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Van de redactie
Eindelijk is het zover: hier is ‘ie dan, de Almenak in nieuwe setting. Niet meer gekopieerd maar gedrukt. In kleur, met foto’s. Eén en ander heeft wel een aanloopje gehad
om tot dit resultaat te komen.
Gertie Tuller, onze VAB-voorzitter, penningmeester John Hendriks en ik hebben geprobeerd om een mooie lay-out te maken. Hij
was mooi, maar niet om in de praktijk mee
te werken. Hele bladzijden waren ineens
verdwenen en moest het werk opnieuw. We
konden er gelukkig om lachen. Er is zelfs
een proefversie gedrukt. De senioren van
de inloopochtend hebben als lezerspanel
gediend en opbouwende kritiek geleverd.
De datum van inleveren van de kopij kwam
echter ras nader en mijn zorgen om één en
ander tot een leuk ogend, goed geheel te
maken namen toe. Maar soms gebeuren er
mooie onverwachte dingen. Miranda belde
op. Spontaan bood ze aan om de lay-out
voor haar rekening te nemen. De dag had
niet mooier kunnen zijn. Voortaan werken
we als duo. Ik blijf de inzendingen corrigeren, verzorg de activiteitenkalender en
Miranda zorgt dat de Almenak mooi wordt
opgemaakt.
Er zijn verenigingen die nooit publiceren.
Schroom niet en stuur apart een logo of foto
mee. Laat zien dat jouw vereniging er is en
wat jullie zoal doen. Om de kosten hoeven
jullie het waarschijnlijk niet te laten. Eén pagina kost € 5,25; een halve pagina € 2,75.
Dat het voor zo’n lage prijs kan hebben we
te danken aan een anonieme sponsor.

Nieuw is ook de bezorging. De inbindgroep is
opgeheven maar de bezorggroep blijft uiteraard in stand. Theo Simons heeft vele jaren
de Almenakken naar de bezorgers gebracht,
Tonnie Martens neemt zijn taak over. Ik ga
Theo nog niet bedanken want hij ondersteunt
Tonnie voorlopig nog.
Deze Almenak komt op een gedenkwaardig
moment uit. Dankzij het coronavirus. We deden aanvankelijk wat lacherig: de Elfstedentocht zou niet doorgaan en dat soort flauwe
grappen. Maar intussen hebben wij de eerste
zieke in de familie. Artsen worden in een dag
opgeleid tot intensive care arts, hoor ik van
onze dochters, en lopen zich met verpleegkundigen het vuur uit de sloffen. Bedrijven
zitten ineens zonder werk en schoolkinderen
moeten waarschijnlijk thuis blijven. Vijf maanden zomervakantie, vrees ik voor de ouders.
Via de ADI zullen Coby en ik u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor nieuwkomers: de ADI, Almense
Digitale Dorps Info, is een gratis service om
mededelingen te delen of te ontvangen. Voor
opgave: zie Colofon.
Veel leesplezier, we houden ons aanbevolen
voor opbouwende kritiek.
Wilrike
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Van de bestuurstafel
Almenak
Precies een jaar geleden viel de eerste Almenak in een nieuw, kleurrijk jasje bij u op
de mat. En nu, 5 edities verder, is ook de
binnenkant compleet vernieuwd en in kleur.
Dat heeft menig uurtje en zweetdruppeltje gekost, maar het resultaat mag er zijn.
Het is een uitgave geworden waar wij als
VAB erg blij mee en trots op zijn en we hopen u ook. En heeft u tips of ideeën hoe
deze Almenak nóg mooier of beter kan
worden, mail dan gerust naar Wilrike via
termeulen-almen@wxs.nl.

Vereniging Almens Belang

het samenstellen van de Almenak: redactioneel werk, papier bestellen, rekeningen
versturen, contacten onderhouden met de
leverancier van de kopieermachine en de
vrijwilligers voor het kopieerwerk, inbinden
en bezorgen… Het is in die 48 jaren allemaal voorbij gekomen. Nu we de Almenak
professioneel laten drukken en nieten is
er aan dit tijdperk een einde gekomen.
Onlangs hebben we afscheid genomen
van Joost met iets waarvan hij samen met
Annemiek kan gaan genieten. Joost, we zijn
je zeer erkentelijk voor alles wat je voor de
Almenak hebt gedaan en nogmaals dank
voor je inzet al die jaren!

Vrijwilligersverzekering
Veel inwoners uit Almen zetten zich op
diverse manieren vrijwillig in voor de
samenleving. De gemeente Lochem vindt
het belangrijk dat alle vrijwilligers tijdens
hun vrijwilligerswerk verzekerd zijn tegen
de gevolgen van ongevallen of aansprakelijkheid en heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Gebleken
is dat niet iedereen hiervan op de hoogte
is, vandaar dat wij hier graag wat meer
informatie over geven.

Met deze nieuwe lay-out is er ook een einde
gekomen aan maar liefst 53 jaar Almenak
in zwart-wit print. Gestart als sportkrant,
uitgegeven door de voetbal en later de
Federatie Almense Sportverenigingen en
vermenigvuldigd op de stencilmachine, tot
de uitgave van Vereniging Almens Belang
zoals deze de laatste jaren bij u op de mat
viel. Een vrijwilliger vanaf het (bijna) eerste
uur is Joost Dijksman. Vanaf 1972 is hij op
meerdere vlakken betrokken geweest bij
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Met de collectieve vrijwilligersverzekering
van de gemeente bent u als vrijwilliger automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk. Onder vrijwilligerswerk wordt
onbetaald en onverplicht werk verstaan dat
in enig organisatorisch verband wordt gedaan met een maatschappelijk doel.
De verzekering is voor iedere vrijwilliger die
in Lochem woont en is ingeschreven, ongeacht leeftijd, aard of duur van het vrijwilligerswerk en ongeacht de plaats waar het
vrijwilligerswerk in Nederland plaatsvindt.

Vrijwilligers zijn via deze verzekering
verzekerd voor:
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ongevallen
• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand
Heeft u schade opgelopen tijdens uw werk
als vrijwilliger? Controleer dan eerst of u uw
schade kunt verhalen op uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie
waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Dekken
deze de schade niet, dan kunt u een beroep
doen op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente. Op de site van de
gemeente Lochem kunt u de volledige verzekeringsvoorwaarden nalezen en kunt u
online een schadeformulier invullen.

Jaarvergadering
Op dinsdag 21 april aanstaande om 20.00
uur houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in Ons Huis. De agenda hiervan
treft u verderop aan. Naast de gebruikelijke
verslagen en financiële verantwoording is
er dit jaar ook weer aandacht voor de verschillende werkgroepen van de VAB. Na de
pauze zal bijna-dorpsgenoot Gabino Dorigo
vanuit zijn professie vertellen over de mogelijkheden voor een dorp om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor wonen
en werken.
Ook is er dit jaar weer een bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Herman Minkjan. Bent u betrokken bij het dorp
en 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 14
april a.s. schriftelijk aan bij onze secretaris
Anja Harkink via vab@almen-info.nl. U kunt
haar ook benaderen als u eerst meer informatie over de bestuursfunctie wilt.

Almen Schoon en Roparun 2020
afgelast
In de vorige Almenak deden wij een oproep
voor vrijwilligers voor een nieuwe schoonmaakactie in Almen op zaterdag 28 maart
a.s. In verband met de afgekondigde landelijke aanwijzingen en maatregelen met
betrekking tot het coronavirus gaat de landelijke opschoondag niet door en heeft de
gemeente Lochem ervoor gekozen om ook
op 28 maart voor Almen Schoon geen materialen te leveren. Wij gaan met de organisatie kijken naar een andere datum en komen er graag in een volgende editie van de
Almenak op terug.
Op 16 maart jl. werd ook bekend dat de
Stichting Roparun heeft besloten om de
Roparun 2020 niet door te laten gaan. De
route zou dit jaar voor het eerst Almen aandoen.

Energiecafés uitgesteld
De maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus treffen ook de Energiecafés in de gemeente Lochem. Alle
aangekondigde Energiecafés zijn uitgesteld. Het geplande Energiecafé in Almen
op 1 april a.s. gaat dan ook niet door.
Met de Energiecafés wil de gemeente
de inwoners informeren en met hen in
gesprek gaan over klimaatverandering
en de overstap naar schone energie. De
tot nu toe verkregen informatie maakt de
gemeente toegankelijk op de webpagina
www.lochem.nl/energiecafe.
Later dit jaar houdt de gemeente inwonersbijeenkomsten over het beleid rond grootschalige windmolens en zonneparken.
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via
www.lochem.nl/energiecafes.
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Agenda voor de jaarvergadering
van Vereniging Almens Belang op
dinsdag 21 april 2020 in ‘Ons Huis’,
aanvang 20.00 uur

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.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie of thee klaar!

Bent u al lid van de VAB?

