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Op 20 januari schreef ik het voorwoord voor 
de vorige Almenak. Wat is er sindsdien veel 
gebeurd. Zo moesten die mondkapjes nog 
steeds op, het handen wassen bij onze 
Centerrr waren we al vergeten, waren er in 
families meningsverschillen over het wel of 
niet gaan voor DE Prik, veranderde corona 
in een ‘griepje’ waarbij het niet de vraag was 
of  je het kreeg maar wanneer. We zijn nog 
geen twee maanden verder. Corona weert 
zich dapper maar weinig mensen die er nog 
mee bezig zijn. Ons wereldbeeld is totaal  

veranderd. Het is vandaag 12 maart maar ik 
durf niet te voorspellen hoe mijn voorwoord 
in de volgende Almenak is.

Maar ik wil positief afsluiten. Zo’n dikke Al-
menak met leuke activiteiten hadden we ja-
ren niet. Laten we proberen er samen toch 
een mooie tijd van te maken. De maand 
april is al aardig volgeboekt!

Namens de redactie van de Almenak wens ik jullie 
veel leesplezier. Wilrike

Aanleverspecificaties
Wij zijn blij dat iedereen weer zijn uiterste 
best heeft gedaan om copy aan te leveren, 
zodat er weer een mooi goedgevulde Al-
menak bij de inwoners op de deurmat komt.

Toch blijkt in de praktijk dat er nog vaak fo-
to’s (en ook logo’s) van een ‘slechte’ kwali-
teit aangeleverd worden. Dit is zonde, hele-
maal nu de Almenak in kleur gedrukt wordt.
Dus nog even een paar tips. Mochten er fo-
to’s bij een artikel geplaatst moeten worden, 
lever deze dan ‘los’ aan en niet geplakt in  

Word. Dit geldt ook voor logo’s. Als wij foto’s 
uit een Word bestand moeten halen, zijn dit 
lage resolutiebeelden. Dit wordt met druk-
ken niet mooi. Ook beelden die van internet 
gehaald worden hebben een te lage reso-
lutie.

Mocht u vragen hebben over het aanleveren 
van beeldmateriaal, dan horen wij dit graag. 
Wij helpen u hier graag mee.

Namens de redactie, 
Miranda Lourens, mlourens@chello.nl

Van de redactie

Nummer:
3
4
5

Inleveren kopij:
vrijdag 20 mei
vrijdag 26 augustus
vrijdag 18 november

Verschijningsdata:
woensdag 2 juni
woensdag 7 september
woensdag 30 november
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Wonen
Hét thema van de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2022. Het houdt ook de VAB bezig. Sa-
men met de werkgroep wonen is het bestuur 
van de VAB betrokken bij diverse dossiers 
rondom wonen: bij de diverse herontwikke-
lingstrajecten en nieuwbouwlocatie Almen 
Zuid 2b houden we een stevige vinger aan 
de pols. Ook zijn we in gesprek met IJs-
seldal Wonen over hun toekomstvisie voor  
sociale huur in ons dorp.

Zoals u weet is het al bijna een jaar geleden 
dat de Woonvisie Almen is aangenomen 
door de gemeenteraad. Wij vinden het ont-
zettend jammer dat er sindsdien nauwelijks 
uitvoering is gegeven aan deze woonvisie. 
Bovendien horen we van diverse kanten 
dat communicatie met gemeente op met 
name dit dossier moeizaam verloopt. Wij 
zullen hierop actie ondernemen. 

Saxion studenten zijn begonnen met 
hun bouwstenen opdracht voor het 
nieuwe dorpsplan voor Almen
U heeft de laatste weken misschien wel 
een paar onbekende jongelui in Almen zien 
rondlopen en zich afgevraagd wat die in Al-
men te zoeken hebben?  

De vier tweedejaars Saxion studenten zijn 
hun opdracht “Bouwstenen voor het nieuwe 
dorpsplan 2023-2027 voor Almen” (waar-
over we in de vorige Almenak al berichtten) 
begonnen. Er is een startbijeenkomst ge-

weest op 21 februari jl. in Ons Huis samen 
met hun begeleiders en de ondersteunende 
VAB bestuursleden. Daaraan voorafgaand 
is er die dag door allen een gezamenlijke 
verkenning door ons dorp gemaakt. 

Vervolgens heeft het team hard gewerkt 
aan het opstellen van het Plan van Aan-
pak (PvA) voor deze opdracht, en op het 
moment van schrijven van dit stukje zijn ze 
bezig de commentaren van de begeleiders 
daarop te verwerken in een definitief PvA, 
en ook al begonnen met de interviews met 
dorpsbewoners voor het ophalen van infor-
matie. 

De opdracht valt in twee delen uiteen: het 
eerste deel (t/m medio april dit jaar) behelst 
het verzamelen van informatie. Inlezen in 
beschikbare documentatie en interviews 
met groepen Almenaren. Aan het eind van 
die fase zal een tussenrapport opgesteld 
worden en van feedback voorzien door de 
begeleiders. Op basis van de in de eerste 
fase verzamelde informatie zal de groep 
een plan opstellen voor de tweede fase 
(tweede helft april  – juni), waarin ze sce-
nario suggesties ontwikkelen. 

Tegen het eind van de opdrachtperiode 
worden deze scenario’s met alle geïnteres-
seerde dorpsbewoners besproken, tijdens 
een dorpsbijeenkomst in Ons Huis. Daarna 
worden de scenario’s vastgelegd in een 
eindrapportage. 

Het verenigingsleven bloeit weer in dit mooie voorjaar. Ook de VAB is met allerlei 
onderwerpen bezig in het belang van een fijn woon- en leefklimaat in Almen. Hier-
onder een inkijkje waar we zoal mee bezig zijn. De bijdragen zijn aangeleverd door 
de verschillende werkgroepen. Wilt u meer informatie of zelf een onderwerp onder 
de aandacht brengen, kom dan naar onze jaarvergadering op woensdag 20 april a.s.  
Verderop, op pagina 4, in deze Almenak vindt u de volledige agenda. 
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We zullen de datum van de dorpsbijeen-
komst zo spoedig mogelijk aan u door-
geven en houden u van tijd tot tijd op de 
hoogte van de voortgang.

Werkgroep Groen 
Sinds november 2021 is er binnen de VAB 
de werkgroep Groen in het leven geroepen. 
De missie van de werkgroep is om groene 
initiatieven in en rondom Almen een impuls 
te geven en hiermee een steentje bij te dra-
gen aan het behoud van biodiversiteit. Als 
werkgroep staan we nog in de startblokken 
en zijn daarom benieuwd of er al initiatie-
ven lopen of dat er mensen zijn die ideeën 
hierover hebben en hierbij de bijdrage van 
de werkgroep kunnen gebruiken. Aanmel-
den voor de werkgroep kan ook nog steeds, 
dus mocht je interesse of ideeën hebben 
kan dit gemeld worden via het contactfor-
mulier op de website van de VAB.

Schoonmaakactie Almen Schoon 
Omdat het zoveel prettiger is te wonen en 
te leven in een schone omgeving, organi-
seren wij, de werkgroep voorzieningen, op 
zaterdag 9 april een grote dorps-schoon-

maakactie, Almen schoon. Daarbij vragen 
wij uw hulp. Schoonmaken gaat nu een-
maal sneller én is bovendien een stuk ge-
zelliger als je het met meer doet. Samen 
maken wij Almen een stukje schoner! 

Wilt u helpen? Fijn! Meldt u dan vooraf 
aan via het volgende e-mailadres almen-
schoon@gmail.com. De gemeente ver-
zorgt prikstokken, afvalzakken en hesjes. 
Eventueel kunt u zelf werkhandschoenen 
meenemen. De VAB draagt zorg voor een 
heerlijke lunch.

Programma
Verzamelen om 10.00 uur in het Dorpshuis. 
We verdelen onder het genot van een kop-
je koffie de straten. 
Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur maken wij 
het dorp schoon. Om 12.30 uur komen we 
weer bij elkaar in Ons Huis voor een geza-
menlijke lunch en afsluiting. 
We zien uw aanmelding via almenschoon@
gmail.com graag tegemoet! 

Alvast bedankt!

Foto: Joost Wiltink
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Agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Almens Belang op 
woensdag 20 april 2022, aanvang 20.00 uur 

 
 
De vergadering wordt gehouden in dorpshuis Ons Huis in Almen. Inloop vanaf 19.45 uur.  
                                 
1. Opening  
2. Notulen jaarvergadering VAB 2021  
3. Jaarverslag VAB 2021  
4. Financieel verslag VAB 2021   
5. Verslag van de kascommissie Jan de Groot en Herman Westendorp 
6. Verkiezing nieuw kascommissielid 
7. Bestuursverkiezing: 

a. Aftredend en herkiesbaar: Wilco Pelgrum, Niko Venneker en Liza Westendorp.  
Aftredend en niet herkiesbaar: Anja Harkink.  

b. Kandidaten voor de functie van secretaris van het VAB bestuur kunnen zich tot 
11 april 2022 aanmelden bij de secretaris Anja Harkink (Heuvelpad 2, Laren, 06-
10937782) of via vab@almen-info.nl. 

