
De Almenak krijgt een nieuw jasje. In dorpshuis Ons Huis 
hangt een zevental ontwerpen, gemaakt door dorpsgenoten.
Daar mag u uw stem uitbrengen tijdens de reguliere 
openingstijden van Ons Huis. En slechts 1 stem per persoon. 
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Van de redactie: 
Zojuist veranderde ik de datum van de Almenak. Als u gelooft wat u hierboven ziet staan, dat 
bestaat de Almenak dit jaar 45 jaar. Maar één ding weet ik zeker: Met enige regelmaat is vergeten 
om de datum aan te passen. Het zou dus maar zo kunnen zijn, dat de Almenak al vijftig jaar bij u 
op de mat valt. Eén ding is echter al die jaren gelijk gebleven: Hij wordt gemaakt, ingebonden en 
bezorgd door vrijwilligers. Toen onze kinderen nog op de Julianaschool zaten, kregen de 
leerlingen van de hoogste klas een stapeltje mee. Ik meen me te herinneren, dat verenigingen op 
toerbeurt moesten inbinden. Met sterke nietmachines die het altijd deden behalve als wij aan de 
beurt waren. Maar op een gegeven moment was het niet wenselijk meer dat de kinderen 
rondfietsten. Hun taak werd overgenomen door andere, doorgaans wat oudere vrijwilligers. En 
daar zijn we blij mee! 

Veel leesplezier met deze Almenak, 
namens de redactie, 

Wilrike 
Schema uitgifte Almenakken jaar 2019
Nummer: Inleveren kopij: Verschijningsdata: 
2 Vrijdag 08 maart Vrijdag 22 maart 
3 Vrijdag 10 mei Vrijdag 24 mei 
4 Vrijdag 30 augustus Vrijdag 13 september 
5 Vrijdag 08 november Vrijdag 22 november 
Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij: 
Wilrike ter Meulen: termeulen-almen@wxs.nl 

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

Data activiteitenkalender Almenak:  termeulen-almen@wxs.nl

Punten voor VAB vergaderingen:   via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl

ADI: (Almense Digitale Dorps Info). Gratis info over allerhande zaken die het dorp betreffen.
Aanmelden kan via de site Almen-info.nl. Daarna is het even zoeken maar onder het kopje ‘info’ 
ziet u het kopje ‘contact’. 
Wilt u berichten delen dan kunt u gewoon mailen naar  
Coby Wiltink  - cobywiltink-roeterdink@planet.nl
of 
Wilrike ter Meulen – termeulen-almen@wxs.nl

Wilt u als u een ander emailadres neemt dit per mail doorgeven naar een van ons?  

mailto:termeulen-almen@wxs.nl
mailto:cobywiltink-roeterdink@planet.nl
mailto:vab@almen-info.nl
mailto:termeulen-almen@wxs.nl


Vervoersmiddel Voor wie Regio Beschikbaarheid Reserveren/info Nodig Kosten

E-TRIP Wanneer OV niet toereikend is In of direct rondom

gemeente Lochem

Elke dag tussen 7:30 - 23:00 Superr (431200) of

www.elektrip.nl

Inschrijving en

strippenkaart

€3,25 per strip (Almen - Laren =1),

max 3 strippen. Buiten gem. Lochem

op aanvraag

Bus Iedereen Naar Zutphen ma-vr elk uur tussen 6:30 tot 21:12

uur, za van 9:05 tot 21:12 uur. Na

21.12 via vlinderbus Vak.en

feestdagen afwijkend en op afroep

0900 - 9292 (€ 0,90 / min) of

www.9292.nl of

www.arriva.nl

OV kaart of kaartje in bus OV tarief

Bus Iedereen Naar Laren ma-vr elk uur tussen 6:38 tot 20:51

uur, za van 8:44 tot 20:51 uur. Na

21.00 via vlinderbus. Vak. en

feestdagen afwijkend.

0900- 9292 (€ 0,90 / min) of

www.9292.nl of

www.arriva.nl

OV kaart of kaartje in bus OV tarief

Elektrip deelauto Mensen die af en toe een auto

nodig hebben en zelf rijden.

Overal maar beperkt in

actieradius

Alle dagen Via www.elektrip.nl Inschrijving. Laadpas bij

afst. >70km

Vanaf €9,95 per dagdeel met

abonnement.

NS Zonetaxi NS station en VV Max 30 km per rit Vanaf 1e t/m laatste trein www.ns.nl / Reisplanner

Xtra app / 0900 6798294.

Inschrijving en OV kaart Vanaf €6 (max 4 pers.) tot 2 km.

Automatische incasso achteraf.

Busje Welzijn Groepen, incidenteel vervoer Op aanvraag Toos Valkeman 0573-297

000 (ma-wo + vr) of

t.valkeman@welzijnlochem.

nl

NVT € 12 starttarief + € 1/km

Valys Mensen met

mobiliteitsbeperking die met

of zonder begeleiding verder

dan 5 OV-zones vanaf de

woning willen reizen

Vanaf 5 OV-zones vanaf

huisadres. Tussen 6 uur 's

ochtends en 1 uur 's nachts

(Begeleid tot 21 uur)

Online via mijn valys.nl,

boekingstool VITA of

telefonisch via 0900 - 9630

(9 uur tot 1 uur 's nachts).

Inschrijving en Valyspas Maandelijkse automatische incasso

achteraf.

PlusOV Vast vervoer van speciale

groepen en mensen die geen

gebruik kunnen maken van

eigen of openbaar vervoer

maximaal 40 km van eigen

woning in Prov. GLD (zonder

WMO pas) of Overrijssel

(met WMO pas)

Op afroep of vaste regeling

vastleggen

www.plusov.nl (voorheen

regiotaxi)

Inschrijving en PlusOV

vervoerspas. Evt WMO

pas

Tot 20 km gelijk aan OV (WMO pas).

Geen WMO pas: onderscheid OV

alternatief J/N. Incasso achteraf.

Vervoersmogelijkheden in Almen bewaarexemplaar 2019



VAN DE BESTUURSTAFEL 

In iedere Almenak houden we u op de hoogte van de werkzaamheden 
van de verschillende werkgroepen die bezig zijn met het uitwerken van 
de ideeën en wensen uit ons dorpsplan. In deze uitgave vertellen we u 
graag meer over de werkgroep Mobiliteit. 

Werkgroep Mobiliteit
De werkgroep mobiliteit is bij de start van het nieuwe dorpsplan ingevoerd omdat dit als een 
van de belangrijkste aandachtsvelden door de inwoners van Almen werd aangedragen. De 
werkgroep houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mobiliteit om 
zo het dorp bereikbaar te houden en waar nodig te verbeteren. 

Het eerste aspect waar de werkgroep mee aan de slag is gegaan en wat ondertussen al bijna 
een jaar loopt is E-Trip; de elektrische ‘taxi’ die kan worden geboekt via/bij de Superrr en 
wordt bestuurd door een groep vrijwilligers. Daarnaast wordt er door de werkgroep goed 
gekeken of er verder in den lande goede initiatieven zijn in kleine kernen die mogelijk ook 
voor Almen interessant kunnen zijn op het gebied van mobiliteit. Tevens houdt de werkgroep 
zich bezig met zaken als de mogelijke heropening van het station Almen-Laren, maar ook met 
een eventuele herinrichting van het dorpsplein en de bijbehorende omgeving en problematiek 
op de aanvoerwegen naar Almen. Ook de bijlage in deze Almenak met reisalternatieven is een 
product afkomstig van deze werkgroep. 

Uiteraard wordt ook door deze werkgroep, waar nodig, verbinding gezocht met overige 
werkgroepen en is er afstemming met het bestuur van de VAB. 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Jan van der Wielen, Harrie Pelgrim, Pieter de 
Jong, Ronald Gorter, Hein Brinkman, Loet Otto, Els van Leeuwe, Herman Minkjan en Peter 
Schieven. 

Gesprek starters met de wethouder 
Om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan woningbouw voor starters in Almen deden 
we in de vorige Almenak een oproep aan woningzoekenden om in gesprek te gaan met 
wethouder Bert Groot Wesseldijk. Voor het gesprek op 24 januari hebben zich negen starters 
aangemeld. Twee vragen zullen als rode draden door het gesprek lopen: wat zijn de 
woonwensen om in Almen te blijven wonen en hoe kan de gemeente daarbij behulpzaam 
zijn? In de volgende Almenak berichten we over het verloop van het gesprek. 

