) een stickervel afhalen op het schoolplein bij de
Julianaschool (bij slecht weer in de school).
Ingebracht mag worden: zomerkleding, speelgoed, fietsjes,
babymeubilair, fiets- en autostoeltjes en dergelijke. Van de opbrengst van de artikelen gaat 50
procent naar de inbrenger, de andere helft is voor Stichting Het Trapveldje die de opbrengst
gebruikt voor het onderhoud van de speeltuin in Almen en voor de activiteiten die Het Trapveldje
organiseert.
Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken. Ook
voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kunt u prima terecht in Ons Huis!
Voor meer informatie kunt u bellen met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey
Schonewille, 0575-469176.
En als u de pagina ‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’ liket op Facebook blijft u voortaan
volledig op de hoogte van al het nieuws rondom deze beurs die twee keer per jaar plaatsvindt.
Tot ziens op zaterdag 6 april!
Wendy Ruiterkamp

ALMENAK 2019

JAARGANG 45, NUMMER 2

16

We gaan verder met onze wereldreis en vertrekken naar Rusland, daarna terug naar Nederland,
waarna we doorreizen naar Amerika. Zoals u inmiddels weet is er elke laatste woensdag van de
maand een film te zien in het dorpshuis. Met daarbij een extraatje in de vorm van een spreker of
korte presentatie die past bij de film.
Noteer de onderstaande data vast in uw agenda. De volgende films staan gepland:
27 Maart: The Death of Stalin, een Britse satire uit 2017 over de dagen vóór de begrafenis van
Jozef Stalin. Dagen die een sardonisch licht werpen op alle waanzin, verdorvenheid en
onmenselijkheid van zijn dictatoriale regime. Dagen waarop de mannen uit zijn gevolg vechten
om de erfenis van de hoogste macht. In het machtsvacuüm dat ontstaat, probeert iedereen vooral
zijn eigen hachje te redden. Het gekonkel en de machtsspelletjes in het Kremlin draaien op volle
toeren. Een hilarische strijd is het gevolg.
Als inleider hebben we Marinus Verheul uitgenodigd. Hij was diplomaat in Moskou van 2005 tot
2010.
Vrijdag 12 April: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en ADI.
24 April: Fanfare. Onze muziekvereniging Juliana bestaat dit jaar 110 jaar. Een goede reden om
onder muzikale begeleiding van Juliana deze film in te leiden. Fanfare is een Nederlandse
komische speelfilm uit 1958, geregisseerd door Bert Haanstra. Het verhaal speelt zich af in de
jaren '50. 'Fanfare' is het verhaal van het muziekkorps van Lagerweide, dat door ruzie tussen de
caféhouders Geursen (Hans Kaart) en Krijns (Bernard Droog), in twee kampen uiteen valt. De
film werd opgenomen in het dorp Giethoorn en behoort tot de mijlpalen uit de Nederlandse
filmgeschiedenis.
Noteer de volgende datum alvast in u agenda: Woensdag 29 mei. Deze laatste avond van het
seizoen staat in het teken van ovERWINms.
Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00
De koffie staat klaar vanaf 19.30
Kosten € 5, Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421
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Enthousiasme in Almen over watercertificaten
De realisatie van de waterkrachtturbine bij Eefde door LochemEnergie mag in Almen op flinke
steun rekenen. Na de informatieavond op 22 januari in Ons Huis hebben 14 inwoners zich voor 68
watercertificaten ingeschreven. In totaal zijn er nu in Almen 200 certificaten verkocht. Heb je ook
interesse? Je kunt nog steeds meedoen. Van de in totaal 1212 certificaten zijn er nog een kleine 200
beschikbaar! Informatie over hoe een en ander precies werkt vind je op
www.eefdewaterkracht.nl/watercertificaten. Hieronder een verslag van de bijeenkomst op 22
januari.

Mooie bijdrage aan verduurzaming
De zaal in Ons Huis was goed gevuld. De avond werd geleid door David van Lynden, vrijwilliger
bij LochemEnergie en sinds 2001 woonachtig in Almen. Het team van coöperatie EefdeWaterkracht
proefde belangstelling en enthousiasme. Het is duidelijk dat duurzaamheid leeft in Almen.
Na de introductie door David volgde een filmpje over de plannen voor de waterturbine naast het
sluizencomplex in Eefde. Henk Stormink, voorzitter van EefdeWaterkracht, gaf hier verdere uitleg
bij. Daaruit werd duidelijk dat watercertificaten een prima alternatief zijn voor zonnepanelen. Gretig
naar nog meer informatie, kwamen er uit de zaal al snel vragen, zoals: wat zijn de risico’s van een
investering in certificaten en zijn die goed afgedekt?
De antwoorden hierop kwamen tijdens de toelichting door Hans Geerlink, penningmeester van
EefdeWaterkracht. Zijn uitleg stemde tot tevredenheid: de werkgroep heeft reële en voorzichtige
inschattingen gemaakt en de risico’s afgedekt.
David sloot de avond af en verwoordde het mooi. “Zie watercertificaten niet als een belegging maar
als een prachtige bijdrage aan verduurzaming. Je verliest er geen geld mee, misschien verdien je er
zelfs iets aan.”
Mede dankzij de goede inschrijving van Almenaren op de watercertificaten is realisatie van de
turbine weer een stap dichterbij gekomen.
Loet Otto / vrijwilliger bij LochemEnergie