8.    Rondvraag 
9.    Sluiting huishoudelijk gedeelte  
10.    Pauze  
 
Na de pauze zullen we de actuele zaken waar de VAB zich momenteel mee bezig houdt 
bespreken, denk aan woningbouw, herbestemming brandweerkazerne, gebiedsvisie 
Scheggertdijk….  We willen graag delen hoe processen verlopen en wat het standpunt 
van de VAB is.  
 
Zowel leden als niet-leden van de VAB zijn van harte welkom om deel te nemen aan de 
vergadering. Bent u nog geen lid? Dan kunt u zich bij het secretariaat aanmelden, op 
vab@almen-info.nl.  Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 10,= per jaar.  
 
 

V A B

Vereniging Almens Belang
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De Vereniging Almens Belang is per 20 april 2022 op zoek naar een 

Secretaris m/v

De secretaris verzorgt alle in- en uitgaande correspondentie met leden, bestuursle-
den, de gemeente Lochem en andere organisaties die betrokken zijn bij het leef- en 
woon-klimaat in Almen. 

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en notuleert de bestuurs- en 
de ledenvergaderingen. 

Net als de andere bestuursleden maakt de secretaris deel uit van een werkgroep. 
Onderwerpen, buiten de terreinen van de werkgroepen, die door leden of door de 
gemeente onder de aandacht van de VAB worden gebracht worden verdeeld onder 
de bestuursleden naar interesse en kennis van zaken.  

Het VAB bestuur bestaat uit een enthousiaste groep mensen die graag een nieuw 
bestuurslid willen verwelkomen en wegwijs willen maken in de belangenbeharti-
ging. 

Tussen alle spelers op het Almense speelveld heeft de VAB een verbindende rol. In 
de afgelopen jaren ben ik, Anja als secretaris, o.a. betrokken geweest bij de tot-
standkoming van het beheer van De Linde door Ons Huis en de realisatie van twee 
extra seniorenwoningen, bij de verbinding tussen de sportzaal en Ons Huis, de 
oprichting van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, het schrijven van het huidige 
dorpsplan en het optuigen van de werkgroepenstructuur. Ik kijk met plezier en vol-
doening terug op deze periode, maar realiseer me ook dat niets voor eeuwig vast 
ligt. Na 8 jaar is het goed afstand te nemen en andere inwoners de kans te geven 
een bijdrage te leveren in de belangenbehartiging voor het dorp. 

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je meer informatie, meld je dan aan 
bij de huidige secretaris, Anja Harkink, 06 - 10 93 77 82 of via vab@almen-info.nl
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We mogen weer!

Oranjevereniging

Beste dorpsgenoten,

Na 2 jaar zijn de coronamaatregelen ein-
delijk verdwenen en kunnen we als Oranje- 
vereniging weer van alles organiseren.
Is er wel reden voor een feestje? Het is af-
schuwelijk wat er nu gebeurt in Oekraïne. 
Een humanitaire ramp en zo dichtbij. Een 
oorlog met alleen maar verliezers en zeer 
veel slachtoffers. 

Vanuit Almen zijn mooie initiatieven voor 
hulp en opvang voor deze getroffen gezin-
nen aan het ontstaan. Laten we hopen dat 
deze oorlog zo snel mogelijk afgelopen is.

Algemene ledenvergadering
Op 23 maart houden we onze algemene 
ledenvergadering, en iedereen is natuurlijk 
van harte welkom. Ondanks de coronacrisis 
hebben we iedere maand (online) verga-
derd en zo goed als het kon nog wat activi-
teiten georganiseerd.

Palmpasen
Palmpasen valt dit jaar op 10 april met na-
tuurlijk weer de mooie optocht met alle kin-
deren, muziekvereniging Juliana, en het 
traditionele eieren zoeken in het bos. Zal 
er weer een echte paashaas zijn? De tocht 
vertrekt om 11.30 uur bij de kerk.

Koningsdag
Koningsdag gaat gelukkig door bij de huidi-
ge brandweerkazerne. Volgend jaar zal het 
in ieder geval niet meer bij de brandweerka-
zerne zijn, maar toch wellicht weer wel op 
dezelfde locatie. We hebben weer een mooi 
programma voor de kinderen, zoals spelle-
tjes, renjerot, en een springkussen. Daar-
naast natuurlijk de aubade, kleedjesmarkt, 
live muziek, en een lekker hapje en drankje.  

Met hopelijk een zonnetje er bij wordt het 
weer ouderwets gezellig. We hebben elkaar 
veel te weinig gezien en natuurlijk is er veel 
te vertellen. Het officiële programma is ook 
te vinden in deze Almenak.

Dodenherdenking
Op 4 mei is er de dodenherdenking op de 
begraafplaats in Almen. Nadere berichtge-
ving hierover in de ADI.

Almensfeest
Op 17,18 en 19 Juni is het zover! Het Al-
mensfeest 2022, en dat gaat weer fantas-
tisch worden. We begrijpen dat de aftelkaart 
niet lang genoeg was, maar laten we de 
schade maar extra inhalen. De vrijdagavond 
gaat ieder geval heel toepasselijk worden. 
Voor de rest houden we u graag nog even in 
spanning en in de volgende Almenak uiter-
aard meer hier over.

We begroeten u graag op de komende eve-
nementen!

Blijf gezond en hopend op een vreedzame 
toekomst.

Namens het bestuur,

Marijn Laurensse
Voorzitter Oranjevereniging Ons Vorstenhuis.



Centerrr steunt Oekraïne, 
u ook?!
Op verzoek van veel klanten heb-
ben wij, ZONDER WINSTOOGMERK een 
levensmiddelenpakket t.w.v. ¤35.- samen-
gesteld dat u kunt bestellen in onze winkel. 

Ook is het mogelijk om zelf een of meerdere 
artikelen te kopen en deze bij de kassa af 
te geven. Wij zorgen voor het verpakken 
en leveren de pakketten af bij het regionale  
inzamelpunt.

U kunt ook onbeperkt Piggypunten done-
ren aan Oekraïne, 100 punten t.w.v. ¤5,- of  
200 punten t.w.v. ¤10.-

Vacature
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste flexibele 0-uren 
kracht (vanaf 18 jaar). Een leuke baan in 
een super bijzonder concept. Met veel verant-
woordelijkheid en ruimte voor creatief onder-
nemen. Het gaat om een 0-uren contract voor  
door de week en eventueel initieel een zater-
dag (indien nodig eventueel ook in de vesti-
ging Barchem).

Functie inhoud
Je werk bestaat uit alle voorkomende winkel 
werkzaamheden die in een supermarkt voor-
komen. Ook zul je licht administratief werk 
moeten verrichten op de computer in de 
programma’s Excel en Word. Jij bent verant-
woordelijk voor de winkel en zorgt dat deze 
altijd netjes, schoon en ordelijk is. 

Iets voor jou?
Stuur je sollicitatie met je motivatie en 
je CV naar almen@centerrr.nl o.v.v.  
Vacature.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met Miranda Lourens op telefoon- 
nummer (0575) 43 12 00

Piggy boodschappenpakket
Tot en met 16 april kunt u tegen inleve-
ring van 500 Piggy punten een gratis goed  
gevulde boodschappenpakket t.w.v. ¤32,50 
ontvangen.

Koningsdag = oranje tompoucen
Op Koningsdag, woensdag 27 april, zijn de 
heerlijke oranje tompoucen van Bakkerij 
Dick ten Broeke weer verkrijgbaar in de win-
kel. Wilt u zeker zijn van deze tompoucen? 
Bestel deze dan via almen@centerrr.nl,  
telefonisch op nummer (0575) 43 12 00 of 
via de WhatsApp 06 - 29 43 40 59.
Wij zijn deze dag geopend van 08.00 - 
12.00 uur.

Aangepaste openingstijden
1e en 2e Paasdag  gesloten
Koningsdag 08.00 - 12.00 uur geopend
Hemelvaartsdag gesloten

Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten
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Beste Almenaren,
Min of meer gedreven door eigen ambities 
hebben we in de afgelopen jaren samen 
met een geweldig productieteam van Stich-
ting Almens Amateur Theater een aantal 
fantastische theater producties in Almen 
gerealiseerd. 
Te beginnen met Joseph in 1998, Chess in 
2003, Sissie in 2005, Jesus Christ Super-
star in 2008 en tot slot in 2012 100 Jaar 
Knikkeren. 

Stuk voor stuk zeer succesvolle musicals, 
die elkaar telkens weer overtroffen in uit-
voering. De lat werd steeds wat hoger ge-
legd, waardoor we op het laatst als ama-
teurs welhaast professionele stukken ten 
uitvoer brachten. We hebben hier heel veel 
mensen, zowel medewerkers als bezoekers 
enorm veel plezier mee gedaan. Het was al-
tijd een feest om hier als dorp mee bezig te 
zijn. Zoek op Youtube maar eens op “Musi-
cals Almen” om een indruk te krijgen!

