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Wat wij als redactie nog nooit hebben mee-
gemaakt is dat veel kopij al vroeg werd 
aangeleverd. Voor ons heel prettig want nu 
konden we tussen andere werkzaamhe-
den door onze taak spreiden. In mijn ge-
val betekent het dat ik de artikelen lees en 
eventuele spelfouten er uit haal of dat ik de 
inzenders erop attendeer dat hun ingezon-
den foto’s te weinig pixels hebben. Soms 
zie ik dat de inzender iets belangrijks ver-
geten is en soms zelfs een heel artikel.

Vervolgens stuur ik de inzendingen door 
naar Miranda. Zij klaart de klus naast haar 
gezin, drukke baan in de Centerrr en haar 
grafische bedrijf Keigoed[e]. Zij zorgt ervoor 
dat de Almenak nu is zoals die is. 

Na de drukker is het de beurt aan Tonnie 
Martens. Hij brengt pakweg 680 Almenak-
ken naar 24 bezorgers in en rond Almen.

Het meest bijzondere van onze Almenak 
vind ik het feit dat wanneer bijvoorbeeld 
een bezorger om wat voor reden dan ook 
moet stoppen, er meteen een nieuwe klaar 
staat. We hebben zelfs een wachtlijst.

Voor nu hoop ik en wens ik dat de komende 
feestdagen, ondanks alles, gezellig zullen 
zijn. En wens je alle goeds voor het komen-
de jaar 2023.

Namens de redactie, Wilrike

Van de redactie

Nummer:
1
2
3
4
5

Inleveren kopij:
vrijdag 20 januari
vrijdag 10 maart
vrijdag 26 mei
vrijdag 25 augustus
vrijdag 17 november

Verschijningsdata:
woensdag 1 februari
woensdag 22 maart
woensdag 2 juni
woensdag 6 september
woensdag 29 novemer

Schema uitgifte Almenakken 2023
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Ontwikkeling nieuwbouw
Zoals u weet zijn wij al geruime tijd bezig 
met de ontwikkeling van nieuwbouw in Al-
men. De VAB heeft er de afgelopen jaren al-
les aan gedaan om de vaart erin te houden, 
maar helaas verloopt het proces nog steeds 
zeer traag. Ook vanuit het dorp horen we 
frustrerende geluiden over het gebrek aan 
voortgang. Dit hebben we meermaals ken-
baar gemaakt bij de gemeente. Elders in 
deze Almenak leest u een bericht van wet-
houder Marja Eggink waarin zij aangeeft 
dat de ontwikkelingen inderdaad tot nu toe 
moeizaam zijn verlopen. Wij zijn blij dat ons 
gevoel hierover erkend wordt.

Wij hopen dan ook van harte dat het vanaf 
nu niet lang meer zal duren voordat er in-
derdaad gebouwd gaat worden in Almen, te 
beginnen met een inloopavond op 7 decem-
ber a.s.. Meer informatie hierover vindt u bij 
het bericht van de wethouder. 

Dorpsplan 2023 - 2027
Het schrijven van het dorpsplan vordert!  
We hebben een aantal studenten van het 
Saxion de voorverkenning laten uitvoeren 
en zij hebben ons de bouwstenen voor het 
dorpsplan aangereikt in de vorm van een 
drietal scenario’s, te weten: ‘Almen in de 
knop’,  ‘Almen in de groei’ en ‘Almen in de 
bloei’. In deze scenario’s hebben ze, respec-
tievelijk, een Almen gevisualiseerd waarin 
het aantal inwoners gelijk zou blijven, waar-
in Almen een milde groei qua aantal bewo-
ners zou doormaken en een Almen waarin 
het aantal bewoners verhoudingsgewijs be-
hoorlijk toenam. Deze scenario’s zijn op 30 
juni jongstleden aan de dorpsbewoners ge-
presenteerd. Iedereen heeft de scenario’s 

kunnen bekijken en via een flinke stapel 
post-its werden de kansen en uitdagingen 
van de verschillende scenario’s beschreven. 