De Almense ‘dorpsauto’ E-trip
De Superrr in Almen beheert sinds 1 maart 2018 een elektrische auto met chauffeur, de zogenaamde
E-trip auto. Deze service begon vorig jaar na het wegvallen van de buslijn Laren-Holten.
De gemeente, LochemEnergie en de Superrr hebben toen in gemeenschappelijk overleg besloten
een proef te beginnen met een alternatief voor de vervallen busdienst.
LochemEnergie levert de elektrische auto, de Superrr zorgt met
behulp van haar medewerkers en enkele vrijwilligers voor de
uitvoering en de gemeente zorgt voor een garantstelling, die de
risico’s voor LochemEnergie en de Superrr beperkt.
Bij evaluatie van de proef blijkt dat E-trip niet het perfecte
alternatief is voor de vervallen buslijn. Desondanks is er sprake
van een duidelijk stijgende lijn van gebruikers. De E-trip heeft
meer en meer het karakter gekregen van een gemeenschappelijke dorpsauto. Betrokken partijen
vinden dat een gunstige ontwikkeling. Daarom hebben zij besloten nog een jaar door te gaan. De
intentie is daarbij dat E-trip een blijvende service wordt.
Een rit met de E-trip auto moet tijdig gereserveerd worden. Het liefst een dag van tevoren. Je
belt daarvoor tijdens de openingsuren naar de Superrr, telefoon 0575-431200. Betaling gaat
via een 'ouderwetse' strippenkaart die bij de Superrr te koop is.
ALMENAK 2019
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De auto kan gereserveerd worden voor ritjes binnen de gemeentegrenzen of net daarbuiten, tussen
7.30 uur en 23 uur. De service is bijvoorbeeld ook beschikbaar om mensen naar een specialist of
ziekenhuis te brengen. Overdag worden de ritten verzorgd door werknemers van de Superrr. Buiten
de openingsuren zijn er enkele vrijwilligers als chauffeur beschikbaar.
De chauffeurs van de Superrr verzorgen ook de zogenaamde pendeldienst. Dit is een dienst van de
gemeente die elke donderdag plaatsvindt. Mensen in de westelijke kernen zonder eigen vervoer
kunnen dan met gebruikmaking van de elektrische auto met chauffeur hun documenten ophalen in
het gemeentehuis.
Loet Otto / LochemEnergie

Protestantse gemeente Almen
Kerkdiensten rondom de Paasdagen 2019
De Geest des Heren heeft
Een nieuw begin gemaakt
In al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid.
De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat.
Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar
Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw
begin mogelijk voor ons allen. Uit de opstandingskracht mogen we leven.
Kerkdiensten tot de Pasen.
24 maart 10.00 uur ds. W. Klein.
31 maart 10.00 uur ds. J. Weijenberg uit Harfsen
7 april
14 april

10.00 uur ds. W. Klein.
10.00 uur dr. B. de Gaaij Fortman.

18 april
19 april
20 april
21 april

19.30 uur Witte donderdag, avondmaal, ds. W. Klein.
19.30 uur Goede Vrijdag (kruisiging van Jezus) ds. W. Klein.
21.00 uur Paaswake; de nieuwe paaskaars wordt in de kerk gebracht. Ds. W. Klein.
10.00 uur EERSTE Paasdag met medewerking van de cantorij.

Namens de kerkenraad wensen ik goede Paasdagen toe.
Hans Hoftijzer, secretaris kerkenraad. Tel. 512081.
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op weg naar

Voor informatie:
secretaris Liesbeth Scheele-Huizenga
liesbeth_scheele@hotmail.com

Nieuws van koor Vocaal: 99e jaarconcert zaterdag 30 maart
Op zaterdagavond 30 maart zal om 20.00 uur de jaarlijkse uitvoering plaatsvinden van Vocaal in
de kerk in Almen. Dit zal het eerste jaarconcert zijn onder leiding van onze (al niet meer zo)
nieuwe dirigent Jettie Ouwehand. Voorproefjes van ons ‘nieuwe’ kunnen onder haar leiding heeft
U al kunnen smaken tijdens de kerstmarkt en op kerstavond.
Begeleiding op de piano wordt verzorgd door onze pianist Adriënne Althof.
Het programma omvat een gevarieerd repertoire in verschillende talen, uit heel verschillende
landen. Het behelst zowel klassiek – religieus en niet religieus – als moderne koormuziek en aan
het slot worden enkele populaire nummers beproefd. Verder zullen er als vanouds individuele
‘verrassings’ bijdragen zijn. Na het concert is er gelegenheid om na te praten in Ons Huis (er is
geen pauze.)
We werken hard aan een jubileumprogramma voor ons 100-jarig bestaan. Dit jubeljaar wordt
ingeluid in juni. Een aantal commissies in het koor werkt hiertoe plannen uit. Spannend. Vandaar:
“Op weg naar Honderd jaar Vocaal”. We zullen U daarover in de volgende Almenak berichten.
Maar eerst hopen we U op 30 maart te ontmoeten!
Madeleen Wegelin