Onlangs hebben Coby en ik ons als enige 
bestuursleden van de Stichting Almens 
Amateur Theater beraden ten aanzien van 
continuering van onze inmiddels helaas in-
gedutte stichting. Aanleiding hiervoor was 
de veel gestelde vraag van diverse Alme-

naren of we al weer met iets nieuws bezig 
waren. We bespeuren bij veel mensen in Al-
men dus wel de behoefte om deel  te nemen 
aan zo’n project. Sommige nieuwe dorpelin-
gen beweren zelfs dat ze juist vanwege dit 
soort activiteiten voor Almen als woonplaats 
hebben gekozen… 

Maar ja, deelnemen aan een project is iets 
anders, dan zoiets op poten te zetten.  Daar-
voor is ambitie en drive nodig en juist die 
beide noodzakelijke elementen zijn, mede 
door de drukke politieke agenda van Coby, 
die toch altijd de voornaamste drijvende 
kracht achter de StAAT is geweest, bij ons 
als bestuur enigszins getemperd. We heb-
ben onze doelen min of meer bereikt en het 
ontbreekt ons aan nieuwe flitsende inspira-
tie om weer wat op te starten. 

We hebben vorig jaar nog een inventarisatie 
gedaan bij het onvolprezen en 15 jaar lang 
gesmeerd lopende productieteam of men 
behoefte had om weer iets op de planken te 
brengen. Eerlijk gezegd was het antwoord 
op die vraag voor het grootste deel van het 
team negatief. 

Graag zouden we dus het stokje willen over-
dragen aan mensen die daar wel volledig 
voor willen gaan en bereid zijn om een deel 
van hun vrije tijd en creativiteit willen inzet-
ten om weer iets te organiseren met het Al-
mense Amateur Theater; iets kleins of iets 
groots, dat maakt niet uit.

Ten aanzien van het voortbestaan van de 
StAAT zijn er wat ons betreft twee opties:
1. Opheffen van de Stichting.
2. Doorstart met een nieuw bestuur,  
 waarbij zowel Coby als ikzelf onze functie  
 na verloop van tijd ter beschikking stellen  
 en waarbij ons inziens het aantal  

StAAT (Stichting Almens Amateur Theater)
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In onze school hangt sinds kort een heel bij-
zonder kastje. Dit kastje heeft vroeger ook 
al in de school gehangen en is een poosje 
niet in beeld geweest. We hebben het in 
ere hersteld en een mooi plekje gegeven 
in de school. De leerlingen van 
de Julianaschool mogen hun 
verzameling of collectie hier in 
tentoonstellen. Deze maand is 
de collectie van Flore Hesselink 
uit groep 5/6 aan de beurt. Ze 
heeft haar mooiste verzameling 
tentoongesteld en deze bestaat 
uit knuffels, stenen, stuiterbal-
len, veertjes en schelpen. Vol-
gende maand is er een leerling 
uit groep 3/4 aan de beurt.
  
Dan is er nog ander nieuws van de Juliana-
school, er is namelijk een nieuwe directeur. 
Bij deze stel ik me graag aan u voor. Mijn 
naam is Marian Slijkhuis en ik ben 44 jaar. 
Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en woon 

in Aalten. In mijn vrije tijd wandel ik graag 
met onze honden of werk ik in de tuin. Het 
onderwijs is mijn passie en ik vind het een 
eer om de directeur te zijn op zo’n mooie 
school!

Wij zijn dit schooljaar gestart met 
Stichting leerKRACHT. Bij deze 
manier van werken staan er ver-
schillende thema’s centraal. Zo 
hebben we gewerkt aan het ver-
beteren van ons rekenonderwijs 
en hebben we het werken met 
Portfolio’s een nieuwe impuls 
gegeven. De komende periode 
staat het steviger neerzetten van 
ons spellingsonderwijs centraal. 
We zien dat het werken op deze 

manier veel inzicht en motivatie geeft bij de 
kinderen en het team. 

Namens de Julianaschool, 
met vriendelijke groet,

Marian Slijkhuis, directeur 

Julianaschool

bestuursleden moet worden uitgebreid. 

Voordat we een beslissing nemen over het 
voortbestaan van de StAAT willen we graag 
weten hoe de Almenaren hierover denken. 
Zijn er Almenaren die zin en ambitie hebben 
om iets nieuws op de planken te brengen en 
die kar willen trekken? 

Wie interesse heeft om hiermee bezig te 
gaan kan zich bij ons aanmelden. Natuurlijk 
zullen we jullie bij deze doorstart ondersteu-

nen, maar daarna zullen wij ons zeer waar-
schijnlijk terugtrekken uit de stichting. Maar 
wie weet, misschien wakkert ook bij ons het 
heilig vuur nog weer aan…
We horen graag van jullie!

Hartelijke groet,
Coby Wiltink en Herman Westendorp

Coby (0575) 43 19 27 / 06 - 51 25 13 41
cobywiltink-roeterdink@planet.nl

Herman (0575) 43 19 88 / 06 - 17 26 25 27 
h.t.westendorp@hetnet.nl
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Als ik vanaf de parkeerplaats naar de voor-
deur loop, staat Rob mij voor de hal al op 
te wachten. Bij binnenkomst krijg ik meteen 
een kleine rondleiding door de beneden-
vertrekken: de ruime lounge, de gezellige 
eetzaal met mooi uitzichten rondom en de 
privévertrekken van Alita en Rob zelf.

Hoe is het om midden in corona-tijd 
zo’n bedrijf over te nemen?
“Corona was helemaal geen discussie”, stelt 
Rob. “Als we echt naar een B&B of hotel ge-
zocht hadden, was het misschien wel een 
punt geweest, maar wij zochten naar een 
mooi en origineel huis om zelf in te wonen, 
iets bijzonders. Al rondkijkend op diverse 
plekken in het land, kwamen we in Lochem 
uit. Het pand wat daar te koop stond, had 
echter achterstallig onderhoud, dus dat viel 
af. De makelaar bracht ons toen in contact 
met Anita en Maas Brink, de vorige eigena-
ren. Zij speelden met het idee om een nieuw 
avontuur aan te gaan en misschien de Ro-
zenhof in de verkoop te doen. Het was een 
erg leuke ontmoeting en daaruit ontstond de 
afspraak dat we wederzijds ruim de tijd kre-
gen om onze plannen te onderzoeken. Wij 
voor de Rozenhof en Anita en Maas voor 
hun nieuwe avontuur.”
Alita: “Zo konden in een aantal gesprekken 
onze ideeën naar elkaar toe groeien. Wij 
moesten ons huis in het Gooi ook nog in de 
verkoop doen. Ruim een half jaar later, in 
het voorjaar van 2021 was de sleutelover-

dracht. Dat dit huis gastenkamers heeft, 
zien we als een cadeau. Het was niet onze 
opzet om zo iets te zoeken, maar er waren 
al boekingen verderop in 2021 en die heb-
ben we als vanzelfsprekend overgenomen. 
Het is leuk! Je zit hier toch een stukje buiten 
het dorp en op deze manier hebben we wat 
levendigheid om ons heen. En zo’n buiten-
plaats als dit trekt ook leuke mensen aan. 
Mensen met belangstelling voor de dorpen 
in de streek, de natuur, de musea. We krij-
gen van onze gasten heel veel tips van inte-
ressante dingen in de omgeving, leuke res-
taurants, mooie dorpen en stadjes. Nu alles 
weer open is, hebben we wel een aardig 
activiteitenlijstje!”

Wat zijn eigenlijk jullie roots?
Alita: “Ik kom oorspronkelijk uit Twente, uit 
Wierden. Ik heb een tijd in de zorg gewerkt. 
Op een bepaald moment wilde ik wat anders 
gaan doen; ik heb een poosje een ijssalon 
annex stamppotterie gehad in Blaricum, en 
daarna ben ik me gaan verdiepen in inte- 
rieurstyling. Ik vind het leuk op internatio-
nale beurzen en in winkels op zoek te gaan 
naar mooie spullen om huizen aan te kle-
den. Ik heb ook een winkel gehad met sty-
lingproducten.”
Rob: “Ik ben van origine Brabander; mijn fa-
milie komt uit Tilburg. Ik noem mijzelf ‘strate-
gisch adviseur’. Momenteel geef ik de koers 
aan voor drie ondernemingen. Eén ervan zit 
in Hengelo, een groothandel in elektronica-

Buitenplaats Rozenhof: Alita en Rob koesteren historisch pand
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

Voor de rubriek ‘Almen Onderneemt’ kom ik op aparte plekken. Veel plekken waar de 
interviews me heenleiden zijn nieuw voor mij. De meest bijzondere plek tot nu toe is wel 
Buitenplaats Rozenhof. Deze voor Almen historische plaats is in mei 2021 van eigenaar 
verwisseld. Tijd om de nieuwe eigenaren, Alita Brunsman en Rob Smeets, aan u voor  
te stellen.
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componenten. Door van Blaricum naar hier 
te verhuizen zitten we wat dichterbij dat be-
drijf en bij de familie van Alita, maar naar 
Brabant is de verbinding iets minder gun-
stig.”

