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Van de redactie
Aan de dikte van deze Almenak is te zien
dat Almen weer volop begonnen is met activiteiten op heel divers gebied. Voor alle
smaken wat. Een paar onderwerpen springen er qua inhoud deze keer toch wel uit.
Zo las ik dat op vier locaties bij Almenaren
twintig Oekraïners een tijdelijk onderdak
hebben gevonden. En nu op zoek zijn naar
werk.
Een bericht van andere orde maar toch
een beetje in dezelfde lijn is het artikel over
een groep Canadezen die wandelend als
onderdeel van de herdenkingen en festiviteiten rondom ‘75 Jaar Vrijheid Almen’.
De groep wandelaars onder de naam ‘In
Our Father’s Footsteps’ blijkt echter niet
van opgeven te weten. Onder meer nabestaanden en familieleden van veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog leggen (deels
te voet) de route af die Canadese troepen
vanaf de Duitse grens, bij Megchelen, door
de Achterhoek hebben gevolgd.

Almen, vanuit het Waliën. Vanaf het zwembad lopen ze voorafgegaan door doedelzakspelers naar het dorp waar we ze samen met, naar wij hopen, vele Almenaren
een warm welkom willen geven op het
kerkplein.

Fakkelceremonie
Dinsdagavond 13 september vindt bij het
Canadezenmonument aan de Dorpsstraat
een bijzondere ceremonie plaats ter nagedachtenis aan de 40 Canadezen die tijdelijk op Het Elger lagen begraven. Onder
begeleiding van 40 fakkels en de uit Canada meegevlogen Remembrance Torch
met het vrijheidsvuur lopen de Canadese
wandelaars van Ehzerwold naar het monument voor deze herdenking. Een en ander
muzikaal omlijst, en ook voor de Almense
jeugd is een rol weggelegd. Voor deze ceremonie die rond 20.30 begint bent u van
harte uitgenodigd.

Ontvangst
Zondagmiddag 11 september tussen half 4
en 4 uur verwachten we de wandelaars in

Namens de redactie, Wilrike
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VAB

Van de bestuurstafel

Vereniging Almens Belang

Terwijl ik dit stukje zit te tikken, is de temperatuur buiten opgelopen tot boven de 30
graden. Een mooi verlengstuk van een heerlijke zomer, met prachtige zongevulde
dagen. Het voelt ook nog helemaal als vakantie, terwijl we enkele weken geleden
de werkzaamheden voor de VAB alweer volop hebben opgepakt. Eerder dan andere
jaren, maar dat heeft alles te maken met ons nieuwe dorpsplan, waarover u onderstaand meer kunt lezen.

Dorpsplan 2023 - 2027
Het eerste dorpsplan van Almen is zo’n
15 jaar geleden tot stand gekomen en is
eigenlijk niets meer dan een plan over de
toekomst van Almen, geschreven door
de bewoners zelf. Er staat in waar we als
Almen naartoe willen en waarom. En wat
daar op de korte en de lange termijn voor
nodig is. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de gemeente, die dat
mee kan nemen in haar beleid.
Het laatste dorpsplan verscheen zo’n 5
jaar geleden en verloopt eind dit jaar. Hoog
tijd dus voor een update! In aanloop naar
dit nieuwe dorpsplan zijn studenten van
Saxion Hogeschool afgelopen februari in
opdracht van de VAB begonnen met een
onderzoek naar de behoefte van dorpsgenoten op het gebied van leefbaarheid.
Welke thema’s zijn voor hen belangrijk, nu
en in de toekomst? Welke ideeën leven er
bij hen? Er zijn interviews gehouden met
Almenaren, gesprekken gevoerd met verenigingen en werkgroepen en iedereen
kon via een enquête zijn of haar input geven voor het nieuwe dorpsplan. Dit heeft
geresulteerd in een rapport waarin door de
studenten een aantal scenario’s is uitgewerkt die dienen als bouwstenen voor ons
nieuwe dorpsplan; Almen in de knop, Almen in groei en Almen in bloei. Het rapport
is 30 juni jl. in Ons Huis aan gepresenteerd.
U kunt het rapport nalezen op de website
van de VAB.
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Helpt u mee met de uitwerking?
Na de presentatie zijn we verder met de
bouwstenen aan de slag gegaan en hebben we een opzet gemaakt voor het nieuwe dorpsplan (zie onderstaand). Dit willen
we graag samen met u verder vormgeven
op een interactieve avond in Ons Huis op
dinsdag 20 september a.s. om 20.00 uur.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor
deze avond! U kunt zich aanmelden via
info@vab-almen.nl. Kunt u deze avond niet
aanwezig zijn? Stuurt u dan voor deze datum uw input naar hetzelfde mailadres, dan
nemen we het mee.
Het doel van ons dorpsplan is het behoud
van een leefbaar en bruisend Almen, door
ons te richten op het bevorderen van:
• het dorpse karakter
• de verbinding tussen mensen
• het karakteristieke landschap en de
natuur
• Toekomstbestendigheid bevorderen met
betrekking tot onderwerpen als klimaat,
energie,
biodiversiteit,
gezondheid,
vergrijzing
Het dorpsplan wordt aan de hand van drie
thema’s ingedeeld:
• Omgeving: hoe zit Almen en haar
omgeving er uit?
• Activiteiten: wat doen we in die
omgeving en welke accommodaties
hebben we daarvoor nodig?
• Noaberschap: sociale cohesie of hoe

gaan we in die omgeving met elkaar
om?
Bij het nadenken over deze thema’s
toetsen we consequent of het actief aan
het doel van het dorpsplan bijdraagt.

Thema

Onderwerpen binnen dit thema

1. Omgeving
hoe ziet de omgeving eruit?
		
		
		
		
		
		
		
		

Woningen
Bebouwing
Buitengebied
Infrastructuur
Groen(beheer)
Biodiversiteit
Landschapsbehoud
Omgevingskwaliteit
Welstandskader
Energieopwekking (RES)

2. Activiteiten
wat doen we binnen die omgeving
en welke accommodaties hebben
we daarvoor nodig?
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Werken
Ondernemen
Recreëren
Winkelen/markt bezoeken
Onderwijs volgen
Sporten
Gebruikmaken van openbaar vervoer
Culturele voorstellingen bezoeken
Handwerken, schilderen, etc.
Muziek maken
(incl. de accommodaties en voorzieningen
om dit alles te doen)

3. Noaberschap
hoe gaan we binnen die omgeving
met elkaar om?
		
		
		
		
		

Ontmoeten
Verbinden
Noaberschap
Verenigingen
Zorg
Gezondheid
Vrijwilligers
Evenementen
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Na de interactieve avond gaan we gezamenlijk aan de slag met het uitwerken van
de thema’s. Vind u het leuk hiermee te helpen? Fijn! Meld u dan op 20 september of
via info@vab-almen.nl hiervoor aan.
Presentatie nieuw dorpsplan en
kerstborrel 16 december
De presentatie van het nieuwe dorpsplan
staat gepland op vrijdag 16 december a.s.
in Ons Huis. Het belooft een bijzondere en
feestelijke avond te worden, dus reserveer
deze datum alvast in uw agenda. Nadere
informatie over deze avond en het proces
omtrent het dorpsplan volgt via de ADI en
onze website.
Op zoek naar een woning?
Inventarisatie woonbehoefte Almenaren
De VAB vraagt Almenaren (of hen die binding hebben met ons dorp) die op zoek zijn
naar een (nieuwe) woning deze enquête in
te vullen. Het is met name belangrijk dat
starters, jonge gezinnen en senioren aan
deze inventarisatie mee doen. Ook jongeren die nu niet direct op zoek zijn naar een
woning, maar wel weten dat ze in Almen
willen blijven wonen, worden verzocht deel
te nemen. Invullen duurt nog geen 3 minuten.
De enquête is in te vullen via onze website
onder het kopje ‘nieuws’:
va b. a l m e n - i n fo. n l / n i e u w s /
behoeftepeiling-nieuwbouwalmen.
Of scan de QR code met de
camera van uw telefoon, en
kom direct bij de enquête uit.
Waarom deze enquête?
De laatste keer dat de VAB de
woonbehoefte onderzocht is inmiddels 5
jaar geleden. Nu de woonvisie Almen is
aangenomen en eerste nieuwbouwplan4|

nen voor Almen Zuid 2b steeds concreter
worden, is het tijd de vraag opnieuw te stellen.
Ook omdat het niet onwaarschijnlijk is dat
er gebouwd gaat worden onder collectief
particulier opdrachtgeverschap, waarbij
toekomstig huiseigenaren samen werken
voor een nieuwe wijk, is het handig een lijst
met geïnteresseerden te hebben.
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het onderwerp ‘wonen’ kunt u contact opnemen met Liza Westendorp (lizawestendorp@hotmail.com).

Almen-info
Op de website Almen-info.nl is veel informatie over ons dorp te vinden, maar de
website kan in onze optiek nog beter worden benut. Om de website verder te helpen
inrichten en up-to-date te houden zijn we
op zoek naar mensen die ons daarmee willen helpen. Lijkt u dit leuk of heeft u vragen,
neem dan contact op met Peter Schieven
(pschieven@hotmail.com).

Almen schoon!
Op zaterdag 8 oktober a.s. vindt weer een
grote dorps-schoonmaakactie plaats. Ook
deze keer starten we weer om 10.00 uur
bij Ons Huis met een kopje koffie of thee,
waarna we de verschillende routes lopen.
Kunt u deze zaterdag twee uurtjes missen en wilt u helpen om
samen met dorpsgenoten te
zorgen voor een schone leefomgeving? Meld u dan in verband
met de catering en de benodigde materialen graag vooraf
aan via almenschoon@gmail.
com. U hoeft niets mee te nemen; voor de innerlijke mens
wordt gezorgd en de gemeente verzorgt
net als voorgaande keren handschoenen,
prikstokken, afvalzakken en hesjes.