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen jaarvergadering VAB 2019
Jaarverslag VAB 2019
Financieel verslag VAB 2019
Verslag van de kascommissie
Peter Hintzen en Sander Scheffer
6. Verkiezing nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing:
a. Aftredend en niet herkiesbaar:
		 Herman Minkjan
b. Kandidaten kunnen zich schriftelijk
		 aanmelden bij de secretaris Anja
		 Harkink (Heuvelpad 2, Laren) of via
		vab@almen-info.nl
8. Verslag van de werkgroepen wonen,
mobiliteit, energie en voorzieningen
9. Rondvraag
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte
11. Pauze
Na de pauze zal Gabino Dorigo van Cisio
ingaan op het thema Dorpskracht versus
Krimp. Gabino hoopt binnenkort in Almen
te wonen. Hij is nu nog druk bezig met de
verbouwing van de boerderij aan de Vordenseweg. Vanuit zijn adviesbureau is hij
bekend met gebiedsontwikkeling en ontwikkelingen op de woningmarkt. Bij het
thema Dorpskracht versus Krimp zal hij ingaan op de mogelijkheden voor een dorp
om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
bieden voor wonen en werken.
Aan het eind van het programma kunt
u onder het genot van een drankje afscheid nemen van Herman Minkjan als
bestuurslid.
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Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk
dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van Almen en haar inwoners. Meer informatie over onze werkzaamheden vindt
u op de site vab.almen-info.nl. U kunt zich
hier ook aanmelden als lid. Uiteraard kunt u
ook contact opnemen met onze secretaris
voor meer informatie of uw aanmelding, via
vab@almen-info.nl.

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, Annemarie Kok, 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 28 april a.s. Uiteraard bent u ook
van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse
ledenvergadering op dinsdag 21 april a.s.
Graag tot dan!

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

Foto: Joost Wiltink

Zwemseizoen: klaar voor de start
We kunnen niet wachten tot het zwemseizoen weer van start gaat! Op ons mooie bad
aan de Berkel wordt druk gewerkt om alles
weer op tijd gereed te hebben voor het nieuwe seizoen.
Een veel gehoorde vraag is: wanneer gaat
het bad weer open? De laatste jaren laten
wij dat afhangen van de weersomstandigheden. Is het medio april al hartstikke warm,
dan proberen we dan te openen. Komt de
warmte pas medio mei, dan openen we dan
de deuren. Zo doen we dat bij de start en bij
het einde van het seizoen. We communiceren daarover via onze website, facebook, de
adi én lokale media.
Begin april ontvangen alle abonnementhouders van vorig seizoen de zwemwijzer aan
huis. Het heeft onze voorkeur om uw abonnement online te bestellen via onze website
www.zwembaddeberkel.nl. Dat werkt eenvoudig en snel en kan vanaf 1 april.
Net als andere jaren verzorgen we dit jaar
ook weer ABC-zwemlessen op ons bad. Als
u zich wilt opgeven of meer informatie wilt,
kunt u op onze website kijken.

Hier staat tevens een inschrijfformulier.
Vindt u het leuk om komend jaar ook als
toezichthouder aan het bad te staan?
Samen met de zwembaden in Gorssel en
Lochem organiseren we een cursus Lifeguard.
Geheel kosteloos leiden wij u op tot officiële
toezichthouder. Een mooi certificaat om op
uw CV te zetten! Mocht u geïnteresseerd
zijn, dan kunt u een bericht sturen naar
zwembad@zwembaddeberkel.nl (vol=vol).
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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Oranjevereniging

Nieuws van de Oranjevereniging
Op het moment van inleveren van dit artikel worden de maatregelen omtrent het
coronavirus verder aangescherpt. De gevolgen voor de diverse activiteiten kunnen we
nu nog niet volledig overzien. In deze bijdrage hebben we de activiteiten beschreven
zoals oorspronkelijk gepland. Ook is het erg onzeker of de overtocht/reis en de geplande activiteiten met de groep Canadezen, die we ontvangen op 3, 4 en 5 mei, door kunnen
gaan. Via de ADI, onze website en/of Facebook houden we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

Jaarvergadering

Koningsdag 27 april 2020

Op woensdag 25 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering gepland in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan het jaarverslag
2019, mededelingen over de aanstaande
activiteiten en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Linda Schroeder,
Jeroen Streppel en Monique Lenderink. De
volledige agenda leest u verderop in deze
Almenak.
Met diverse extra activiteiten rondom “75
jaar vrijheid” en ons eigen 75-jarig bestaan,
belooft het voor de Oranjevereniging een
bijzonder jaar te worden. Kom naar onze
ledenvergadering en praat mee over onze
activiteiten in en voor het dorp!

Een grotendeels vertrouwd programma van
Koningsdag. Het volledige programma leest
u op een van de volgende pagina’s.
We hadden er vorig jaar al voor gekozen
om de aubade op het schoolplein te laten
plaatsvinden en niet meer bij De Linde. Vanwege het slechte weer stonden we toen met
elkaar in de grote zaal van “Ons Huis”. We
hopen nu op een grote belangstelling op het
schoolplein en een lekker zonnetje erbij.
Na de aubade is er een tweede editie van
“Ren je Rot” voor alle schoolkinderen, met
voor de winnaar een leuke prijs.

Palmpaasoptocht
Op Palmzondag 5 april 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.
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Wij hopen 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 plechtigheid wordt hier afgesloten met
een rondgang langs de graven van degenen
die in de oorlog zijn omgekomen.

75-jaar vrijheid
In de vorige Almenak schreven we al iets over het grote
scala aan activiteiten die in
het kader van 75-jaar vrijheid zullen plaatsvinden. Vanuit Canada
wordt een meerdaagse wandeltocht in onze
regio georganiseerd onder de titel “In our
Fathers’ Footsteps – Join our WWII Dutch
Pelgrimage”. Een wandeltocht deels volgens de route zoals destijds de geallieerde
troepen hebben afgelegd.

Hieronder een korte opsomming van
enkele activiteiten;
2 april: vanaf 19:00 uur bij het herdenkingsmonument bij Het Elger aan de Dorpsstraat;
9 april: een Winterlezing Junior (voor de
jeugd 10-16 jaar) in Ons Huis om 20:00 uur;
13 april (2e Paasdag): een bevrijdingsviering in de kerk om 12:00 uur;
16 april: een speciale Winterlezing (jubileum en herdenkingseditie)
17 april: twee voorstellingen: kinder- en
jeugdfilm in het Filmhuis Ons Huis om
respectievelijk 14:15 en 19:00 uur;
3 mei: een interactieve (met behulp van een
app) en interessante fietstocht van 17 kilometer in en rondom Almen, te starten tussen 11:00 en 13:00 uur. Er is een ingericht
terras en rond 15:00 uur onthalen we feestelijk de groep Canadese lopers;
4 mei: dodenherdenking op de begraafplaats en aansluitend bij Het Elger, aanvang
19:45 uur;
5 mei: een fietsroute van circa 37 kilometer langs diverse oorlogsoverblijfselen en
monumenten in Gorssel, Eefde en HarfsenJoppe. Opstappunt in Almen.

Vrijdagavond 19 juni Almens Feest:
Buurman en Buurman Buurtenbattle
Normaal staat de vrijdagavond in het teken
van een leuk thema, een revue of een sfeervolle avond. Dit jaar zal er ter ere van het
75-jarig jubileum van de Oranjevereniging
een groot verbindend feest zijn voor én door
iedereen in het dorp.
75 jaar geleden was het vanzelfsprekend om
mee te doen in het dorp. De oorlog was net
afgelopen, de wederopbouw in volle gang
en je hielp elkaar als het nodig was: Het
Noaberschap was sterk ontwikkeld! Daardoor kende iedereen elkaar ook. Tegenwoordig is de samenleving veel individueler.
Hier is niets mis mee, maar wellicht is er
hierdoor minder verbinding en dorpsgevoel
dan vroeger.
Om juist dit Noaberschap weer te versterken
en het feest voor elke Almenaar (nieuw of
al vereeuwigd in de Almense samenleving)
toegankelijk te maken, is “de Buurman en
Buurman Buurtenbattle” in het leven geroepen. Een leuke, gezellige en avondvullende
wedstrijd boordevol vertier en vermaak tussen de buurten uit Almen. Jong en oud, in
het centrum of buitenaf wonend, oud-Almenaren en nieuw-Almenaren, kortom iedereen kan meedoen.
P.S. Mocht u hier nog niets van gehoord
hebben, vraag even rond in uw straat!
Namens Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”
Bart Ruiterkamp - secretaris

Feestprogramma Koningsdag maandag 27 april 2020
09.00 uur Klokluiden door de Almense
Vrijwillige Brandweer.

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

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.

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

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

v.a. 14:30 uur is er gezellige muziek met
Duo Denise & Evert op ons ingerichte
terras.

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

12:00 uur Voor alle kinderen van de basisschool zijn er weer hartstikke leuke spelletjes georganiseerd rond het schoolplein. De
kinderen tot vier jaar kunnen dan in alle rust
terecht op het luchtkussen (tot ca. 13.30
uur).
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14.30 uur Spectaculair buitenspel: Leuk om
naar te kijken, leuk om mee te doen!
18.30 uur Einde Koningsdag.
Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt
op een feestelijke Koningsdag. Graag van
harte welkom op maandag 27 april!