En nu in een soort horeca?
Rob: “Ja, dat kun je toeval noemen, maar 
dat is leuk. Ik spring wel eens bij bij de ont-
vangst van gasten en bij het ontbijt. Alita re-
gelt de boekingen en de taken voor de ka-
mermeisjes en zorgt dat dat allemaal goed 
loopt.”
Alita: “Die meisjes zijn in de tijd dat ze hier 
werken echte vriendinnen geworden. Het is 
een heel hecht, leuk groepje uit het dorp. 
Ik krijg wel regelmatig de vraag of we niet 
een terras buiten zouden willen, met bijvoor-
beeld de mogelijkheid om te lunchen. Het 
is er een prachtige plek voor. Met iets meer 
personeel in dienst zou dat wel kunnen, ja, 
maar dat is nog wel even fantasie.”
Rob: “We voeren ook geen restaurant. Als 
we groepen hebben, dan regelen we wel 
eens het diner voor de gasten, maar dat 
doen we via catering.”
Alita: “Maar het is wel zo: hier kan eigenlijk 
méér. Dit is wel een locatie die geschikt is 
voor evenementen die ook voor de mensen 
uit Almen leuk zijn. Bijvoorbeeld dat je vanaf 
het veld achter de Rozenhof een ballonvaart 
kunt maken. Of een braderie-achtig iets. Na-
tuurlijk wel in overleg met activiteiten die al 
in het dorp al gebeuren.”
Rob: “We zijn de eerste tijd druk geweest om 
het hier aan te passen. Het gebouw zelf was 
in bijzonder goede staat. Alles was goed op-
geknapt en onderhouden. Binnen hebben 
we alles wat kleur gegeven en de kamers 
met nieuwe meubels en nieuwe ornamen-
ten ingericht. Maar in de afgelopen periode 
lag in het dorp ook veel stil. Daardoor heb-
ben we nog niet veel activiteiten mee kun-
nen maken en moet onze inburgering nog 
wel op gang komen.” 

Alita: “We gaan wel zien welke mogelijkhe-
den er langskomen!”

Rob, als gids, neemt mij mee voor de twee-
de etappe van de rondleiding: de boven-
verdiepingen. Enthousiast vertelt hij over 
de Leidse architect H.J. Jesse, die dit pand 
rond 1900 heeft laten bouwen voor de freu-
les Calkoen uit die stad. (zie ook: jessestich-
ting.nl). Hij laat zien hoe robuust de portalen 
en de muren zijn. Ook wijst Rob mij op het 
houtsnijwerk in de pilaren in de grote trap 
naar boven, dat in de stijl is van de Amster-
damse School. 
De gastenkamers zijn luxe ingericht en heb-
ben elk een eigen kleurstelling en sfeer. Alle 
kamers hebben een prachtig uitzicht over 
de omgeving. We komen uit bij de loggia, 
het grote balkon met de drie karakteristieke 
Italiaanse bogen. Ik kijk mijn ogen uit op de 
details, het mooie metselwerk, de houten 
overkapping. Buiten valt de schemering. 
Donkerte stijgt op van de overkant van het 
Twentekanaal. De tuinverlichting floept aan 
en de grote rode beuk bij de fontein lijkt in-
eens dichterbij te staan nu hij van onder af 
verlicht wordt. Dit is een plek om te koeste-
ren. En dat is Alita en Rob wel toevertrouwd. 

Je bent ondernemer in Almen? 
Je bent van harte uitgenodigd op de leden-
vergadering en ondernemersborrel 
21 april om 20 uur ’s avonds in De nieuwe 
Aanleg.

Graag tot ziens,
Richard, Ciska, Freddy, Niko en Manja namens de 

Ondernemersvereniging



12 |

Tijdens de filmopnames van de “online” 
nieuwjaarsreceptie zijn dit jaar enkele leden 
in het zonnetje gezet. Mark Diepeveen en 
Aard Diepeveen zijn dit jaar maar liefst 50 
jaar lid van de club. Nog altijd dragen zij de 
club een warm hart toe. We hopen dat dit nog 
heel lang zo blijft.

Ook zijn er op de ledenvergadering van 10 
maart 7 leden gehuldigd voor hun 25 jarig lid-
maatschap. Dat zijn Sander Diepeveen, Rut-
ger Diepeveen, Maarten Makkink, Leendert 
Jansen, Toine Boonman, Erik Kolkman en 
Roy Dommerholt.

Niet iedereen was die avond aanwezig maar 
de traditionele “SV-Almen parkerpen” die 
hierbij hoort ligt voor hen klaar. Ook volgend 
jaar verwachten we maar liefst 10 leden te 
kunnen huldigen voor hun 25 jarig, 40 jarig of 
60 jarig lidmaatschap.

Op de ledenvergadering zijn ook nog meer 
vrijwilligers van SVA genoemd en geëerd.
Vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze 
inzetten voor de club werden benoemd tot 
“leden van verdienste” van SV Almen. 
Dit zijn Mientje Dekker-Groothedde, Jan  

Tuitert, Henk Wiltink en Sanne Truin-Elizen. 
Hun namen zijn bijgevoegd op het vernieuw-
de “erebord’ in de kantine.

En Bertus Loman, greenkeeper, manusje van 
alles, al heel lang vrijwilliger en het gezicht 
van de club, is benoemd tot “erelid” van SV 
Almen. De hoogste onderscheiding binnen 
de voetbalclub.
Het bestuur is zeer verheugd om op deze 
manier de mensen te kunnen waarderen en 
te bedanken voor hun inzet. (Henk Wiltink 
ontbreekt helaas op de foto).
              

Zaterdag 9 April viert SV Almen haar 70- 
jarig bestaan. Een commissie is druk bezig 
met voorbereidingen voor deze “verjaardag”. 
Binnenkort volgt er meer informatie over  
deze grootse feestdag waar ook weer een  
officiële aangelegenheid zal plaatsvinden.

Bert Wentink

Jubilarissen
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“Ons Filmhuis” gaat na een goede start in 
februari verder met haar programma. Wij 
proberen recente films met een hoge (pu-
blieks)waardering te vertonen. En daarbij 
een extraatje in de vorm van een spreker of 
korte presentatie die past bij de film. 

Noteer de onderstaande data vast 
in uw agenda
25 Maart: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor 
de kids. Info volgt via school en ADI.
30 Maart: Druk. Drama/Komedie uit 2020. 
Martin werkt als leraar op een middelbare 
school. Maar nu voelt hij zich uitgeput en 
opgebrand. Sommige leerlingen en ouders 
zouden zelfs willen dat hij stopt met school. 
Dan doen Martin en drie van zijn collega’s 
mee aan een experiment. Er is een theorie 
dat we geboren zouden moeten worden met 
een aandeel alcohol in ons bloed. Die be-
scheiden intoxicatie opent onze geest voor 
de wereld om ons heen, vermindert onze 
problemen en verhoogt onze creativiteit. 
Gesteund door deze alcoholtheorie, begin-
nen Martin en drie van zijn vrienden aan dit 
experiment om de hele dag door hun alco-
holgehalte hoog te houden. 
Als inleiding komt Adrie Stam, hij heeft in 
zijn werkzaam leven een slijterij gerund in 
Lochem en zo de nodige kennis opgedaan 
over alcohol.

22 April: Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor 
de kids. Info volgt via school en ADI.
Dinsdag 3 Mei: Bankiers van het verzet.  
Oorlog/Biografie uit 2018.
“The greatest concealed act of resistance”
Als bankier Walraven van Hall in de Twee-
de Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn 
financiële contacten voor het verzet wil in-
zetten, 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 wor-
den. Als ook dat niet genoeg is plegen de 
broers de grootste bankfraude uit de Neder-
landse geschiedenis: tientallen miljoenen 
guldens worden onder het oog van de be-
zetters de Nederlandse bank uit gesluisd.
Over een inleiding wordt nog nagedacht. 
Noteer de volgende data alvast in u agenda. 
Woensdag 25 mei en vrijdag 24 juni film-
middag voor de kids.

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

Filmcommissie Ons Film Huis

Ons Filmhuis



14 |

Zin in volleyballen?
Iedere maandagavond om 20.15 uur is de 
training in de sporthal door onze enthousi-
aste trainer Richard Groot. Dames en heren 
trainen samen. De leeftijd varieert tussen 
de 30 en 70 jaar en ook de vaardigheden 
verschillen. De sfeer is gemoedelijk, opbou-
wend en top.  
 
Wedstrijden
Dit jaar speelt Ovéra met 2 herenteams en 
1 mix-team in de recreantencompetitie. We 
kunnen weer wedstrijden spelen en tot half 

mei zijn er competitiewedstrijden gepland 
om de competitie 2021/2022 uit te kunnen 
spelen.

Op 16 maart (v.a. 19.15), 23 maart (v.a. 
19.45) en op 6 april (v.a. 20.30 uur) en 13 
april (v.a. 20.15) zijn er weer wedstrijden 
in de sporthal van de verschillende Overa-
teams. Publiek is van harte welkom om ons 
te komen aanmoedigen.

Willy Tuitert

Ovéra (afd. volleybal)
afdeling volleybal

Bij het verschijnen van deze Almenak zijn 
de tennislessen voor de kinderen van de 
groepen 7 en 8 van de Julianaschool onder 
leiding van Frank Jansen, tenniscoach van 
de Almense Tennis Club, weer van start ge-
gaan, met assistentie van een of meer leden 
van ATC en van de groepsleerkracht van de 
Julianaschool. 
Deze lessen zullen tot de zomervakantie als 
onderdeel van de gymlessen doorlopen en 
vinden ongeveer één maal per maand op 
vrijdagochtend plaats. ATC is heel tevreden 
dat de gemeente Lochem onze supplemen-
taire subsidieaanvraag hiervoor heeft geho-
noreerd, zodat de tennislessen tot het eind 
van het schooljaar 2021-2022 zonder finan-
ciële problemen kunnen plaatsvinden. De 
schoolkindertennislessen zullen worden ge-

houden op vrijdag 25 maart, 8 april, 20 mei 
en 3 juni, telkens vanaf 10.30 uur op de drie 
banen van het tennispark van de Almense 
Tennis Club aan de Berkelweg. Iedereen 
die het leuk vindt om dit eens te zien, is van 
harte welkom een kijkje te komen nemen. 
Tegen de zomervakantie zullen de Juliana-
school en ATC een besluit moeten nemen 
over de vraag, of zij de bestaande overeen-
komst, die aan het eind van het schooljaar 
2021-2022 afloopt, willen continueren. Aan 
het eind van het schooljaar zullen de opge-
dane ervaringen worden geëvalueerd. We 
houden u op de hoogte, wordt vervolgd!