Volg de VAB!
Meer informatie over onze activiteiten is te
vinden op: Website: www.vabalmen.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook:
www.facebook.com/hetdorp
Almen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
Als bestuur vergaderen we maandelijks in
Ons Huis. U kunt dan gebruikmaken van het
inloophalfuurtje voorafgaand aan de bestuursvergadering. Heeft u een punt dat u
graag met ons zou willen bespreken, meldt
u dan vooraf even aan via vab@almeninfo.nl of spreek één van onze bestuursleden aan: Henk Berends, Annemarie Kok,

Jan Kuil, Wilco Pelgrum, Marcel Rosenberg, Peter Schieven, Cornelis Stelwagen,
Niko Venneker, Ruben Vermeer, Liza Westendorp en Gertie Tuller.
We houden u op de hoogte van onze vergaderdata via onze website. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering
wordt tevens geplaatst in De Gids. De
eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 september a.s..

Namens het bestuur,
Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl
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Bericht van het beheer
Na een voor ons, heerlijke zomer, waarin
de inloop, het kindercentrum en het koffie
drinken na de kerkdienst gewoon zijn doorgegaan, richten we ons nu weer op het komende seizoen.
De verenigingen starten weer in de eerste
week van september. Het is altijd fijn om iedereen weer te zien en spreken na de lange
zomerstop. Vakantie verhalen aan de bar
zijn meestal vrolijk en leuk.
Het dorpshuis heeft mooie ruimtes te huur
voor allerlei activiteiten. Heb je een leuk
idee waarbij het dorpshuis een rol zou kunnen vervullen, loop binnen of maak een afspraak, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
Op naar een nieuw seizoen 22/23, waarin
we elkaar hopelijk vaak zullen ontmoeten.
Tot ziens, Margreet, Mientje en Ria

Bericht van de bestuurstafel
Ons Huis heeft een nieuw beleidsplan voor
de periode 2022-2027. Het is beschikbaar
op de website https://www.onshuisalmen.nl
Ons Huis is en blijft het centrale punt voor
ontmoetingen en staat open voor Almenaren van alle leeftijden. Dit gebeurt in de eerste plaats door het bieden van accommodatie (ruimtes en consumpties) aan lokale
verenigingen en clubs. Daarnaast zal meer
aandacht komen voor spontane initiatieven
van Almenaren en activiteiten in samenwerking met andere organisaties. Dit laatste sluit aan bij de door de VAB (Vereniging
Almens Belang) aangewakkerde discussie
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over hoe verenigingen en andere sociale
factoren in Almen meer constructief kunnen
samenwerken en elkaar daardoor kunnen
versterken.
Een nieuwe doelgroep van Ons Huis zijn bewoners tussen 30 en 50 jaar. Hiervan is een
groot deel onlangs in Almen komen wonen,
werkt en heeft schoolgaande kinderen. Zij
kennen Ons Huis vaak nauwelijks en profiteren vaak nog niet optimaal van de mogelijkheden die het dorpshuis biedt om elkaar
te ontmoeten of iets zelf te organiseren.
Wij willen ons als Ons Huis de komende
winter specifiek op deze groep gaan richten
en ruimte bieden om aantrekkelijke activiteiten te organiseren. Wij doen de volgende
oproep.
Wie heeft ideeën voor activiteiten voor de
leeftijdsgroep van 30-50 jarigen. Wie wil
meedenken en/of mee helpen om deze te
realiseren? Stuur een e-mail naar info@
onshuisalmen.nl
Evelien Kamminga

Nieuws van uw Centerrr

Supermarkten

BBQ vlees/pakketten
Tot onze spijt heeft onze slager Rexwinkel uit
Borculo zijn faillisement moeten aanvragen en
kan dus geen BBQ vlees en pakketten meer
aan ons leveren. Wij wensen slagerij Rexwinkel en het personeel heel veel sterkte toe.

Dagbesteding
Zoals u waarschijnlijk al wel weet heeft Centerrr Almen ook al jaren een afdeling creatieve dagbesteding. Hier wordt dagbesteding
gegeven aan meewerkers die, om welke
reden dan ook, niet in de winkel kunnen
werken. Wij bieden ze een gevarieerd dagprogramma aan. Hierbij kunt u denken aan
o.a. knutselen, bakken/koken, bloemstukjes
maken, lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken (wassen, strijken, schoonmaken)
etc. Een aantal van de gemaakte producten
kunt u ook vinden in de winkel.
Regelmatig vragen wij via facebook artikelen die wij weer kunnen gebruiken om
te knutselen. Mocht u thuis knutselspullen
hebben liggen waar u niks meer mee doet,
dan maakt u ons daar heel erg blij mee.

Personeel
Sinds 1 augustus hebben wij afscheid moeten nemen van Joyce. Wij wensen haar veel
succes met haar nieuwe uitdaging elders.
Gelukkig hebben wij Jody weer in ons team
kunnen verwelkomen. Ze heeft al eerder in
Almen gewerkt en was daarna overgeplaatst
naar Barchem. Na een aantal maanden weg
te zijn geweest bij Centerrr is ze gelukkig
weer terug op haar ‘oude nest’.

Noodgedwongen zijn wij op zoek gegaan
naar een andere slager die ons het BBQ
vlees zou willen leveren. In Keurslagerij
Vlogman uit Vorden hebben wij dan ook een
goed alternatief gevonden. Met het binnenhalen van deze leverancier kunnen wij toch
zoveel mogelijk blijven samenwerken met
regionale partners.

Sinterklaas
We zijn nog aan bijkomen van de zomerse
temperaturen en toch begin ik over de activiteiten in de komende wintermaanden.
Vanaf november kunnen de kinderen t/m
8 jaar weer een schoen-knutselplaat ophalen
in de winkel. Deze kan thuis gekleurd en in
elkaar geplakt worden. De schoentjes kunnen ingeleverd tot en met 26 november.
Op zaterdag 3 december zullen er weer
Pieten in de winkel zijn vanaf 10.00 tot
11.00 uur en kunnen de kinderen hun gevulde schoentje weer komen ophalen.

Adventstukken
Ook zal Irene dit jaar weer verschillende adventsstukken maken. Deze kunt u dan weer
bestellen middels de bestellijst die wij begin
november bij de kassa hebben liggen.

Aangepaste openingstijden
5 december sluiten wij om 17.00 uur
1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten
Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens
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De Canadezen komen!
U heeft het misschien al op de ADI gelezen: de Canadezen komen…. Eindelijk!
Dit had in 2020 al moeten gebeuren, als onderdeel van de herdenkingen en festiviteiten rondom ’75 Jaar Vrijheid Almen’, maar zoals we allemaal weten, was het toen
niet mogelijk.
De groep wandelaars onder de naam ‘In
Our Father’s Footsteps’ blijkt echter niet van
opgeven te weten. Ruim twee jaar na dato
gaan zij alsnog van start. Onder meer nabestaanden en familieleden van veteranen uit
de Tweede Wereldoorlog leggen (deels te
voet) de route af dat de Canadese troepen
vanaf de Duitse grens, bij Megchelen, door
de Achterhoek hebben gevolgd.
Zoals de organisatoren zeggen: “In Our Fathers’ Footsteps is a spiritual, cultural, and
educational event that includes walks totaling 60 km, along the routes of the Canadian
liberators— together with heartfelt commemorations and joyful festivities. Trace your
father’s footsteps. Celebrate our freedom,
peace and Dutch friendship. Honour our Second World War Dutch Liberation veterans!

Ontvangst
Op zondagmiddag 11 september tussen
half 4 en 4 uur verwachten we de wandelaars in Almen, vanuit het Waliën. Vanaf
het zwembad lopen ze voorafgegaan door
doedelzakspelers naar het dorp waar we ze
samen met, naar wij hopen, vele Almenaren een warm welkom willen geven op het
kerkplein. Hier krijgen ze een hapje en een
drankje en een optreden van het Almense
shantykoor aangeboden en kunnen ze een
korte blik werpen op wat Almen te bieden
heeft. Zo opent de kerk de deuren voor wie
even een kijkje wil nemen.
Omdat ze dan al een behoorlijke wandeling achter de rug hebben, zullen de meeste
wandelaars na een korte pauze al doorlo8|

pen naar hotel Ehzerwold, waar ze een aantal nachten doorbrengen. Hiervandaan bezoeken ze een aantal bezienswaardigheden
en herdenkingen.

Fakkelceremonie
Op dinsdagavond 13 september vindt bij
het Canadezenmonument aan de Dorpsstraat een bijzondere ceremonie plaats ter
nagedachtenis aan de 40 Canadezen die
tijdelijk op Het Elger lagen begraven. Onder
begeleiding van 40 fakkels en de uit Canada meegevlogen Remembrance Torch met
het vrijheidsvuur lopen de Canadese wandelaars van Ehzerwold naar het monument
voor deze herdenking.
Muziekvereniging Juliana zal een en ander
passend muzikaal omlijsten en ook voor de
Almense jeugd is een rol weggelegd. Dit
laatste om te laten zien dat ook toekomstige
generaties Almenaren niet zullen vergeten
welke rol de Canadezen hebben gespeeld
bij de bevrijding van deze omgeving. Voor
deze ceremonie bent u van harte uitgenodigd. Vanwege de beperkte parkkeerruimte
willen we echter verzoeken om, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen. De
ceremonie begint rond 20.30 uur, maar het
zou fijn zijn als u iets eerder aanwezig bent,
voor de wandelaars met fakkels arriveren.

Meer informatie
Meer informatie over deze unieke wandeltocht is te vinden op www.inourfathersfootsteps.com of de Facebook-pagina In
Our Father’s Footsteps. Op de Facebookpagina 75 jaar Vrijheid Almen en via de ADI

delen wij het laatste nieuws over de activiteiten die in Almen plaatsvinden.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bart Ruiterkamp via info@
oranjeverenigingalmen.nl. Ook als u zelf

een leuk idee hebt ter verwelkoming van de
wandelaars op zondagmiddag kunt u zich
hier melden.
Namens het comité 75 Jaar Vrijheid Almen,
Esther Aiking

We gaan weer beginnen
Na een lange pauze pakt Zin In Almen weer
de draad op! Vanaf oktober worden er weer
bijeenkomsten van een uur gehouden, die
ons kunnen inspireren, blij kunnen maken of
juist tot nadenken aanzetten.
Op 16 oktober starten we met het onderwerp Mensen in Almen met een passie. Begintijd 14.30 uur. Een aantal mensen vertelt
over wat hun grote passie is en hoe zij dit
beleven en vormgeven. We nodigen een
aantal mensen uit om over hun passie te
vertellen. Heeft u zelf een onderwerp waar
u maar niet over uitgepraat raakt? Meld het
aan ons en we maken, als het past, ruimte
voor u in het programma. Over de aanmelding van uw passie volgen nog berichten in
de ADI.