Berkelbaronnen weer naar Friesland
Eind augustus 2018 zwommen acht Berkelbaronnen uit Almen in vier steden bij de
eerste 11stedenzwemtocht poging van Maarten van der Weijden. Zij brachten toen
een prachtig bedrag mee uit Almen voor de Maarten van der Weijden Foundation.
Deze stichting kon mede hiermee diverse onderzoeken naar kanker financieren.
Dit jaar gaan we proberen van 28 augustus t/m 1 september met drie mannen, Wim
Huurnink, Peter van Wilgen en Dirk Kok
in alle 11 steden 2 km te zwemmen. We
behoren hiermee tot een selecte groep van
111 zwemmers die in alle 11 steden actief
mogen zijn. De vierde deelnemer, Jantien
Huurnink gaat meezwemmen in Stavoren
en Bartlehiem.
Sinds september afgelopen jaar trainen we
wekelijks en hopen we de verplichte zwemtest in juni goed te doorstaan. Ook bij deze
11stedenzwemtocht is het weer de bedoeling om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen om kankeronderzoek te bekostigen. Wij
als Almense deelnemers zullen proberen
d.m.v. onderstaande acties
weer een mooie bijdrage
hieraan te leveren.

Sponsorbaanzwemmen
Op hoogstwaarschijnlijk 4 juli gaan we
sponsorbaanzwemmen in ons zwembad de
Berkel. Ook hierover volgt nadere informatie. U kunt ook nu al een bijdrage leveren
door uw donatie te storten op de rekening
van de Berkelbaronnen NL83 BUNQ 2291
58 1376.
Meer informatie kunt u vinden op
www.berkelbaronnen.nl of op facebook.
com/berkelbaronnen, of een mailtje naar
peter@berkelbaronnen.nl

Namens drie Berkelbaronnen en een
Barones, Wim Huurnink, Peter van Wilgen, Dirk Kok
en Jantien Huurnink.

Paasbroden-actie
Vanaf woensdag 1 april
t/m zaterdag 11 april kan
men in de Almense Superrr
paasbroden van bakkerij
ten Broeke kopen. Een deel
van de opbrengst is voor de
Maarten van der Weijden
Foundation.

Wijn-actie
Ook vanaf 1 april kan men
heerlijke rode- en/of witte
wijn bestellen met een speciaal voor onze actie ontworpen etiket. Nadere
informatie hierover volgt en ook hier is een
deel van de opbrengst voor ons goede doel.

Foto Geert de Groot
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Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Vocaal: “Better safe than sorry”
Corona-uitstel
Het stukje dat wij instuurden hebben wij vlak voor de deadline van de Almenak moeten intrekken. Het stukje ging over een spetterend Jubileumconcert dat wij eind mei zouden gaan
houden, als afsluiting van ons 100-jarig bestaan.
Twee concerten met schoolkinderen, solisten en cantorij, en musici: strijkers, blazers, gastpianisten. En eigen geschreven en gecomponeerde stukken. Een stukje over hoe u daarvoor kaartjes kon bestellen. Dat alles gaat even niet door.
Helaas moest het bestuur van Vocaal besluiten om voorlopig alle activiteiten en repetities
te staken vanwege het coronavirus. Maar de vele voorbereiding is beslist niet voor niets geweest. We hopen op een goed moment in het najaar met dit concertprogramma nog meer
uw aandacht te trekken. Want dat is het voordeel van dit Corona-uitstel: ons Jubileumjaar
gaat extra lang duren, u gaat nog veel van ons horen! En nog een voordeel: we hebben
ruimte om een foto te plaatsen, eens kijken hoe dat uitpakt!

Website
Nieuwe koorleden zijn ‘normaal gesproken’ altijd zeer welkom. Voor informatie over het koor
en voor het laatste nieuws kunt u ons volgen op onze website - eenvoudig te vinden onder
Vocaal Almen: https://vocaal-almen.nl of neem even contact op met de secretaris.

Dank en tot ziens
Wij willen u en de Superrr hier graag bedanken voor de kaneelkoekactie die een heel mooi
bedrag heeft opgebracht. Dat is fijn, het Jubileumjaar brengt nu eenmaal veel extra kosten
met zich mee.
Binnenkort hopen we u weer te zien, bijvoorbeeld op 27 april op de Oranjemarkt, waar wij
als vanouds met een beperkt assortiment plantjes andere aanbiedingen zullen staan. Moge
dat zo zijn, Corona-Volente, ondanks de beperkingen die het virus u oplegt, en hopelijk in
goede gezondheid!
Namens Vocaal, Madeleen Wegelin
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Nieuws van uw Superrr
De Valentijn knutselmiddag op woensdag 12 februari
was een groot succes! De kinderen die zich hadden opgegeven werden door ons bij school opgehaald en gezamenlijk hebben we een broodje knakworst gegeten. Ze hebben prachtige knutselwerkjes
gemaakt, o.a. mooie fotolijstjes waarmee ze hun
Valentijn hebben verrast! Er zijn op school ook rozen
uitgedeeld op Valentijnsdag waar nog meer kinderen
werden verrast. Wij vonden het ontzettend leuk dit te
mogen doen!

Knutselmiddagen
De volgende knutselmiddag bij ons in de Superrr
zou op woensdag 8 april zijn. We zouden gaan knutselen voor Pasen. Helaas kan deze middag niet doorgaan i.v.m. het coronavirus.
Ouders die al betaald hebben, krijgen uiteraard hun geld terug.
In mei willen wij ook weer gaan knutselen, dit keer voor Moederdag en wel op vrijdag 1 mei,
in de voorjaarsvakantie. De kinderen kunnen om 12.30 uur bij de Superrr worden gebracht,
ook dan krijgen ze hier weer een lekker broodje en kunnen om 15.00 uur weer worden
opgehaald. Deze middag kost €4 per kind. Dit alles is onder voorbehoud, we houden u via
onze facebookpagina en de ADI op de hoogte.

Pasen
Natuurlijk zijn er ook acties voor volwassenen! Op dit moment staat er een vaas met paaseitjes bij de kassa. Kunt u raden hoeveel eitjes er in de vaas zitten? Bij de kassa mag u een
lootje invullen met uw gegevens en het aantal paaseitjes. Wie weet wint u wel een prachtig
paasstuk! U kunt uw lootje tot 11 april inleveren.
In de periode voor Pasen zullen de Berkelbaronnen paasbroden verkopen om geld op te
halen voor het goed doel. Zij gaan deze zomer weer meezwemmen met de Elfstedenzwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. €1 per paasbrood gaat naar hun doel.
In april/mei gaan wij ook een actie opzetten waarmee kaartjes voor het concert van Guus
Meeuwis, Groots met een zachte G, op 16 juni 2020 gewonnen kunnen worden. Meer informatie hierover zullen wij communiceren in de winkel en op onze Facebookpagina.
In februari heeft zangvereniging Vocaal kaneelcake verkocht. Hiermee hebben zij €346 voor
de vereniging opgehaald in het teken van haar 100-jarig jubileum. Een prachtig bedrag!
Ook wij hebben ons aan de voorschriften te houden i.v.m het coronavirus.
Mocht u verkouden zijn, moeten hoesten of koorts hebben, bestel dan uw boodschappen via almen@superrr.nl, via de telefoon (0575) 43 12 00 of via WA (06) 29 43 40 59.
Wij komen dan de boodschappen (kosteloos) brengen tot aan de deur! Wij streven
er naar om het dezelfde dag nog te bezorgen. Uiteraard afhankelijk van onze voorraad.
Voor zolang mogelijk (afhankelijk van de personeelsbezetting) hanteren wij de
reguliere openingstijden, maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur en zaterdag van
08.00 - 16.00 uur.
Namens Superrr Almen, Hanneke Huurnink
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Muziekvereniging Juliana
De invloed van het coronavirus
Zoals iedereen wel merkt in zijn of haar
omgeving is de invloed van het coronavirus op het dagelijkse leven groot. Overal
worden evenementen en bijeenkomsten
afgelast. Uiteraard kunnen en willen wij
daar als Muziekvereniging ook aan voldoen
en daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen:
- de repetities van het orkest en jeugdorkest
worden t/m 31 maart geannuleerd
- het verrassingsconcert van 28 maart wordt
geannuleerd. We zoeken naarstig naar
een nieuwe datum voor dit concert
(mogelijk in mei)
- we zullen tijdens de bevrijdingsbijeenkomst van 2 april niet spelen. De bijeenkomst zal in aangepaste vorm waarschijnlijk wel plaats vinden
- de voorspeelochtend voor leerlingen en
het jeugdorkest op 19 april wordt
geannuleerd.
- alle docenten willen de individuele lessen,
tot nader order, door laten gaan omdat
deze op individuele basis zijn

Zeer geslaagd Jeugd Muziek Festival
Op zaterdag 8 februari hebben 11 jeugdleerlingen meegedaan aan de, door de GoLF
georganiseerde, jeugdmuziekdag in Zwiep.
Het was een prachtige dag die begon met
een gezamenlijke repetitie van verschillende
jeugdorkesten waarbij al direct ontzettend
goed werd gespeeld. Het was heel fijn voor
onze jeugdleerlingen dat hun eigen dirigent,
Henk Vruggink, voor het samengestelde
orkest stond. Hij is een bekend gezicht die
precies weet wat de leerlingen kunnen.
Na flink oefenen was er een uitgebreide
lunch en daarna hield ieder jeugdorkest een
uitvoering van enkele muziekstukken die
ook door een professionele jury (Arno Groe12 |

neveld) werden beoordeeld. Veel (groot)
ouders zaten in de zaal te genieten van
hun (klein)kind. Terecht, want het optreden
ging heel erg goed. Het klonk prachtig en na
afloop kregen ze een groot applaus. Ook
het jurylid was erg tevreden. Een leuke,
leerzame en vooral ook gezellige dag.