Piet van Woerden

Secretaris ATC 

Schooltennis Julianaschool gaat door
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Avondvierdaagse
Nu de corona bijna weg is kunnen we weer 
een wandelvierdaagse organiseren. Op 11, 
12, 13 en 14 april kunt u weer lekker wan-
delen. De start is elke avond rond 18.00 uur. 
Zie elders in deze Almenak of op de ADI 
voor de exacte starttijden. Wendy en Floris 
hebben weer 4 prachtige routes uitgezet, 
in Almens dreven. We hopen weer op een 
grote deelname.

Gymnastiek en turnen voor de jeugd
In deze Almenak aandacht voor onze sport-
lessen voor de jeugd. Op dit moment spor-
ten ongeveer 35 jeugdige Almenaren, in de 
leeftijd van 2 tot 14 jaar, bij ons in de sport-
zaal. De jongste groep (de peuters) doen al-
lerlei (bal)spelletjes, dansjes, verschillende 
loopvormen, rollen, klimmen, klauteren, 
zwaaien en duikelen in de zaal; kortom veel 
bewegen. Dit alles onder deskundige leiding 
van Tiny en Tanja.

De kleuters doen dit ook. Zij kunnen echter 
al meer, moeilijke bewegingsvormen aan en 
ook met een hogere intensiteit; het blijft een 
groot scala aan bewegingsvormen. Ook hier 
zijn Tiny en Tanja de begeleiders. Zowel de 
peuterles als de kleuterles zijn gemengde 
groepen, meisjes en jongens.

Vanaf 6 jaar komen de jeugdleden bij Daisy 
in de zaal. Eerst de jongens en daarna de 
meisjes. Zij doen ook allerlei (bal)spelletjes, 
springen over de kast, zwaaien, duikelen, 
klimmen en klauteren op over toestellen. 
Toestellen komen ook aan bod bij toestel 
turnen voor meisjes en jongens. Dus alle 
sportlessen voor de jeugd zijn breed van 
opzet.

Terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan een 
sportcoach van de Noorse sportploeg bij 
de laatste Olympische Winterspelen. Een 
journalist vroeg aan deze coach hoe het 
kwam dat de Noorse ploeg, in de breedte, 
veel medailles veroverde; niet alleen in de 
sneeuw maar ook op het ijs. Hij antwoord-
de dat de jeugd in Noorwegen een breed 
sportaanbod krijgt, tot ongeveer het 8e, 10e  

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek
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levensjaar; daarna is het meer gericht op 
een specifieke sport. Ook bij andere spor-
ten zijn Noren op hoog niveau aanwezig; 
voetbal, handbal, wielrennen en atletiek.

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

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp.

‘In de werkgroep van Zin in Almen is beslo-
ten dat we dit voorjaar niet van start gaan 
met nieuwe bijeenkomsten. We hopen dat 
we in het najaar weer een aankondiging kun-
nen doen van een mooi programma in de 

maanden oktober en november van 2022, 
en januari, februari, maart en april 2023.’

Marjanne Simoons, 
Berkelweg 2, 7218 AS Almen, 06 - 55 79 89 69

Werkgroep Zin in Almen
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We kunnen er weer tegenaan nu vrijwel alle 
corona maatregelen zijn opgeheven. Sinds 
3 maart repeteren we dan ook weer in de 
bovenzaal van Ons Huis. Dat is even wen-
nen met de lift achter in de zaal en allemaal 
weer relatief dicht op elkaar. Maar we pas-
sen er nog in.

De eerste twee activiteiten van dit jaar zijn 
reeds achter de rug als u deze Almenak 
leest.  Op zaterdagochtend 12 maart was  
de potgrondactie van het Instrumenten-
fonds. Met het mooie weer van de laatste 
tijd gaat de groene vingers van menig per-
soon weer kriebelen en hoe mooi is het dan 
dat de potgrond bij u thuis wordt afgeleverd.

Op zondagmiddag 13 maart was de voor-
speelmiddag van jonge en volwassen leer-
lingen, individueel, in duo’s of in groepjes. 
Het opleidingsorkest heeft deze middag 
ook weer opgetreden. Mogelijk was u erbij 
en denkt u dat zou ik, of mijn kind, ook wel 
(weer) willen. Neem dan gerust contact op 
met het secretariaat (secretariaat@juliana-
almen.nl) om te bekijken wat de mogelijk-
heden zijn. Zoals u allen inmiddels denk 
ik wel weet zijn we als orkest druk aan het 
repeteren voor het eerstvolgende concert 
op 2e Pinsterdag. Componist Carl Wittrock 
heeft speciaal voor dit concert een stuk ge-
componeerd om de Almense kerkklokken te 
eren. Op donderdagavond 17 maart komt 

hij nog een keer de hele avond dit stuk met 
ons repeteren. Dat is ontzettend leuk omdat 
hij tevens zijn gedachten bij de verschillen-
de onderdelen van het stuk met ons deelt. 
Het muziekstuk krijgt daardoor een diepere 
dimensie bij ons als orkestleden. De vol-
gende activiteit is een studie ochtend voor 
alle leden, inclusief het opleidingsorkest, op 
zaterdag 26 maart. Daar heb ik al over ver-
teld in de vorige Almenak. We gaan er alles 
aan doen om op maandagmiddag 6 juni, 2e 
Pinksterdag, een prachtig concert te geven 
op het dorpsplein. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda.

We gaan er vanuit dat geplande activiteiten 
door zullen gaan en daarom zal er waar-
schijnlijk ook weer een Palmpasenoptocht 
komen op zondag 10 april. In de aanslui-
tende week zal de avondvierdaagse plaats-
vinden en alle lopers worden op donderdag 
14 april muzikaal onthaald door muziekver-
eniging Juliana. Daar blijft het niet bij voor 
de maand april want op Koningsdag zal de 
Aubade worden gespeeld bij De Linde.

In mei zal er, zoals ieder jaar, door een ko-
pergroep worden gespeeld bij de dodenher-
denking op de algemene begraafplaats in 
Almen. Later die maand is er nog een slot-
concertje van het project klassenorkest. Dit 
project strandde helaas na de eerste bijeen-
komst van groep 5 en 6 vanwege de corona, 
maar zal binnenkort weer worden opgepakt. 
Daardoor zijn de details van dit concertje 
nog niet bekend en deze zullen op een later 
tijdstip worden gecommuniceerd.

Tot zover en tot ziens bij een van onze acti-
viteiten.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

Muziekvereniging Juliana
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Voor een reep chocola 

Dwalend in overleden tijd
zoekend wat ik niet verwacht 
Zie ik op een ronde grafsteen 
‘J’ái reflechis’, ‘k heb nagedacht.  

Ik wil weten wat de dode 
dacht. Was het een droom, een metafoor? 
Of dacht hij, droef en levend nog, 
aan een lief dat hij verloor? 

Ik schrijf de man een briefje:  
Waar dacht jij over na? 
Vertel het me, ik geef je als beloning  
een dikke reep chocola!  

De volgende dag kom ik weder 
De reep is weggehaald
De dode schreef er een krabbel bij 
Met pure choc wil ik betaald!  

Aardig is anders, zou ik denken
En ik offer een pure Lindt 
Voor een vriend in een denkloze wereld 
Die pure choc zo lekker vindt. 

Voor tien repen zal ik ‘t vertellen
Is het antwoord. 
Veel te veel . Dit is phishing van een hacker,
een vuile grafcrimineel!

Zal ik nu dagelijks blijven wachten 
op de vrouw die de denker vereerde?
Dat kost te veel tijd en het is maar de vraag 
Of ze weet wat hem occupeerde. 

Ik schrijf hem: 
Lieve vriend dode, jij bent het bewijs  
van Descartes, die dacht, en er zo wilde zijn. 
Het erge van dood zijn is dat je het niet meer kan. 
Geen reep pure Lindt verzacht die pijn 

Maar ik geef je er toch één en ik vraag je te  
wachten
tot we samen gedachtenloos zijn.  

Kees Zijderveld, dorpsdichter

Van de bestuurstafel
De deuren van het dorpshuis staan weer 
wijd open! De afgelopen twee jaar zijn in  
financieel opzicht lastig geweest. Dankzij 
bijdragen van de gemeente, provincie en 
Rijk hebben we de schade kunnen beper-
ken en is Ons Huis financieel gezond.

We hopen, zoals iedereen, dat het corona-
tijdperk nu achter ons ligt en dat we weer 
volop aandacht en energie kunnen gaan  
besteden aan activiteiten voor mensen 
en organisaties die van Ons Huis gebruik  
maken.