Het programma voor 2022-2023
is als volgt:
16 oktober 2022
Mensen in Almen met een Passie
20 november 2022
De natuur: hoe vertrouwd zijn er ermee?
15 januari 2023
Een muzikale productie

19 februari 2023
Franse liederen
19 maart 2023
Schilderen met kinderen
16 april 2023
Brandweerlieden in Almen
We starten eerder dan we gewend zijn, om
14.30 uur. Dat geeft wat meer ruimte om in
Ons Huis over de bijeenkomst na te praten.
We zullen u voor elke bijeenkomst, onder
andere via de ADI, informatie geven over inhoud en vorm van de bijeenkomsten.
De toegang is gratis. Een vrijwillige gift na
afloop, ter bestrijding van de onkosten,
wordt op prijs gesteld.
Zininalmen is een initiatief van Almenaren,
met als doel nieuwe bronnen van bezinning
en inspiratie te vinden in muziek, kunst, literatuur en persoonlijke verhalen.
Contact: r.groenhuijzen@gmail.com.

Namens Zin In Almen,
Walter van den Nieuwenhuizen

Bericht van de Schutterskoningin
Zelden ben ik zo hard geschrokken als op
het moment dat de vogel tijdens het Almens
feest naar beneden vloog. Nu gebiedt de
eerlijkheid te zeggen dat mijn voorganger
Bart Ruiterkamp het dier zo losgeschoten
had dat als hij nog een keer geniest had,
de resten van de vogel naar beneden waren
gekomen. Maar hij nieste niet….
En wat je dan overkomt. Na die schrik had
ik het gevoel in een warm bad te vallen.
Felicitaties, huldiging, buren hadden een
boog geplaatst, rondgereden worden in een
prachtige bolide en dan mijn muziekvrienden
met hun kroontjes en troon. Maar voor
mij was veel belangrijker het gevoel van
verbondenheid van de dorpsgenoten

onderling. Kijk bijvoorbeeld naar alle
straatversieringen; een moment dat je als
buurt elkaar spreekt.
Hierbij wil ik ook nog een keer gebruik maken
van de gelegenheid om twee belangrijke
groepen in ons dorp te bedanken. Zonder
Oranjevereniging hadden we geen feest,
maar ook de jongens en dame van de
brandweer die altijd voor ons klaar staan al
zien we dat niet. Bedankt!
Op de foto de prachtige broche, gemaakt
door Felo Hettich, die ik een jaar bij
bijzondere gelegenheden mag dragen.

Schutterskoningin Wilhelmina l

Dopjes die u bijdraagt
Wilt u doppen helpen sparen voor
de KNGF: het Koninklijk Nederlands
Geleidehondenfonds.
De opbrengst is voor de officieel opgeleide
hulphonden. Samen met vele mensen
sparen we plastic doppen. U brengt ze bij
ons en wij brengen ze naar de verwerker.
U kunt schone, harde, plastic doppen
inleveren in de special bak in de hal
bij Centerrr in Almen of bij mij thuis op
Ehzerallee 4, Almen.
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Voor meer informatie mag u mij bellen:
(0575) 43 19 60 of zie KNGF Geleidehonden.
Alvast bedankt voor de "dopjes die u
bijdraagt".
Ineke Schieven

Ode aan Jeanne Bierema Oosting, 1898-1994
In Almen leef je niet, in Almen ga je dood ,
Ze ligt onder een steen, van alle roem ontbloot
Zij heeft het in ons dorp begeven.
aan ’t einde van een creatief, en heel onstuimig leven.
Op ‘t kerkhof kan je de meeste namen wel herkennen.
Niet van Jeanne, ze was niet Achterhoeks, ze was een bohemienne
Uitzonderingen bestaan hier niet, geen mens laat men hier vóór,
Ook niet een invasief exoot die hier haar stress verloor.
Schilderen is mijn adem, zei ze: Bloemen, een schip op zee…
Ze tekende de kuiltjes in de rug van een prostituee.
Ze portretteerde Marianne Tellegen, haar juffrouw zacht van vel
Ze luisterde met haar ogen. Beeldhouwen lag haar wel.
Ze bevocht, heel heftig, de burgermansmoraal.
Je moet je leven niet verdoen, zei ze. Ze was ook goed in taal.
Tien jaren was ze in Parijs, vitaal en levensdol,
Overdag hard werken en s’ avonds aan de rol
Vitaliserend, diepgaand vaak, dansend als in een droom
Doodskoppen schilderde ze er, tien in een kerstboom.
Dat ze niet vrij van eenzaam was werd duidelijk in haar werk
In grafiek was ze een ster, glas-in-lood voor onze kerk.
Visuele kunst en levensvriend waren niet te combineren.
Maar haar Woody Morris combi was als scheurbak te waarderen.
Ze ligt nu niet op Zorgvlied, Amsterdam, maar onder Almens gras
Geadopteerde moeder, die zo belangrijk was.
Museum STAAL wilt U niet vergeten:
Een nieuw uitbouw hier moet maar ‘ons Biertje’ heten.
Alles compact bij elkaar, indringend, weet-je-wel.
Een kleurrijke ode aan Jeanne BO. Scherp in haar zachte vel.
Kees Zijderveld, dorpsdichter 2022
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Terugblik zwemseizoen
Het zwemseizoen is helaas weer voorbij en
????

Zwemlessen

wat hebben wij een prachtige zomer gehad.
???????????
Veel zon en te weinig regen. De zonnecollectoren hielden het zwemwater op
temperatuur, zodat de gaskraan uit kon.

Uit de hele omgeving weten de mensen
het zwembad te vinden. In totaal hebben er
28 A, 14 B en 5 C kinderen hun diploma
gehaald, van harte gefeliciteerd!
Voor enkele kinderen was het seizoen
tekort, die zien wij graag volgend seizoen
weer.

Veel mensen hebben gebruik gemaakt van
de trekkershutten, veel lof over het prachtige uitzicht en de inrichting van de hutten.
Ook de verhuur van de kano’s en supplanken
ging naar wens.
Op de ligweide is een spel gerealiseerd
door ons personeel, “Mens erger je niet”,
gesponsord door één van onze vaste
zwemmers. Veel kinderen maakten er
gebruik van.
De vaste tuin/klusploeg die trouw elke
dinsdag komt, zorgden ervoor dat de perken er weer netjes bij liggen.
Jannie Jansen bakte koek en pannenkoeken die er na gedane arbeid wel in
gingen. Henk Wiltink zorgde ervoor dat
het gras elke week gemaaid wordt.
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De waterpologroep De Berkelduikers die
iedere zondag trainen in het diepe bad,
hebben op 25 juni hun jaarlijks toernooi
gehouden.
Langs deze weg wil ik alle zwemmers,
kanoërs en suppers bedanken voor het
gezellige seizoen.
Lieve groet personeel zwembad De Berkel
Nu kan Fennie wel ons, gebruikers, bedanken, maar het lijkt
me dat wij haar met alle medewerkers hier ook wel even in het
zonnetje mogen zetten. Wat zag het bad er altijd tip top uit en
wat werden we steevast vriendelijk gegroet of zo nodig te woord
gestaan. Met elkaar zijn jullie een fantastisch team! (Wilrike)

Uit het Poëziealbum van Museum STAAL
Op onze koffietafel staat onze poëzie-kist. In de kist ligt een poëziealbum, maar
ook mooie plaatjes om te plakken. Bezoekers aan Museum STAAL kunnen hier een
gedicht(je) in schrijven. En dat gebeurt dan ook veelvuldig. We zijn al aan ons 4de
album toe. Soms staat er iets heel bijzonders in. En dit gedicht over de - voor velen
van ons bekende- broers Boesveld wilde ik u niet onthouden. Jannie BroekhuisMeuleman schreef het gedicht. Een mooi maar tragisch verhaal.

Ode aan Jan en Chris
Eens leefden hier,
twee broers uit een gezin van vier.
Op deze stee
in het begin, geheel in vree.

Drank, mosterd, koek, snoep, muziek,
de broers zorgden voor reuring en hectiek.
Zo ging het voort, jaar na jaar,
de broers hadden het mooi voor elkaar.

Ze kwamen met hun vrouwen er bij.
De één, met slijterij,
als een hoofdige boer van aard.
De mosterdman, wat meer bedaard.

Beiden markant en welbespraakt,
ze hadden heel wat meegemaakt.
Wij weten niet de reden,
maar door ziekte, zorgen, geldproblemen
ontstond er wrijving, onderling gedoe
‘het lig nit an mie, het lig an oe’.

Twee winkels heel rustiek, onder één dak
dat was voor wat hulp en voor gemak.
De oude moeder, opoe Chrisje, aarzelde
‘geet det wel good, bie mekaar in,
jongs, ik wil neet vitt’n,
ma ik zee det hemoal neet zitt’n’.
Zij dacht er het hare van
‘Is det wel wies, Chris en Jan?’
Haar twijfels werden niet gehoord
‘Het mut zoo, ik weet hoe wie het doot’
‘maak oe ma neet druk, het kump wa good’
Ze brachten beweging en vertier
er was gezelligheid en plezier.
Menig dorpeling en toerist
die de weg naar ze te vinden wist.

