
Peuterspeelzaal  “ Het Rupsje”  te Almen 
 
In 1969 werd in Epse de eerste peuterspeelzaal in onze gemeente opgericht en er 
volgden er snel meer. Om dat het handig leek een aantal zaken centraal te regelen, 
ging men samenwerken in de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Gorssel.  
In Almen begon  “de peuterspeelzaal Almen” in 1974. De peuterspeelzaal was 
gevestigd in “Ons Huis”.  Na een tussenperiode  waarin de peutertjes naar de oude 
kleuterschool gingen, kwam men in 1986 weer in “Ons Huis" omdat de kleuterschool 
verkocht werd. En sinds die tijd mogen we een ruimte van “Ons Huis” huren.  Niet 
lang na de oprichting sloot ook “de peuterspeelzaal Almen” , zoals we toentertijd 
heetten, zich  bij de Stichting aan. 
Het heeft nog  een hele poos geduurd voor de naam werd veranderd. Ik was tot nu 
toe altijd van mening dat de kapstok de vorm van een rups heeft omdat de speelzaal 
zo heet. Tot mijn verbazing las ik in de oude notulen dat dit niet het geval is. In 1987 
was men met de kapstok aan het werk en de vorm bracht men op het idee de 
peuterspeelzaal de naam “het Rupsje” te geven. Een leuke reden voor een leuke 
naam. 
Het was trouwens wel een interessante bezigheid om de oude notulen eens door te 
lezen.  Een aantal dingen zijn door de eisen van deze tijd wel veranderd , maar heel 
veel aandachtspunten van nu kwamen in de oude notulen ook steeds naar voren. 
Een van de onderwerpen was de klusjes die gedaan moeten worden. Een likje verf 
hier, een gordijntje daar. En steeds worden deze karweitjes gedaan door 
enthousiaste  ouders en klusjesmannen.  
Ook het zandbakzand blijft een probleem. Het moet regelmatig vernieuwd worden, 
maar dan wel graag zo goedkoop mogelijk. Soms kon er door mensen met 
connecties goedkoop zand gevonden worden maar dan moest dit wel met veel 
geschep op de goede plek terecht komen. En waar laat je het oude zand? Vele 
toegangswegen,  gaten op verkeerde plekken en ook  privé zandbakken in Almen 
zijn  al met dit zand gevuld. 
Waar we ook mee bezig blijven is het vergaren van geld. De ouderbijdrage is de 
belangrijkste bron van inkomsten en hiervan kan veel worden gedaan. Willen we 
echter wat extra’s  aanschaffen dan is hiervoor geld nodig. De kledingbeurs die al 
jaren wordt georganiseerd, brengt  gelukkig goed wat in het laatje.  Was in 1985 de 
opbrengst nog f 138.50, de laatste beurs van deze eeuw bracht  f 821,- op. Dit 
danken we aan de goede naam die onze beurs de laatste jaren heeft opgebouwd, 
door het vele werk dat steeds is verzet. 
Toch zijn er ook een aantal zaken veranderd. Hoewel we met een aantal goede, 
betaalde krachten werken, wordt erg veel werk binnen het peuterspeelzaalwerk door 
veelal vrouwelijke vrijwilligers verricht.  Nu er steeds meer vrouwen naast hun gezin 
een baan hebben, wordt het erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden.  Ook 
worden de eisen die aan het psz.werk gesteld worden steeds hoger.  Op het moment 
is er binnen de gemeente een werkgroep  voorschoolse opvang  gestart waar ook de 
Stichting aan deelneemt.  Het is goed dat het belang hiervan ingezien wordt, maar 
de druk op de bestuursleden wordt steeds groter. 
 
Mijn  wens voor de toekomst is dat het goede werk dat door heel veel mensen de 
afgelopen vijfentwintig  jaar is verricht,  beloond wordt.  De speelzaal is als instituut 
niet meer weg te denken uit onze samenleving en moet gewaardeerd worden.   
     Stien Huurnink-Klein Teselink. 