De VAB heeft alle informatie verzameld en 
onderverdeeld in drie verschillende kernthe-
ma’s. Op 20 september jl. zijn die thema’s, 
‘omgeving’, ‘activiteiten’ en ‘sociale cohesie’ 
met de dorpsbewoners besproken. Tijdens 
deze interactieve avond werden ideeën, op-
merkingen en uitdagingen aangedragen op 
basis waarvan een bondig voorstel tot een 
dorpsplan is samengesteld. Vervolgens is 
een schrijversteam, bestaande uit dorps-
genoten en bestuursleden, hiermee aan de 
slag gegaan om er een leesbaar en relevant 
dorpsplan van te maken dat een goede visie 
beschrijft voor Almen voor de komende vijf 
jaar. Onze dank gaat uit naar iedereen die 
zijn of haar stem heeft laten horen of lezen.

De puntjes moeten nog op de i’s van het 
plan, maar we weten zeker dat het dorps-
plan op vrijdag 16 december klaar is om 
met u gedeeld te worden. Hoe kunnen we 
dat beter doen dan het feestelijk te delen 
met alle Almenaren?

We nodigen u dan ook van harte uit om 
op 16 december vanaf 19.30 uur naar 
Ons Huis te komen. U krijgt niet alleen het 
dorpsplan gepresenteerd, maar we zorgen 
er ook voor dat we er samen een feeste-
lijke avond van gaan maken! Hiermee ho-
pen we een aanzet te geven om de thema’s 
uit het dorpsplan levend te maken. Met live 
muziek, een leuke quiz, lekkere hapjes en 
drankjes…… kortom, met elkaar, voor el-
kaar! Een gezellige kerstborrel, met echte 
mensen (en gelukkig niet meer vanachter 

Als bestuur hebben we een aantal drukke maanden achter de rug, met veel verschil-
lende activiteiten. Onderstaand praten we u hierover bij.
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een schermpje), om ons samen te richten 
op een nieuw jaar, vol hoop en lichtpuntjes!

Landbouwbrug over de Berkel
De VAB heeft naar aanleiding van het voor-
stel voor de aanleg van een landbouwbrug 
ingesproken tijdens de beeldvormende 
vergadering van de gemeente Lochem op 
14 november jl.. Vanaf het moment dat het 
plan voor de meandering van de Berkel is 
ontwikkeld (2013) is de VAB daarbij betrok-
ken geweest. De aanleg van genoemde 
landbouwbrug had én heeft voor Almen 2 
belangrijke speerpunten, namelijk het be-
vorderen van de verkeersveiligheid in het 
dorp door minder zwaar landbouwverkeer 
en het geven van een impuls aan het toe-
risme door de aanleg van en betere ontslui-
ting van voet- en fietspaden. We hebben in 
deze vergadering aangegeven dat het hui-
dige voorstel daar nauwelijks toe bijdraagt 
en gevraagd om aanpassingen om die bij-
drage te vergroten.

Brandweerkazerne
Op 8 oktober jl. heeft de gemeente de buurt 
uitgenodigd voor een intrekkersmoal op de 
nieuwe brandweerkazerne. Een mooie ge-
legenheid om nader kennis te maken en te 
zien hoe prachtig de nieuwe kazerne is ge-
worden. Momenteel worden de laatste aan-
passingen doorgevoerd, zodat de brand-
weer spoedig haar intrede in de nieuwe 
kazerne kan doen.

Met het vertrek naar de nieuwe kazerne 
komt de huidige locatie vrij. Sinds vorig jaar 
september houdt een projectteam, waarin 
ook de VAB zitting heeft, zich bezig met de 
herbestemming van de huidige brandweer-
kazerne. Dit projectteam heeft de afgelopen 
periode de wensen en mogelijkheden voor 

wat betreft herbestemming onderzocht, on-
der meer aan de hand van een enquête on-
der inwoners van Almen en een marktcon-
sultatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
randvoorwaarden voor de herontwikkeling 
van de brandweerkazerne en een advies 
voor het College, dat naar verwachting 6 
december a.s. wordt behandeld. De inzet 
van de VAB is dat het een mooi open plein 
blijft, wat past binnen de omgeving, en de 
mogelijkheid biedt om aan te sluiten bij de 
doorontwikkeling van het dorpsplein.

Als de randvoorwaarden zijn vastgesteld 
worden de stukken voor de biedprocedure 
verder uitgewerkt en kan de verdere plan-
ning worden opgesteld.