Het kwam niet meer in orde
het is nooit meer goed geworden
De mosterdmakerij en de slijterij,
het ging over en was voorgoed voorbij.
De broers leefden verder,
op afstand van elkaar.
Zo verliepen er nog een paar jaar,
het waren hun laatste levensjaren.
Nooit kwamen zij weer nader.

augustus 2022, Jannie Broekhuis-Meuleman
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afdeling gymnastiek

Ovéra (afd. gymnastiek)
Start seizoen 2022-2023
Tegelijk met de basisschool zijn wij ook
weer begonnen met de sportlessen. In onderstaand rooster zijn de sporten en tijden
weergegeven:
maandag
Dance-Mix
11.00 - 12.00 Debbie Kersten
Badminton
13.00 - 15.00 Dick Boel
Zumba
19.00 - 20.15 Debbie Kersten
dinsdag
Yoga
09.00 - 10.15 Patricia Smolders
woensdag
Dynamic Tennis 08.30 - 10.30 Gerrit Nijkamp
donderdag
Gym 40+
11.00 - 12.00 Tiny Koetsier
Peuters
13.30 - 14.15 Daisy Postma
Turnen jongens 14.30 - 15.30 Daisy Postma
Kleuters
15.30 - 16.15 Daisy Postma
Turnen gr. 3 t/m 4 16.15 - 17.00 Daisy Postma
Turnen gr. 5 t/m 8 17.00 - 18.15 Daisy Postma
Yoga
19.15 - 20.15 Moella v. K
Spinning
20.30 - 21.30 Liesbeth D.
zaterdag
Badminton
09.00 - 11.00 Dick Boel
zondag
Spinning
09.30 - 10.30 Maaike Zetteler

Turnen in een echte turnhal
Zondag 3 juli is Daisy met een groot aantal
meisjes en jongens naar de turnhal in Twello geweest. Deze sporthal is vast ingericht
voor turnen; onze leden keken hun ogen uit.
Dat is nog eens een echte turnhal; niet 1
maar wel 5 evenwichtsbalken en een echte
valkuil met heerlijke zachte kussens, waarin
je kunt landen na een oefening aan rek of
een sprong over de kast. Blessure vrij!
Ook een flink aantal ouders is meegeweest
om te rijden en voor hulp in de zaal.
Daisy en alle ouders dank voor jullie inzet!
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Badminton bij OVÉRA
In deze Almenak aandacht voor een racketsport; badminton.
Badminton is de snelste racketsport in de
wereld en kan gespeeld worden door jong
en oud en op alle niveaus.
Badminton wordt binnen in sporthallen gespeeld, met een racket en een shuttle. Afhankelijk met hoeveel personen je op de
baan staat, speel je een enkelspel of een
dubbelspel. Bij een wedstrijd in de vorm
van een enkelspel wordt een tegen een
gespeeld en in het dubbelspel twee tegen
twee.
Je hebt zin om te gaan sporten en te bewegen? Dan is badminton de uitgesproken
sport om bewegen en gezelligheid te combineren. Het recreatief badminton kun je ook
spelen bij OVÉRA.
Op maandagmiddag, van 13.00 tot 14.30
uur, is er een groep bezig onder leiding van
Dick Boel. Bij deze groep is nog plaats voort
een aantal spelers.
Dick begeleidt ook een groep op zaterdag,
van 09.00 tot 11.00 uur.

Afscheid Tiny en Tanja
Op 7 juli hebben Tiny en Tanja Koetsier hun
laatste gymnastiekles gegeven aan onze
peuters en kleuters. Vele jaren hebben

beiden, met veel inzet, onze jongste leden
de beginselen van het bewegen bijgebracht.
Namens het bestuur van de afdeling heel
veel dank! Op het afscheid waren er natuurlijk bloemen en een cadeau.

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.

Paasvuur Almen
Het paasvuur; een echte Almense traditie,
jarenlang georganiseerd door de Paasvuurcommissie. De leden daarvan hebben in
2019 aangegeven te willen stoppen en omdat er geen opvolging is gevonden lijkt daarmee een traditie op te houden met bestaan.

Wij zijn nog in beraad over een mogelijk vervolg. Maar als er enthousiastelingen zijn die
hier iets in willen betekenen, dan horen we
dat graag.
Jeugdraad Almen, Jeugdraadalmen@gmail.com
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Nieuws van Stichting Het Trapveldje
Wisseling in het bestuur van Het Trapveldje.
Voorzitter Jeannet Dommerholt is jarenlang voorzitter geweest en heeft haar stokje
overgedragen aan Nienke Klooster. Emiel
Tekampe is als algemeen lid in het bestuur
gekomen.
Eén van de taken van het bestuur is het onderhoud aan de speeltoestellen. Afgelopen
voorjaar is er een onderhoudsochtend geweest in samenwerking met de Ouderraad
van de Julianaschool en ouders. Het veld en
plein ligt er weer keurig bij. Hartelijk dank
iedereen voor de fantastische inzet!
Het onderhoud kost natuurlijk ook geld. Na
2 jaar van afwezigheid kunnen we dit najaar onze kinderkleding- en speelgoedbeurs
weer organiseren.
Zaterdag 15 oktober staat onze najaarsbeurs gepland. Meer info volgt via de ADI
en onze facebook-pagina.

Vlak voor de zomervakantie hadden we twee
leuke activiteiten georganiseerd. Een spelletjesochtend voor de kinderen van groep 1
t/m 4. Maar liefst 17 kinderen hebben hieraan deelgenomen. Er waren verschillende
spelletjes uitgezet en voor iets lekkers werd
gezorgd.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 waren ook met
17 kinderen aanwezig en zijn fanatiek aan
het laser gamen zijn geweest.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
activiteit!
Groeten van Trapveldje bestuur
Nienke Klooster, Mathilde Bosschers,
Lindsey Schonewille en Emiel Tekampe
(Facebook: Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
Almen)

Trapveldje doet mee met de Rabo Club Support actie, van 5 september t/m 27 september kan er via de Rabobanksite gestemd
worden. Zou leuk zijn als u aan ons denkt.

Nieuws van Vocaal
Matinee in de kerk
Tot ons grote plezier - en dat van het publiek
- konden we op zondagmiddag 22 mei in
een goed gevulde kerk weer van ons laten
horen. We konden heerlijk helemaal voluit
gaan en zongen een gevarieerd programma, waar voor iedereen wel een favoriet muziekstuk in opgenomen was. Meerdere reacties uit het publiek gingen vooral over ‘Blij
om je te horen’ dat door de KBZON speciaal gecomponeerd was: dat het zo levendig
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was en er veel energie overkwam. Een bevriende koordirigent die ik later sprak en ons
had beluisterd complimenteerde ons met de
vooruitgang die we hebben gemaakt!
Heb je het gemist, of wilt je sommige stukken
nog eens terug horen: je kunt ons gloedvolle
optreden zien op YouTube https://youtube.
com/playlist?list=PLszwW5IDsatq7UNrmDo3SvzHxYq7iBgY Maakt het je ook enthousiast om zelf mee te zingen? Het is nu
weer een goed moment om in te stappen: op

dinsdag 6 september houden we de eerste
repetitie na de zomervakantie in de bovenzaal van Ons Huis. Probeer het rustig een
paar keer uit. Je kunt je altijd aanmelden
door een mailtje te sturen naar onze secretaris secretariaat@vocaal-almen.nl

Feestelijke slotavond
Het vorige zangseizoen sloten we in juni af
met een feestelijk slotbijeenkomst. We begonnen de avond met een bezoek aan Museum STAAL, waar Eefje Andriessen ons
trakteerde op een interessante inleiding
over leven en werk van schilderes en ‘parttime’ dorpsgenoot Jeanne Bieruma Oosting.
Daarna konden we de expositie van een
deel van haar indrukwekkende oeuvre in het
museum zelf gaan bekijken.
De verdere avond waren we welkom op de
Bierkamp bij Mariëtte Walter voor een informele ontmoeting met hapjes en drankjes.
De sfeer was heerlijk ontspannen, herinneringen werden opgehaald en ideeën uitgewisseld. Wolfram Reisiger kwam met zang
en accordeon de avond verder opvrolijken
en - zoals dat bij een koor te verwachten is
- kreeg ons allemaal mee aan het zingen.

Overlijden van Jan Dolman
Tijdens de vakantie kregen we het trieste
bericht van het overlijden van ons trouwe
oud-koorlid, Jan Dolman. Jan zong al ruim
twintig jaar bij de tenoren en ontbrak alleen
bij de repetities wanneer zijn gezondheid
het echt niet meer toeliet. We mochten als
koor bij zijn afscheidsdienst zingen.

Nieuwe zangseizoen
Op dinsdag 6 september starten we weer
met de repetities in Ons Huis onder leiding
van onze enthousiaste dirigent Jettie Ouwehand. We gaan dan onder meer aan de slag
met nieuwe stukken voor het Voorjaarsconcert ’23 dat dit keer in het teken staat van

de ruime koor- en zangtraditie in Engeland,
Schotland en Ierland!

Zangworkshop
Op zaterdagochtend 1 oktober a.s. organiseren we voor onze (aspirant) leden een
zangworkshop onder leiding van de zangpedagoge Sara Mens uit Lochem. Met
haar kunnen we dan verder werken aan de
ontwikkeling van onze stemmen en ademtechniek. Ook in het verleden is telkens gebleken dat behalve de gezelligheid die dat
meebrengt, ook het werken aan onze zangen ademtechniek door de leden altijd heel
erg gewaardeerd wordt; en natuurlijk ook
z’n vruchten afwerpt.

Kerstavond samenzang in de kerk
Met de Kerkenraad hebben we afgesproken
om dit jaar voor alle Almenaren op kerstavond een gezamenlijke kerstzang te organiseren met een mooi kerstverhaal. Op die
manier kan ieder die dat wil met elkaar een
passende opmaat voor de kerst ervaren.
Natuurlijk volgt daarover te zijner tijd nog
uitgebreidere informatie.