Samenwerking ‘Zin in Almen’ en
muziekvereniging Juliana
Op zondagmiddag 15 maart zou ‘Zin in
Almen’ het verhaal van een Noorse
deugniet organiseren in de Protestantse
Kerk m.m.v. ons jeugdorkest o.l.v. Henk
Vruggink. Helaas is ook deze bijeenkomst
niet doorgegaan.
‘Zin in Almen’ sluit haar bijeenkomsten, als
het goed is, op zondag 19 april af met een
bijeenkomst waarin “muzikaal leiderschap”
centraal staat. Hierbij zullen de dirigent van
Juliana, Gilian Schmidt, en Petra Westra (lid
van een strijkensemble) vertellen hoe zij in
Almen het plezier in het maken van muziek
gestalte geven. Ook zullen leden van het orkest acte de préséance geven.
Wat staat er de komende maanden vooralsnog wel op de agenda?
In april kunt u ons diverse malen horen en
zien:
- op zondag 5 april zullen we de Palmpasen optocht begeleiden van het schoolplein naar het bos bij de ijsbaan.
- op donderdag 23 april halen we de avondvierdaagse lopers in
- op maandag 27 april zullen we een Aubade
brengen aan de Koning op het schoolplein.
Over deze activiteiten leest u ongetwijfeld
elders in deze Almenak meer.

Potgrondaktie
Op zaterdag 14 maart werd de jaarlijkse
potgrondactie wederom georganiseerd door

de Commissie Instrumentenfonds. De opbrengst was dit jaar € 2151.75. Wij danken
u hartelijk voor uw aankoop. Alle inkomsten
van de Commissie Instrumentenfonds zijn
bedoeld voor de aanschaf en het onderhoud
van de instrumenten. Ook wordt een deel

van de jeugdopleiding hiervan gefinancierd.
Hou de ADI en onze website in de gaten
voor de meest actuele informatie.
Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put
en Jopie van Doleweerd

Foto: Joost Wiltink

Het Trapveldje zoekt...
...vrijwilligers en bestuursleden
Stichting Het Trapveldje is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de
speeltuin achter de school. We organiseren
een paar keer per jaar een kleine activiteit
voor de kinderen uit het dorp en van de basisschool zoals bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, Halloween- of ezeltjestocht.
Ook organiseren we twee keer per jaar, in
het voor- en najaar, een kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Het bestuur bestaat op
dit moment uit 4 personen. Daarnaast zijn
er nog enkele vrijwilligers die om beurten
af en toe het gras maaien en kleine onderhoudswerkzaamheden verzorgen. Een á
twee keer per jaar hebben we een gezellige
onderhouds-ochtend waarbij we in een paar
uurtjes de speeltuin onderhouden en opruimen. Voor de praktische speeltuinklussen is
er na afloop een gezellig samenzijn.

Stichting Het Trapveldje is op zoek naar
handige en gezellige mannen, vrouwen, ouders, opa’s, oma’s van schoolgaande kinderen die ons zo nu en dan zouden willen helpen met het onderhoud van onze Almense
speeltuin, en naar mensen die ons bestuur
willen komen versterken. Het leukst zou het
zijn als we een groepje enthousiaste vrijwilligers zouden kunnen krijgen waarmee we
deze taken uit kunnen voeren.
Lijkt het jou wel leuk om zo nu en dan als
vrijwilliger wat in de speeltuin te helpen, of
wil je wel deel uit maken van ons bestuur
en een paar keer per jaar een vergadering
bijwonen?

Meld je dan aan bij Jeanette Dommerholt
telefoon: 0575-431898 of via de e-mail
b.dommerholt1959@knpmail.nl
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Kamertheater
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030
facebook.com/hetkamertheater

Beste Almenaren, We krijgen regelmatig de
vraag hoe we met ‘die voorstellingen’ rond
kunnen komen. Daarom een inkijkje in wat
er hier zoal gebeurt. Naast acteerlessen,
openbare voorstellingen en theaterdiners
hebben al veel groepen genoten van ons
interactieve programma De Hoofdige Boer.
In dit arrangement maken teams, waarin de
groep wordt verdeeld, tableauvivants van
scènes uit ons dorpsgedicht. Daarnaast
wordt er een quiz over het gedicht gespeeld
en krijgt de groep als toetje een vertolking
van ‘De Hoofdige Boer’. Het winnende team
krijgt een echte oorkonde! Onlangs was hier
een vijftienkoppige groep dames uit Epse
die op deze manier kennis hebben gemaakt
met de rijke cultuur van Almen. Ze waren
regelmatig verrast en enthousiast! Meerdere Almenaren hebben voor dit project
geholpen met het verzamelen van knipmutsen, petten en hoge hoeden, hartelijk dank
hiervoor!

Moederdag in Het Kamertheater
Dit jaar kunnen moeders & dochters op Moederdag in Het Kamertheater terecht voor
een bijzonder Moederdag-arrangement.
Dit arrangement staat in het teken van het
verhaal van Aleida, ‘De Heks van Almen’.
Op deze dag krijgt u koffie/thee met gebak
en een exclusieve inkijk in de rolopbouw
van het personage Aleida. Voor meer informatie kunt u bellen (0575-760030), mailen
(info@kamertheater.nl) of volg ons op social
media. Facebook: facebook.com/deheksvanalmen | Instagram: @heksvanalmen

kindervoorstellingen!
Entree: €7,00 kind / €8,75 volwassene (incl.
thee en sap)
Reserveren is noodzakelijk. U kunt ook online kaartjes kopen of bellen 0575-760030

Clowntje Polka maakt kunstjes!
Interactieve familievoorstelling (2+)
Woensdag 29 april om 10:00 uur. Theater
open half uur voor aanvang.
Clowntje Polka houdt heel veel van kunstjes. De kinderen uit het publiek kennen misschien ook nog wel knappe kunstjes! Samen maken zij een vrolijke voorstelling met
liedjes, grapjes en kunstjes!!

Sprookjes Anna speelt Assepoester
Interactief kindertheater (5+)
Donderdag 30 april om 15:00 uur. Theater
open half uur voor aanvang.
Assepoester, het klassieke sprookje, vertelt
en speelt Anna met hulp van de kinderen
uit het publiek. Wie wil een stiefzuster zijn?
Of misschien Assepoester in de mooie jurk?
En de prins die het glazen muiltje vindt

Kinder- en familievoorstellingen
Natuurlijk zijn er in de meivakantie ook weer
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Hanneke Huurnink

Vereniging Zorg en Welzijn Almen
Tijdens de jaarvergadering van 2019 zijn wij
(Gea Heijink en ik) toegetreden tot het bestuur van Vereniging Zorg en welzijn Almen.
Wij hebben nu bijna een jaar meegedraaid
in het bestuur en wat wordt er hard gewerkt
achter de schermen. Gea is secretaris geworden en ik algemeen bestuurslid.
Wat wordt er veel tijd in gestopt om het allemaal rond te krijgen zodat Anneke, onze
zorgcoördinator, aan het werk kan blijven
in Almen. Wat is er afgelopen jaren al veel
werk verzet. Dan hebben we het niet over
zorgvragen of de hulp en ondersteuning
vragen maar wel over de financiën om Anneke te kunnen betalen én om als vereniging draaiende te kunnen blijven voor allerlei activiteiten. Elke activiteit kost geld. Elk
lid betaalt een bijdrage maar dat is lang niet
genoeg om alles te kunnen financieren.
Er zijn vele gesprekken gevoerd om de
financiën ook voor de komende jaren rond
te kunnen krijgen. Denk daarbij aan gemeente, provincie en zorgverzekeraars. Wij
hebben bij de gemeente gevraagd om een
structurele financiering, zij zien gelukkig het
belang van de verenging en wat dat dat voor
onze bewoners oplevert. Echter is er nog
geen definitief antwoord.
Dan alle inzet voor alle activiteiten die er zijn
en komen. De aansturing, de contacten onderhouden, er gaat veel werk in zitten. En
dat allemaal door een groep vrijwilligers. Zo
zijn er natuurlijk heel veel verenigingen die
worden gedraaid door vrijwilligers. Maar dat
deze club vrijwilligers afgelopen jaren al zo
veel heeft bereikt met zo veel inzet, petje af.
Maar we gaan door. En ook Gea en ik zijn
gaan helpen. Het afgelopen jaar was vooral
veel mee luisteren en mee denken. En ik
kan sinds kort zeggen dat ik echt het idee
heb ook daadwerkelijk iets te kunnen aan-