Klankbordgroep buitengebied 
Op 21 november jl. vond de informatiebijeenkomst van de klankbordgroep Buitengebied 
plaats. Deze bijeenkomst was vooral verkennend en bedoeld om nut en noodzaak van een 
dergelijke groep met elkaar te bespreken. Het doel van deze groep zoals de VAB dat voor 
ogen heeft is met name het in beeld brengen van voor het buitengebied specifieke 
aandachtspunten, dus zaken die niet relevant zijn voor de kern. Door de 17 aanwezigen zijn 
diverse aandachtspunten voorgedragen die op de agenda van de VAB komen te staan. De 
volgende bijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden in april. 

Dorpsgericht werken Circulus-Berkel
Sinds 22 november jl. wordt het beheer en onderhoud van de buitenruimte in het dorp door 
een vaste onderhoudsploeg gedaan. Deze ploeg is iedere twee weken op de donderdag 
werkzaam in Almen. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer 
en onderhoud van de buitenruimte, dan kunt u daarvoor op deze dagen terecht bij ploegleider 
Hans Enderink. Hij is speciaal daarvoor dan van 9.30 uur tot 10.30 uur aanwezig in Ons Huis.



Voorkant Almenak 
Op onze oproep in de vorige Almenak zijn zeven ontwerpen voor een nieuwe voorkant van de 
Almenak binnengekomen. Deze hangen inmiddels in Ons Huis, waar u ze tijdens 
openingstijden kunt bewonderen. Bij het verschijnen van deze Almenak heeft u nog goed 
anderhalve week, tot 4 februari a.s., de gelegenheid om uw stem uit te brengen. Daarvoor 
liggen speciale stembriefjes klaar. Laat ons dus weten welk ontwerp van u het gezicht van de 
Almenak mag worden. Het nieuwe ontwerp siert dan vanaf de 2e editie van dit jaar de 
voorkant van de Almenak. 

En verder 
 zijn we bezig met de voorbereidingen voor de officiële opening van de verbinding tussen 

Ons Huis en de Sporthal en de verbouwing van steunpunt De Linde. Nadere informatie 
hierover volgt via de reguliere kanalen als de ADI en De Gids, 

 zijn de werkgroepen Mobiliteit en Voorzieningen bezig met het ontwikkelen van een visie 
voor het dorpsplein en directe omgeving, 

 zijn we in overleg met partijen over een alternatief voor de standplaats voor de 
snackwagen, 

 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden op het gebied van de Brandweerkazerne, 
 onderzoekt de werkgroep Voorzieningen de mogelijkheden om de geluids- en 

ballenoverlast van ’t Trapveldje voor omwonenden te beperken, 
 zijn we blij met het resultaat van de onderhandelingen tussen de gemeente, Doornberg en 

omwonenden en de verhuizing van het bedrijf naar Zutphen in 2020, 
 worden er op initiatief van de werkgroep Voorzieningen maatregelen genomen om de 

verkeersveiligheid voor voetgangers en automobilisten bij de Julianaschool aan de zijde 
van de Berkelweg te vergroten (eenrichtingsverkeer). Circulus-Berkel zal hier in de bocht 
Berkelweg/Haarmansweg een markering met witte stenen mee laten lopen, zodat 
duidelijker wordt dat gemotoriseerd verkeer vanaf het zwembad bij de Haarmansweg moet 
afslaan voor ontsluiting. 

Agendapunten 
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons 
mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken: 
Herman Minkjan (vicevoorzitter), Anja Harkink (secretaris), John Hendriks (penningmeester), 
Henk Berends, Niko Venneker, Liza Westendorp, Peter Schieven, Sandra de Monchy, Wilco 
Pelgrum en Gertie Tuller (voorzitter). 

Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere 
bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data 
van de bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging 
van iedere bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids. De eerstvolgende vergadering 
staat gepland op dinsdag 26 februari a.s. 

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

mailto:vab@almen-info.nl
mailto:vab@almen-info.nl


afdeling gymnastiek 
www.overa.nl

Nieuws en Informatie

Het jaar 2019 
Wat zal het jaar 2019 ons brengen? 
Hopelijk gezondheid, geluk en voorspoed. Maar ook sportiviteit: dat we met elkaar weer 
lekker kunnen turnen, dansen, badmintonnen, yoga oefeningen doen, dynamic tennissen en 
fietsen op een spinnig-bike. 
Heb je andere (sportieve) ideeën: laat het ons weten. Wellicht kunnen we het sportaanbod 
uitbreiden. 
Voor de jeugdturnsters staat er weer, in maart, de turnwedstrijd “High-Five” gepland. Dit keer 
zijn we te gast bij de turnvereniging Epse. 
Het bestuur hoopt dat iedereen weer kan genieten, van de zaalsporten bij OVÉRA afdeling 
gymnastiek. 

Speculaas. 
Wij zijn jullie nog de opbrengst van de speculaasactie 2018 schuldig. Dank zij de inzet van 
heel veel OVÉRA leden, heeft de penningmeester een bedrag van € 824,63 kunnen 
bijschrijven op de rekening. 
Een prachtig resultaat! 

Nog sportplaatsen vrij. 
Door omstandigheden zijn er bij de groep badminton een aantal leden gestopt. Dat betekent 
dat er weer ruimte is voor nieuwe leden. Zowel op maandag als zaterdag is er plek. 
Ook bij de groep dynamic-tennis, op zaterdag, zijn er speelmogelijkheden. 
Kijk voor de tijden op onze website of informeer bij het bestuur. 

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. 

Nieuws van koor Vocaal 
Na een proefperiode van twee maanden, heeft het koor unaniem 
besloten om  Jettie Ouwehand te vragen om onze vaste dirigent 
te worden.  Zij heeft in de korte periode sinds september het koor 
op heel enthousiaste wijze en met grote motivatie en kundigheid 
geleid en dit heeft een groot gevolg gehad voor het niveau van 

het zingen, het plezier in het zingen, maar ook in de selectie van het repertoire tezamen met de 
muziek commissie.  
Op de kerstmarkt hebben we in de kerk gezongen en het publiek was verbijsterd. We kregen 
opmerkingen als “het lijkt een ander koor”; “wat een enthousiasme bij het zingen”; “wat een 
mooie selectie van kerstliederen” – kortom  de verandering werd opgemerkt.  En dat terwijl al 
voor het concert de kerstrolletjes uitverkocht waren – dus bakken kunnen we ook! 
Ook tijdens de dienst op kerstavond heeft het koor gezongen tot grote tevredenheid van de 
kerkgangers. 

http://www.overa.nl/


Op 12 januari hebben we een zangworkshop van zangpedagoge Suzanna Veerman, die al 
eerder met ons werkte. En verder gaan we aan de slag met een nieuw repertoire dat we in 30 
maart zullen uitvoeren.   
Het koor groeit gestadig, maar er kunnen altijd meer mensen bij - vooral naar tenoren zijn we 
op zoek. Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend een aantal repetities bijwonen –
deze zijn elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 in “Ons Huis”. 
Madeleen Wegelin 

ZIN IN ALMEN     

Dichtend Almen 

De net achter ons liggende derde bijeenkomst van ‘Zin in Almen’ stond in het teken van de 
liedcyclus ‘Schwanengesang’. Centraal daarin waren zes gedichten van Heinrich Heine. De 
vierde bijeenkomst op zondagmiddag 17 februari sluit daar op een bepaalde manier bij aan. 
Ook dan staan gedichten centraal. Niet van beroemde dichters, zoals Heine, maar gedichten 
van dorpsgenoten. Gedichten van mensen die hier geboren zijn of zich in Almen vestigden, 
maar ook verzen en vertellingen uit voorbije tijden. 
‘Zin in Almen’ wil zo niet alleen aansluiten bij de dan recent afgesloten Nederlands-Vlaamse 
Poëzieweek die van 31 januari tot en met 6 februari wordt gehouden. Ze wil ook benadrukken 
dat Almen iets heeft met dichten. Velen kennen Starings strofe ‘Elk weet, waar ’t Almensch 
kerkje staat. En kent de laan, die derwaart gaat’ uit de Hoofdige Boer. 