Verenigingen
Afgelopen mei hebben we met alle vereni-
gingen en organisaties in Almen gesproken 
over de vraag hoe we met elkaar in de toe-
komst zoveel mogelijk in de maatschappe-
lijke behoeften van onze inwoners kunnen 
voorzien. In deze vergadering heeft de VAB 
de opdracht gekregen dit verder gestalte te 
geven. We doen dit door een aantal cluster-
bijeenkomsten te organiseren om verdere 
mogelijkheden te inventariseren. Dit zal 
resulteren in een voorstel: hoe verder? In-
middels hebben we de eerste bijeenkomst 
gehad. Deze was met de kerk, Ovéra en 
Ons Huis. Het was een constructieve bijeen-
komst, waarbij de deelnemers duidelijk mo-
gelijkheden zagen om door samenwerking 
elkaars bestaansrecht te versterken.

Scheggertdijk
Binnen de gemeente is een klankbordgroep 
opgestart om een visie te formuleren over 
de toekomst van de Scheggertdijk. De ge-
meente heeft hierbij hulp van een extern 
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bureau ingeschakeld. Daarnaast heeft de 
gemeente de klankbordgroep aangevuld 
met aanwonenden, mensen met een bedrijf 
aan de Scheggertdijk, een vertegenwoor-
diger vanuit de VAB en een vertegenwoor-
diger vanuit de Ondernemersvereniging.  
Tijdens de eerste helft van dit jaar heeft het 
bureau in samenwerking met de gemeente 
onderzoek gedaan naar wat er leeft binnen 
Almen omtrent de Scheggertdijk. Door mid-
del van enquêtes, interviews en een studie 
van de bestaande bestemmingsplannen en 
de laatste visie, is de gemeente tot een aan-
tal scenario’s gekomen die begin november 
teruggebracht zijn in de klankbordgroep. De 
drie scenario’s die zijn uitgewerkt komen 
neer op: bedrijvigheid, toerisme en recre-
atie en op bijzondere woonvormen. Het ene 
scenario sluit overigens het andere niet uit.

De klankbordgroep heeft over deze scena-
rio’s met de gemeente gebrainstormd. De 
punten die hieruit zijn voortgekomen, wor-
den nader onderzocht en verwerkt in een 
voorstel. De gemeente is voornemens een 
inloopavond voor de inwoners van Almen 
organiseren om vervolgens hun bevindin-
gen in te brengen bij een adviserende tafel 
van de gemeenteraad. In maart verwacht de 
gemeente een visie te hebben ontwikkeld 
die teruggekoppeld wordt naar de klank-
bordgroep om vervolgens door de gemeen-
teraad te worden vastgesteld.

Almen Schoon
Op 8 oktober hebben 26 enthousiaste dorps-
bewoners de bermen in ons buitengebied 
schoongemaakt. Gewapend met prikstok, 
handschoenen, veiligheidsvest en plastic 
zakken hebben ze in een paar uurtjes er-
voor gezorgd dat alle aanwezige plastic, 
verpakkingen etc. verwijderd zijn. Na afloop 
stond in Ons Huis voor ieder een kop soep 
en een luxe broodje gezond klaar om ook 
de inwendige mens weer te versterken. Alle 

deelnemers (Marijke, Hans, Martha, Frans, 
Jenny, Iris, Rick, Ronald, Julia, Luca, Gea, 
Henk, Michiel, Caroline, Dineke, Harm, 
Peter, Gerrit, Richelle, Hans, Gerda, Ger-
rit, Freddy, Hans, Jan, Carmen) worden bij 
deze nogmaals hartelijk bedankt voor hun 
inzet!

Begraafplaats
De VAB is betrokken bij een commissie die 
kijkt naar het onderhoud van de begraaf-
plaats. Naast de gemeente nemen ook 
Harfsen en een aantal vrijwilligers hieraan 
deel. Het wachten is op een beleidsplan/on-
derhoudsplan van de gemeente en op wel-
ke wijze Circulus Berkel daar uitvoering aan 
geeft. Een en ander moet begin volgend 
jaar duidelijk worden.