vullen / betekenen voor VZWA. Onder anderen door mijn gezin, man en 3 zonen, heb
ik veel contacten op verschillende vlakken
in Almen. En met mijn werkervaringen in de
zorg, hoop ik vooral te kunnen helpen om
een brug te slaan tussen jong en oud maar
ook in het algemeen Almenaren te “verbinden”. Samen ben je sterker. Wat heb ik als
Almenaar hierin te bieden? Almen is ook
echt Mijn/Ons Dorp. Geboren en getogen en
ik hoop er nog lang te mogen wonen. Gea
is gestart als secretaris bij de vereniging
en begint ook haar draai te vinden. Voordat
je begrijpt hoe alles werkt en waar alle info
vandaan komt, dat duurt toch even.
Er zijn vele personen, organisaties waar de
vereniging contact/overleg mee heeft. In het
begin hadden we het gevoel dat het alleen
maar ging over het geld, daar zijn we helaas
van afhankelijk. Nu de subsidie van de provincie voor twee jaar binnen is kunnen we
ons richten op waar de vereniging voor staat.
Samen zorgen dat we zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in Almen. We
brainstormen over het aanbod van activiteiten, waar ligt de behoefte van de oudere op
dit gebied. Hoe gaan we dit praktisch doen.
Wie/wat hebben we daarvoor nodig. Hoe betrekken we iedereen hierbij. Een hele uitdaging, maar wel een mooie uitdaging.
Maar zoals ik in het begin al schreef, het is
bijna een jaar geleden dat er een jaarvergadering was. Op dinsdag 12 mei ‘s avonds is
er weer de jaar vergadering van VZWA. U
komt toch ook! De agenda van de jaarvergadering kunt u lezen op onze website via
Almen-info.nl. Ook informatie over de VZWA
en hoe u lid of vrijwilliger kunt worden is hier
te vinden.
Namens VZWA, Gea Heijink en Ineke Kolkman
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Nieuws van “Ons Huis”
Op 11 maart heeft Ons Huis een informatie- en inspraakavond georganiseerd met als
doel Almenaren inzicht te geven in hoe het
dorpshuis draait en samen te kijken naar de
toekomst. Dit jaar wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2020-2025.
Het motto van de avond was dan ook “Alles
kan maar vertel ons wat…”.
De avond is door een twintigtal mensen bezocht, grotendeels vertegenwoordigers van
organisaties die Ons Huis regelmatig gebruiken. Jammer genoeg waren er maar 3 mensen onder de 50 jaar aanwezig.
Voorzitter, Henk Berends, deed de aftrap met
een korte schets van het reilen en zeilen van
Ons Huis. Vervolgens ging penningmeester
Emiel Wegelin in op de financiële ontwikkelingen gedurende de afgelopen zes jaar, dat
wil zeggen sinds zijn aantreden in 2014. Ons
Huis heeft op dit moment een redelijk stabiele
financiële positie ondanks het feit dat de gemeentesubsidie in 2017 is gestopt. Margreet
Broer, beheerder, gaf tenslotte een overzicht
van de activiteiten en gebruikers, en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Zo hebben sommige verenigingen te kampen met
afname van het aantal leden en kunnen zij de
zaalhuur minder makkelijk opbrengen.
Het gedeelte na de pauze werd door een
oud-bestuurslid, Gerrit Willem Ziggers, gefaciliteerd. In groepjes werd nagedacht over de
toekomst van Ons Huis aan de hand van enkele vragen. Belangrijkste conclusies waren
dat Ons Huis fungeert als een gezellige en
uitnodigende plek die bijdraagt aan de sociale samenhang in Almen, en dat dat zo moet
blijven. Problematisch zijn onder meer de afname van bezoek van jongeren en het feit dat
Ons Huis weinig te bieden heeft aan de leeftijdsgroep met schoolgaande kinderen.
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De bekendheid van Ons Huis met name bij
nieuwe bewoners kan verbeterd worden. De
voortgaande vergrijzing biedt kansen (behoefte aan specifieke activiteiten zoals computercursussen) maar baart ook zorgen onder meer wat betreft de beschikbaarheid van
vrijwilligers in de toekomst. Specifieke wens
van muziekvereniging Juliana is de aanleg
van een lift naar de bovenzaal. Niet alleen
voor het zware slagwerk maar ook om het
personeel van Ons Huis te ontzien dat met
kratten kopjes, koffie en schoonmaakmiddelen op en neer moet.
Ons Huis wordt aangeraden te onderzoeken
of het haar culturele functie zou kunnen uitbouwen. Ook wordt potentie gezien in betere
samenwerking met andere organisaties. Men
zou elkaar meer moeten versterken in plaats
van beconcurreren.
Als u niet bij de bijeenkomst heeft kunnen zijn,
maar wel ideeën of suggesties heeft, stuurt u
deze dan a.u.b. naar info@onshuisalmen.nl
Bij voorbaat dank hiervoor.
Zoals eerder vermeld gaat Emiel Wegelin
na twee volle termijnen helaas het bestuur
verlaten. We zijn hem erg dankbaar voor zijn
bewezen diensten. Zijn opvolger, Barend
Munter, wil zich graag introduceren.
(Zie volgende pagina)
Tot slot: de website van Ons Huis is vernieuwd.
De website is https://www.onshuisalmen.nl
Opmerkingen of aanmerkingen graag
sturen naar info@onshuisalmen.nl

Evelien Kamminga, secretaris Ons Huis

Beste Almenaren,
Met ingang van 1 april 2020, en dat is
geen 1 aprilgrap, neem ik het stokje van
Emiel Wegelin als penningmeester van
“Ons Huis” over. Mijn naam is Barend Jan
Munter en ik woon samen met mijn vrouw
Corrie van Lienden sinds 20 april 2016
aan de Heuvelweg in Almen.
Na mijn militaire dienst heb ik gewerkt bij
het Verificatiebureau (VNG), gemeente
Haaksbergen, gemeente Ambt Delden en
na de herindeling bij de gemeente Hof van
Twente als Senior Financieel Consulent
voor de Staf, Brandweer, Personeelszaken
en de sector Ruimtelijke Ordening. Met 57
en half jaar heb ik gebruik mogen maken
van de VUT, als raadslid van Haaksbergen
kreeg ik zo meer tijd. Daarnaast werd ik
gevraagd om de directie van een kunststofbedrijf (fabricage, plaatsen en onderhoud van kunststofkozijnen) te ondersteunen en adviseren.

In mijn vrije tijd ben
ik 20 jaar penningmeester
geweest
bij Vereniging voor
Christelijk Onderwijs
in Haaksbergen later
overgegaan in VCO
Oost Nederland in Enschede.
Door middel van deze bestuursfunctie
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren
aan dit geweldige dorp. Hoe klein Almen
ook is, het is groot in allerlei voorzieningen, waar “Ons Huis” een belangrijke plek
inneemt voor jong en oud en daar wil ik mij
graag voor inzetten samen met u.

Een vriendelijke groet, Barend Jan

Protestantse gemeente Almen; Kerkenraad
Kerkdiensten rondom de
paasdagen 2020.
De week voor de paasdagen wordt de “stille week” genoemd als overdenking van
de dagen van het laatste heilig avondmaal
van Jezus met zijn discipelen op witte donderdag en de kruisiging van Jezus op Golgotha op Goede Vrijdag (het sterven van
Jezus). Dan de stille zaterdag - met de nieuwe paaskaars - als opmaat naar 1e paasdag.
In deze week zijn de volgende kerkdiensten.
Op 9 april, witte donderdag, avondmaal om
19.30 uur. Op 10 april, goede vrijdag, om
19.30 uur . Dan wordt de paaskaars de kerk
uitgedragen. Op stille zaterdag 11 april om
21.00 uur wordt de nieuwe paaskaars de
kerk in gebracht.

Dan op zondag 12 april, 1e paasdag, een
feestelijke kerkdienst. Jezus, is werkelijk opgestaan. Allen hartelijk welkom.
Namens de kerkenraad van de Almense kerk,
Hans Hoftijzer.

N.B. Wij hopen dat het coronavirus dan
voorbij is. Op de ADI volgen eventueel
nadere berichten.
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Onderweg in Almen ...!
Almen ... het pittoreske dorp in de Achterhoek! Zoals elk leven ‘een pad’ kent,
nl. ‘het levenspad’, voerde het pad ons in
het najaar van 2019 naar Almen
Wij, Nanning de Jong en Nelleke de Jongvan Nederpelt, wonen sinds 1 november
2019, op ‘t Landgoed “het Nijenhuis”, van
Magnus en Alja van Lulofs Umbgrove.
We laten veel herinneringen achter o.a. in
Warnsveld, eveneens een prettig dorp in de
Achterhoek om te wonen. In 1997 openden
we aldaar onze eerste Woon- en Zorgvoorziening voor kwetsbare ouderen nl. Huis Ter
Weegen, een statige villa, waar naast wonen, zorg en welzijn, uiteraard veiligheid en
geborgenheid centraal staan. Enkele jaren
later hebben we gefaseerd dit Huis en de
bedrijfsvoering overgedragen aan Domus
Magnus, een landelijke particuliere Woonen Zorg voorziening voor ouderen, en hebben we een tweede huis voor kwetsbare ouderen ontwikkeld ook in Warnsveld namelijk
de historische Buitenplaats “Huis Welgelegen” omgeven door een eeuwenoude omheinde tuin nl. De Overtuin. In 2012 zijn we
gestopt met de bedrijfsvoering, die ook in
handen kwam van Domus Magnus en is
tenslotte Huis Welgelegen ons eigendom
gebleven.
Nanning is nog steeds werkzaam als ondersteuner voor beide bovengenoemde huizen.
Ik zelf, Nelleke, werk als ambulant persoonlijk begeleider voor kwetsbare ouderen in
en rond Arnhem. We zijn beiden ZZP-er. Wij
hebben een samengesteld gezin en hebben drie kinderen, Karan, Addis en Dimitri
en twee kleinkinderen, Noa en Jai.
Van 1980 tot 1983 hebben we in Ethiopië
gewoond. We werden uitgezonden door de
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Lepra Stichting. Nanning had al eerder, alleen gaand, begin jaren zeventig ook voor
de Lepra Stichting gewerkt maar destijds
in Kenya. We maakten in Ethiopië een onvergetelijke periode door die ons verdere
leven zal blijven beïnvloeden. In Ethiopië
adopteerden we onze zoon Addis destijds
20 maanden oud.
Zoals bij vele mensen werd ook ons gezin
getroffen door het noodlot. Onze oudste
zoon werd in 2002 op 32 jarige leeftijd ernstig ziek toen hij, werkzaam als cultureel
antropoloog met zijn gezin in Bangladesh
woonde. Hij raakte in coma, ontwaakte na
drie weken maar bleek ernstig gehandicapt. Er zouden binnen twaalf jaar nog drie
coma’s volgen maar bleef reizen naar voor
hem geliefde plaatsen in de wereld. In 2014
overleed hij in het Het Dorp in Arnhem. Hij
liet zien dat hij ondanks tegenslagen en met
toenemende beperkingen toch een zinvol
en liefdevol leven kon leiden.