Collectief geheugen 

Maar er is meer. Veel Almenaren hebben door decennia heen in dichtvorm verhaald over het 
wel en wee van ons dorp en droegen zo bij aan het versterken van de onderlinge 
gemeenschapszin. Dat sluit aan bij een oude traditie waarin het verhalend of episch gedicht 
een belangrijk vehikel vormde om het collectief geheugen door te geven aan volgende 
generaties. Denk aan de Middeleeuwse mirakelspelen, zoals ‘Mariken van Nieumeghen’, of 
aan sagen en legenden, zoals de Ilias en Odyssee, of Beowulf. In een tijd waarin het gros van 
de mensen niet kon lezen of schrijven was dat belangrijk: het was een geheugensteun voor de 
verteller en bleef meer hangen in het geheugen van de toehoorder. 

Voordragen 

Uiteraard wordt werk van Almenaren voorgedragen. Ook een aantal gedichten van kinderen 
van de Julianaschool, die een project doen over gedichten maken en die hun resultaten 
bundelen in een boekje. Een paar gedichten worden na ‘Zin in Almen’ in Museum STAAL 
opgehangen op de kinderzolder, als onderdeel van de wintertentoonstelling.  
Omlijst wordt de bijeenkomst met pianospel van een van de kinderen. Gezongen wordt er 
door de groep ‘Maat 5’.

Zie ook: www.zininalmen.nl en www.poezieweek.com

http://www.zininalmen.nl/
http://www.poezieweek.com/


Museum STAAL is meer dan tevreden over hoe het 
eerste half jaar is verlopen  

Van juli t/m december kwamen er ruim 4500 bezoekers met een 
daggemiddelde van boven de 30. Onze prognose om in ieder geval 
8000 bezoekers per jaar te halen, lijkt daarmee haalbaar. In de maanden november tot en met 
maart is het museum maar drie dagen per week geopend, maar buiten deze openingstijden 
hebben we al veel groepen mogen ontvangen. En de agenda voor 2019 loopt gestaag vol. Er 
staan al afspraken voor oktober! 

Zoals oud-burgemeester Meerburg zei, toen ik hem sprak op de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Lochem ‘Geweldig zoals de rondleiders je, als bezoeker, het museum laten beleven. 
Iedere rondleider doet het op haar of zijn eigen persoonlijke wijze, waardoor ik twee 
verschillende musea heb gezien.’ 

Ook het gastenboek staat vol met lof over sfeer, architectuur, Staring en het op een andere 
wijze de Achterhoek gaan bekijken. 

Een pianokenner komt naar Starings forte-piano kijken om te zien of restauratie mogelijk is, 
we gaan deelnemen in het erfgoed educatieproject, waarvoor in maart de eerste schoolklassen 
al gepland staan en we hopen dat we nog deze maand de eerste kinderen met het Koffertje van 
Staring kunnen laten proefdraaien in het museum.  

Verder zijn de voorbereidingen voor de zomertentoonstelling in volle gang. Er is dus veel 
werk aan de winkel voor museumdirecteur Pien Pon en haar medewerkers. Mocht u 
geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger te werken in museum STAAL, dan kunt u contact 
opnemen via onze website www.museumstaal.nl.       Pien Pon 

Ovéra Almen afdeling volleybal 

Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de training. 

Het V(oliebollentoernooi) op 28 december jl. was een daverend succes. Zeven teams speelden 
wedstrijden tot laat in de avond. Er waren genoeg oliebollen voor iedereen. De 1ste prijs was 
voor het team genaamd coach Peter S.. Volgend jaar zullen alle teams proberen dit team te 
verslaan. 

Spelen in een gemengd team is altijd erg gezellig!!!!! 
Wil je vrijblijvend een keer mee komen trainen dan kan dit altijd. (informatie Jan Brinkman 
tel. 432252).  
Alvast noteren wedstrijd-avonden in de sporthal:
16 januari 2 wedstrijden vanaf 20.15 uur, 6 februari vanaf 19.15 uur, alle 3 teams.  
27 februari twee teams, wedstrijden vanaf 20.15 uur.  
6 maart en 20 maart alle 3 teams (vanaf 19.15). Het wedstrijdschema staat op www.overa.nl . 

http://www.museumstaal.nl/
http://www.overa.nl/


December Feestmaand
We kijken terug op een gezellige en drukke decembermaand. Waarin 
de jongsten onder ons hun schoentje weer hebben mogen zetten en deze weer op hebben 
kunnen halen terwijl er 2 zwarte pieten in de winkel waren. We hebben u dit jaar op 2 dagen 
kunnen voorzien van heerlijke vers gebakken oliebollen, die u ook kon proeven onder het 
genot van een warm glaasje glühwein. Aard Diepeveen nogmaals bedankt voor je bijdrage 
tijdens het oliebollen bakken. 

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

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

Afscheid en welkom van mee- en medewerkers
Wij hebben per 31 december j.l., afscheid genomen van Bianca. Zij was bij ons werkzaam 
gedurende het zwangerschapsverlof van Jolynn. Jolynn is inmiddels weer begonnen. Ook 
hebben we afscheid genomen van Aliou, hij is per januari begonnen met een 
heftruckopleiding en gaat verder in een ander project. We hebben ook een nieuwe collega 
kunnen verwelkomen, Hanneke Huurnink, zij komt ons team versterken. Zij zal voornamelijk 
op de zaterdagen werken. Hanneke, welkom en heel veel succes. 

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

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

mailto:almen@superrr.nl


Natuurmonumenten heeft in april 2018 twee boerderijen op Landgoed Velhorst, namelijk die 
van G.Lueks en A. Hiddink, samengevoegd en deze opnieuw uitgegeven om natuurinclusief 
op dit landgoed te gaan ondernemen. Daarvoor diende een ondernemersplan ingediend te 
worden waarna Natuurmonumenten een keuze heeft gemaakt uit de vele inschrijvingen. 
Uiteindelijk heeft Natuurmonumenten ons plan uitgekozen en hebben wij 30 november 2018 
de pachtovereenkomst getekend. 

Even voorstellen: wij zijn Arjen en Winny van Buuren en wonen nu 3 jaar met veel plezier op 
de Ehzerallee 6 in Almen. 

Arjen is docent aan de Aeres Hogelandbouw school in Dronten. Winny werkt als 
kwaliteitsadviseur bij Zorg-wooncentrum Den Bouw in Warnsveld. 

Wij willen bijdragen aan gezond voedsel, een gezonde bodem en omgeving voor nu én in de 
toekomst. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een 
positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en 
maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. 

Onze plannen willen wij graag met u delen. Daarom nodigen wij u uit voor een 
informatieavond op 20 februari in het Dorpshuis Ons Huis in Almen, aanvang 20.00 uur. 

Ecoloog Robert Ketelaar geeft een presentatie over de natuur op het landgoed. Naast de 
presentatie geven wij uitleg over de "Vrienden van Velhorst" waarin u een belangrijke rol 
speelt. Daarom zien wij u graag tegemoet op deze avond. 

Met vriendelijke groet,  

Arjen en Winny van Buuren 

https://www.facebook.com/VriendenVanVelhorst/

https://www.facebook.com/VriendenVanVelhorst/


In dit nieuwe filmjaar gaan we verder met onze wereldreis en gaan we via Australië, 
Antarctica en Rusland terug naar Nederland, waarna we doorreizen  naar Amerika. Voor de 
komende periode is ons programma rond. Zoals u inmiddels weet is er elke laatste woensdag 
van de maand een film te zien in het dorpshuis. Met daarbij een extraatje in de vorm van een 
spreker of korte presentatie die past bij de film. 

Noteer de onderstaande data vast in uw agenda. De volgende films staan gepland:

30 Januari: Rabbit-proof fence, Een Australische film uit 2002. Waargebeurd en 
aangrijpend drama over drie aboriginalmeisjes die de weg terug naar huis zoeken, dwars door 
de woestijn. 
Australië, 1931. Het konijnenbestendige hek uit de titel verdeelt het land in noord en zuid. 
Drie jonge meisjes wonen er met hun aboriginal moeders. Hun blanke vaders die aan het hek 
werkten, zijn allang vertrokken. De rijksvoogd Neville (Kenneth Branagh) laat de kinderen bij 
hun moeder weghalen om tweeduizend kilometer verderop opgeleid te worden tot hulp in de 
huishouding bij blanken. Hij heeft een regel opgesteld die kinderen uit gemengde huwelijken 
verbiedt om met (volbloed) aboriginals te trouwen. Zo hoopt hij het aboriginalras te laten 
uitsterven. 
Molly, Daisy en Gracie weten te ontsnappen. Ze vinden en volgen drie maanden lang het hek 
dat hen terug zal leiden, op de hielen gezeten door de mannen van Neville.  