Contributie
Graag maken wij onze leden met een au-
tomatische incasso erop attent dat begin 
december de jaarlijkse contributie van de 
bankrekening wordt afgeschreven.  Leden 
zonder automatische incasso ontvangen 
een factuur met het verzoek die te voldoen.
 
Bent u al lid?
De VAB zet zich al decennialang in voor de 
belangen van Almen en haar inwoners. Dat 
doen we onder meer door op te treden als 
initiatiefnemer en initiatiefdoorgever rich-
ting gemeente en inwoners. Meer leden be-
tekent meer draagvlak en dat maakt onze 
positie een stuk sterker. Een lidmaatschap 
is al mogelijk vanaf € 10 per jaar, een ho-
gere bijdrage is uiteraard van harte welkom!  
De VAB is bij de belastingdienst geregis-
treerd als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Uw gift is dus fiscaal af-
trekbaar. Ons RSIN Fiscaal nummer is 
816881121.

Alle inwoners van het dorp Almen en het 
tot het dorp Almen gerekende buitengebied 
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van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van 
de VAB. U kunt zich aanmelden door het 
aanmeldingsformulier op vab.almen-info.nl 
in te vullen (vab.almen-info.nl/lid-worden/). 
U kunt deze mailen aan onze penningmees-
ter Peter Schieven via penningmeester@
almen-info.nl of in de brievenbus doen bij de 
Staringweg 1c. Of bezoek onze stand op de 
kerstmarkt en meld u daar aan als lid.

Meer informatie over onze werkzaamheden 
vindt u op de site vab.almen-info.nl. Uiter-
aard kunt u ook contact opnemen met onze 
secretaris Jan Kuil voor meer informatie of 
uw aanmelding, via vab@almen-info.nl.

Alvast dank namens alle vrijwilligers van de 
VAB!

Vergaderingen/agendapunten
De VAB vergadert maandelijks in Ons Huis. 
U kunt dan gebruikmaken van het inloop-
halfuurtje voorafgaand aan de bestuurs-
vergadering. Heeft u een punt dat u graag 
met ons zou willen bespreken, meld u dan 
vooraf even aan via vab@almen-info.nl of 
spreek één van onze bestuursleden aan: 
Henk Berends, Annemarie Kok, Jan Kuil, 
Wilco Pelgrum, Marcel Rosenberg, Peter 
Schieven, Cornelis Stelwagen, Niko Ven-
neker, Ruben Vermeer, Liza Westendorp en 
Gertie Tuller.

We houden u op de hoogte van onze ver-
gaderdata via onze website. Een vooraan-
kondiging van iedere bestuursvergadering 

wordt tevens geplaatst in De Gids. De eerst-
volgende vergadering zal worden gehouden 
op dinsdag 13 december a.s.. Dan hebben 
we ons halfjaarlijkse overleg met de wet-
houder en de ideeënmakelaar. Ons eerst-
volgende reguliere overleg staat op dinsdag 
10 januari a.s.

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

Binnenkort organiseren we als gemeente 
een inloopbijeenkomst over de geplande 
woningbouw in Almen-Zuid. Daar is zoals u 
wellicht weet al veel aan vooraf gegaan. De 
gemeente is zich er van bewust dat het te 
lang geduurd heeft, voordat er de afgelopen 
periode stappen zijn gemaakt in dit project. 
Dat heb ik Vereniging Almens Belang laten 
weten en dat wil ik u ook hier op deze plek 
laten weten. Zoals bij veel zaken het geval 
is, heeft ook dit wel een reden. Desalniette-
min vind ik het jammer dat het zo is gegaan. 
Daarom wil ik u graag laten weten hoe dit zo 
is gekomen. 

Nadat de kernvisie wonen voor Almen was 
vastgesteld op 25 mei 2021, was de ver-
wachting dat we snel door konden gaan. 
Door de motie van de gemeenteraad die bij 
de vaststelling van de kernvisie is aangeno-
men “Concrete keuzes woningvisie”, moest 
er veel extra werk verricht worden om uit-
voering te kunnen geven aan deze motie. 
De vertraging die daardoor ontstond is ook 
veroorzaakt door te weinig personele capa-
citeit. We hadden te weinig mensen om deze 
klus in korte tijd te klaren. Ook moesten er 
nog diverse onderzoeken voor het bestem-
mingsplan worden gedaan. Waaronder sei-
zoensgebonden Flora en fauna onderzoe-
ken die pas een jaar later gedaan konden 
worden. Toen die medio dit jaar afgerond 
waren, hebben we daar niet snel een ver-
volg aan kunnen geven. Daarover is het te 
lang stil gebleven vanuit de gemeente. Dat 
had niet gemoeten. 