We vonden vele verhalen op zijn laptop.
Deze zijn gebundeld in een ontroerend
boek met als titel: In mijn dromen kan ik vliegen (zie de advertentie). Achterin het boek
zijn mijn dagboeken opgenomen. U kunt dit
boek bestellen bij de boekhandel, o.a. bij
van Someren en Ten Bosch in Zutphen of
bij de uitgever.
Ook is er een documentaire gemaakt over
hem, tijdens zijn gehandicapte leven die op
dit moment her-ontwikkeld wordt tot een

productie voor NAH patiënten (=Niet Aangeboren Hersenletsel), hun zorgverleners
en specialisten. Dit jaar zal de documentaire, die dankzij particuliere giften en een
donatie van het Vaillantfonds, worden afgerond. www.documentairekaran.nl
We hopen nog heel lang en gezond bewoners van Almen te kunnen zijn en velen van
u eens te ontmoeten!
Nanning en Nelleke de Jong
Tel. 06 - 38 15 98 46 en 06 - 51 10 98 66

Foto: Joost Wiltink

Een nieuwe jas (sonnet)
In het vorige nummer was het al voorspeld
De Almenak zal voortaan anders tot ons komen
Onze nymf had haar oude huid al afgepeld
Om van een nieuwe gedaante te mogen
dromen

Want Almenak, je bent in een heel nieuw
jasje gehesen
Met mooier papier en je typografie is goed
verzorgd
Meer plaats voor foto’s, ook dat komt je
goed van pas

Met mooie kolommen, foto’s in kleur en een
keurige rand
Doet ze niet onder voor `Berkelbode` of
`In De Kijker`
of voor `De Gids`, `De Steden Driehoek` of
`De Bathmense Krant`
Wij, Almense lezers, zijn dan een fraai
dorpsblad rijker

Zo lok je ons om de lokale berichten te lezen
Met plezier word je huis-aan-huis bezorgd
Want je toont ons graag je mooie nieuwe
jas!

Gerard Bohncke
Dorpsdichter
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Ons Film Huis

Noteer de onderstaande data vast in uw
agenda.

Vrijdag 17 April: Filmmiddag én avond
voor de basisschool en jeugd tot 16
jaar
Vrijdag 17 April is er een filmmiddag en filmavond. In het kader van 75 jaar bevrijding
willen wij hier als Ons Filmhuis ook aandacht aan besteden. Zo is er voor groep 1
t/m 6 een film die gaat over een vos en een
jachthondje die samen opgroeien als dikke
vrienden totdat ze beseffen dat ze eigenlijk
vijanden zijn. Om 14.15 uur komt de filmcommissie jullie van school ophalen, we
beginnen met ranja en een zakje chips. Vervolgens starten we de film. Na de film kun
je een patatje eten. Dit zit echter niet bij de
entreeprijs in. We starten om 14.30 uur en
rond 16.00 uur is de film afgelopen. De kosten voor de film van deze middag zijn € 3,-.
‘s Avonds is er voor groep 7/8 en jeugd tot
16 jaar een film die aansluit bij het thema;
oorlog & bevrijding. Jullie zijn om 19.00 welkom in het dorpshuis. Entree € 4,-Hiervoor
krijg je een glas fris in de pauze en popcorn.
Deze avond organiseren we samen met de
jeugdclubs.

29 April: Bankiers van Verzet
Een Nederlandse film (oorlog/biografie) uit
2018 van Joram Lürsen. Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog
wordt gevraagd of hij zijn financiële contac20 |

ten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij
niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van
Hall, bedenkt hij een riskante constructie
om grote leningen af te sluiten waarmee het
verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat
niet genoeg is plegen de broers de grootste
bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden
onder het oog van de bezetters de Nederlandse bank uitgesluisd.
De inleiding in het kader van 75 jaar bevrijding.

Woensdag 27 mei

Keigoed[e] grafische vormgeving, Almen

Wij gaan verder met ons programma en
hebben de komende maanden ingevuld.
Elke laatste woensdag van de maand
bent u van harte welkom in het dorpshuis waar wij recente films met een hoge
publiekswaardering vertonen. En daarbij
een extraatje in de vorm van een spreker
of korte presentatie die past bij de film.

Inloop vanaf 19.30 uur, zaal open 20.00 uur
Kosten ¤5,- per persoon
Dorpshuis “Ons Huis” Almen

27 Mei: Yesterday
(We gaan het nogmaals proberen)
Een Britse muzikale romantische komedie
uit 2019. Hoe zou de wereld eruit zien als
The Beatles nooit hadden bestaan ? Dit is
de uitdagende gedachte achter de film Yesterday. Jack Malik is een liedjesschrijver

met de zieltogende carrière die toch al nooit
van de grond kwam. Een singer-song writer
die is veroordeeld tot kroegoptredens waar
niemand naar luistert, of spelen met de pet
voor de voeten op de pier.
Totdat de complete wereldbevolking door
een wonderlijke gebeurtenis van het een op
het ander moment niet meer weet wie The
Beatles waren. Alleen Jack kent de geniale
liedjes nog, en heeft daarmee goud in handen. Als hij een nieuwe gitaar inwijdt met
een nonchalant gespeeld coupletje van Yesterday, horen zijn vrienden dit verbijsterend
aan. Waar heeft hij dit vandaan? Hij ontdekt

dat hij succes heeft met The Beatles hits die
alleen hij kent. Maar ook de angst als plagiërende poseur door de mand te vallen.
Voor de inleiding zal Geert de Groot ons
muzikaal mee nemen in de muziek van De
Beatles. Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00 uur, de koffie staat klaar
vanaf 19.30 uur, de kosten zijn €5,Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel. (0575) 43 14 21
Namens de Filmcommissie Ons Film Huis,
Gea Heijink

Bijzondere Bevrijdingsviering op 13 april
(onderdeel in het programma van 75-jaar
bevrijding Almen)
Na de bevrijding van Almen in de begindagen van april 1945 was er een herdenkingsdienst in de kerk. Deze dienst willen
we niet herhalen, maar een viering in de
kerk leek ons een mooi idee.
Deze viering vindt plaats op 2e Paasdag
13 april tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Tweede Paasdag omdat dit de dag was in
1945 waarop Almen bevrijd is.
Een programma met muziek, herinneringen
en poëzie. Van herdenken naar bevrijden.
Van stil staan bij naar vrijheid.

Pien Pon
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Triathlon Almen wordt verplaatst
Triathlon Almen gaat naar juli
De 1/8 Triathlon Almen van Stichting Gorsselse Zwembaden gaat wat betreft de datum
verhuizen van eind augustus naar zondag
12 juli. Het is een kleinschalige, gezellige en
goed georganiseerde triathlon met zo’n 125
deelnemers. Op deze zondagochtend kan
men individueel, in duo’s of trio’s de 500 m
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen
volbrengen. De start en finish zijn in zwembad de Berkel in Almen. Nadere informatie
volgt nog en kunt u t.z.t. vinden op de site
van het zwembad www.zwembaddeberkel.nl
Namens Stichting Gorsselse Zwembaden,
Fennie Huzen, Anja Wentink, Nienke Dijk, Tessel
Kok en Dirk Kok

Foto: Annemiek Dijksman

Ovéra volleybal: Voorjaarstoernooi 2020
Afsluiting seizoen met een recreatief mixtoernooi voor iedereen op woensdagavond
13 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, op
één avond. We spelen volgens de recreanten mix regels, de nethoogte tussen dames
en herenhoogte in, het team moet bestaan
uit dames en heren, waarbij er tijdens de
wedstrijd tenminste drie dames in het veld
moeten staan. We willen benadrukken dat
het een recreatief toernooi is, dus deelnemen is belangrijker dan winnen.
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afdeling volleybal

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 1 mei 2020
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 avond afhankelijk
van het aantal teams dat is opgegeven. 		
		