Als inleider komt Ragnhild de Jong uit Gorssel. Zij zal ons meenemen naar Australië. 

Vrijdag 15 Februari: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. Info volgt via school en 
ADI.

27 Februari: March of the Penguins, Deze documentaire vertelt het ongelooflijk 
fascinerende verhaal over de jaarlijkse tocht van de Keizerspinguïns door de meest 
onherbergzame streek op aarde: Antarctica. Elk jaar sinds het begin der tijden begint de 
zoektocht om de perfecte partner te vinden en een gezin te stichten. 

Over een inleiding wordt nog nagedacht.

Noteer de volgende data alvast in u agenda. Woensdag 27 maart, 24 april en 29 mei. Deze 
laatste avond staat in het teken van ovERWINms. 

Aanvang film 20.00

De koffie staat klaar vanaf 19.30,  kosten  € 5, - 

Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421 

Filmcommissie Ons Film Huis, Gea Heijink 



Secretaris:  Selma van Os 
Staringweg 15 – 7218 BA  Almen 
tel. 0575-471791 
e-mail:  secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

Programma Jubileumjaar Muziekvereniging Juliana Almen 

Zaterdag 5 januari 2019 : Optreden tijdens de Almense Playbackshow  
Live band speelt “Something happened on the way to heaven” 

Woensdag 20 februari 2019:  Lunchconcert voor Almense ouderen  
Van 11.30 tot 14.00 uur in de benedenzaal van Ons Huis 

Zondag 24 maart 2019: Wandeltocht “Muzikaal Almens Ommetje” langs de Berkel 
Starten bij het zwembad tussen 14.00 - 14.30 uur  

Donderdag 11 april 2019:  Afsluiting van het project “Juliana school en muziek” 
Op het dorpsplein, m.m.v. Juliana, om 18.30 uur 

Zaterdag 11 mei 2019 : Jubileumdag en Maestroconcert  
Met 3 Almense gelegenheidsdirigenten in de Protestantse Kerk om 19.30 uur 

Zaterdag 15 juni 2019:  Almens Feest optocht op feestelijke wijze begeleid  
Vertrek om 19.30 uur vanaf het dorpsplein richting feestterrein 

Zondag 7 juli 2019:  Spetterend Openluchtconcert en andere activiteiten aan de Berkel  
Op de zonneweide van het zwembad vanaf 15.00 uur 

Donderdag 12, 19 en 26 september 2019: Openbare repetities
Op het dorpsplein (of elders) vanaf 19.30 uur 

Zaterdag 12 oktober 2019: Diner “Frappant” in Ons Huis
Voor en door Juliana leden en haar genodigden 

Zondag 24 november 2019: Concert met Zangvereniging Vocaal
In de Protestantse Kerk te Almen. 

Dinsdag 24 december 2019: Kerstnachtdienst  
In de Protestantse Kerk te Almen om 22.00 uur 

mailto:secretariaat@juliana-almen.nl
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Uitnodiging Lunchconcert

Voor de Almense ouderen

Door muziekvereniging Juliana (in kleine bezetting)

Op 20 februari 2019 in Ons Huis te Almen
Van 11.30- 14.00 uur (zaal open om 10.45 uur)

Kosten: 8 euro per persoon

Opgave bij Margreet Broer voor 16 februari 

Telefoon: (0575) 431421
Email: info@onshuisalmen.nl

Uitnodiging Muzikaal Almens Ommetje

Voor iedereen die van een wandelingen muziek houdt

Door muziekvereniging Juliana (in kleine bezettingen)

Op zondagmiddag 24 maart 2019 
Starten vanaf bij het zwembad tussen 14.00- 14.30 uur

Met gezellige afsluiting op het pleintje van Tantje Na

Kosten: gratis

mailto:info@onshuisalmen.nl


Secretaris:  Selma van Os 
Staringweg 15 – 7218 BA  Almen 
tel. 0575-471791 
e-mail:  secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

Terugblik op de laatste maanden van 2018. 
* Allereerst willen wij Selma van Os van harte feliciteren met het behalen van haar muziekdiploma 
voor het theorie-examen A gestemd slagwerk. 
* Dan natuurlijk de geweldige opkomst bij ons concert van 17 november waarbij we geld hebben 
ingezameld voor de actie “Klimmen tegen MS”.  Met het verkopen van loten is 1000 euro 
opgehaald en inmiddels ook overgemaakt naar de groep fietsers die deze actie in Almen op touw 
heeft gezet. Klimmen tegen MS is een actie die al 9 jaar lang wordt georganiseerd en waar nu dus 
ook een groep Almenaren aan mee gaat doen. We wensen jullie een mooie beklimming. 
* Tijdens het concert hebben we vier muzikanten gehuldigd voor het feit dat ze al zo lang muziek 
maken in verenigingsverband. Karin Braakhekke en Hans Vruggink kregen een speld voor hun 40 
jarig jubileum en Gerrie Brinkman en Janny Westendorp voor hun 25 jarig jubileum. 

Muzieklessen 
*.Na 11 jaar trouwe dienst is onze blokfluitdocent Ina Lenderink-Reurslag er mee gestopt. Zij heeft 
vele jaren de jeugd van Almen de eerste muzieknoten leren lezen en het bespelen van een blokfluit. 
Onze dank daarvoor is groot. Veel blokfluitleerlingen zijn, mede dankzij haar, doorgestroomd naar 
een ander instrument en een groot deel daarvan vervolgens weer naar het orkest.  
* Waar iemand afscheid neemt moet er ook weer een nieuw iemand gevonden worden en dat is 
gelukt. Gerda Boschloo-Regelink heeft enthousiast gereageerd op onze vraag om de blokfluit lessen 
te gaan verzorgen. Vanaf deze plaats wensen wij Gerda heel veel succes daarmee. 
 * Ook heeft tot ons grote plezier zich weer een nieuwe blokfluitleerling aangemeld, Simeon 
Hengeveld. Van harte welkom bij onze vereniging.  

Het jaar 2019:  Jubileumjaar van Muziekvereniging Juliana Almen. 
Muziekvereniging Juliana is opgericht op 11 mei 1909 n.a.v. de geboorte van de toenmalige prinses 
Juliana. De omliggende dorpen Gorssel en Eefde hadden al een vereniging maar Almen echter nog 
niet. Inwoners vonden dat zo'n gemis, dat kort na de geboorte van prinses Juliana (op 30 april 
1909), na een collecte in het dorp, de muziekvereniging kon worden opgericht.  

In 2019 wil muziekvereniging Juliana voor de inwoners van het dorp Almen een aantrekkelijk 
programma presenteren, passend bij het dorp, voor jong en oud. Juliana viert haar 11 decennia met 
in  11 maanden van het jaar 2019 een activiteit. In vogelvlucht staan de volgende activiteiten op de 
rol. Meer informatie krijgt u te zijner tijd via deze Almanak, de ADI, de kranten en ze zijn ook te 
vinden op onze website. 

Op zaterdag 5 januari 2019 werd voor de 40e keer het Almense Playback Festival georganiseerd. 
Het bestuur wilde een leuke activiteit voor de jeugd. Aard Diepeveen, destijds docent aan het 
Staringscollege wist wel wat: een playbackfestival. Hadden ze op zijn school ook gedaan, met groot 
succes. Aard mocht meteen die eerste keer de presentatie doen. Dit was zo'n succes dat het is 
blijven bestaan. Om hier aandacht aan te besteden hebben enkele leden van Juliana het winnende 
lied van die allereerste editie, de Trappelzak Boogie, opgevoerd waarbij de muziek gespeeld werd 
door het gehele orkest (opgenomen met zang). Tevens speelde een kleine delegatie van Juliana live 
het lied “Something happened on the way to heaven” tussen alle acts.

Op woensdag 20 februari 2019 verzorgen we een Lunchconcert voor alle oudere inwoners van 
het dorp die hier belangstelling voor hebben. Elke woensdagochtend komen ouderen van de 
ouderensoos bij elkaar om samen koffie te drinken, spelletjes te doen of een ander programma te 
volgen. Eén woensdagmiddag per maand komt de Vriendenkring bij elkaar om samen naar een 

mailto:secretariaat@juliana-almen.nl
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spreker te luisteren, thee te drinken of een ander programma te volgen. We hebben voor deze 
activiteit een woensdag gekozen waarbij deze twee groepen samenkomen. Uiteraard zijn ook andere 
ouderen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf heden kunt u zich aanmelden. Op 
bijgevoegde uitnodiging kunt u lezen wat en hoe en waar. 