Mirrewinter the movie
D-day 6 juni 1944 zetten de geallieerden de bevrijding van Europa in. Nazi Duitsland werd
uiteindelijk verslagen. De geallieerden betaalden een hoge prijs voor onze vrijheid. Markelo en
omgeving werd door de Canadezen bevrijd. Zij zijn onder meer de inspiratie geweest voor het
schrijven en verfilmen van het boek van Gert-Jan Oplaat, ‘Mirrewinter op het platteland’. Een film
opgedragen aan hen die offers hebben gebracht opdat wij in vrijheid kunnen leven.
Mirrewinter the movie is ‘De oorlogsfilm van het Oosten’. Een streekproductie met daarin een
voor ons bekende: Jitske de Haan.
5 mei in De Nieuwe Aanleg, aanvang 15.00 uur € 7,50 entree
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Het Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
Lente in de lucht! Tot onze grote verrassing werd er afgelopen zaterdag
opeens een klein geitje geboren. Het was niet gepland, maar gelukkig heeft
de kleine voldoende afstand tot de vader. Hij heet Parsival, naar de
beroemde ridder uit de legendes over koning Arthur? Indirect ja. Maar
vooral naar het “Parsival Kwartet”, dat op dat moment aan het repeteren
was in het theater. Dit strijkkwartet bestaat uit Almens, Estoons en Spaans jong talent van het
conservatorium in Utrecht. Ze komen optreden begin mei. Het belooft prachtig te worden. Maar
eerst in maart: Vlinderwerk!
Zo stroom ik van je over
Een dichterlijke avond over proza, poëzie & de rest van het leven
30 maart om 20:15 uur
entree: €17,50 (incl. drankje) Reserveren is noodzakelijk.
Met de voorstelling ‘Zo stroom ik van je over’ brengt poëzietheater Vlinderwerk de literatuur tot
leven. Eke Mannink en Sander Grootendorst, de beide wederhelften van Vlinderwerk, kiezen de
roman die Mannink vorig jaar schreef als startpunt voor een verrassende en enerverende reis door
de wonderlijke wereld van de taal. Mannink en Grootendorst zijn beiden dichter en journalist, ze
stromen dagelijks over van taal. Daarin zijn ze geen uitzondering: taal is overal en altijd in ieders
leven aanwezig. Taal kan prachtig zijn, maar ook lelijk, raadselachtig, ritmisch en vol kleur. Een
voorstelling van Vlinderwerk gaat dan ook altijd gepaard met… muziek! M.m.v. Ric Stokes, sax
& dwarsfluit
De Ballade van De Marskramers
11 mei om 20:15 uur
entree: €17,50 (incl. drankje) Reserveren is noodzakelijk
Almenaren krijgen korting als ze dit aangeven
“...Toen nu de dag ten einde liep,
Een uil zijn nachtsignalen riep
En over de verlaten velden
Een kerkklok negen uren telde,
Zagen zij in de avondlucht
De omtrek van een klokkentoren.
En daken van een klein gehucht,
Dat schuil ging onder hoge bomen.
“Kijk... Almen...” zei Dries met een zucht.”
Manja brengt samen met het Parsival Kwartet en pianist/componist Ilan Bedner een bijzondere
avond groot deels gewijd aan oud en nieuw ‘Almens erfgoed’. “De Marskramers” is een vertelling
op rijm en muziek. Dit gedicht van 20 kantjes is geschreven door Jules Bedner naar aanleiding van
het Achterhoekse sprookje met dezelfde titel en met als decor het dorp Almen. De besloten
première was een succes!
Tot ziens in Het Kamertheater of ergens anders in Almen, Manja en Rob
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BOERENTROTS
Museum STAAL gaat haar volgende tentoonstelling aan de boeren en hun hedendaagse innovaties
wijden. De Almense boeren (wist u dat we nog 22 boeren hebben in en rondom Almen?) krijgen
een bijzondere plek in de AlmenKamer van het museum. Ze zijn gefotografeerd, gefilmd en
geïnterviewd.
Een viertal Achterhoekse boeren dat vernieuwend bezig
is op het gebied van duurzaamheid en kringlooplandbouw
dient als voorbeeld voor de vernieuwende verhalen in de
Achterhoek.
Deze vier melkveehouders worden geportretteerd en
geïnterviewd en we gaan gedurende deze tentoonstelling
excursies, lezingen en presentaties in samenwerking met
deze boeren organiseren.
In onze boekenkast vindt u allerhande ‘leesvoer’ over
deze vernieuwingen.
Natuurlijk komt ook Staring als landbouwvernieuwer aan
bod. Zijn verhaal vertellen we door middel van de
Brabantse Voetploeg, die hij introduceerde in de
Achterhoek.
De tentoonstelling BOERENTROTS start op woensdag 3 april, wordt officieel geopend op
zaterdag 6 april en loopt tot en met 27 oktober. Let op! Dinsdag 2 april nog gesloten i.v.m.
tentoonstellingswisseling.
Steeds de laatste vrijdag van de maand is er een activiteit. Houd hiervoor onze website in de gaten.
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief (dit kan via www.museumstaal.nl )
team STAAL