Belangrijke data
Dinsdag 6 september
Eerste repetitie, met na afloop de
maandelijkse borrel
Zaterdag 1 oktober		
Workshop door Sara Mens,
van 10.00 tot 12.00 uur
Zaterdag 24 december
Kerstzang in de kerk, om 21.00 uur
Zaterdag 15 april		
Voorjaarsconcert in de kerk

Namens het bestuur, Joris Udo de Haes
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Muziekvereniging Juliana
De vakantie is voorbij en de instrumenten
zullen weer uit de koffers worden gehaald
om te repeteren voor ons eerstvolgende
concert op zaterdagavond 26 november in
de Protestantse Kerk in Almen. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Maar voordat
het zover is ontkom ik er niet aan om een
korte terugblik te geven van ons laatste concert op het dorpsplein.
Enkele jaren na het ontstaan van het idee
om de Hemony kerkklokken van de Almense kerk te eren was daar dan op Tweede
Pinksterdag de première van het muziekstuk “Hout, Koper, Brons en Staal”, met
honderden bezoekers. Het concert begon
met een gevarieerd programma van acht
muziekstukken. Daarna werden de bedenker van het project Henk Muileman en de
componist van het muziekstuk Carl Wittrock
uit Goor geïnterviewd door René Arendsen
over het tot stand komen van het première
stuk “Hout, Koper, Brons en Staal” dat vervolgens werd ingeluid door de kerkklok en
een trompetsolo.

Tijdens dit buitenconcert, aan de voet van
de toren, viel alles op zijn plek. Uren van repeteren met onze eigen dirigent en Carl Wittrock, filmpjes opnemen om de tijd te meten
tussen het moment van de klok aanslingeren en het daadwerkelijke slaan van de klok,
het moment van doorgeven bepalen vanuit
de dirigent via 2 personen naar de klokkenluider om de klok op het juiste moment tijdens het muziekstuk te laten slaan en dan
nog de dreigende donkere wolken boven
Almen die hun regen vasthielden tot na het
concert. Vooral het moment dat de klok wederom begon te luiden vlak voor het einde
van het stuk, precies op het juiste moment,
was voor velen een emotioneel momentje.
Heel bijzonder.
Eind mei hebben de kinderen van groep 5
en 6 van de Julianaschool, samen met leden van het (jeugd)orkest, een concertje
gegeven in Ons Huis ter afsluiting van het
project Klassenorkest. Het enthousiasme
spatte ervan af en 10 kinderen zijn daarna
mee gaan spelen met het jeugdorkest van
Juliana. Zij starten nu met een proefles en
het zou enorm leuk zijn als ze door willen
gaan. Het project Klassenorkest gaat ook dit
jaar weer van start.
In mei hebben er een aantal leerlingen praktijkexamen gedaan. Wim Rouwenhorst (op
besbas), Willem Glaudemans (trombone),
Jurgen Kolkman (trombone) en Nick Jong
(slagwerk) hebben allen het praktijkexamen
A gehaald. Natuurlijk van harte gefeliciteerd
jongens en ga zo door.
Wat ook niet onvermeld mag blijven is het
feit dat “onze” Wilrike dit jaar schutterskoningin is geworden op het Almens feest.
Oud IJzer groep twee prijzen wist te winnen
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muzikale klanken van Juliana al in het dorp
te horen. We zijn namelijk benaderd om op
dinsdagavond 13 september een speciaal
project te begeleiden, dat in het teken staat
van onze Canadese bevrijders. Deze herdenking zal plaatsvinden bij het Canadese
monument aan de dorpsstraat en is georganiseerd door de groep “In Our Fathers
Footsteps”. Meer informatie over dit initiatief
is te vinden op: www.inourfathersfootsteps.
com.
De commissie Instrumentenfonds heeft er
ook weer zin in. Zij organiseren, na enkele
jaren van afwezigheid, weer hun fameuze
snuffelmarkt en wel op zaterdag 24 september in Ons Huis. Elders in dit blad hebben zij
hier zelf een stukje over geschreven.
Tot zover en tot ziens bij een van onze
activiteiten.
Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd
Blokfluitles
Samen muziek maken bij
muziekvereniging Juliana-Almen
geeft je plezier en vrolijkheid.
Dat kan al vanaf 7 jaar met blokfluitles waarin je samen met
anderen speelt. De lessen duren in principe twee jaar.
Tijdens deze twee jaar leer je wat een muziekinstrument is
en wat je ermee kunt, ritmes spelen en noten lezen.

met hun prachtige, van oud ijzer gemaakte
muziekinstrument/voertuig. Ter ere van de
schutterskoningin speelden alle leden van
Juliana met een kroontje op tijdens de optocht en stoelendans.
Het nieuwe muziekjaar begint goed voor
de jeugd. Van vrijdagavond 30 september
t/m zondag 2 oktober is er een jeugdmuziekweekend in Vierhouten. Wim en Teun Rouwenhorst gaan daar in ieder geval aan deelnemen en kijken er naar uit. Mogelijk gaan
er nog twee andere leerlingen mee.
Ik begon mijn verhaal met het concert dat
wij 26 november geven. Voor die tijd zijn de

De docent heet Gerda Boschloo, ze geeft op dinsdag
een halfuur les direct vanuit school.
(Bij veel aanmeldingen kan er een andere dag
besproken worden)
De lessen starten in de 2e helft van september
en kosten € 96,-- per jaar
Verder heb je nodig:
Lesboek Tom Stone deel 1
Een sopraanblokfluit met een
Duitse vingersetting, het liefst
Yamaha YRS-401 Soprano Recorder (€ 22,-)

Je kunt je opgeven bij Asja Rouwenhorst
jeugd@juliana-almen.nl of 06-46740315

www.juliana-almen.nl
secretariaat@juliana-almen.nl

Muziekvereniging Juliana Almen

onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
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Snuffelmarkt
Muziekvereniging Juliana houdt op 24
september haar jaarlijkse snuffelmarkt.
Deze markt wordt geheel georganiseerd
door vrijwilligers en de opbrengst komt ten
goede aan het instrumentenfonds van muziekvereniging Juliana uit Almen. Met deze
opbrengst worden de bestaande instrumenten onderhouden en eventueel nieuwe aangeschaft. Ook de muzieklessen van de muziekkanten zijn hiermee deels gefinancierd,
dus al met al een belangrijke dag voor Juliana. We hopen dat u allemaal komt kijken
en leuke dingen bij ons gaat kopen.
Indien u spullen wil doneren die we kunnen
verkopen, dan kunt u deze donderdagavond inbrengen van 19.00 tot 21.00 uur.
Let op: het is echter van groot belang dat

deze ook verkoopbaar zijn! Alles dat namelijk niet verkocht kan worden moeten we
afvoeren naar de stort en dat zijn dan onkosten die ten nadele zijn voor de opbrengst
voor Juliana, daarom graag zelf ook goed
selecteren op wat u inbrengt.
Dingen die wij niet kunnen aannemen zijn:
Spullen die niet heel of schoon zijn, daar
wordt op gecontroleerd. En ook grote meubels, banken, fauteuilkussens en groot witgoed etc. kunnen wij niet aannemen.
Mocht u nog vragen hebben dan kan dat via
de mail floris.ruiterkamp@gmail, of telefonisch bij Albert Hukker: 06-83776026
Met vriendelijke groet
Namens het instrumentenfonds
Floris Ruiterkamp

Almens Open
Op woensdag 28 september 2022 wordt
op de Lochemse Golf & Country Club voor
de eerste keer het Almens Open georganiseerd. Vanaf 15.30 uur wordt afgeslagen op
hole 1 voor een wedstrijd over 9 holes (Stableford, drie bal).
Iedere inwoner van Almen met een NGF
Handicapbewijs 2022 kan deelnemen aan
deze wedstrijd. Als u geen lid van De Lochemse bent dan geldt een greenfee van €20.-

Deelnemers zullen tijdig worden
geïnformeerd over starttijden,
wijze van betalen, etc.

U meldt zich aan voor deelname door een
mail te sturen aan henkthart@icloud.com
met uw naam en handicap. Uiterlijke datum
van inschrijven is maandag 26 september
2022 om 18.00 uur.

In een eerder stadium is de belangstelling
voor deze wedstrijd gepeild onder de leden
van de Lochemse. Naar aanleiding van deze
peiling hebben zich al 12 leden woonachtig
in Almen ingeschreven.
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Mocht u voorafgaand aan uw aanmelding
nadere informatie willen dan kunt u dat
ook per mail aangeven (onder vermelding
van uw telefoonnummer), waarna er met u
contact (…door Bertus Aanstoot of Henk ’t
Hart…) wordt opgenomen.

“Ons Filmhuis” gaat weer beginnen
“Ons Filmhuis” gaat in september weer beginnen. Wij proberen recente films met een
hoge (publieks)waardering te vertonen. En
daarbij een extraatje in de vorm van een
spreker of korte presentatie die past bij de
film.

Noteer de onderstaande data alvast
in uw agenda:
28 september: Hidden Figures In Hidden
Figures zien we hoe een groep vrouwen,
ondanks racisme en seksisme, een toonbeeld wordt van vrouwelijke doorzettingskracht. De film inspireert en verbindt, mede
dankzij een voortreffelijke cast, zoals de
beste verhalen dat doen.
Hidden Figures is het ongelofelijke en onvertelde verhaal van Katherine Johnson
(Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia
Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe),
drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA. Ze
waren het brein achter een van de grootste
operaties in de geschiedenis: de lancering
van astronaut John Glenn in de ruimte in
1962. Een indrukwekkende prestatie die het
land weer moed gaf, de verhoudingen in de
‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en
de wereld in beweging bracht. Het visionaire
trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om groots te dromen.
De inleiding wordt verzorgd door Freddy
Nauta, amateurastronoom verbonden aan
de Lochemse sterrenwacht Phoenix.

held Wellington uit de National Gallery in
Londen. Het was de eerste (en nog steeds
de enige) diefstal uit de geschiedenis van
het museum. In zijn losgeldbrieven schreef
Bunton dat hij het schilderij zou teruggeven
op voorwaarde dat de overheid ermee in
zou stemmen om gratis televisie te verstrekken aan ouderen. Pas vijftig jaar later zou
de volledige geschiedenis achter de diefstal
bekend worden - een verbazingwekkend
verhaal over hoe een rechtschapen man de
wereld wilde veranderen en daarmee zijn
zoon en zijn huwelijk redde..
De inleiding wordt verzorgd door kunsthistoricus Jaap Nijstad.
9 December: Vanaf 14.30 uur filmmiddag
voor de kids. Info volgt via school en ADI.
• Verderop in het jaar zijn wij er op:
Woensdag 30 november en 21 December
(kerstfilm).

Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00 uur
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur
Kosten €5, Voor reserveren en informatie kunt u mailen
of bellen met het dorpshuis.
E-mail; info@onshuisalmen.nl of
Tel: 06 - 22 61 21 82.
Filmcommissie Ons Film Huis

21 Oktober: Vanaf 14.30 uur filmmiddag
voor de kids. Info volgt via school en ADI.
26 Oktober: The Duke. Brits drama/Komedie uit 2020 gebaseerd op echte gebeurtenissen. In 1961 stal Kempton Bunton,
een 60-jarige taxichauffeur, Goya’s portret
van de hertog van de nationale oorlogs-
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Oekraïners in Almen
In de vorige Almenak werd gemeld dat er nog steeds geen Oekraïners in Almen waren
gekomen, hoewel het dorp daar helemaal klaar voor was. Dat is inmiddels veranderd
– er wonen nu mensen in alle huizen die beschikbaar waren.
Ik zal een klein overzichtje geven wie waar
zit:
1. Bij Doina op de Azinkdijk wonen Victoria
en Emilia sinds eind mei (zij zijn de moeder en grootmoeder van een vrouw die
nu met haar 4 kinderen in Vorden woont).
2. Bij Frank op de Scheggertdijk wonen
sinds eind mei Alana en Sophia (2,5) en
Svetlana (grootmoeder), en inmiddels
ook de man van Alana, Anton.
3. Bij Pien in de twee kamers onder het
museum wonen sinds eind juli Anna met
haar twee zonen, Vova en Vladik (7 en 9)
en haar moeder Zhanna.
4. Bij Roelie op de Wagenvoortsdijk wonen
sinds 1 augustus Zhenya (man), Maryna
(vrouw) en Sasha (zoon, 7).
Deze mensen hebben allemaal een eigen
auto en kunnen zich dus makkelijk verplaatsen. Maar bovendien wordt er heel druk
gefietst – dankzij de fietsen die uit het dorp
beschikbaar zijn gesteld. Ook zijn er in ieder
huis Oekraïense televisiekanalen geinstalleerd door dorpsgenoot Peter Drukker.
De Oekraïners in Almen komen voor het merendeel uit Odessa en Charkov en kennen
elkaar allemaal. Ze zijn hier terecht gekomen via mensen die in Vorden opgevangen
werden vanaf eind maart. En zoals dat gaat,
kwam er al gauw de vraag van mensen daar
of wij niet ook opvang konden geven aan familieleden en vrienden. En zo geschiedde
- alles in overleg met de gemeente.
Er is inmiddels een heleboel geregeld, het
zwembad wordt druk gebruikt (gratis abon22 |

nement), de peutergym bij Ovéra werd bezocht en per september kan Sophia twee
ochtenden in de week naar de kinderopvang Eigen-Wijs in Ons Huis (betaald door
de gemeente). Bovendien is iedereen ingeschreven bij de gemeente en ontvangt ook
leef/woon geld.
Op 22 augustus gingen de drie jongens voor
het eerst naar school in OBS Vennegötte in
Lochem. Zij krijgen les in speciale taalklassen voor kinderen uit Oekraïne. Op school
volgen de kinderen een programma waarbij
zij les krijgen van een Nederlandse meester
of juf in de Nederlandse taal, lezen, rekenen
en woordenschat. Hun programma sluit aan
op het programma van de taalgroep (nieuwe Nederlanders) die al op de Vennegötte
is. Er is inmiddels ook een Oekraïnse lerares op de school die drie dagen in de week
komt.
Zoals afgesproken is er rond ieder gasthuis
een supportgroep en zo wordt er Engelse
en Nederlandse les gegeven, thee/koffie
gedronken, meegenomen naar Zutphen
of Lochem, gewandeld en meegenomen
naar sport activiteiten. Het was voor onze
‘nieuwkomers’ belangrijk om vriendelijk opgevangen te worden in het dorp. De communicatie gaat bij drie van de vier gezinnen
in het Engels omdat er tenminste één gezinslid Engels spreekt, maar als dat niet zo
is, is er een geweldige vertaalapp waar je in
kan spreken en de vertaling meteen wordt
gegeven (wat soms tot grote hilariteit leidt
omdat de vertaling wel eens erg merkwaardig is).

De gemeente heeft zich geweldig ingezet,
al duurde het soms lang voordat zaken geregeld waren. Maar ja inmiddels zijn er meer
dan 300 Oekraïners in de gemeente Lochem
en dat vergt behoorlijk wat organisatie, waar
ze mensen voor moesten vrijmaken.

zal duren, zijn een aantal van de mensen
geïnteresseerd om werk te vinden. Als iemand in het dorp weet van ondernemers
die werknemers zoeken, hier of in de nabije
omgeving, laat het dan weten (soort werk en
kwalificaties vereist), dan kan ik dat doorgeven (stavooroekraine@gmail.com).

Aangezien het nog volkomen onduidelijk is
hoe de oorlog zal verlopen en hoelang het

Madeleen Wegelin (coordinator STA (Support Team
Almen) voor Oekraine)

Victoria en Emilia

Svetlana, Alana,
Sophia en Anton

Anna, Vova, Vladik
en Zhanna

Sasha, Maryna en
Zhenya

Hello, my name is Anna Kravets, I live in Almen with my two sons and my mother. Now it
is a very difficult time for us - there is a war in our country and we had to leave our house.
My husband stayed in Ukraine and here for my children I am everything they have. We pray
every day for our country, our husbands and our Ukrainian people.
Thanks to Madeleen Wegelin , we ended up in this wonderful village Almen. She introduced
me to Pien Pon, who accepted us and gave us a roof over our heads. I will be grateful to her
all my life. All the people here are very friendly and want to help, all smile and sympathize
with us.
A lot of entertainment is provided to us for free: swimming pool, gym, football, tennis. The
children really like it, they went to school in Lochem, they made separate classes for Ukrainian children. Now they have friends and they are happy. How nice it is to see their happy eyes.
It is a great happiness that our friends from Ukraine also live in this village and we can see
each other and spend time together. They are also very happy and they like it here very
much. We did not even imagine that it was possible to live in a foreign country and feel like
at home. Thank you Almen!
Anna Kravets
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NorthSeaDesign
Beste Almenaren,
Misschien heeft u al van ons gehoord of over onze winkel gelezen in het boekje “Bij
ons in Almen”. Voor wie North Sea Design nog niet kent stellen we ons graag nog
eens voor.
Sinds 2018 wonen wij aan de Heuvelweg 8
in Almen, vanuit daar werken we aan ons
bedrijf met webwinkel in Scandinavische
design meubelen, verlichting en woonaccessoires.
North Sea design heeft naast het gemak
van een webwinkel, sinds 12 jaar ook een
vaste winkel. Wij zijn gevestigd in een oud
dorpsboerderijtje aan Het Hoge 5 in Vorden.
In onze sfeervolle showroom kunt u een
selectie van onze (tuin-)meubelen en verlichting bezichtigen en uitproberen. Laat u
inspireren door de tafels, stoelen en verlichting, veelal handgemaakt van de mooiste
materialen door Deense kwaliteitsmerken,
of kom voor een persoonlijk interieur advies.
North Sea Design voert lang gevestigde
Deense merken als Carl Hansen & Søn,
Louis Poulsen (shop-in-shop), Getama,
House of Finn Juhl en Kay Bojesen. Maar
ook merken die minder bekend zijn bij het
grote publiek als Verpan, J.L. Moller, Farstrup en Moebe. Hierdoor vind u net dat ene
item dat speciaal is of een bijzonder cadeau.

We maken graag uitstapjes naar merken uit
andere Europese landen die iets speciaals
toevoegen aan onze collectie. Met name
Vistosi en Martinelli Luce de Italiaanse verlichtingsmerken met mond geblazen glazen
lampen en het Nederlandse Anvia, die de
minimalistische jaren vijftig met hun opnieuw geproduceerde lampen uit de oude
fabriek uit Almelo doet herleven.
Farstrup, dat bekend staat om hun mooie
relaxfauteuils met vele aanpassingsmogelijkheden, lichten we hier nog even verder
toe. Denk aan standaard een aangepaste
juiste zithoogte, een verstelbare rugleuning
en keuze uit prachtige stoffen van De Ploeg
of Kvadrat of leer van Sørensen. De design
fauteuils zijn ergonomisch aan te passen,
ook behoren een “sta- op- hulp” en bijvoor-
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beeld wielen tot de mogelijkheden.
Farstrup geeft bovendien 10 jaar garantie
op het de stoel.
North Sea Design is officieel dealer van alle
getoonde merken. Daarmee bieden wij de
service en garantie die u mag verwachten
van een woonspeciaalzaak.
Met een lokale winkel staan wij garant voor
een persoonlijke aanpak en wij brengen de
aangekochte artikelen indien gewenst zelf
bij u thuis.
Kijk eens op onze website of wees welkom
op donderdag t/m zaterdag van 10-16 uur
in onze winkel in Vorden. Een vrijblijvende,
persoonlijke afspraak in de winkel of bij u
thuis is ook mogelijk.
Hartelijke groet van Saskia Smiet en
Marcel Rosenberg,
North Sea Design, Het Hoge 5 Vorden
06 - 18 25 81 82 Admin@northseadesign.nl
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Zorg & Welzijn Almen
Wij zijn, zoals u wellicht eerder heeft gelezen in de Almenak. volop bezig om zinvolle
dag invulling op te zetten in Almen. Het doel
van de vereniging is om zorgbehoevende
Almenaren langer thuis te kunnen laten
wonen. Wij willen onze inwoners de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk onderdeel te laten zijn van de gemeenschap en
deel te laten nemen aan activiteiten in het
dorp. Het is ons gelukt om een coördinator/
welzijnsmedewerker aan te nemen die dit
project mede gaat opzetten. Haar naam is
Femke van Werkhoven-Smit. Ze zal zich zelf
voorstellen.
Wie is Femke? Ja, waar beginnen we! Ik ben
Femke Werkhoven en inmiddels woon ik al
13 jaar met veel plezier in Zutphen. Ik ben
37 jaar getrouwd en moeder van een dochter van zes jaar. De mensen om mij heen
omschrijven mij als creatief, empathisch,
sociaal en een goede verbinder. Zowel op
privé- als op ondernemers vlak.
Mijn man, dochter en ik wonen in een pand
in de binnenstad van Zutphen waar we met
veel plezier wonen. In het pand hebben we
ook een werkatelier kunnen realiseren voor
mijn onderneming De Creatieve Stoel. Met
mijn creativiteit geef ik vorm aan mijn onderneming en illustreer ik erop los. Naast dat ik
illustrator ben zet ik me ook in voor maatschappelijke projecten. Eén daarvan is de
Stichting MaatschapGeluk die ik met twee
andere ondernemende dames heb opgericht. Een stichting waar geluk en een glimlach realiseren op gezichten van kwetsbare
doelgroepen onze missie is.
Mijn creatief denken zorgt ervoor dat ik veel
verschillende dingen leuk vind om te doen
en elke keer een nieuwe uitdaging aan ga.
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Met heel veel plezier begin ik daarom ook
aan deze nieuwe uitdaging als coördinator zinvolle dag invulling bij de Vereniging
Zorg & Welzijn in Almen per 1 september
2022. Als coördinator zinvolle dag invulling
ga ik in verbinding met allerlei partijen en
mensen in en om Almen om een ontmoetingsruimte te kunnen creëren waar allerlei
activiteiten gaan plaatsvinden passend bij
de inwoners van Almen. Hiervoor zal ik mijn
creatieve brein en mijn ervaring in de zorgsector inzetten. Zie je me lopen in Almen en
heb je ideeën of wil je even praten? Spreek
me dan gerust aan. Ik ben altijd in voor een
kopje koffie of thee!
Groetjes Femke van Werkhoven-Smit