Zondagmiddag 24 maart 2019 kunt u wandelen en genieten tijdens het ‘Muzikaal Almens 
Ommetje’. Dit is een wandeltocht langs de Berkel waarbij op verschillende locaties een 
muziekensemble van Juliana zal spelen. U kunt op deze plekken even uitrusten en genieten van 
mooie muziek, een hapje en een drankje. Het geheel wordt afgesloten op het Pleintje van tante Na. 

Donderdagavond 11 april 2019 zal het project ‘Juliana school en muziek’ worden afgesloten met 
een presentatie op het schoolplein van 18.30 tot 19.15 uur door alle kinderen van de Julianaschool, 
m.m.v. muziekvereniging Juliana. Op de Julianaschool zal gedurende 5 weken op dinsdagmiddag 
met alle kinderen aan een onderdeel van het project worden gewerkt. Zo is één van de onderdelen 
het bespelen van een instrument onder leiding van onze koperdocent Henk Vruggink. Andere 
onderdelen hebben op een andere manier met muziek te maken. Het wordt een verrassing wat het 
eindresultaat zal zijn. 

Zaterdag 11 mei 2019 is onze Jubileumdag en tevens het Maestroconcert. Het zal een 
avondvullend concert worden in de kerk waarbij drie Almenaren hun dirigeerkunsten aan u zullen 
laten zien. Zij zullen ieder een eigen stuk dirigeren (Het zwanenmeer, Nimrod of Bolero) en een 
gezamenlijk stuk (een mars). Een driekoppige jury kiest de winnaar. 
Uiteraard wordt er stilgestaan bij het jubileum en zal het orkest ook zelf nummers ten gehore 
brengen o.l.v. onze eigen dirigent Gilian Schmidt. 

Op zaterdag 15 juni 2019 zal muziekvereniging Juliana de optocht en de stoelendans weer 
begeleiden maar dit maal extra feestelijk in het kader van ons 110 jarig bestaan. 
Zondag 7 juli 2019: ‘Spetterend Juliana’. Een zomerse gezellige activiteitenmiddag aan de 
Berkel bij het zwembad met de Berkelmarathon, een markt met hapjes, drankjes en presentaties en 
met name voor de jeugd allerlei wateractiviteiten. De middag wordt afgesloten met een Open 
Luchtig Concert. 

Op de donderdagen 12, 19 en 26 september 2019 zijn er Openbare repetities van het orkest. 
Indien mogelijk, qua weersomstandigheden, op het dorpsplein, anders wordt uitgeweken naar een 
andere locatie. Voor deze repetities worden oud-leden en andere belangstellenden uitgenodigd om 
nog eens mee te repeteren. Genieten van samen muziek maken. 

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseren we een Diner ‘Frappant’. Dit wordt een avond met een 
afwisseling van muziekensembles en eten voor en door Julianaleden en genodigden.  

Op zondag 24 november 2019 geven we een Concert met Zangvereniging Vocaal. Een 
gezamenlijk middagconcert van de twee jubilerende verenigingen in de Almense kerk. Dit concert 
wordt nog nader uitgewerkt samen met Vocaal. 

Op dinsdagavond 24 december 2019 spelen we tijdens de Kerstnachtdienst waarbij alle 
dorpsgenoten (en mensen van daarbuiten) van harte welkom zijn.  

Wij hopen tijdens deze activiteiten en onze ‘normale’ activiteiten natuurlijk veel Almenaren te 
mogen ontmoeten. Dat het maar een mooi jaar moge worden. 

Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd 



ALMENSE TENNIS CLUB 

ATC – de tennisbaan is ook in de wintermaanden open 

De jaarlijkse Algemene Ledengevergadering ATC vindt plaats maandag 18 
februari 2019, 19.30 uur in het clubhuis van de vereniging. De stukken liggen vanaf 31 
januari ter inzage in het clubhuis.  

Hierbij vindt u alvast enkele onderdelen uit het jaarverslag met de belangrijkste zaken van 
2018, kort samengevat: 

o Wedstrijdzaken: De wedstrijdcommissie kijkt terug op een succesvol jaar met veel en 
gevarieerde activiteiten. Diverse club evenementen hebben ook dit jaar wel weer 
bijgedragen aan het behoud van de veld- en barbezetting. 

o Dorpentoss: Voor alle 55-plussers van de tennisverenigingen uit Harfsen, Laren, Epse 
en Almen is er de gelegenheid om deel te nemen aan de dorpentoss. De middagen 
rouleren over de 4 tennisparken en vinden om de 14 dagen plaats. Het is een 
recreatieve middag met een gezellige nazit. Voor de speeldata, zie onze website. 

o Tennistraining: Tennistrainer Frank Jansen verzorgt op de banen van ATC 
tennislessen. In 2018 is er gelukkig ook weer tennisles aan de jeugd tot 12 jaar 
gegeven. Naast de reguliere tennislessen worden in 2019 nieuwe lesactiviteiten 
aangeboden zoals  

o thematraining en inloop-tennisles (invulling in overleg met deelnemers op 
maandag- en woensdagavonden). 

o Fit met tennis (kennismakingscursus van 5 lessen zonder 
lidmaatschapsverplichting) 

o DUO-training, groepsles, privé tennisles in vorm van een strippenkaart. 
Voor meer in formatie zie onze website: www.atc-almen.nl.  

o Het ledenaantal van ATC blijft redelijk constant. Op dit moment telt ATC 122 actieve 
leden. De aanwas van nieuw speeltalent zal de komende jaren zeker een belangrijke 
spil blijven binnen onze club. 

o De website van ATC is, met grote dank aan Corina Tabak geheel vernieuwd. Je vindt 
hier alle relevante informatie over ATC. Aan- en afmelden kan via de site. Ook voor 
het aanmelden voor tennislessen of b.v. het reserveren van een baan. We streven 
ernaar alle belangrijke informatie te vermelden. Je kunt je aanmelden voor de 
nieuwsbrief of lid worden van ATC door naar onze nieuwe website te gaan:  

www.atc-almen.nl.

o Technische zaken: Ledverlichting en zonnepanelen, - een financieel succes. 
Energiebesparing (led-verlichting, zonnepanelen) verloopt geheel op schema en blijkt 
een waardevolle investering te zijn. 

o Sponsoring ATC: Afgelopen jaar hebben we twee nieuwe sponsoren mogen 
verwelkomen. We zijn trots. Fysio Heersink te Vorden en Roy Dommerholt, zoon van 
de bekende Bart binnen onze vereniging, - voortreffelijk werk als fysiotherapeut. Ook 

http://www.atc-almen.nl/
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Le Reve, restaurant gekoppeld aan Golf Lochem is een uitdaging.  
Wat denk je over de Hoofdige Boer en Ehzerwold met hun prachtige accommodaties. 
Een bezoekje waard. Hebt u een nieuw rieten dak nodig, denk eens aan Hietkamp. Een 
super dakdekkersbedrijf. Wat dacht je van de autobedrijven in Almen en omstreken. 
Dus keuze genoeg.  
Dit jaar hebben we voor de familie Heersink, lees Ron Dommerholt, een bord 
geplaatst. Ook voor Le Reve restaurant bij de Golfclub is een bord geplaatst. Wellicht 
is het een idee om naast tennis ook eens te golfen. Voor nadere informatie. Bel ze.  
Onze trainer Frank hebben we een plaatsje gegeven bij binnenkomst. Hij geeft 
trainingen voor jong en oud.  
Onze sponsor Houx heeft super aanbiedingen voor tennisoutfit, ballen etc.  Bezoek ze 
eens. En zeg dat je lid bent van ATC. Wel pasje meenemen. Korting 10 procent. 
Advies: bekijk onze website en gun het deze bedrijven. Neem contact op met onze 
PR/Sponsoring ATC, Ton Schreurs, 08 05 55-5750.leT  

Guus Oosterhoff (voorzitter), Marien van den Boom (secretaris), Website:www.atc-almen.nl.  