Namens Ovéra Volleybal, Willy Tuitert

Ovéra (afd. gymnastiek)

afdeling gymnastiek

Avondvierdaagse Almen
De data voor de avondvierdaagse zijn:
20 t/m 23 april. Op pagina 26 in deze Almenak zit een aanmeldingsformulier en
worden ook starttijden en -plaatsen vermeld.

Weet u welke sporten u kunt doen
bij de afdeling gymnastiek?
Nee? Dan zal ik dat eens even uitleggen!
Laten we beginnen met onze oersport
Turnen. Gymnastiek op en aan de toestellen balk, brug, ringen, rekstok, wandrek,
klimtouwen, springkast, paard, bok trampoline, tumblingbaan en banken. U kunt
hierop(over) springen, zwaaien, draaien,
salto maken, vogelnestje maken, evenwichtsoefeningen, en nog veel meer.
Ook spelen als volleybal, basketbal, hockey, curling worden gedaan. De combinatie van turnen en spelen noemen we gymnastiek.
Turnen/gymnastiek is een sport voor jong
en oud; van peuter (ongeveer 2½ jaar) tot
volwassenen (van 70-80-90 jaar).

Dansen en Zumba
Bewegen op muziek. Dance-Mix en Zumba. Allerlei dansvormen uit Nederland,
Spanje en Latijns-Amerika en Almen. Van
heel erg gemakkelijk tot meer ingewikkelde
vormen van bewegen op muziek; geschikt
voor jong en oud.

Yoga
Yoga zoekt door lichamelijke oefeningen het evenwicht op tussen inspannen
en ontspannen; allerlei staande, zittende
en liggende houdingen. Concentratie en
ademhaling staan centraal; uw lenigheid
en vitaliteit wordt vergroot.

Dynamic Tennis
Een racketsport op het veld voor badminton. Het wordt gespeeld met een licht tennisracket en een foambal; het net op dezelfde hoogte als tennis. Het kan gespeeld
worden als enkel- of dubbelspel.

Spinning
U fietst op een spinningbike (een sportieve
hometrainer) onder begeleiding van een
instructeur en op de maat van muziek.
U werkt ongemerkt aan een fitter en gezonder lichaam. Het is een ideale training
voor wielrenners en mountainbikers.

Badminton
U kent het spel vast wel van de camping.
Slaan met een racket en een hoedje. Bij
ons gaat het iets professioneler; met een
badmintonracket en een shuttle. Omdat we
het in de sportzaal spelen, heb je geen last
van de wind; het hoedje of de shuttle zal
niet weg waaien.
U leest het; heel veel sportieve mogelijkheden bij de afdeling gymnastiek van
OVÉRA. Op onze website (www.overa.nl)
kunt u kijken wanneer welke sport gedaan
wordt. Kom gerust een paar keer gratis
meedoen.

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

Namens afdeling gymnastiek,
Gerrit Nijkamp
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Nieuwe shirts Ovéra (afd. tafeltennis)
Almen – De tafeltennissers van Ovéra
spelen vanaf heden in een nieuw shirt.
Deze ontvingen zij van Autovakmeester
Slettenhaar met vestigingen in Harfsen
en Almen.
Edwin Gutknecht, voorzitter van Ovéra
afdeling tafeltennis, bedankte tijdens het
openingswoord Autovakmeester Slettenhaar voor de getoonde interesse in de tafeltennissport en de betrokkenheid bij de
lokale sportvereniging d.m.v. sponsoring.
Autovakmeester Slettenhaar is een allround
bedrijf met vestigingen in Harfsen en Almen,
waar klantvriendelijkheid, flexibiliteit en een
hoge kwaliteit van service de normaalste
zaak van de wereld zijn. Naast APK keurin-

afdeling tafeltennis

gen, schadeherstel en aircoservice kunt u
bij hen terecht voor reparatie en onderhoud
van alle merken en typen auto’s. Ook voor
de verkoop van nieuwe auto’s en occasions
bent u bij hen aan het juiste adres. Subsponsor is Houx Sport uit Zutphen
De afdeling Tafeltennis van Ovéra bestaat
uit 3 teams uitkomend in de 2e, 3e en 5e
klasse in de competitie van de NTTB afdeling Oost. Nieuwe leden zijn van harte welkom om op vrijdagavond te komen trainen.
De training start om 19.00 uur in de sporthal
in Almen. De competitieavonden in Almen
zijn op dinsdag.
					
Gerard de Greef

Ovéra; algemene ledenvergadering

afdeling hoofdbestuur

Op woensdag 22 april 2020 houdt OVÉRA haar Algemene ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden in de verblijfsruimte van sportzaal Almeloe.
We beginnen om 20.00 uur. Alle leden, ereleden, leden van verdienste en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Binnenkort zult u een uitnodiging en de agenda ontvangen.
Gerrit Nijkamp, Secretaris.
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Almense Avondvierdaagse 2020
Over enkele weken is het weer zover, de
Almense Avondvierdaagse. Dit jaar
met als startpunt “Hotel Landgoed
Ehzerwold”, zodat u zich kunt laten
verrassen door andere routes. We starten drie avonden vanaf “Hotel Landgoed
Ehzerwold” en de laatste avond vanaf
het schoolplein.
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 20 april tot en met donderdag
23 april. Deze laatste avond, 23 april, is er
om 19:30 uur een feestelijke intocht onder

begeleiding van Muziekvereniging Juliana
vanaf het voetbalveld via ‘Allee Rosé’ naar
het schoolplein. 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. Inschrijven kan tot en
met zondag 12 april (deelnemers die zich
inschrijven na 12 april mogen wel meelopen,
maar krijgen, in verband met het bestellen
van de medailles, een medaille zonder jaartal en aantal keer meelopen uitgereikt).
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Inschrijfformulier Almense Avondvierdaagse
Wat?

!

4 avonden wandelen met als beloning een prachtige
medaille op de laatste dag
Wanneer?
20 t/m 23 april 2020 (geen inhaalavond!)
Waar?
1e, 2e, 3e avond start/finish Hotel Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14,
Almen, 4e avond start/finish Schoolplein, Dorpsstraat Almen
Hoeveel km? Familietocht van 3½ km over verharde wegen, geschikt voor buggy of
rollator, 5 km geschikt vanaf groep 3, 7½ km of 10 km
Starttijd?
10 km 18.00 uur, 7½ km 18.10 uur, 5 km 18.20 uur en 3½ km om 18.30 uur
starttijd 23 april 10 km 17.45 uur, 7½ km 18.00 uur, 5 km 18.15 uur en 3½ km om 18.30 uur
Intocht?
Feestelijke intocht op 23 april om 19.30 uur onder begeleiding van
Muziekvereniging Juliana vanaf het voetbalveld via ‘Allee Rosé’
(Dorpsstraat) naar het schoolplein van de Julianaschool
Kosten?
3 euro per persoon, ook als u als begeleider meeloopt
Regels?
Aandacht voor de natuur! Tijdens de wandeling geen pakjes drinken en
snoeppapiertjes weggooien en niet van de aangegeven paden afwijken!
Organisatie? Ovéra, afdeling Gymnastiek Almen (Floris van de Wetering de Rooij
en Wendy Ruiterkamp)
Info?
Via email 4daagsealmen@gmail.com en bij Wendy Ruiterkamp
(0575) 43 36 85
Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Voornaam
Achternaam
Leeftijd
Medaille
q ja q nee
q ja q nee
q ja q nee
Let op: basisschoolleerlingen mogen alleen onder begeleiding van een
ingeschreven volwassene meelopen.
Mijn kind(eren)
worden begeleid door:
Doet mee aan de q 3,5 km
q 3,5 km
q 3,5 km
wandeltocht van q 5 km
q 5 km
q 5 km
q 7,5 km
q 7,5 km
q 7,5 km
q 10 km
q 10 km
q 10 km
e
e
Loopt mee voor de q 1 keer
q 1 keer
q 1e keer
q 2e keer
q 2e keer
q 2e keer
q ..e keer
q ..e keer
q ..e keer
Telefoon
Thuis:		
Mobiel:
Bijzonderheden

Persoon 4

q ja q nee

q 3,5 km
q 5 km
q 7,5 km
q 10 km
q 1e keer
q 2e keer
q ..e keer

Deelname aan de Almense Avondvierdaagse 2020 is volledig op eigen risico! Wilt u zeker zijn van een
medaille op de intochtavond dan dienen het inschrijfformulier en -kosten voor maandag 12 april in een dichte
enveloppe ingeleverd te worden bij: Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen
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Notities van de Torenhaan
Vanaf de toren had ik in 1945 een veel ruimere blik op ons dorp dan tegenwoordig;
eenvoudigweg omdat het dorp toen nog
maar een handjevol huizen telde. Met het
oog op de geplande bevrijdingsevenementen in april ben ik eens diep in mijn archiefkast gedoken om mijn notities uit die tijd terug te lezen.