De volgende activiteiten
staan gepland.
• Donderdagmiddag 29 september en
8 december bloemschikken in Dorpshuis
o.l.v. Irene Kappert van Centerrr bloem en
plant. We beginnen om 14.00 uur. Kosten
€20,= p.p. Opgave bij voorkeur via de
mail bij zorgenwelzijnalmen@gmail.com
• Elke woensdagochtend inloop in Dorpshuis vanaf 10.00 uur.
• Elke tweede woensdagochtend van de
maand repaircafé in Dorpshuis.
• Elke laatste woensdag van de maand
gezamelijke warme maaltijd in Dorpshuis.
• Om alvast te noteren. Dinsdag 20
december is er de kerstviering. We starten om 10.00 uur.en eindigen met een
kerstmaaltijd. Troubadour Gery Gr. Zwaaftink neemt ons mee in de sfeer van kerst.

Start het nieuwe jaar gezond!
Het is een steeds terugkerend ritueel en
toch soms zo lastig: wat eten we vandaag?
Want eten moet niet alleen lekker zijn, maar
moet ook alle voedingsstoffen bevatten die

we nodig hebben om gezond te zijn en te
blijven. Maar ook om te herstellen van welke
klacht dan ook! Maar waar zitten die voedingsstoffen nu precies in? En hoe maak je
daar een lekkere maaltijd van?
Dat kun je leren tijdens de cursus ‘Voeding
& Gezondheid’ van VZWA. Gedurende 6 weken gaan we samen aan de slag om meer
te leren over voeding en brengen we dit ook
meteen in praktijk.
Je ontdekt:
• wat er in voeding hoort te zitten en wat
niet
• wat voeding in je lichaam doet
• wat je dagelijks nodig hebt
• wat er gebeurt als je dit niet binnenkrijgt
• hoe je dit thuis in de praktijk kunt brengen
• welke valkuilen er zijn en hoe je deze het
beste vermijdt

naar mensen die iets willen vertellen of laten
zien over hun werk of hobby, in de breedste
zin van het woord. Hebt u iets waar u over
wil vertellen, foto’s of film wil laten zien meldt
u dan bij Ali Brinkman; tel. 06 - 81 23 77 69
Hebt u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger of lid
worden. Laat het ons weten.
De Rabo clubsupportactie start op 5 september. Mocht u mee willen doen en heeft
u hulp nodig bij het digitaal invullen, kunt u
dit melden bij Anneke Maandag, tel. 06 - 23
38 60 20 of per mail zorgenwelzijnalmen@
gmail.com. Dan zullen we regelen dat
iemand u komt helpen.

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA
Ali Brinkman

We duiken wekelijks ook meteen de keuken
in om een heerlijk gerecht te maken die we
gezamenlijk opeten. En uiteraard is er alle
ruimte voor je vragen.
Zin om mee te doen en de meest gezonde
versie van jezelf te worden? Meld je dan
nu alvast aan! Er is plek voor maximaal 12
personen. We starten op vrijdag 13 januari
a.s. van 10.00 tot 12.30 uur.
De cursus zal worden gegeven door Gertie
Tuller van Jouw Leefstijl!
De investering voor de cursus inclusief informatiemap en recepten bedraagt €120.p.p. Je kunt je aanmelden via de mail bij
zorgenwelzijnalmen@gmail.com
Vanaf hier willen we ook een oproep doen
voor onze inloop ochtend. Wij zijn op zoek

Voorbeeldstuk van Irene voor de workshop op
donderdag 29 september
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Jeugdraad Almen
De Jeugdraad Almen is het overkoepelende
orgaan voor de Jongens & Meisjesclub, de
Tussenclub, de Soos en statutair ook het
Paasvuur Almen.
Als de raad - bestaande uit drie bestuursleden - haar werk goed doet, hoort u doorgaans niets van ons bestaan; wij begeleiden
de organisaties en leiding van de clubs in
stilte en op de achtergrond. Maar nu laten
we even van ons horen!
Bert Lenderink is onze nieuwe secretaris.
Liza Westendorp en Peter Schieven (resp.
voorzitter en penningmeester) zijn de andere bestuursleden. Heeft u een vraag over
het jeugdwerk in Almen en wilt u de Jeugdraad bereiken, dan hebben we graag met
u contact via ons e-mailadres jeugdraadalmen@gmail.com.

Wat doet de Jeugdraad eigenlijk?
Stichting Jeugdraad Almen (officieel: Stichting Hervormde Jeugdraad Almen) is in
1980 opgericht. Onze organisatie bestaat
echter al veel langer; veel ouders, en misschien zelfs opa’s en oma’s, zaten vroeger
bij een van de clubs die onder de Jeugdraad
vallen.
De leefstijl van jongeren is sindsdien natuurlijk ontzettend veranderd, maar het belang
van onze organisatie voor een kleine kern
als Almen is nog steeds groot. Dankzij de activiteiten die de verschillende clubs organiseren, blijven Almense jongeren vanaf hun 12e
jaar - ondanks hun gang naar verschillende
middelbare scholen - toch met elkaar en Almen in contact. Afspreken met de vroegere
klasgenoten en vrienden sterkt niet alleen de
Almense gemeenschap, maar ook ieder kind
in hun persoonlijke ontwikkeling.
Het dagelijks bestuur van de clubs wordt
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verzorgd door de iets oudere jongeren uit
Almen en omgeving (+/- 16 - 25 jaar). Deze
zogenoemde clubleiding is het eerste aanspreekpunt voor leden en hun ouders. Zij
verzorgen de activiteiten, hebben contact
met derden (Ons Huis, de kampeerboerderij, etc.) en zorgen zelf voor een financiële
verantwoording, net als dat de Soos en het
Paasvuurcomité dat doen.
De Jeugdraad probeert de clubs met raad
en daad terzijde te staan en is uiteindelijk
verantwoordelijk voor het overkoepelende
stichtingswerk. De Jeugdraad zorgt voor de
algemene inkomsten en werft daartoe gemeentelijke subsidie, donateursgelden en
verzorgt ook de jaarlijkse kalenderverkoop.
De leden helpen waar mogelijk.
Jongeren van 12 tot 14 jaar kunnen terecht
bij de Jongens & Meisjesclub (de naam is
te danken aan de rijke geschiedenis van
de clubs). Maandelijks, van september tot
mei wordt er op vrijdagavond iets georganiseerd. Denk aan schaatsen in de Scheg,
een smokkeltocht, een filmavond. Na de
Jongens en Meisjesclub stromen de leden
door naar de Tussenclub, voor jongeren van
14 tot 16 jaar. Een jaarlidmaatschap kost
zo’n €60 per lid en deelname aan clubkamp
- 5 dagen en nachten met z’n allen in een
kampeerboerderij of camping - rond de €70.
Alles wordt dan verzorgd.

Ook lid worden?
Zit je op de onderbouw middelbare school
en wil je graag kennismaken met de jeugdclubs? Meld je dan aan met onderstaand
antwoordformulier of mail je gegevens naar
jeugdraadalmen@gmail.com!
De startdag vindt plaats eind september.
Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Aanmeldformulier
Ja! Ik wil graag op club!
Naam: ................................................................................................................................
06- nummer:.......................................................................................................................
e-mailadres: .......................................................................................................................

Naam vader of moeder: .....................................................................................................
06- nummer: ......................................................................................................................
e-mailadres: .......................................................................................................................
De briefjes kunnen ingeleverd worden bij Peter Schieven, Staringweg 1c te Almen.
Of mail alle informatie naar jeugdraadalmen@gmail.com

✁

Kalenderverkoop
Op 14 oktober gaan de leden en leiding
langs de Almense deuren voor de jaarlijkse
kalenderverkoop. U ondersteunt met het
aanschaffen van kalenders, ansichtkaarten,
vleespakketten of andere leuke dingen het
werk dat de Jeugdraad doet. Meer informatie over de kalenderverkoop volgt; de datum
kan vast in uw agenda gezet worden!

eind september van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht u nog geen donateur zijn
en de Almense jeugd toch een warm hart
toedragen, vragen wij u om ons te steunen
door onderstaande kaart in te vullen en in te
leveren of op te sturen naar Peter Schieven,
Staringweg 1c, 7218BA Almen, of mailen
naar JeugdraadAlmen@gmail.com

Donateursactie
Graag willen we onze donateurs met dit bericht ook melden dat uw jaarlijkse donatie

Namens het bestuur van de Jeugdraad Almen.
Liza Westendorp, voorzitter

✁Machtigingskaart voor het jaarlijks innen van donateursgeld

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Hervormde
Jeugdraad Almen om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening jaarlijks een vast bedrag
af te schrijven van
Bedrag
........................................................................... euro
IBAN nummer
..................................................................................
Naam en voorletters
..................................................................................
Adres
..................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................
Datum
...............................................................................…
Handtekening

..................................................................................