Het bestuur werkt op dit moment aan een 
nieuw beleidsplan voor de komende vijf 

jaar. Wij constateren dat de omgeving waar-
in Ons Huis functioneert sterk veranderd 
is. Voorheen kon Ons Huis bijna volledig  

draaien op verhuur van ruimtes aan vereni- 
gingen en organisaties en daarbij horend 
consumptieverbruik. We zien nu een ver-
schuiving in de Nederlandse samenleving 
(en ook in Almen) naar meer individu-
ele tijdsbesteding en interesse in andere  
buitenshuise activiteiten. 

Daarnaast leidt het vertrek van de brand-
weer tot een herinrichting van het dorps-
plein. Hierdoor kunnen nieuwe mogelijkhe-
den voor Ons Huis ontstaan, bijvoorbeeld 
als horeca aanbieder. Wij roepen iedere 

Dorpshuis “Ons Huis”
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Zorg & Welzijn Almen

Wij zijn zoals u wellicht eerder heeft gele-
zen in de Almenak volop bezig om zinvolle 
daginvulling op te zetten in Almen. Het doel 
van de vereniging is om zorgbehoevende 
Almenaren langer thuis te kunnen laten wo-
nen. Wij willen onze inwoners de mogelijk-
heid geven om zo lang mogelijk onderdeel 
te laten zijn van de gemeenschap en deel 
te laten nemen aan activiteiten in het dorp. 
Het plan hiervoor is geschreven. Een vol-
gende stap is hoe we dit in de praktijk gaan 
uitvoeren? Wie en wat hebben we hiervoor 
nodig. Eén ervan is dat we op zoek gaan 
naar een coördinator/welzijnsmedewerker 
die dit project gaat opzetten. Er zal nauwe 
samenwerking plaats vinden met onze zorg-
coordinator Anneke.

Voor deze nieuwe functie zal een functie-
profiel gemaakt worden. Denkt u nu dit is 
iets voor mij of ik wil er meer over weten, 
neem dan contact op met onze voorzitter 

van VZWA,  Ali Brinkman (voorzittervzwa@
gmail.com of tel: 06 - 81 23 77 69).

De volgende activiteiten staan gepland.
• Donderdagmiddag 31 maart bloem- 
 schikken in Dorpshuis o.l.v. Irene  
 Kappert van Centerrr bloem en plant.  
 We beginnen om 14.00 uur. 
 Kosten €20,= p.p. Opgave bij voorkeur  
 via de mail bij zorgenwelzijnalmen@ 
 gmail.com
• Elke woensdagochtend inloop in Dorps- 
 huis vanaf 10.00 uur.
• Elke tweede woensdagochtend van de 
  maand repaircafé in Dorpshuis.
• Elke laatste woensdag van de maand  
 gezamelijke warme maaltijd in Dorpshuis.

 Hebt u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger of lid 
worden. Laat het ons weten.

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 
Ali Brinkman

Almenaar met creatieve ideeën op deze 
met ons te delen!

Als we het beeld voor de toekomst van 
Ons Huis inzichtelijk hebben, willen we na 
overleg met alle andere organisaties en 
verenigingen in Almen het toekomstig be-
leidsplan vaststellen.

Praktische mededelingen
- In het kader van NLDoet wordt het  
 kindercentrum in Ons Huis op zaterdag  
 12 maart door 9 personen geschilderd.

- De biljarttafel staat klaar voor iedereen.  
 Graag eerst contact opnemen met Ons  
 Huis.

- Op 25 maart en 22 april is er weer  
 vrijdagavondcafé!  Komt allen!

Henk Berends, voorzitter van “Ons Huis”
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Na een fantastisch compleet uitverkocht 
seizoen 2021 van ‘De Heks van Almen’ 
zijn wij enthousiast verder gegaan met de 
productie van de tournee 2022. We zijn en 
worden door zoveel mensen zo fantastisch 
gesteund, zowel praktisch als financieel, dat 
wij deze spannende stap kunnen zetten. We 
zijn daar super dankbaar voor.

De tournee zal starten in juni met 6 voor-
stellingen in Almen. Daarna gaan we naar 
Bredevoort (Gld.), Oudewater (Utr.), Onst-
wedde (Gr.) en Roermond (Li.) De laatste 
voorstellingen zijn in september.

In elke plaats spelen we de voorstelling 6 
keer. Alle plaatsen staan in de top tien van 
de heksenvervolgingen met uitzondering 
van Oudewater, waar de Heksenwaag is en 
wat de enige plek in Nederland, Europa en 
de wereld was waar je een ‘niet-heks-ver-
klaring’ kon krijgen door je te laten wegen. 
De foto is gemaakt in De Heksenwaag in 
Oudewater. 

In Almen spelen we op: 3/4/5 & 9/10/11 juni
donderdag, vrijdag & zaterdag: 20:00u, zon-
dag: 15:00u
De kaartverkoop start op 21 maart. 

Kijk voor de nieuwe trailer en informatie over 
de tournee 2022 en online kaartverkoop op 
de nieuwe website: www.theatermakers-
achterhoek.nl 

Als het voor u echt niet mogelijk is om online 
kaartjes te kopen en u heel graag de voor-
stelling wilt zien, dan kunt u ons natuurlijk 
ook bellen: 06- 19 656 032

Hartelijke groet,
Hanneke Huurnink en Manja Bedner

De Heks van Almen

Foto: Vincent Tollenaar
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Afgelopen dinsdag 22 maart was de GIVO 
bijeenkomst in Ons Huis. Tijdens de bijeen-
komst hebben we onze plannen met GIVO en 
het bronzen beeld van de Hoofdige Boer aan 
Almen gepresenteerd. Het doel van de avond 
was om jullie te inspireren om aanbod op het 
platform te plaatsen, zodat we samen het 
bronzen beeld van de hoofdige boer kunnen 
realiseren. GIVO is voor mensen die echte 
waarde willen delen. Een plek waar we din-
gen voor elkaar krijgen door samen te wer-
ken. GIVO biedt de mogelijkheid om, zonder 
het gebruik van geld, waarde uit te wisselen. 
Dit kunnen spullen zijn, maar ook talenten 
of hobby’s. Zo kun je met jouw bijdrage voor 
anderen van waarde zijn, en andersom. Een 
sociale economie dus, waarin we samenwer-
ken en waar ieders bijdrage ertoe doet. 

Het doel van deze eerste test met GIVO is om 
met steun van de Ondernemersvereniging Al-
men en de Vereniging Almens Belang iets bij-
zonders voor de Almense gemeenschap te re-
aliseren. Het idee van een bronzen beeld van 
de Hoofdige Boer ontstond bij Freddy Zoeten-
horst en kreeg al snel steun bij de OV-Almen 
en de VAB. Met behulp van GIVO besloten 20 
Almense ondernemers het idee te steunen 

met hun producten en diensten. Deze zijn op 
dit moment al zichtbaar in de app! We tellen 
af naar 29 maart 20.00 uur. Dan is het aan 
de Almense gemeenschap om aanbod van 
de ondernemers te vertalen naar het bood-
schappenlijstje van het bronzen beeld. Je 
kunt helpen door iets aan te bieden dat op 
het boodschappenlijstje staat, maar ook door 
je eigen aanbod van spullen of diensten te 
plaatsen. Hoe meer aanbod, hoe groter de 
kans dat er iets tussen zit waarmee we sa-
men het beeld kunnen realiseren.

Wat moet je weten
Wil je meedoen? Pak je smartphone, ga naar 
almen.givo.nl en maak een account aan.
Wil je weten hoe het ervoor staat met de rea-
lisatie van het beeld? Ga dan naar www.givo.
nl/almen. Heb je vragen of opmerkingen: we 
staan dinsdag 29 maart op de markt met een  
mobiele helpdesk, maar je kunt ons ook  
mailen op helpdesk@givo.nl, bellen op  
(085) 009 10 55 of een berichtje sturen op 
Facebook: @GIVOapp
We hopen op jullie te mogen rekenen.

Dank jullie wel,
Team GIVO

GIVO in Almen! Het aftellen is begonnen!
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Veel inwoners van Almen weten dat zich 
onder het koor van de kerk een grafkelder 
bevindt.

Zij weten ook dat zich in die grafkelder of 
crypte genoemd kisten bevinden. Dat zich 
in die kisten mummies bevinden wordt alom 
verteld. De lichamen van de mensen in die 
kisten zijn van de bewoners van de Ehze en 
het Hulze. De gemeentesecretaris van de 
voormalige gemeente Gorssel, J.de Graaf, 
heeft in zijn boek “Uit Gorssels verleden” 
uitvoerig beschreven om welke mensen het 
gaat, wanneer ze bijgezet zijn in de kelder 
en hoe lang er geluid is na hun overlijden.

Dat we hier te maken hebben met een zeer 
bijzondere cultuur historisch fenomeen is 
eigenlijk pas duidelijk geworden na een eer-
ste onderzoek door de heer Norbert Eeltink,  
senior archeoloog en specialist fysische an-
tropologie.

Op verzoek van de kerkenraad heeft hij  
tijdens het eerste deel van de gemeente-
avond op 4 maart de geïnteresseerde aan-
wezigen op boeiende wijze verslag uitge-
bracht van zijn onderzoeksresultaten. Graag 
citeer ik een klein deel uit zijn rapport dat  
hij opmaakte na een eerste onderzoek dat 
hij twee jaar geleden deed.