Tijdens de jaarvergadering van 6 maart werden vier
jubilarissen in het zonnetje gezet, de dames gingen met een
mooie bos tulpen naar huis en degenen die niet aanwezig
konden zijn werd het naderhand gebracht.
De volgende afdelingsavond is op 3 april dan komt Marco Vermeer vertellen over Clini Clowns
en op 8 mei sluiten we dit seizoen af met een lezing door Gerda Marsman over een wereldreis per
fiets. We hopen daarna op een mooie zomer waar ook door ons weer veel gefietst en gewandeld
kan worden. Fietsen samen met Vrouwen van Nu kan dit jaar op 17 april, 15 mei, 19 juni, 18 juli
en 15 augustus. Vertrek om 10.00 bij de kerk en een route van zo’n 40 km. Altijd gezellig en er
worden vaak verrassende paden aangedaan.
Voor meer informatie over de activiteiten van Vrouwen Van Nu kunt u terecht op de op de site
www.vrouwenvannu.nl of neem contact op met het secretariaat Marijke van Ginkel.
email: vrouwenvannualmen@gmail.com.
Bertha de Greef
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Almense Accommodaties klaar voor de toekomst
Almen- Na vele jaren van onderzoek, overleg, samenwerking en realisatie zijn de accommodaties
in Almen klaar voor de toekomst. Op 29 maart a.s. zullen alle accommodaties in Almen
opengesteld worden van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het gaat hierbij om de voetbalkantine van S.V.
Almen, Sportzaal Almeloe, Dorpshuis Ons Huis en steunpunt “De Linde”.
Al in 2010 werd begonnen met het eerste overleg om de sportactiviteiten in Almen te clusteren op
één gemeenschappelijke locatie. Het betrof de concentratie van voetbal, zaalsport en tennis in
meerdere fasen aan de Binnenweg. Als eerste fase werden kleedkamers en sanitaire ruimtes van de
voetbalvereniging S.V. Almen gerenoveerd en uitgebreid.
Om verdere clustering te accommoderen werd in 2012 de SAA (Stichting Accommodaties Almen)
opgericht. Al snel bleek dat clustering van alle sportactiviteiten op één locatie financieel niet
langer haalbaar was, mede als gevolg van de economische crisis. Als alternatief werd de
projectgroep VAA (Vitale Accommodaties Almen) opgericht met als doel te onderzoeken op
welke wijze de bestaande faciliteiten konden worden behouden voor het dorp. Niet iedere
gebruiker voor zich, maar het dorpsbelang en de leefbaarheid waren hierbij uitgangspunt. Het
gemeentelijk accommodatiebeleid leidde er in 2016 ook toe dat exploitatiesubsidies voor sportzaal
en dorpshuis werden afgeschaft. Mede op grond van de uitkomsten van het VAA-onderzoek werd
door de gemeente Lochem een éénmalige investeringsbijdrage verstrekt ter compensatie van het
subsidieverlies.
Met behulp van deze investeringsbijdrage konden de bestaande accommodaties worden
verduurzaamd om zo de exploitatielasten tot een minimum te beperken. Zo werden o.a. bij S.V.
Almen kunststof kozijnen met isolatieglas geplaatst en zonnepanelen op het dak geïnstalleerd.
Ook zijn Dorpshuis Ons Huis en Sportzaal Almeloe bouwkundig met elkaar verbonden in
combinatie met de installatie van zonnepanelen op beide daken. De nieuw gerealiseerde
verbindingsruimte biedt de mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik van sportzaal en dorpshuis
en faciliteerde de vestiging van Paramedisch Centrum Solis in de oude kantineruimte van de
sportzaal.
Via een 50% kostensubsidie van de provincie Gelderland voor verduurzaming en verbetering van
toegankelijkheid van gemeenschapsvoorzieningen, werden in het Dorpshuis en Sportzaal Almeloe
automatische toegangsdeuren geplaatst. Het Dorpshuis heeft hiervan ook nog een livestreammogelijkheid gerealiseerd. Dit voor mensen die niet meer in de gelegenheid zijn om naar het
Dorpshuis te komen voor lezingen, bijeenkomsten en voorstellingen. Ook kon de sportzaal worden
voorzien van een isolerende gevelbekleding. “De verenigingsgebouwen in Almen zijn klaar voor
de toekomst” aldus Klaas van Heusden, voorzitter van de SAA.
Op 29 maart zal klokslag 16.00 uur de officiële opening plaatsvinden door Mevrouw G. Tuller,
voorzitter van de VAB (Vereniging Almens Belang) in het dorpshuis. Ook zijn er diverse
sprekers, o.a. van de Gemeente Lochem en de Almense verenigingen. Hierna is er de mogelijkheid
om de diverse accommodaties te bekijken of om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
hapje en een drankje en kan men het resultaat zien van ruim 6 jaar samenwerking.
Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd!
Gerrit Nijkamp, secretaris Ovéra
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Spaaracties
In de afgelopen periode hebben wij wekelijks mooie prijzen mogen verloten. Klanten konden
stempels sparen, bij elke €10,- aan boodschappen en bij diverse aanbiedingsartikelen kreeg de
klant stempels. Een volle stempelkaart kon worden ingeleverd, Na elke week werd er een prijs
verloot. Zo won Gerard Zoetenhorst de ambachtelijke vleesschotel, Bertha de Greef de vuurschaal
en Gerard Jeronimus het groente/fruit pakket. De hoofdprijs is er nog niet uit, deze wordt
donderdag 14 maart verloot.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen komen versterken. Onze werkzaamheden
breiden zich steeds verder uit, ook buiten de winkel. Daarom kunnen wij wel een extra paar
handen gebruiken. Heeft u een paar uurtjes in de week vrij en lijkt het u leuk? Laat het ons dan
weten. Wilt u meer informatie? Voor al uw vragen kunt u terecht bij Jolynn en Miranda.