Inmiddels heeft de VAB een actuele plan-
ning ontvangen voor het in procedure bren-
gen van een bestemmingsplan. Ik verwacht 

dat hiermee voor alle belanghebbenden 
duidelijkheid ontstaat over het te doorlopen 
proces, maar ook over de planning die daar-
bij hoort. Wij zijn ons bewust dat het nog een 
lang proces is. Zorgvuldigheid is van groot 
belang! De eerstvolgende belangrijke stap 
is de inloopbijeenkomst. Daarvoor is onder-
staande uitnodiging gemaakt. Ik hoop van 
harte dat u hiervan gebruik maakt. Graag tot 
ziens op woensdag 7 december! 

Hartelijke groet,

Marja Eggink-Meuleman

Wethouder Ruimte 

Inloopbijeenkomst over Woningbouw 
in Almen-Zuid
Zoals u waarschijnlijk wel weet is er grote 
behoefte aan nieuwe woningen. Daarom 
gaan we onder andere in Almen aan de 
slag met woningbouw. De gemeenteraad 
heeft daarvoor een locatie aangewezen aan 
de zuidkant van het dorp: Almen-Zuid 2b. 
Wij betrekken u als omwonende of als ge-
interesseerde, graag bij de bouwplannen. 
Daarom bent u van harte welkom bij de in-
loopbijeenkomst op 
 

woensdag 7 december 2022 tussen 
18.00 uur en 21.00 uur

in Ons Huis, Dorpsstraat 37 in Almen.
 
Tijdens deze inloopbijeenkomst ziet u een 
aantal mogelijke indelingen voor de woning-
bouwlocatie Almen-Zuid 2b. We horen graag 
wat u daarvan vindt. Daarnaast krijgt u in-
formatie over hoe het proces gaat verlopen, 
hoe u mee kunt denken en wat u van ons 
mag verwachten. Er is voldoende gelegen-
heid om uw wensen en eventuele zorgen te 
bespreken. Er is geen centrale presentatie 

Woningbouw in Almen-Zuid
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tijdens de inloopbijeenkomst. Medewerkers 
van de gemeente en van het stedenbouw-
kundig bureau mRO zijn aanwezig om tekst 
en uitleg te geven en antwoord te geven op 
uw vragen.
 
Aanmelden mag, maar is niet verplicht 
Het is voor ons handig te weten of u van plan 
bent te komen. Daarom is het fijn als u zich 

van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan via 
rovsecretariaat@lochem.nl of via telefoon 
(0573) 28 92 22. U kunt dan vragen naar 
Wilma Krikken of Gerlinde Bulten. Ook zon-
der aanmelding bent u van harte welkom.  
U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.
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Stage- en dag- 
bestedingsplekken 
vrij
Op onze afdeling van de creatieve dagbe-
steding geven wij een zinvolle dagebeste-
ding aan meewerkers die, om welke reden 
dan ook, niet in de winkel kunnen werken. 
Wij bieden ze een gevarieerd dagprogram-
ma aan. Hierbij kunt u denken aan o.a. knut-
selen, bakken/koken, bloemstukjes maken,  
lichamelijke verzorging, huishoudelijke ta-
ken (wassen, strijken, schoonmaken), etc. 
Een aantal van de gemaakte producten 
kunt u ook vinden in de winkel. 

Op dit moment zijn er plekken vrij voor nieu-
we meewerkers. Lijkt het jou leuk of ken je 
iemand voor wie dit een ideale plek kan zijn, 
neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Ook voor op de winkelvloer hebben wij plek-
ken vrij. Een combinatie van creatieve dag-
besteding en de winkel is een mogelijkheid. 
Mocht je een stageplek zoeken dan kun je 
ook vrijblijvend contact met ons opnemen. 
Je kunt dan vragen naar Jody of Miranda.