Zonnebloem blij met opbrengst Kerstmarkt 

Op de kerstmarkt jl. was de Zonnebloem afd. Gorssel weer vertegenwoordigd 
met een kraam met allerlei leuke spulletjes en kerststukken gemaakt door onze 
vrijwilligers. De uitgestalde prijzen waren te winnen door het kopen van een lot. 
De enveloppen met loten vonden gretig aftrek en waren al snel uitverkocht. 
Almenaren en andere bezoekers hartelijk dank voor uw bezoek aan onze kraam, 
de opbrengst komt ten goede aan de activiteiten voor onze gasten. 
Zoals wellicht bekend bezoeken wij gasten met een fysieke beperking en organiseren kleine 
activiteiten en uitstapjes.  
Op 24 januari a.s. Nieuwjaarsbingo en op 19 maart a.s. Lenteviering m.m.v. Dorus. 
Onze activiteiten zijn te volgen op: www. zonnebloem.nl/gorssel 
Kent u mensen in uw omgeving met een beperking en die ook plezier zouden beleven aan 
onze activiteiten, schroom niet en neem contact op met onze voorzitter Tineke Kummeling, 
tel: 0575-433531. Vindt u het zelf leuk om als vrijwilliger deel te nemen aan de activiteiten en 
zo de gasten een fijne middag te bezorgen, neem ook dan contact op met onze voorzitter. 

Namens de Zonnebloem afd. Gorssel, Stien van Heusden 

Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van Geel, Willemien 
Geers, Johanneke ter Haar, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy 
Nijkamp, Mini Schepers, Henny en Harry Tragter, Ineke Schieven o.l.v. Theo Simons.
Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, 
Adriaan Dolmans, Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Ageeth en 
Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit 
Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan 
Reurslag, Liesbeth Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma Wissink, Kees 
Zijderveld.
Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel:0575 - 431899.

http://www.atc-almen.nl/


AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGER 

Ik meld mij aan als vrijwilliger bij Vereniging Zorg & Welzijn Almen. 

Achternaam: …………………………………………………………………………………..

Voorletter(s): ……………………………. Roepnaam: .…………………………………….

Geboortedatum: ………………………… man / vrouw 

Adres: ………………………………………………………………………………………….

Postcode:  ……………………………….. Woonplaats: .. ………………………………….

Telefoonnummer:   ……………………………………………………………………………

Emailadres:…………………………………………………………………………………….

Mijn voorkeur gaat uit naar het helpen/ondersteunen bij ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier volledig ingevuld inleveren bij het secretariaat van VZWA  
Ingrid Enserink-van den Brink 
Vordenseweg 3 
7218 BP Almen 
Mailadres : zorgenwelzijnalmen@gmail.com
IBAN: NL64 RABO 0323 2035 82 – KvK. 69712344 
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                AANMELDINGSFORMULIER LID 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Zorg & Welzijn Almen 
                      (S.V.P. in blokletters invullen) 

Achternaam: …………………………………………………………………………………..

Voorletter(s): ……………………………. Roepnaam: .…………………………………….

Geboortedatum: ………………………… man / vrouw 

Adres: ………………………………………………………………………………………….

Postcode:  ……………………………….. Woonplaats: .. ………………………………….

Telefoonnummer:   ……………………………………………………………………………

Emailadres:…………………………………………………………………………………….

Lid per:  ………...............

Contributie is minimaal €10,- per jaar.  
Een groter bedrag is welkom om ons de gelegenheid te geven meer zaken te kunnen ontwikkelen. 

Uw bijdrage: ……………

Informatie automatische incasso contributie. 

Hierbij geef ik Vereniging Zorg & Welzijn Almen te  Almen toestemming om eenmalig per jaar het 

verschuldigde bedrag  af te schrijven van mijn: 

IBAN (post)- bankrekeningnummer:  ………………………………………………………….

Deze rekening staat op naam van: ………………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………………………………………

Datum: .............................…………  Handtekening: ................................…………………

Dit formulier volledig ingevuld inleveren bij het secretariaat van VZWA  
Ingrid Enserink-van den Brink 
Vordenseweg 3 
7218 BP Almen 
Mailadres : zorgenwelzijnalmen@gmail.com
IBAN: NL64 RABO 0323 2035 82 – KvK. 69712344 
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Lid worden van de 
Vereniging Zorg en Welzijn 
Almen? 

Wat krijg ik daarvoor? 

Eén van de vragen die wij wel eens te horen krijgen als we mensen vragen om lid te worden. 
Een goede vraag, want blijkbaar hebben we nog onvoldoende duidelijk gemaakt wat onze 
vereniging voor ogen staat en wat we daadwerkelijk doen. 

Transitie in de zorg.
Toen in 2015 de zorg vanuit de overheid werd overgeheveld naar de gemeenten was dat een 
signaal dat de overheid zich steeds meer terugtrekt om vanuit een verzorgingsstaat naar een 
land te gaan dat uitgaat van de zelfredzaamheid van de burgers. Vanaf dat moment merkten 
we ook dat het lastiger werd om gebruik te maken van de voorzieningen van de WMO. 
Huishoudelijke hulp werd steeds minder vaak toegekend en zo zijn er ook behoorlijk wat 
bejaardenhuizen verdwenen, ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen.  

En toen…….?
In een aantal gevallen gaat dat prima, als mensen nog behoorlijk fit en zelfredzaam zijn is er 
niets aan de hand. Maar wat als die gezondheid (steeds verder) achteruitgaat, wat als u geen 
toegang heeft tot internet en daar dus niet de informatie die u nodig hebt vandaan kunt halen? 
Wat als u geen ADI’s kunt ontvangen en dus niet weet wat er in het dorp te doen is? Wat als 
uw wereld steeds kleiner wordt omdat dierbaren in uw omgeving komen te overlijden en u 
zelf minder goed de deur uit kunt? Wat als u geen kinderen (in de buurt) hebt die u kunnen 
helpen? Wat als u eenzaam bent en geen netwerk hebt? Wat als uw levenspartner overlijdt en 
u er ineens alleen voorstaat? 

Dat zijn situaties waar de Vereniging Zorg en Welzijn Almen kan helpen! 
Concreet betekent dat dat we met mensen in gesprek gaan en kijken wat er voor hen nodig is. 
In het afgelopen jaar hebben we mensen kunnen wijzen op voorzieningen die er in het dorp al 
zijn en waar men geen weet van had. We hebben mensen kunnen helpen door begeleid 
vervoer in te zetten bij ziekenhuisbezoek, bij het op orde krijgen van hun administratie, we 
hebben bemiddeld in het vinden van huishoudelijke hulp of bij WMO aanvragen. We hebben 
geholpen bij het inschrijven of het vinden van een andere woning; mede daardoor zullen alle 
vier woningen die in De Linde zijn vrijgekomen door mensen uit Almen worden bewoond 
(ook al lag dat in een paar gevallen niet zo voor de hand). Mensen die veel alleen zijn worden 
bezocht, maar ook gewezen op activiteiten in het dorp, bijv. drie keer in de week is er de 
Open Tafel in De Linde waar mensen gezamenlijk kunnen eten (na opgave bij Martha Baaij 
0575-432231). 

We hebben al vaker melding gemaakt van de inloopochtend, het repair café en de 
klussendienst aan huis. Het zegt u misschien niet zoveel, toch maakt dat een enorm verschil. 
De inloopochtend is niet alleen ontzettend gezellig en komen er interessante onderwerpen 
voorbij, het betekent vooral dat er een moment is voor contact met elkaar. Gezellig bijpraten, 
een spelletje doen, je laten informeren, maar het gaat vooral over het vergroten van je 
netwerk, nieuwe mensen leren kennen, oude contacten weer aanhalen.  



En de klussendienst aan huis? Die is bedoeld voor kleine klusjes waar je geen bedrijf voor in 
huis haalt, een lekkende kraan, het water weer aanvullen in de CV-ketel, een nieuwe batterij 
in een apparaat, reparatie van kapotte spullen, de klokken weer gelijk zetten bij het ingaan van 
de zomer- of wintertijd, het zichtbaar maken van traptreden, allerlei vragen komen langs en 
als we kunnen, lossen we het op. 