Boodschappenservice
Bezorgen van boodschappen doen wij geheel gratis. Niet alleen in Almen maar binnen de grenzen
van de gemeenten Lochem en Zutphen. Mocht u zelf niet (meer) in de gelegenheid zijn om uw
boodschappen te halen? Dan kunt u uw boodschappen telefonisch aan ons doorgeven op nummer
(0575) 43 12 00, per mail kan ook, almen@superrr.nl. Uiteraard kunt u ook uw boodschappen zelf
komen doen in de winkel en vervolgens aan huis laten bezorgen. Mocht u zelf niet (meer) naar de
winkel kunnen komen, dan kunnen wij u, geheel kosteloos, ook op komen halen en thuisbrengen.

Afscheid en welkom van mee- en medewerkers
Wij gaan per 01 april afscheid nemen van Bas en Carin, zij zullen beiden verder gaan in een ander
traject. Wij danken Carin en Bas voor hun inzet en wensen hun veel succes!

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

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

U wordt uitgenodigd bij de opening van de Almense Accommodaties.
Op vrijdagmiddag 29 maart van 16.00 tot 18.00 uur in dorpshuis Ons Huis
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Almense Avondvierdaagse
Binnenkort is het weer zover,
de Almense Avondvierdaagse. We lopen
dit jaar een aantal weken later dan u gewend
was. Dit heeft te maken met onze jubilerende
muziekvereniging Juliana. Een intocht zonder
begeleiding van Juliana is geen echte intocht,
dus we hebben met alle plezier de
avondvierdaagse een maandje verschoven.
Juliana, alvast weer bedankt!
Onze Almense Avondvierdaagse is geschikt voor jong en oud en van kinderwagen tot rollator.
Kortom: iedereen die van wandelen en gezelligheid houdt, kan meedoen! Het is een echt gezellig
dorps familie-uitje. We lopen met zijn allen door en om ons prachtige Almen. Zeker in deze tijd
van het jaar waarin alles weer gaat bloeien en groeien, kunnen we extra genieten van al het moois
dat Almen te bieden heeft. Misschien komt u wel op paden en wegen waar u nog nooit geweest
bent.
De vierdaagse wordt georganiseerd van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei. Start en
finish is dit jaar vanaf het voetbalveld. De laatste avond, 16 mei, is er een feestelijke intocht onder
begeleiding van Muziekvereniging Juliana om 19:30 uur vanaf het schoolplein via ‘Allee Rosé’
(Dorpsstraat) terug naar het voetbalveld.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy Ruiterkamp (0575) 43 36 85, maar ook per mail
4daagsealmen@gmail.com kunt u uw vragen kwijt.
Als u zich direct wilt opgeven, kunt u het inschrijfformulier in de Almenak invullen en in een
dichte enveloppe samen met het inschrijfgeld inleveren op Whemerweg 6. Inschrijven kan tot en
met woensdag 8 mei (deelnemers die zich inschrijven na 8 mei mogen wel meelopen, maar
krijgen, in verband met het bestellen van de medailles, een medaille zonder jaartal en aantal keer
meelopen uitgereikt).
Wendy Ruiterkamp
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Almense Avondvierdaagse 2019
Wat?
Wanneer?
Waar?
Hoeveel km?