Het kennisniveau over de crypte en haar in-
houd is vooralsnog gering, maar kan door 
onderzoek zeer sterk worden verhoogd. 
Een hoger kennisniveau zal noodzakelijk 
zijn voor een juist beheer van het complex 
en de daarin besloten waarden.

De crypte van Almen is volstrekt uniek en 
heeft een zeer hoge wetenschappelijke 
en cultuurhistorische waarde. Dat betreft 

zowel de grafkelder zelf als haar inhoud. 
Deze waarden staan onder druk. Enerzijds 
door de toestand waarin de kelder zich nu  
bevindt. Anderzijds door de tweeslach-
tige toegankelijkheid: de simpele mogelijk-
heid voor verontreiniging om door ventila-
tieopeningen de kelder te bereiken, maar 
onmogelijkheid om onderhoud te plegen 
en adequaat in te grijpen in geval van een  
calamiteit. 

De crypte behoeft een hoognodige grote 
schoonmaak en heeft een ernstige achter-
stand in onderhoud, onder andere de gro-
tendeels verdwenen bepleistering/vertin-
ning die het metselwerk beschermt. Ook de 
doodskisten zijn toe aan schoonmaak en 
enig onderhoud.

De overledenen die in de crypte werden bij-
gezet met de intentie dat hun lichamen be-
waard zouden blijven. De verantwoordelijk-
heid en zorg daarvoor ligt nu bij de huidige 
generaties.
 
De tijd heeft niet stilgestaan. Na het eerste 
onderzoek is de crypte schoongemaakt.  
Uiteraard is dit gedaan in goed overleg 
met de kerkenraad en dankzij de financiële 
steun van de gemeente Lochem. Tijdens 
deze schoonmaak heeft een tweede zeer 
nauwkeurig onderzoek plaats gevonden.  
De onderzoeksresultaten waren niet  
bemoedigend. 

Door het wegvallen van de bepleiste-
ring wordt de crypte vochtiger en ge-
bleken is dat op enkele plaatsen het  
gewelf scheuren vertoont terwijl zelfs enkele 
stenen in de vroegere ingangsboog zijn los 
komen te zitten. In ieder geval in één van de 
kisten is de houtworm zijn werk begonnen!

De Almense grafkelder
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Met dank aan de firma Geers, die per  
direct een passend stempel maakte om de 
losse stenen te zekeren en die ook zo vrien-
delijk was ons belangeloos een bouwlamp 
en afschermmateriaal uit te lenen. Het zou 
te makkelijk zijn bovenstaand problemen 
bij de  kerkenraad op het bord te schuiven.  
Daarom is ook weer in goed overleg met 
de kerkenraad en de gemeente Lochem 
de “Stichting Almense Crypte” opgericht.  
Namens de kerkenraad zal steeds een  
afgevaardigde als bestuurslid zitting 

hebben in het stichtingsbestuur. Uit bo-
venstaande wordt wel duidelijk dat de 
nieuwe stichting nog het nodige werk te  
verrichten heeft. Om divers onderzoek te 
laten verrichten, de crypte te restaureren is 
veel geld nodig en overleg. Een eerste taak 
van de stichting is een werkplan op te stel-
len en daarna fondsen te vinden om één  en 
ander te bekostigen.

Joost Dijksman

Eigendom van de familie Wentink. Gemaakt in mei 1985. 
Op de kist heeft Albert Wentink in 1915 zijn naam geschreven. Albert was de vader van Henk Wentink, 

ook aannemer, die in 1985 nieuwe spijlen in de ventilatieopeningen moest zetten.
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Jeanne Bieruma-Oosting terug in Almen 
Van 9 april 2022 - 30 oktober 2022 in Muse-
um STAAL. Vanaf 9 april 2022 toont Museum 
STAAL werk van Jeanne Bieruma Oosting 
(1898 - 1994). Deze kunstenares werd vooral 
na de Tweede Wereldoorlog bekend als gra-
fisch kunstenares. Vanaf 1955 woont Jeanne 
in de zomermaanden in 
Almen. 

Jolande Withuis schreef 
een biografie over Jeanne 
Bieruma Oosting. Om deze 
publicatie te vieren wordt in 
2022 een grote overzichts-
tentoonstelling van het werk 
van Jeanne Bieruma Oos-
ting geopend in Museum 
Henriette Polak in Zutphen. 

Gelijktijdig maken Museum STAAL, Muse-
um Maassluis, Museum Belvédère in Hee-
renveen-Oranjewoud en het centrum voor 
prentkunst stichting Nobilis in Fochteloo een 
tentoonstelling over deze kunstenares. Elke 
expositie kan los van elkaar bekeken worden. 
Samen bieden ze het complete verhaal over 
haar leven en werk in de volle breedte én met 
verdieping op belangrijke thema’s uit haar 
werk en persoonlijke leven. De tentoonstel-
ling in Zutphen toont haar oeuvre in de volle 
breedte. Museum Maassluis behandelt haar 
reizen. Museum Belvédère haar Friese tijd. 
St.Nobilis vertoont haar prentkunst. 

Museum STAAL haar tijd in Almen, door zo-
veel mogelijke ‘lokaal’ werk van Jeanne ten-
toon te stellen.  Op de gezamenlijke website 
kunt u terecht voor alle activiteiten in de zo-
mer van Jeanne. Neem regelmatig een kijkje, 
want nog niet alle activiteiten zijn bekend of 
gepland. www.dezomervanjeanne.nl

De opening in STAAL is op zaterdagochtend 
om 11.00 voor genodigden en vanaf 13.00 
geopend voor publiek. We hopen op een 
goedbezochte zomer en daarom houdt het 
museum op maandagochtend 11 april een 
inloopochtend voor nieuwe vrijwilligers. 
,,Zo mooi, die dankbaarheid die gasten tonen 

voordat ze ons museum 
weer verlaten. Waardering 
voor wat ze in Museum 
STAAL gezien, gelezen en 
gehoord hebben, waarde-
ring voor de rondleiding die 
ze hebben gekregen. Daar 
krijg je als vrijwilliger ge-
woon energie van!’’
Aan het woord is één van 
de vrijwilligers van Museum 
STAAL in Almen. Wie zijn 

oor te luister legt bij zijn collega’s in het mu-
seum, hoort hetzelfde verhaal. De positieve 
reacties van bezoekers zijn een warme dou-
che. Ook een bijdrage mogen leveren aan 
zo’n mooi museum, kan een drijfveer zijn om 
er vrijwilligerswerk te doen. ,,En van de ex-
posities steek je ook zelf regelmatig nog iets 
op’’, voegt een andere vrijwilliger er aan toe.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een muse-
um. Ook voor Museum STAAL, dat nagenoeg 
op alleen onbetaalde krachten draait. Het 
museum aan de Dorpsstraat zoekt nieuwe 
vrijwilligers.  Van 10.00 tot 11.30 uur vertellen 
directeur-bestuurder Pien Pon van het muse-
um,  Joke Dinkelman coördinator bij Museum 
STAAL en een vrijwilliger over het werken in 
het Almense museum.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Joke Dinkelman, 06 - 37 62 68 11 
jokedinkelman@museumstaal.nl

Jeannes Zomer
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HARTENKREET

Deze tijd van oorlog, geweld, onzekerheid 
en lijden vraagt veel van ons. De beelden 
van mensen die vluchten, sterven, zich ver-
dedigen, kunnen we niet buitensluiten. Het 
kan ons behalve verdriet en verontwaar-
diging ook een machteloos gevoel geven. 
Waar gaat het heen in de wereld? Wat kan 
ik hier in mijn eentje eraan doen?

We kunnen ons hart openen en samen zijn 
in ons verdriet om wat mensen in Oekraïne 
en Rusland meemaken. Op het kerkplein is 
op de biddag (voor gewas en arbeid) een 
hart geschilderd.Daar kunnen we elke dag 
om 16.00 uur een paar minuten samen zijn, 
in stilte, ons hart openzetten en ons hoofd 
buigen. En in die stilte vragen om vrede en 
veiligheid voor al die mensen die het no-
dig hebben, om wijsheid voor de leiders 
die beslissingen moeten nemen, om kracht 
en moed voor degenen die in de vuurzone 
staan. 

Almen is een speldenpuntje op de wereld-
bol, maar in heel veel landen zijn er dorpen 
en steden waar mensen op dezelfde tijd 
hetzelfde doen. Met al die speldenpuntjes 
samen kunnen we vanuit ons hart iets bij-
dragen aan het stoppen van de vicieuze cir-
kel van geweld en vernieling. 

Ook zal de komende tijd elke dinsdag na het 
slaan van de kerkklok om 12 uur de kerk 
een half uur open zijn om samen te komen. 
Iedereen kan binnenlopen om een kaars 
aan te steken, stil te zijn of een gedicht, ge-
bed, muziekstuk, lied te delen. Net wat je wil 
bijdragen aan dit samenzijn. Voel je welkom!

Wilma Klein en AnnA van Rooijen

Wensdroom of De meeste mensen denken dat ze goed zijn. 

Een vrijheidsbange psychopaat voelt zich bedreigd. 
Hij wil het Derde Russische rijk creëren. Sein Kampf.
Zijn soldaten gebruiken verboden wapens. Wanhopige buren vluchten of vechten 
De  oorlog verlamt beide landen en eindigt door een opstand in het land van de psychopaat. 
Hij wordt in Siberië opgenomen. De democratie komt terug. 