Zaterdag 31 maart

de g

Foto: Floris van de Wetering-de Rooij

Tot mijn verbazing zag ik dat de Moffen (zo
noemden wij toen onze Oosterburen) die in
de school, hotel Ovink en verschillende huizen ingekwartierd waren met gezwinde pas
het dorp verlieten om het Twenthekanaal
over te steken. Bij de bruggen zelf bleven
nog wel soldaten achter.

de gevechtswagens wordt hij neergeschoten. Dan hoor ik langdurig geweervuur waarbij Het Spitholt in brand geschoten wordt.
Het lawaai is zo hevig dat de bewoners rond
de kerk de kelders en schuilkelders in vluchten. De bewoners van Het Spitholt, de familie Ruiterkamp, vluchten onder de kogelregen met dekking van de Berkeloever naar
Zondag 1 april
Kapelle van de Kloekhorst en koDe geruchten over de komst van
Dan hoor ik
men daar ongedeerd aan.
de Canadezen gonzen als bijen
langdurig
Kort daarna staat ook het Nieuwe
om de torenspits, maar het blijft
Spitholt in lichterlaaie evenals een
rustig.
geweervuur,
waarbij Het Spit- hooiberg bij Braakman op de hoek
van de Bakkersteeg.
Maandag 2 april, 2e Paasdag
holt
in
brand
Nu wordt het hoog tijd voor de
Ik heb net mijn paasontbijt op – u
zult begrijpen dat ik daar princi- geschoten wordt. verkenningseenheid om verder te
gaan om te proberen ook de brug
pieel nooit een ei bij eet- als mijn
over het Twenthekanaal in handen te krijgen
aandacht wordt getrokken door en met
voordat die opgeblazen wordt.
grote snelheid uit de richting van Vorden
Geschrokken door de branden en het genaderende Canadese verkennings eenheid
weervuur vluchten de families Braakman,
onder het commando van luitenant Lome
Broer en Peters over de Bakkersteeg richA. Mackenzie. Ik zie dat de militairen in een
ting de Blauwedijk.
mum van tijd de Spitholterbrug bezetten en
De eenheid van luitenant Mackenzie besluit
in snel tempo de springladingen verwijderen
nu zo snel mogelijk op te trekken naar de
en in de Berkel kieperen. Een buitgemaakt
brug over het Twenthekanaal. Tactisch geDuits stuk geschut “Poopchen” genaamd
zien lijkt het niet verstandig de Dorpsstraat
plus enkele mijnen worden eveneens in de
te volgen naar de brug maar de zandweg te
Berkel gegooid. De Duitse brugbewakers
nemen die veel meer richting kanaal loopt.
hebben kennelijk zitten slapen want pas
Die zandweg is de Bakkersteeg en als de
dan verschijnt vanaf de rechterboerderij
eenheid een eind voor zich uit op die zandeen Duitse officier met een panzerfaust op
weg een aantal gebogen figuren ziet rende schouder. Door een van de schutters van
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nen, is de schutter in de veronderstelling
dat dit vluchtende Duitsers zijn en hij opent
het vuur met het noodlottige gevolg dat vier
Almenaren op de dag van de bevrijding het
leven laten.
Enige tijd later vliegt de brug over het Twenthekanaal de lucht in. Mackenzies eenheid
heeft het talud van de brug, waar de Duitsers een commandopost hadden ingericht,
niet meer op tijd weten te bereiken. De Duitsers hebben zo’n haast om de brug op te
blazen dat ze dit al doen terwijl een aantal
van hun manschappen nog bezig is met de
oversteek van de brug.

schutter was, maar die vergissing heeft me
mijn hele leven achtervolgd”.
Zeker niet onvermeld mag blijven dat direct
na deze noodlottige vergissing per radio een
militaire arts werd gewaarschuwd en dat de
gewonden naar Millingen werden afgevoerd
om daar verzorgd te worden! Eén van de
gewonden stierf onderweg

Woensdag 4 april
In de tuin van het Elger zijn ze bezig de eerste gesneuvelde Canadezen te begraven.
In totaal zullen daar 44 militairen begraven
worden. Allen gedood om ons te bevrijden
van 5 jaar ellende.

April 2015
Ik lees mijn krantje als er op de toren wordt
geklopt. Er staat een man voor mijn spits. Hij
stelt zich voor en vertelt dat hij uit Ommen
komt. Hij zegt mij dat hij in Almen is komen
kijken omdat hij ook net weer een veteraan
uit Canada tijdens een herdenkingsuitwisseling gehuisvest heeft. Deze veteraan had
hem verteld dat hij tijdens de bevrijding van
Nederland in Almen had gevochten en dat
hij daar nog eens wilde kijken.
Zijn gastheer had dit niet vreemd gevonden
en de Canadees was die dag vertrokken
richting Almen. Thuisgekomen had hij verslag gedaan van zijn belevenissen.
“Ja, hij was bij de Spitholterbrug geweest
en hij had ook de weg gezien waar ze toen
afsloegen richting kanaal. Hij had daar met
iemand gesproken. Hij had verteld dat hij
daar in ’45 geweest was als soldaat en de
man had hem toen verteld dat bij die bevrijding vier mensen dood geschoten waren.
Per vergissing!” “Kijk, daar woonden ze, in
de boerderij van Braakman hier op de hoek
en in dat eerste huis van bakker Peters daar
links. Het huisje waar de familie Broer woonde is al weer lang geleden afgebroken”, had
de man hem gewezen. “Tja,” zei de veteraan,
“ik durfde de man niet te vertellen dat ik die
28 |

PS. Nu we allemaal de loopgraven induiken vanwege de 3e wereldoorlog, Corona
genaamd, is het nu nog maar helemaal de
vraag of al de geplande manifestaties vanwege 75 jaar bevrijding doorgang zullen vinden.
O ja, ik heb voldoende wc-papier in voorraad! Ook is het mij opgevallen dat de hamsters in de Superrr gelukkig nog niet huisgehouden hebben.
Wat krijgen we trouwens een zee van tijd!
Niet meer naar de gymnastiek, geen dammen en schaken, niet naar STAAL, niet naar
Amerika, niet naar de schouwburg.
Niet met de auto rijden. De werkers gaan
lekker thuis werken. Even kijken of ik wel
voldoende bakpoeder in huis heb.
Toch maar een klein voorraadje aanleggen?

Wetenswaardigheden
Bibliotheek:
Circulus Berkel:
De Wereldwinkel:
Duo-fiets huren:
Handwerkcafé:
Inloop senioren Ons Huis:
Kerk:
Markt:
Open tafel:
Oud papier:
Repaircafé:
Zin in Almen:

bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr
Spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur bij de Superr
spreekuur op donderdag in de oneven week van 9.30 - 10.30 uur
in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag
v.d. maand
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
iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

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 2020
Goede Vrijdag/Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

10 t/m 13 april
27 april t/m 8 mei
21 en 22 mei
1 juni
20 juli t/m 28 augustus
19 t/m 23 oktober
19 december 2020 t/m 3 januari 2021

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/Berkelzomp de Fute (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
April 2020

Mei 2020

02 april tot 5 mei 75 jaar vrijheid

01 knutselmiddag voor Moederdag in

09 winterlezing voor de jeugd (10-16 jr)
20.00 uur Ons Huis
09 Witte Donderdag kerkdienst 19.30 uur
10 Goede Vrijdag kerkdienst 19.30 uur
10 (vrijdag) oud papier wordt gehaald
11 Stille Zaterdag kerkdienst 21.00 uur
12 1e Paasdag kerkdienst 10.00 uur
13 herdenking vrijheid in kerk,
12.00 - 13. 00 uur
9 en 16 speciale Winterlezing
17 filmmiddag en -avond kinder- en jeugdfilm Ons Filmhuis 14.15 en 19.00 uur
19 Zin in Almen kerk 16.00 - 17.00 uur
20 - 23 avond4daagse
21 algemene ledenvergadering VAB

Superrr 12.30 - 15.00 uur
03 interactieve fietstocht met app in/om
Almen, vertrek 13.00 - 15.00 uur
03 buitenconcert met Pacific Spirit Choir
uit Vancouver
04 Dodenherdenking op begraafplaats,
19.45 uur begraafplaats
05 Bevrijdingsdag, bevrijdingsontbijt
05 fietsroute van 37 km langs oorlogsoverblijfselen en monumenten
09 oud papier wordt gehaald
12 jaarvergadering Zorg en Welzijn
13 Ovéra voorjaarstoernooi 19.30 uur
14 Roll-Over Zonnebloem
15 inleveren kopij Almenak, verschijningsdatum 29 mei

22 algemene ledenvergadering Ovéra

27 Ons Filmhuis: Yesterday

23 intocht avond4daagse

28 verrassingsconcert Juliana in

m.m.v. muziekvereniging Juliana

De Nieuwe Aanleg 19.30 uur

27 Koningsdag met aubade 11.30 uur,

28 kinderkleding- en speelgoedbeurs

Oranje terras, fietstocht en spelen

Ons Huis, 10.30 - 12.30 uur

29 Ons Filmhuis: Bankiers van Verzet

29-30-31

Juni 2020

Augustus 2020

06 jeugdtoernooi SV Almen

28 - 1/9 Berkelbaronnen elfstedentocht

pupillenkamp S.V. Almen

13 Sixday SV Almen
19, 20, 21 Almens feest

September 2020
04 inleveren kopij Almenak,
verschijningsdatum 18 sept.

Juli 2020
04 sponsorbaanzwemmen t.b.v. actie
Berkelbaronnen
12 triatlon zwembad de Berkel

November 2020
13 inleveren kopij Almenak,
verschijningsdatum 27 nov.