(graag inleveren bij Peter Schieven, Staringweg 1c te Almen)
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Bericht van de Julianaschool
Beste inwoners van Almen,
De zomervakantie is voorbij en wij zijn weer begonnen! Wat is het fijn om iedereen
weer te zien en te kunnen starten met een nieuw schooljaar. Het team van de Julianaschool heeft er ontzettend veel zin in.
Op dit moment hebben we 70 leerlingen en
met behulp van de NPO gelden hebben we
daar 4 groepen van kunnen maken. Dat betekent dat we werken met combinatiegroepen met 2 klassen per groep. Erg prettig,
want zo is er rust en ruimte om iedereen
goed les te kunnen geven en te helpen.
Op de Julianschool werken wij met Stichting
LeerKRACHT. Deze methode zorgt ervoor
dat we samen de doelen van het komend
schooljaar bepalen waardoor we efficiënt
en effectief aan goed onderwijs werken. De
doelen komen onder andere voort uit het
jaarplan van onze school, maar ook uit gesprekken met elkaar en ervaringen van de
afgelopen schooljaren. We vinden het belangrijk dat de stem van de leerling gehoord
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wordt en daarom hebben we, net als vorig
jaar, een LeerlingArena georganiseerd. Een
mooie manier om te luisteren naar onze
leerlingen en daar ook onze conclusies uit
te trekken. Deze keer hebben we de leerlingen vragen gesteld over hun ervaringen
over de creatieve vakken, de Doe Woensdag en of ze zich fijn en veilig voelen bij ons
op school. Naar aanleiding van deze Arena hebben we besloten om ons, naast de
basisvakken zoals rekenen, lezen en taal,
weer meer te richten op de creatieve vakken
en op beweging. Fijn dat de leerlingen zo
met ons meedenken!
Met vriendelijke groet, Marian Slijkhuis
Directeur Julianaschool
m.slijkhuis@poolsterscholen.nl

Starten met bridge, uitdagend en gezellig
De gezamenlijke bridgeclubs uit Epse,
Harfsen en Gorssel starten een beginnersbridgecursus voor jong en oud.
Goed nieuws voor iedereen die graag een
kaartje legt en in clubverband nieuwe mensen wil ontmoeten. Bridge is dan de ideale
sport. Het is gezellig, je ontmoet voortdurend andere bridgeparen, je praat met elkaar, je drinkt samen wat en er ontstaan
nieuwe vriendschappen. Maar er wordt ook
serieus gespeeld in wedstrijdverband, al
naar gelang de speelsterkte.
Bridge is een boeiend kaartspel, je raakt
nooit uitgeleerd. Als je eenmaal hebt leren
bridgen is de kans groot dat je dat je leven
lang blijft doen.

Molenweg 53-55 Gorssel. Een bridgedocent
en leden van de bridgeclubs zullen daar
aanwezig zijn om informatie te verschaffen.
Ook wordt er een clinic gehouden waarbij je
meteen met de kaarten in de hand de basisbeginselen krijgt uitgelegd.

Cursus
Locatie cursus:		
’t Trefpunt, Molenweg 53-55 in Gorssel
Datum: 29 sept. t/m 15 dec. 2022
Tijd: Op donderdag, ’s Middags en/of
’s-Avonds
Informatie: W. Oolthuis, tel.: 0575-492607;
06-51401802
Mail: oolthuis.weelink@kpnmail.nl
Start met bridge en ervaar hoe
‘verslavend’ leuk het is!

Informatie
Heb je interesse, kom dan naar de informatie avond op donderdag 15 september
2022 van 19.30 tot 22.00 uur, in ’t Trefpunt,
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Notities van de Torenhaan
Een paar weken geleden was ik een weekje in Frankrijk. In Nederland gebeurt er dan
niets, althans je hoort niets. Terugrijdende
over de rondweg langs Zutphen zag ik dat
er uitbundig gevlagd werd. “Zou dat voor
ons zijn? “, vroeg ik moeder de Hen.
“Nou, ik denk het niet”, was haar antwoord
“en bovendien hangen ze allemaal ondersteboven!” Thuisgekomen hoorde ik dat
de dundoeken als protest zo waren opgehangen door onze agrariërs. Aangezien
mijn overgrootvader zijn boerderij af moest
wegens een onteigening welden gevoelens
van solidariteit in mij op.
Echter de herinnering aan
mijn moeder die de vlag
gedurende de jaren ’40 -’45
keurig gevouwen in de kast
bewaarde en ons regelmatig
bezwoer dat hij weer uitgehangen zou worden als de
Duitsers vertrokken waren,
deden mij twijfelen. “Moet hij
uit, niet uit, ondersteboven, half stok???”
Maar plotseling wist ik het antwoord op
deze kwellende vragen.
De Achterhoekse vlag! Snel heb ik hem
gehesen.. en .. ja, ja…. , ondersteboven
natuurlijk! Wel een beetje poldermodelprotest maar voorzichtigheid is geboden. Voor
je het weet krijg je een bedreiging aan de
broek!
Verder lezende zag ik dat het “Farmers
Defence Force” zich dapper weert. Ik heb
Mark van den Oever, de voorzitter, even
gebeld met de vraag waarom deze club
niet gewoon de Boeren Verdedigings Macht
(B.V.M.) heet. Hij vertelde mij dat door een
Engelse naam te gebruiken er meer kans
op erkenning in het buitenland is.
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Daar had hij natuurlijk wel een punt. Nog
onlangs haalde onze neofascist D. Trump
in een toespraak de F.D.F aan en tevens
meldde hij dat Rutte een communist was
en zijn regering al het land van de boeren
afnam. Hij werd luid toegejuicht door hen
die een heilig geloof in hem hebben.
Op mijn vraag aan Den Oever of hij het niet
vervelend vond dat hij de zelfde voornaam
had als onze premier antwoordde hij: “Het
is een naam die garant staat voor een zeer
lange houdbaarheid!” Enfin, het stikstofprobleem zal wel gauw op de achtergrond
raken nu we langzamerhand gaan stikken
in het stof.
Naaldbomen leggen het loodje, woonboten liggen droog,
nog even en de boven-Rijn is
niet meer bevaarbaar.
Gelukkig is ons zwembad
nog steeds bezwembaar en
de 30.000 bezoeker heeft
inmiddels het draaihekje gepasseerd.
Het waterpeil van de Berkel houd ik nauwlettend in de gaten. Mocht die droog komen
te staan dan hebben we een schitterende
nieuwe wandelroute over een slingerende
zandweg naar Lochem in de aanbieding.
Een paar wielen onder de Berkelzomp,
een paard er voor en die nieuwe activiteit
bieden we op de website aan als “Een karretje langs de zandweg reed” . In het wat
verouderd Nederlands betekent “varen” ook
“zich voortbewegen met wagen en trekdier”. Voerlui voorzien van een vaarbewijs
hebben we genoeg. Hebben ze bij die club
mooi geen nieuwe vergunningen nodig.
Als het getij verloopt moet men de bakens
verzetten, nietwaar?

Wetenswaardigheden
Bibliotheek:

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

bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr
Digitaal spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur in
de foyer vanOns Huis. Op afspraak: via tel. (0575) 51 29 26 of per
mail info@graafschapbibliotheken.nl
spreekuur op donderdag in de oneven weken van 09.30 - 10.30 uur
in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 21.30 uur in de foyer van Ons Huis
elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met warme maaltijd laatste
woensdag v.d. maand
ma. t/m za. van 14.30 tot 16.30 uur, zondag eredienst om 10.00 uur
iedere dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
maan-, woens- en vrijdag om 12.00 uur in steunpunt De Linde
2e zaterdag v.d. maand
elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur in Ons Huis
3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk
elke 4e vrijdagavond v.d. maand om 19.30 uur Dorpshuis
elke 4e vrijdag van de maand om 20.00 uur, kaarten, biljarten,
drankje etc. in Ons Huis
elke woensdag 19.30 - 21.00 uur, Doprsstraat 20

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

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen

24 t/m 28 oktober 2022
26 dec. 2022 t/m 6 jan. ‘23
27 febr. t/m 3 maart ‘23
7 t/m 10 april ‘23

Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

24 april t/m 5 mei ‘23
18 en 19 mei ‘23
29 mei ‘23
10 juli t/m 18 aug. ‘23

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

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

Activiteitenkalender
September 2022

Oktober 2022

11 Canadese wandelaars door Almen

1 Workshop door Sara Mens van
10.00 - 12.00 uur

ca. 15.30 uur

15 Kinderkleding- en speelgoedbeurs

13 Dorpsstraat, Ceremonie bij het

Het Trapveldje, Ons Huis

Canadezenmonument 20.30 uur

16 Zin in Almen; Mensen in Almen met

24 Snuffelmarkt Muziekverening Juliana

een Passie

28 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur
28 Almens Open, Lochemse Golf & Country
Club

21 filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur
26 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur

29 Bloemschikken o.l.v. Irene Kappert,
Ons Huis 14.00 uur

November 2022

December 2022

20 Zin in Almen; De natuur; hoe vertrouwd

03 Pieten bij Centerrr Almen, 10.00 - 11.00 uur

zijn we ermee?

08 Bloemschikken o.l.v. Irene Kappert,

26 Concert Juliana in de kerk
27 Geknutselde Sinterklaas schoentje
inleveren bij Centerrr

Ons Huis om 14.00 uur
09 filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur
20 Kerstviering VZWA met kerstmaaltijd,
Ons Huis om 10.00 uur

30 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur

21 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur
24 Kerkzang in de kerk, 21.00 uur

2023
Januari 2023

Februari 2023

15 Zin in Almen; Een muzikale productie

19 Zin in Almen; Franse liederen

Maart 2023

April 2023

19 Zin in Almen; Schilderen met kinderen

15 Voorjaarsconcert in de kerk
16 Zin in Almen; Brandweerlieden in Almen