‘Vijftigje’ van dorpsdichter Kees Zijderveld
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De Notenkraker, Dorpsstraat 20 is lekker 
bezig. Zo hebben wij een weggeef-/ver-
koopkast voor ons huis gezet. Er zijn twee 
planken waarop dingen liggen die meege-
nomen mogen worden. Voel je vrij om spul-
len uit te zoeken en ook eigen dingen ach-
ter te laten. Voorwaarde: mooi of nuttig. 
Geen kleding of plastic troep. 

De andere twee planken gebruiken wij voor 
verkoop van onze zelfgemaakte sappen, 
jam, olie of dergelijke. Je kunt contant be-
talen of geld overmaken op onze rekening. 
Aanbellen mag ook altijd!

Iedere woensdagavond zijn jullie welkom 
bij onze Notenkraaksessies van 19:30 tot 
21:00 uur met live muziek en zang. Op dit 
moment kraken wij walnoten samen. Als 
deze binnenkort op zijn, doen wij verschil-
lende andere taken die nodig zijn voor de 
Sappelaar. 

Gezellig samen werken aan tafel en tussen 
het werk door ook eens harde noten kraken 
met elkaar. Er valt veel te praten. 

Vanaf eind maart organiseren wij regelma-
tig concerten op zondagmiddag om 14 uur. 
Wij starten met de voorstelling “De naakte 
waarheid” van Heden Gesloten. Reserveren 
kan via info@hedengesloten.nl.

Wolfram Reisiger

De Notenkraker
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Al weer 69 jaar geleden, op 5 maart 1953, gaf Jozef Stalin de geest. Het leidde tot dra-
matische taferelen in de Sovjet-Unie: miljoenen mensen gingen al dan niet geveinsd 
huilend de straat op en in het gedrang werden duizenden mensen vertrapt. 

Stalin was een paranoïde persoonlijkheid 
die iedereen die zijn machtspositie ‘bedreig-
de’ uit de weg ruimde. Zijn bewind kostte 
miljoenen Russen het leven. Schattingen 
geven aan dat het om meer dan 10 miljoen 
mensen gaat.

Ondanks zijn discutabele optreden is Jozef 
Stalin bij het Russische volk nog steeds be-
hoorlijk populair, zo bleek in 2008.
Hier in Nederland hadden we geen tijd om 
over Stalin te rouwen. Een maand 
eerder vond de watersnoodramp 
plaats en in maart waren we 
druk bezig met de actie “Beurzen 
open, dijken dicht” 

Ik herinner me nog wel het raad-
seltje dat rond ging. Ze hebben 
de kist van Stalin weer openge-
maakt. Weet je waarom? Zijn snor zat er 
tussen!

Op de dag dat de inzamelingsactie voor Oe-
kraïne werd gehouden, stonden een meisje 
en een jongen, leerlingen van de Juliana-
school, beneden bij de toren. Vanwege een 

studiedag hadden ze een extra dag vrij en 
toen hadden ze maar besloten aan het werk 
te gaan voor de Oekraïneactie. “Of ik cup 
cakejes wilde kopen?”
Daar hoefde ik niet lang over na te denken. 
Het meisje had ze gebakken en haar broer-
tje  had de versiering voor zijn rekening ge-
nomen; mooie kleuren glazuur en daarop 
had hij minuscuul kleine hartjes geplakt. 
Kortom, bij “Heel Holland bakt” hadden ze 
een goede kans gemaakt!

“Doe er maar vier”, zei ik, want 
ook moeder de Hen is gek op cup 
cakejes. “Hoeveel kost dat?’, was 
mijn vraag. “Dat mag u zelf weten”.
Nog vol vertrouwen in de mensheid 
kreeg ik de cakejes overhandigd, 
ook toen ik zei dat ik geen rooie 
cent in de knip had. De toezegging 
dat ik eerst naar de Centerrr moest 

om geld te pinnen en dat ik dat dan later bij 
ze zou brengen, was voldoende.

Ik hoop dat ze dat vertrouwen nog lang be-
houden. Het voorbeeld van een zwaar ge-
stoorde gek die steden en mensen in elkaar 
laat schieten en miljoenen mensen op de 
vlucht jaagt helpt daar bepaald niet bij.
Het zelfde machteloze gevoel had je in 
1956 toen de Hongaarse opstand de kop 
werd ingedrukt. Premier Nagy en 300 van 
zijn volgelingen werden geëxecuteerd.  
Nikita Chroetsjov maakte toen de dienst uit 
op het Kremlin. Ook toen durfden Europa en 
Amerika niet in te grijpen uit angst een we-
reldoorlog te veroorzaken.
Iedereen was verontwaardigd met uitzon-
dering van de communistische partij Neder-

Notities van de Torenhaan

‘Met poeren 
en al gewoon 
uit de grond 

gerukt’ 
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land (CPN). Zij steunde het optreden van 
Moskou.

Opmerkelijk is dat onze uilenfokker en wap-
pieverzamelaar oom Thierry, die zich sterk 
maakt voor de democratie naar zijn zeggen, 
een supporter is van de heer Poetin. Het 
kan verkeren!

In Almen worden verwoestingen, voor zo-
ver ze hebben plaats gevonden, gelukkig 
nog slechts veroorzaakt door de wind. Van 
een onfortuinlijke Almenaar, die zijn auto 
geparkeerd had op de van Wassenaerlaan, 
hoorde ik dat hij zijn voertuig total loss terug 
vond nadat een boom er op was gaan lig-
gen.

Vliegend naar het zwembad zag ik dat de 
fietsenstalling van de Julianaschool voor de 
tweede maal omver geblazen was. Met poe-

ren en al gewoon uit de grond gerukt. Zal 
wel weer een tijd duren voordat een derde 
stalling wordt gerealiseerd. 

Bij het zwembad was gelukkig geen schade. 
Straks gaat het bad weer open. Men was 
er druk bezig met schilderen en lakken van 
hutten en meubilair. Kon ik gelijk even ken-
nis maken met de nieuwe bedrijfsleider. Hij 
neemt het stokje over van Jorrit en is niet 
bang zijn handen vuil te maken. Ook aan-
wezig was Fennie. Ze gaat de zwemlessen 
verzorgen en vertelde mij dat ze al 22 les-
klanten had. Twee uit Almen en de rest uit 
Gorssel tot zelfs Deventer toe.. Op 1 april 
gaat ook het luxe jacht “De Fute” weer va-
ren en gelukkig, nu weer zonder coronabe-
perkingen. Mooi toch dat ons carnaval pas 
tijdens Almens feest plaats vindt. Op die 
manier houden we de besmettingen nog zo 
lang mogelijk buiten de deur.



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

Wetenswaardigheden

Meivakantie 25 april t/m 08 mei 2022
Zomervakantie 09 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 23 oktober 2022

Schoolvakanties schooljaar 2022

Cafe restaurant “De Nieuwe Aanleg” Scheggertdijk 10 (0575) 43 12 96
Dorpshuis “Ons Huis” (september/april) Dorpsstraat 37 (0575) 43 14 21
Hotel “Landgoed Ehzerwold” Ehzerallee 14 (0575) 43 11 43
Huisarts Meerman Dorpsstraat 34 (0575) 43 12 55
Landhotel “De Hoofdige Boer” Dorpsstraat 38 (0575) 43 17 44
Solis paramedisch centrum Almen Torenstraat 2 (0575) 43 20 72
Vishandel Ter Beek (dinsdag 11.00 - 13.00 uur) Bij brandweergarage
Voetbalvereniging SV Almen (september/april) Binnenweg 40 (0575) 43 13 95
Zwembad De Berkel (mei/augustus) Berkelweg 7 (0575) 43 15 00

AED’s

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

Belangrijke telefoonnummers



Activiteitenkalender

10 PalApril 2022

Juni 2022

Maart 2022

Mei 2022

01 Eerste vaart van de berkelzomp “De Fute”

09 Grote dorps-schoonmaakactie

09 70-jarig bestaan SV Almen

09 Opening expositie Jeanne Bieruma  

 Oosting in Museum STAAL om 13.00 uur

10 Palmpaasoptocht, 11.30 uur  vertrek  

 bij kerk

11 Inloopochtend nieuwe vrijwilligers STAAL

14 Intocht Avond 4-daagse

20 Jaarvergadering Vab

21 Ledenvergadering Ondernemersver.

22 Filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur

22 Vrijdagavondcafé

27 Koningsdag, bij de huidige brandweer- 

 kazerne en aubade van muziekveren- 

 ging Juliana

3, 4, 5 & 

9, 10, 11 De Heks van Almen

06 Concert ‘Juliana eert de Almense  

 kerkklokken muziekvereniging Juliana,  

 op het dorpsplein

17-18-19 Almensfeest

21 Start kaartverkoop Heks van Almen 

23 Algemene ledenvergadering Oranjever.

25 Filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur

25 Vrijdagavondcafé

29 Start bronzenbeeld Hoofdige Boer

30 Ons Filmhuis: Druk

31 Bloemschikken in Dorpshuis,  

 Welzijn Almen

03 Ons Filmhuis: Bankiers van het verzet

04 Dodenherdenking, op Almense  

 begraafplaats
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