Piggy boodschappenpakketten
Onze Piggy boodschappenpakketten zijn er 
weer. Deze pakketten zitten weer boordevol 
bruikbare producten. Bij inlevering van 750 

punten ontvangt u gratis een boodschappen 
pakket t.w.v. ¤3750.

Pieten bij Centerrr
Op zaterdag 3 december zullen er weer 
Pieten in de winkel aanwezig zijn vanaf 
10.00 tot ca. 11.00 uur en kunnen de kin-
deren hun gevulde schoentje weer komen 
ophalen. De schoentjes kunnen ingeleverd 
worden tot en met 26 november. 

Kerstmarkt
Op zondag 11 december zullen wij ook met 
een kraam aanwezig zijn op de kerstmarkt 
van 14.00 tot 17.00 uur. Wij zullen hier on-
der andere staan met kerststukken/bakjes 
gemaakt door Irene en kerst artikelen ge-
maakt door onze dagbesteding.

Kerst
De feestdagen beginnen natuurlijk bij een 
gezellige sfeer in huis. Irene maakt weer 
mooie kerstkransen en -stukken. Deze kunt 
u bij ons kopen of naar wens bestellen.  
Irene is werkzaam op dins- en donderdag 
en helpt u graag! Wilt u bijvoorbeeld een 
grafstuk of -tak? Ook daar helpt Irene u 
graag mee.

Zondag 25 december en maandag 26 de-
cember zijn wij gesloten. Vanaf dinsdag 27 
december kunt u weer bij ons terecht voor 
uw boodschappen. Wilt u zeker zijn van een 
kerststol, gourmetschotel of andere bijzon-
dere kerstproducten? Bij de kassa liggen 
bestellijsten voor de kerst. De bestelling op-
halen kan op zaterdag 24 december. 

Kerstpakketten
Wij zijn blij om voor meerdere bedrijven en 
instellingen de relatiegeschenken/kerstpak-
ketten te mogen verzorgen. Wij zouden dit 

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten
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graag ook voor u doen! Wij stellen ze graag 
voor en/of met u samen. In overleg is alles 
mogelijk. Voor meer informatie kunt u bij 
ons, Jody of Miranda terecht.

Oliebollen bakken
Op Oudejaarsdag gaan wij weer zelf oliebol-
len bakken. Naar het authentieke recept van 
wijlen bakker Henk Klaassen. Op vrijdag 31 
december al vroeg gaan we beginnen met 
bakken. U kunt vanaf 8.00 uur de verse olie-
bollen bij ons halen. Wilt u zeker zijn van een 
zak oliebollen? Bestellijsten voor de oliebol-
len zijn verkrijgbaar bij de kassa. Wij zijn op 
oudejaarsdag geopend tot 16.00 uur. 

Aangepaste openingstijden
Maandag 5 december 
zijn wij geopend tot 17.00 uur

Zaterdag 24 december 
zijn wij geopend tot 16.00 uur

1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten

Zaterdag 31 december 
zijn wij geopend tot 16.00 uur

Bloemen & planten abonnement
Wilt u bijvoorbeeld wekelijks (2-wekelijks of 
maandelijks) een mooi vers boeket of bloem-
stuk hebben? Wij bieden bloem- en plant-
abonnementen aan. Zo heeft u, wanneer u 
wilt, iets moois op tafel staan. Wij bezorgen 
dit gratis bij u. U bepaalt zelf hoe vaak en 
voor welk bedrag u het stuk of boeket wilt 
hebben. De ondergrondjes zijn in bruikleen, 
mocht u zelf een mooie vaas of ondergrond 
hebben dan kunnen wij die ook gebruiken.

Ook hebben wij sindskort een bloemen-
cadeaubon. Leuk om als kado te geven.  
U mag zelf de hoogte van het bedrag aan-
geven.

Voor meer informatie kunt u bij Jody of  
Miranda terecht.

Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens
(0575) 43 12 00, almen@centerrr.nl of 

via WA 06 -  47 77 82 52

 voorbeeld van een najaarsstuk t.w.v. ¤20.-  voorbeeld van een tafelstukje t.w.v. ¤7.50
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We zijn al weer een paar maand op weg in 
het seizoen 2022-2023 en we scoren er op 
los.