4 avonden wandelen met als beloning een prachtige medaille op de laatste dag
13 t/m 16 mei 2019 (geen inhaalavond!)
Almen, de start/finish op het voetbalveld Almen, Binnenweg 40.
Familietocht van 3½ km over verharde wegen, geschikt voor buggy of rollator,
5 km geschikt vanaf groep 3, 7½ km of 10 km.
Starttijd?
10 km 18:00 uur, 7½ km 18.10 uur; 5 km 18.20 uur & 3½ km om 18:30 uur.
Starttijd 16 mei? 10 km 17:45 uur, 7½ km 18.00 uur; 5 km 18.15 uur & 3½ km om 18:30 uur.
Intocht?
Feestelijke intocht op 16 mei om ± 19.30 uur onder begeleiding van
Muziekvereniging Juliana vanaf het schoolplein naast de kerk via ‘Allee Rosé’
(Dorpsstraat) terug naar het voetbalveld.
Kosten?
3 euro per persoon, ook als u als begeleider meeloopt.
Regels?
Aandacht voor de natuur! Tijdens de wandeling geen pakjes drinken en
snoeppapiertjes weggooien en niet van de aangegeven paden afwijken!
Organisatie?
Ovéra, afdeling Gymnastiek Almen (Floris van de Wetering de Rooij en Wendy
Ruiterkamp)
Info?
Via email 4daagsealmen@gmail.com en bij Wendy Ruiterkamp (0575) 43 36 85

-----------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier Almense Avondvierdaagse 2019
Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Persoon 4

Voornaam
Achternaam
Leeftijd
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee
Medaille
□ ja
□ nee
Let op: basisschoolleerlingen mogen alleen onder begeleiding van een ingeschreven
volwassene meelopen.
Mijn kind(eren)
worden begeleid
door:
□ 3,5 km
□ 3,5 km
□ 3,5 km
Doet mee aan de □ 3,5 km
□ 5 km
□ 5 km
□ 5 km
wandeltocht van □ 5 km
□ 7,5 km
□ 7,5 km
□ 7,5 km
□ 7,5 km
□ 10 km
□ 10 km
□ 10 km
□ 10 km
□ 1e keer mee
□ 1e keer mee
□ 1e keer mee
□ 1e keer mee
Loopt voor de
□ 2e keer mee
□ 2e keer mee
□ 2e keer mee
□ 2e keer mee
e
e
e
□ … keer mee
□ … keer mee
□ … keer mee
□ …e keer mee
Telefoon
Thuis
Mobiel
Bijzonderheden
Deelname aan de Almense Avondvierdaagse 2019 is volledig op eigen risico! Wilt u zeker zijn
van een medaille op de intochtavond dan dienen het inschrijfformulier en –kosten voor
donderdag 9 mei in een dichte enveloppe ingeleverd te worden bij: Wendy Ruiterkamp,
Whemerweg 6 in Almen
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Walking Football
Onlangs, in de Superrr, een gesprek gehoord
tussen twee Almenaren. Wij willen u dit
gesprek niet onthouden!
Piet: “Zeg Jan, ik zag je vorige week
donderdag op het voetbalveld aan de
Binnenweg. Wat was je daar toch aan het
doen? Aan het wandelen met een bal?”
Jan: “Ja dat klopt. Maar het is wel actief wandelen met een voetbal en meerdere wandelaars”.
Piet: “Waarom wandel je dan? Voetbal is toch lekker rennen achter een bal en dan de bal weer
wegschieten?”
Jan: “Dit is geen voetbal, maar Walking Football”.
Piet: “Walking wat????”
Jan: “Walking Football. Het lijkt op voetballen, maar dat is het net niet. Het is voetballen met een
aantal aangepaste spelregels. Zo mag je niet rennen, geen sliding maken en lichamelijk contact is
uit den boze”.
Piet: “Maar dat is toch geen voetbal. Ik zie op de televisie slidings en elkaar (opzettelijk) een
flinke schouderduw geven. Dat hoort toch bij voetbal?”
Jan: “Ja, wel bij voetbal, maar niet bij Walking Football. Bovendien spelen we op een kleiner
veld, een team bestaat uit 4 tot 6 spelers en er staat er geen keeper in het doel”.
Piet: “Nou ik vind het geen mannensport; geen sport voor stoere kerels”.
Jan: “Dat klopt. Dit spel kan ook prima door dames gespeeld worden; zelf gemengd spelen is
mogelijk. Dat is toch leuk! Het is ook zeer geschikt voor mensen met een lichte, lichamelijke
beperking. Je geneest terwijl je beweegt!”
Piet: “Je maak mij toch wel een beetje nieuwsgierig. Kan ik een keer komen kijken?”
Jan: “Tuurlijk. Je mag zelfs meedoen. Kom op donderdagmorgen om 09.00 uur in de kantine van
SV Almen. Neem een paar voetbalschoenen en sportkleding mee. We beginnen altijd met een
kopje (of twee) koffie en dan gaan we het veld op. Bij slecht weer spelen we in de sportzaal van
OVÉRA”.
Piet: “Ik wil het wel eens proberen. Is er nog geen ledenstop?”
Jan: “Nee hoor. Er is nog volop plek. Ik zie je donderdag, om 09.00 uur op het voetbalveld”.
SV Almen, Jan Tuitert
OVÉRA, Gerrit Nijkamp
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afdeling gymnastiek
www.overa.nl