Niet iedereen heeft een vriendelijke buurman die het vanzelfsprekend vindt om telkens 
opnieuw te zorgen dat de juiste containers voor de halve buurt aan de weg komen en deze ook 
weer terugzet. In het verleden was het Noabuurschap een soort verzekering om te zorgen voor 
vrijwillige hulp als je dat nodig had. Misschien komt dat nog wel het dichtste bij ons streven, 
met elkaar zorgen voor elkaar. Almen is maar een klein dorp, maar een uiterst krachtig dorp, 
we zijn een dorp met heel diverse inwoners, met heel veel gemotiveerde vrijwilligers die hun 
kennis en vaardigheden willen inzetten voor het welzijn van anderen. Vrijwilligers met een 
administratieve-, medische- of financiële achtergrond, vakmensen op allerlei gebied die 
geheel belangeloos bereid zijn om hun kennis en tijd ter beschikking te stellen aan die 
inwoners in het dorp die het nodig hebben. Dit alles om de leefbaarheid en het welzijn in het 
dorp te verhogen. Dat is wat we proberen te doen voor onze inwoners. 

Velen zijn al lid geworden van onze vereniging en daar zijn we heel dankbaar voor.  
Want ondanks het feit dat we subsidie hebben gekregen om dit initiatief van de grond te 
krijgen, ook subsidie houdt een keer op en dan is het fijn als we aan kunnen tonen dat dit 
initiatief gedragen wordt door onze bewoners. En natuurlijk… iedereen die lid wordt hoopt er 
geen gebruik van te hoeven maken, zoals we ook maandelijks onze ziektekostenverzekering 
moeten betalen maar ook hopen dat we niet ziek worden. Toch weet geen van ons hoe onze 
toekomst er uit gaat zien, wat ons boven het hoofd hangt. Daarom vragen we u om lid te 
worden, we vragen u om een bijdrage om de leefbaarheid in ons dorp te behouden en te 
vergroten, met elkaar. 

Kan ik ook nog iets anders doen dan lid worden?
Zeker, ook als u eens iets voor een ander zou willen doen bent u van harte welkom bij onze 
vereniging. Op heel veel verschillende terreinen bereiken ons vragen, vragen voor buitenwerk 
(blad harken, dakgoten schoonmaken e.d.) maar ook is er behoefte aan mensen die (betaald) 
huishoudelijk werk willen doen, of vrijwilligers die iemand eens willen bezoeken, helpen met 
computervragen. 
Het is leuk en dankbaar om anderen te helpen, een verschil te maken en nieuwe mensen te 
leren kennen. 

Is de VZWA er eigenlijk alleen voor ouderen? 
Nee; de vereniging is voor alle inwoners, oud en jong, in Almen. Wel is het zo dat de oudere 
inwoners als eerste zijn benaderd. Dit komt omdat we een aantal jaren geleden 75+ hebben 
geïnterviewd en dat we van deze mensen hun adresgegevens hebben. Daarnaast ligt het voor 
de hand dat zorgvragen bij ouderen wat vaker voorkomen dan bij jongere mensen.  
Ik ben nog niet benaderd, maar ik heb wel vragen! 
In dat geval vragen we u om contact met ons op te nemen via 06-2338 6020.  
In verband met de privacy hebben wij geen kant en klare contactgegevens van bewoners.  
Daarom kan het dus gebeuren dat u nog niet benaderd bent, maar neem gerust contact met ons 
op! 
Doen jullie alles? 
Nee, wij doen niet alles, wij leveren bijvoorbeeld geen professionele zorg. Wel kunnen we u 
in contact brengen met de juiste hulpverleners, organisaties of leveranciers van hulpmiddelen. 
Van alle vragen die ons tot nu toe hebben bereikt hebben we één vraag niet kunnen invullen. 



Dat was een vraag voor financiële steun, toch konden we wel wijzen op regelingen die 
hiervoor bedoeld zijn. 

Hoe zit het met mijn privacy? 
Ook de Vereniging Zorg en Welzijn Almen is gehouden aan de nieuwe privacy wetgeving.  
Dat betekent dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Dat is trouwens ook de reden dat de 
voorbeelden die eerder in dit verhaal zijn opgenomen redelijk algemeen zijn. 

Namens Vereniging Zorg en Welzijn Almen, Anneke Maandag, zorgcoördinator, tel: 06-2338 6020 

Fotocursus door Geert de Groot 

Nu de dagen alweer wat langer worden en er door sommige mensen 
al voorzichtig gedacht wordt aan de invulling van in het verschiet 
liggende vakanties in het voorjaar of zomer, is het wellicht geen slecht idee ook eens over een 
fotocursus na te denken, zodat de vakantiefoto’s straks gezien mogen worden.
Daarom begin ik in februari weer met een fotocursus die gericht is op het leren kennen van 
jouw camera en hoe je een mooie compositie maakt. De cursus wordt bij voldoende 
aanmeldingen in twee groepen van zes gegeven; één op maandagavond en één op 
dinsdagavond, beide avonden van 19.30 tot 21.30 uur. De totale cursus bestaat uit 9 
bijeenkomsten, waarvan er één op een zaterdagochtend plaatsvindt van 9.30 tot 11.30 uur. 
De data voor de maandagen zijn 4, 11 en 18 februari, 4, 11, 18, zaterdag 23 en 25 maart en 1 
april. Voor de dinsdagen geldt dat het telkens de dag na de voornoemde maandagen is. 
De kosten voor de hele cursus bedragen € 145,-. 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie bel of mail me dan. Ik vertel je graag meer 
over deze cursus. 

Geert de Groot, Bakkersteeg 2, 7218 BN Almen 
Telefoon: 0575  433 111/06 236 20 397. Email: info@geertdegroot.nl

Een nieuw jaar voor ons. Wat zal het brengen. Op de eerste 
afdelingsavond van 2019 was er bij de koffie het opgerolde 
nieuwjaarskoekje symboliserend dat alles nog verborgen 

ligt. En er was een prachtige lezing over het Fabergé ei. (In de prachtige gouden eieren bleken 
de meest verfijnde miniaturen verpakt te zitten als een klein cadeautje). 
Op 6 februari neemt Hans Addink ons mee naar de Schapenhoeve en op 6 maart is er de 
jaarvergadering waar na de pauze Anneke Maandag van alles wil vertellen over de Vereniging 
Zorg en Welzijn Almen.  

Bent u geen lid dan bent u toch van harte welkom om een paar avonden bij te komen wonen.  
Meer informatie: site www.vrouwenvannu.nl of neem contact op met het secretariaat Marijke 
van Ginkel tel.: 0575-432264, email: vrouwenvannualmen@gmail.com. 

Bertha de Greef

mailto:info@geertdegroot.nl
http://www.vrouwenvannu.nl/
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Zaterdag 2 maart: Potgrondactie Instrumentenfonds Muziekvereniging 
Juliana!  

Het voorjaar komt er weer aan! Zaterdag 2 maart komen wij vanaf 9.30 uur bij u langs met 
potgrond, koemestkorrel en tuincompost. Bij aanschaf steunt u hiermee onze muziek-
vereniging “Juliana” en het scheelt u zwaar tilwerk, want we leveren de zakken netjes bij u 
aan de deur. De volgende zak(k)en bieden we aan:  

 1 zak potgrond 40 liter   :   € 5,50  (3 zakken voor €15,-) 
 1 zak potgrond 70 liter  :   € 7,50  (3 zakken voor €21,-) 
 1 zak tuincompost 40 liter   :   € 6,00  (3 zakken voor €17,- ) 
 1 zak koemestkorrel 25 liter  : € 14,00

Voor hen, die deze ochtend niet thuis zijn, bieden wij de mogelijkheid om van te voren te 
bestellen. Dit kan op verschillende manieren: 

 via de website van het Instrumentenfonds https://if.juliana-almen.nl/
 telefonisch of via mail : floris.ruiterkamp@gmail.com , tel: 0575-433685 / 06-

10105485 of alberthukker@gmail.com, tel: 0575-785202 / 06- 83776026 
Bij een bestelling dient u het bedrag vóór 2 Maart over te maken op: 

NL43 RABO 0301 4222 22  t.n.v. A.H. Hukker, Muziekvereniging “Juliana”
Let wel, dit is alleen bedoeld voor de bestellingen! Op de verkoopdag 2 maart kan er alleen 
contant betaald worden! 

Vrijwilliger worden?: extra hulp is welkom!   
Deze actie wordt uitgevoerd door de muzikanten van “Juliana” en een aantal vrijwilligers, die 
het leuk vinden om te helpen. Maar extra hulp is altijd welkom! Meld je dan aan bij Floris 
Ruiterkamp (zie hierboven voor contactgegevens). 
We beginnen 2 maart om 9:00 uur en zijn meestal rond 13:00 klaar. Voor koffie en 
gezelligheid wordt gezorgd en u steunt hiermee ook nog eens muziekvereniging “Juliana”.