Alle senioren in nieuwe kleding !!
De sponsorcommissie, bestaande uit Daan 
Boonman, Jurjen Diepeveen, Hester Vrug-
gink en Toine Boonman, heeft het voor el-
kaar gekregen al onze senioren in nieuwe 
kleding te steken. De tenues van de Almen-
se seniorenelftallen waren eigenlijk vorig 
seizoen al aan vervanging toe maar we wil-
den onze sponsoren in economisch lastiger 
tijden niet belasten met extra uitgaven.

Het 1e elftal loopt er nu weer chique bij in 
een compleet nieuw voetbaltenue, aange-
vuld met trainingspakken en kledingtassen. 
De naam Ehzerwold prijkt opnieuw voor 3 
jaar op de kleding van onze hoofdmacht. 
Geweldig dat Hotel Landgoed Ehzerwold dit 
weer doet.

Het 2e elftal wordt de komende 3 jaar ge-
sponsord door sportkleding-leverancier 
Ruud Houx uit Zutphen. Jarenlang verzorgt 

Ruud samen met Deventrade uit Deventer 
de voetbaltenues voor SV Almen.

Onze beide 35+ teams lopen de komende 3 
jaar in kleding van bouwbedrijf Geers. Fan-
tastisch dat ook deze teams eindelijk hun 
eigen officiële sponsor-tenues hebben.

Het is toch altijd een forse investering die 
gedaan moet worden. En het lijkt altijd zo 
vanzelfsprekend dat de tenues “gewoon” 
gesponsord worden. Het bestuur van SV Al-
men, de senioren en de sponsorcommissie 
zijn Hotel Landgoed Ehzerwold, Ruud Houx 
en Bouwbedrijf Geers enorm dankbaar voor 
dit geweldige gebaar.   

Jeugd sjo Almen/Harfsen 
(sjo betekent: samenwerkende jeugdopleiding)

Ook dit seizoen hebben we een samenwer-

SV Almen nieuws



king met de jeugd van Harfsen. Erg fijn voor 
de kinderen uit Harfsen en Almen die in de 
buurt willen blijven voetballen. We hebben 
voor dit seizoen 4 teams ingeschreven. Voor 
de leeftijdscategorie jo17 (15-16 jarigen) 
hebben we 1 team en dat geldt ook jo11. 
Voor de jo9 hebben we dit jaar 2 teams. (jo 
betekent “jeugd onder.”)

Heeft u een zoon of dochter die nog niet op 
voetbal zit maar voetballen wel leuk lijkt, hij/
zij is van harte welkom om eens sfeer te ko-
men proeven op onze trainingen.
De jo17 traint op dinsdag en donderdag 
van 18.30 - 19.45 uur. 
De jo11 traint op dinsdag van 17.30 - 18.30 
uur en op donderdag van 18.00 - 19.00 
uur. 
De jo9 traint op woensdag van 18.00 - 
19.00 uur. Alle jeugdteams trainen tot aan 
de winterstop in Harfsen. Na de winterstop 
in Almen.

Het jeugdbestuur bestaat uit de volgen-
de personen:
Namens Harfsen: Dennis Deacon, Jan 
Rouwenhorst en Madelon van Leeuwen. 
Namens Almen: Jasper Brokken,  
Sander Diepeveen en Stefan Heijink.

Senioren
Dit seizoen zijn we gestart met 2 senioren-
teams voor de reguliere prestatiecompetitie 
op de  zaterdagmiddag. Het 1e elftal staat 
onder begeleiding van hoofdtrainer Wilco 
Laconi, samen met elftalleider Steven Die-
peveen. 

Bij het 2e elftal heeft Wim-Jan Brummelman 
heel enthousiast de begeleiding op zich ge-
nomen en bij onze 2 teams van de 35+ com-
petitie (op vrijdagavond 1x in de maand) zijn 
Maarten Kloosterboer en Peter Diepeveen 
dit seizoen opnieuw de aanjagers. Deze  
recreanten-teams trainen bij voldoende 

animo op donderdagavond van 20.00 - 
21.30 uur onder leiding van Marco Truin.