Nieuws en Informatie
Avondvierdaagse 2019
Ook dit jaar weer een avondwandelvierdaagse in Almen; georganiseerd door onze afdeling.
Dit jaar voor de elfde keer!
Wendy Ruiterkamp en Floris van de Wetering zijn alweer bezig om de mooiste paden van de regio
Almen op te zoeken. Het zullen vast weer paden worden die menigeen nog nooit gelopen heeft.
Herman Minkjan zit al weer te popelen om jullie de inschrijfkaart te overhandigen bij de start.
Elders in deze editie zit een aanmeldingsformulier met alle informatie.
Het bestuur spoort dan ook alle Almenaren, van groot tot klein en van jong tot oud, aan om mee te
doen op 13, 14, 15 en 16 mei a.s.

Turnwedstrijd High-Five.
Het is al een aantal jaren de gewoonte om in de maand maart deze wedstrijd te organiseren. Het is
een onderlinge turnwedstrijd voor recreatie turners en turnsters; zij die 1 of 2 lessen per week
turnen. De deelnemende verenigingen zijn sv Epse, sv Harfsen, LGV Laren, OVÉRA Almen en
Valto Eefde.
Dit jaar lukt dat niet in maart; bij 4 van de 5 verenigingen is Daisy de trainster. Zij is nu net met
zwangerschapsverlof; voor een invaller is het lastig om dit zo snel op te pakken.
Daarom proberen we het nu in het de maand november.

Koningsdag 2019.
Zaterdag 27 april a.s. kunnen jullie ons weer treffen op de Almense
Koningsmarkt. Met weer leuke spellen en leuke prijzen.

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.

Notities van een Torenhaan.
Van tijd tot tijd verschijnen er nieuwe organisaties in ons schone dorp.
“Zin in Almen” is er één van.
Een hele tijd heb ik gedacht: “Wat moet ik daar mee? Ik heb mijn hele leven zin in Almen gehad!
Je staat daar toch niet jaar na jaar na jaar op die koude tochtige torenspits als je het niet geweldig
naar je zin zou hebben in Almen.
Ben ik enige tijd uitdorpig, dan roep ik al gauw: Ik heb weer zin in Almen”. Moeder de Hen zegt
dan steevast: “Krankzinnig, ik heb de koffer nauwelijks uitgepakt, je denkt toch niet dat ik nu al
van zins ben om terug te keren? Je verzet je zinnen nog maar even”.
Enfin, om kort te gaan: Wat zin in Almen nu eigenlijk toevoegde, was mij niet duidelijk.
Tot zondag 17 februari. Zin in Almen stond in het teken van de poëzie las ik in de bladen,
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Nu ben ik gek op poëzie – dat prikkelde dus mijn zinnen- en ik besloot een torendeur lager naar
binnen te gaan.
Volle bak. Oud en jong.
Wordt me daar waarachtig een gedicht van ome Dieks voorgedragen.
Dat heeft toelichting nodig. Ome Dieks werd in 1894 geboren op de Ehzerman en kon je op het
laatst van zijn leven nog vertellen, dat hij als klein jongetje getuige was geweest van het richten
van de Berkel.
Als voorzitter en onderwijzer van de Almense zondagsschool ontving hij in 1959 een koninklijke
eremedaille in goud en verder maakte hij heel veel gedichten bij allerlei gelegenheden.
Een van die gedichten las zijn kleinzoon voor, 37 jaar na het overlijden van zijn opa.
Lubberding de kleermaker, de melkfabriek, Ovink van het hotel, Rutgers de smid en Goorman de
klompenmaker: ze kwamen allemaal weer voorbij, Almen ten voeten uit!
Er valt nog veel meer over deze middag te zeggen, die ik niet graag gemist zou hebben en daarom
beperk ik me door alleen nog het gedichtje van Rosalie, 9 jaar, Julianaschool, te citeren:
Almen, Almen is zo vrij, Dat maakt mij toch zo blij, Alle honden in de wei, Almen is van mij.
Dat “honden in de wei” gonsde noch door mijn kop toen ik de alarm A.D.I. – ik pleit ervoor
langzamerhand toch maar eens over te gaan op de afkorting A.I..D. voor Almense Inlichtingen
Dienst- las met de volgende waarschuwing: Vanmiddag zag een oplettende Almenaar dat er
iemand een zak met "iets" uitstrooide in het losloop gebied langs de Berkel vlak bij het zwembad.
Wat het is is onbekend en niet direct terug te vinden. Maar voor de zekerheid even opletten als je
je hond daar uit gaat laten……….
“Pas op, een gif strooiende snoodaard! Alle honden uit de wei. Dat maakt mij toch niet blij”,
kwam gelijk mij op.
Maar precies 2 uur en 18 minuten later kwam de geruststellende A.D.I binnen:
“Het strooisel uit het bericht hierboven blijken zonnebloempitten te zijn. In de hoop dat er vrolijke
zonnebloemen komen voor de bijen”.
Wie is deze milieubewuste wandelende tuinman?, heb ik gedacht.
Zonnebloempitten uitstrooien tussen het gras? De kans dat die pitten
uitgroeien tot zonnebloemen is uiterst klein: onjuist zaaidiepte, onjuiste
zaaitijd, wordt niet wat!!
Mogelijk dat die iemand de zak uitstrooide om er de vogels mee te voeren. Er
zijn bepaalde vogels die gek zijn op zonnebloempitten……maar watervogels
nu juist weer niet zo.
Maar nu wil ik toch nog even een ernstiger zaak aan de orde stellen. Er werd
een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe voorkant van de Almenak.
Zeven inzendingen leverde die op en één inzending werd met 37 % van de stemmen uitverkozen
om voorlopig weer de voorkant van de Almenak te sieren.
Het zal de vijfde voorkant worden op rij. De eerste voorkant verscheen 45 jaar geleden.
Daar stond een springende juffrouw op met een lauwerkrans in de hand. De derde was een mooi
plaatje vanaf de Berkelweg met een blik op het dorp met de kerk, de school en het schoolhuis.
Op die toren stond ik afgebeeld als een minuscuul streepje, nauwelijks zichtbaar. Enfin, volgende
keer beter dacht ik toen.
Helaas, op de vierde omslag ook weer mis…. het beeld van Feico Hajonides voor De Linde….
weer niet in beeld!
Daarom Marleen ben ik je eeuwig dankbaar. Eindelijk eens een schoon portret en dat vijf keer per
jaar, huis aan huis verspreid. Wat heb je dat mooi gedaan en hoe fier heb je me afgebeeld!
Enige bescheidenheid past mij nog wel: Je hebt mijn staartveren wel heel lang gemaakt, staat
tegenover dat mijn hals wat geprononceerder had gekund. Een kniesoor ben ik so wie so al niet,
maar je hebt me nu zo ongelofelijk gelukkig gemaakt. Moeder de Hen snapte er niets van:
“Waarom loop je toch de hele dag te zingen?” “Wacht maar”, heb ik haar gezegd, “wacht maar tot
de Almenak uitkomt!!”
--00--
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Aktiviteitenkalender

Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde
Inloop senioren Ons Huis: iedere woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste
woensdag vd maand. Repaircafé: iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u
Kerk: Zondag eredienst 10.00 u
De Wereldwinkel staat iedere eerste zondag van de maand in Ons Huis 11 – 12 u
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de
Superrr/spreekuur iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons
Huis.
Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.
Voorstellingen: Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169
Iedere 2e zaterdag v.d. maand wordt oud papier gehaald!
2019
Maart
23 opschoondag
24 wandeltocht: muzikaal ommetje Juliana, start14 – 14.30 u zwembad
27 Ons Filmhuis: The Death of Stalin
29 opening Amense accommodaties in dorpshuis 16 -18 u
April
3 Vrouwen van Nu: Clini Clowns door Marco Vermeer, 19.45 u.
6 kinderkleding- en speelgoedbeurs
11 Afsluiting project Julianaschool en Julianamuziek. Dorpsplein 18.30 u
12 filmmiddag voor de jeugd
14 Palmpaasoptocht 11.15 u op dorpsplein
16 Jaarvergadering VAB
24 Ons Filmhuis: fanfare
26 Koningsnacht Almen
27 Koningsdag
Mei
4 dodenherdenking begraafplaats 19,45 u
5 De oorlogsfilm van het oosten, De Nwe Aanleg 15 uur
8 Vrouwen van Nu: wereldreis p fiets door Gerda Marsman, 19.45 u
11 Jubileumdag muziekver. Juliana en Maestroconcert, kerk 19.30 u.
13 t/m 16 avond4daagse Ovéra
Vakantierooster 2018-2019
21 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur
25 pupillenkamp SV Almen
Goede vrijdag/pasen 22 april t/m 3
29 Ons Filmhuis: ovERWINms
mei
Juni
1 jeugdtoernooi SV Almen
meivakantie 22 april t/m 3 mei
8 Sixday toernooi SV Almen
13 Kleintje Almens feest
hemelvaart 30 en 31 mei
14, (Almen’s got talent) 15, 16 Almens feest
18 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur
Juli
7 Spetterend Openluchtconcert Juliana e.a. activiteiten bij zwembad v.a. 15 u.
9 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur
September
12, 19, 26 openbare repetities muziekver. Juliana Dorpsplein of elders v.a. 19.30 u
Oktober
12 Diner Frappant voor en door leden Juliana en genodigden
November
24 concert Juliana en Vocaal in kerk
December
24 kerstnachtdienst m.m.v. muziekver. Juliana 22 u
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