Notities van een Torenhaan. 

Onrustig geworden door de berichten in de krant en op de buis over de verrichtingen van de 
Scheveningse mosselmannen besloot ik contact op te nemen met mijn collega op de toren van 
de Scheveningse dorpskerk. 
“Aardig dat je belt”, zei deze. “Meer dan de helft van mijn rugveren is verkoold, mijn kam 
heeft een brandblaar, mijn staartveren zijn verbrand, maar verder is alles prima hoor! 
Vroeger sleepten ze met brandende kerstbomen  door de straat en gingen ze met de politie 
matten. Kon ik mooi zien; had ik niets geen last van. Maar ja, nu gaan die gasten pallets 
stapelen en vorig jaar verloren ze van Duindorp met hun 25 meter…. Je snapt het wel; daar 
moet minstens 10 meter bovenop! Maar vertel eens; hoe is het daar bij jou in Almen?”
“Rustigjes. Heel rustigjes!
Af en toe het geloei van de midwinterhoorn. Sinds kort hebben de blazers een eigen clubhuis 
op ’t Oostenenk. Maar verder heel rustig!
Op de laatste dag even naar de ouwejaarsreceptie op de Vetweide gegaan. De oliebollen en de 
kniepertjes waren weer van goede kwaliteit, net als de glühwein en niet te vergeten de 
carbidknallen. 
Thuisgekomen rook ik de snieboon’n met völle wos en de humkessoep beneden zoals dat hier 
al 50 jaar lang het geval is”. 

https://if.juliana-almen.nl/
mailto:floris.ruiterkamp@gmail.com
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“Waar heb je het allemaal over? Humkessoep, carbidknallen, midwinterhoorns, snieboon’n,”
onderbrak mijn collega me. ”En kniepertjes, wat is dat voor ’n ‘mie-toe’ gebruik?”
“Ach ja, dat kan je ook allemaal niet weten als je ten westen van de cultuurgrens woont. Het 
gaat hier vaak net even anders en wij hechten aan tradities hier. Als je’t een keer beleven wilt 
moet je maar eens komen kijken”. 
Ik heb hem nog even gauw uitgelegd wat tradities zijn: Gewoontes of gebruiken die soms 
spontaan ontstaan, soms ook weer ophouden, meestal om de zoveel tijd bijgesteld en 
veranderd worden, een enkele keer nieuw leven ingeblazen worden en waarvan een deel van 
de mensen zegt, dat het altijd zo geweest is. 
Neem nou die “midwinterblaaspiepen”. In de Germaanse tijd werden ze geblazen om Wodan 
te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir. Een halve eeuw geleden hoorde je ze hier niet meer-
(had je ook geen wolven meer) - en nu blazen ze zelfs in de kerk bij de kerstmarkt, alsof het 
altijd zo geweest is. En er komen steeds meer van die blazers… net als de wolven! 
Neem nou het carbidschieten rond de jaarwisseling. Ook dat deden de Germanen al, maar dan 
zonder carbid. Voor de rijtuig- en fietsverlichting in de oude tijd werd carbid gebruikt en ook 
de dorpssmid had het nodig om te lassen. Toen nog melkbussen genoeg op het platteland. 
Even carbid halen bij de smid en knallen maar! Wist u dat het net als vijftigste traditie op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst?  
Moe van de snieboon’n, het carbid en de wolvenblazers begaf ik mij naar de onderzaal van 
Ons Huis waar het playbackfestival zou plaats vinden. Het betrof een jubileumuitzending dit 
maal: een veertigjarig jubileum. 
Speciaal ter gelegenheid van dit jubileum had “de belangrijkste vereniging van Almen” zich 
flink ingespannen. Ik zal u zeggen waarom. 
Veertig jaar geleden, in 1979, vierde Juliana haar 70-jarig bestaan en daarom hadden de ouwe 
knarren besloten een feestje voor de jeugd te organiseren; dat werd het 1e playbackfestival. 
Later ging de jeugd het allemaal zelf doen. Het eerste winnende nummer was de 
trappelzakboogie, uitgevoerd door Erie Brummelman met een heel stel andere leeftijdgenoten. 
Ze waren net van de basisschool af en mochten voor het eerst meedoen. Moeder Jeanne had 
alle mutsjes en hansopjes gemaakt en het werd een daverend succes daar in de bovenzaal. 
Anno 2019 had Juliana met veel moeite bij het Metropoolorkest een arrangement van de 
‘Trappelzakboogie’ weten los te krijgen. De bewerking daarna alleen al was een flinke klus. 
Dank zij al deze voorbereidingen klonk nu in café ‘De natte otter’ een heel nieuwe versie van 
deze boogie. Als de jongelui van de ook in 1909 opgerichte knapenvereniging waar o.a. de 
jeugdsoos uit voortgekomen is, dit café hadden betreden dan waren ze steil 
achterovergeslagen van ontzetting: “Waar toch zijn de oude waarden 
gebleven?”
O, ja, we mochten ook stemmen. Heb ik direct gebruik van gemaakt en mijn 
stem ging uit naar de Midwinterhoornblues. Moeiteloos werd hier een 
Germaanse traditie verweven met de hedendaagse rock en rollmuziek van 
Jerry and the Casemakers 
De uitvoerenden had ik vroeger nog beneden mij op het schoolplein zien 
spelen, net als ‘Mamagreet’ met haar springtouw.
Volgens traditie wordt zij aan het eind van de voorstelling (terecht) bedankt. 
Ik meende wat grijs haar te bespeuren. Wanneer ‘Omagreet’ op het podium 
geroepen wordt, is ook deze traditie weer bijgesteld. 

--00-- 
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Aktiviteitenkalender  
Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde 
Inloop senioren Ons Huis: iedere woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste woensdag vd 
maand. Repaircafé: iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u 
Kerk:  Zondag eredienst 10.00 u
De Wereldwinkel staat iedere eerste zondag van de maand in Ons Huis 11 – 12 u
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr/spreekuur 
iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons Huis.  
Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand 
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.  
Voorstellingen: Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169 
Iedere 2e zaterdag v.d. maand wordt oud papier gehaald! 

2019 
Januari 
22 informatieavond Waterkracht uit de Berkel Ons Huis 
Februari 
6 Vrouwen van Nu: lezing Schapenhoeve, 19.45 u. 
17 Zin in Almen. Kerk. Gedichten, vertellingen dorpsgenoten 
20 Lunchconcert  voor senioren deel muziekver. Juliana Ons Huis 
20 info avond De Velhorst inOns Huis 20 u. 
26 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
Maart 
2 Potgrondactie muziekver. Juliana. 
6 Vrouwen v Nu: lezing Anneke Maandag Zorg en Welzijn, 19.45 u. 
19 Lenteviering Zonnebloem 
19 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
24 wandeltocht: muzikaal ommetje Juliana, start14 – 14.30 u zwembad 
27 Ons Filmhuis 
April 
3 Vrouwen van Nu: Clini Clowns door Marco Vermeer, 19.45 u.
11 Afsluiting project Julianaschool en Julianamuziek. Dorpsplein  18.30 u  
16 Jaarvergadering VAB 
24 Ons Filmhuis 
Mei 
8 Vrouwen van Nu: wereldreis per fiets door Gerda Marsman, 19.45 u 
11 Jubileumdag muziekver. Juliana en Maestroconcert, kerk 19.30 u. 
21 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
29 Ons Filmhuis 
Juni 
14, 15, 16  Almens feest 
18 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
Juli 
7 Spetterend Openluchtconcert Juliana e.a. activiteiten bij zwembad v.a. 15 u. 
9 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
September 
12, 19, 26 openbare repetities muziekver. Juliana Dorpsplein of elders v.a. 19.30 u  
Oktober 
12 Diner Frappant voor en door leden Juliana en genodigden 
November  
24 concert Juliana en Vocaal in kerk 
December 
24 kerstnachtdienst m.m.v. muziekver. Juliana 22 u 

Vakantierooster 2018 -2019

Voorjaarsvakantie 25 febr t/m 1 mrt
Goede vrijdag/pasen 22 april t/m 3 
mei
meivakantie 22 april t/m 3 mei
hemelvaart 30 en 31 mei
pinksteren 10 jun
zomervakantie 22 jul t/m 30 aug
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