Wandelvoetbal 
Op donderdag wordt er van 9.30 - 11.00 uur 
wandelvoetbal gespeeld. Hierbij wordt ge-
voetbald zonder te rennen en zonder licha-
melijk contact. Althans, dat probeert men. 
Gezond en bovendien erg gezellig. Start 
is elke donderdag om 9.00 uur met koffie.  
Geïnteresseerd? 
Meld je aan bij Jan Tuitert of Bert Wentink.

Maandagploeg
Deze ploeg draagt geen voetbalschoenen. 
Wel zorgen zij ervoor dat de rotzooi van za-
terdag weer wordt opgeruimd en dat de hele 
accommodatie er altijd netjes bij ligt. Onder-
houd aan het gebouw en op en rondom de 
velden. Grote en kleine klussen worden ge-
klaard met veel gezelligheid daar omheen. 
Koffie vooraf, in de rust ook koffie en na het 
harde werken is er ook hier de 3e helft…
Deze ploeg bestaat uit de volgende perso-
nen: Jan Tuitert, Henk Tragter, Jaap Sinte-
maartensdijk, Gerrit Harmsen, Geert Be-
rends, Martin Jimmink en Berend Ebbink. 
Samen met Bertus Loman en Henk Wiltink, 
zijn zij van onschatbare waarde voor de club. 
Heb je tijd en lijkt het je leuk om hierbij aan 
te sluiten, meld je dan bij Jan Tuitert of Bert 
Wentink.

Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering van dit jaar 
vond plaats op donderdag 24 november om 
21.00 uur.
Bestuurszaken: Bert Wentink heeft na 12 
bestuursjaren, waarvan 10 jaar als voorzit-
ter, de voorzittershamer neergelegd. Deze 
functie is nog vacant.
Binnen het bestuur heeft er nog een wijzi-
ging plaatsgevonden. Maarten Kloosterboer 
(alg. bestuurslid) is gestopt en zijn functie is 
ook vacant. 
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Sander Tabak zal als nieuwe penningmees-
ter de financiële taken van Bart Ilbrink over-
nemen. Bart blijft wel in het bestuur actief 
evenals Hester Vruggink (secretaris), San-
ne Truin (alg.bestuurslid). Bent u geïnteres-
seerd in een van deze vacante functies of 
kent u iemand die we hiervoor zouden kun-
nen benaderen, dan horen we dat graag.

Berkelloop
De Berkelloop vindt dit jaar plaats op zater-
dag 17 december. Let op!: Er is een nieuw 
superleuk onderdeel toegevoegd. Verderop 
in deze Almenak vindt u meer informatie 
hierover.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie met z’n traditionele 
huldigingen van diverse jubilarissen en na-
tuurlijk de uitreiking van de SV-Almenaar-
van-het-jaar-Bokaal zal plaatsvinden op za-
terdag 14 januari 2023. Aanvang 15.00 uur.
Wij als SV-Almen doen er alles aan om het 
iedereen in de club naar de zin te maken 
en de charme van een kleine dorpsclub, 
waar gemoedelijkheid, gezelligheid maar 
ook prestatie centraal staan, te behouden. 
Graag zien wij u, als ouder, vrijwilliger, sup-
porter, lid van de club van 100, of gewoon 
als liefhebber, onze jongens en meiden bin-
nenkort weer aanmoedigen op ons mooie 
sportcomplex.

Bert Wentink

De kindertennislessen hebben het afgelo-
pen kalenderjaar plaatsgevonden van 19 
maart tot 4 november. Voor de zomervakan-
tie zijn vijf lessen gegeven aan 17 kinderen 
uit de groepen 7 en 8, met de Julianaschool 
werd afgesproken ook de kinderen van de 
groepen 5 en 6 aan bij de tennislessen te 
gaan betrekken. In september hebben het 
bestuur van de Almense Tennis Club en 
de directie van de Julianaschool overeen-
stemming bereikt over het continueren van 
de afspraken voor het schooltennis in het 
komende seizoen 2022-2023 en niet al-
leen aan de groepen van de klassen 7 en 
8 tennisles aan te bieden, maar ook aan 
de groepen van de klassen 5 en 6. In totaal 
gaat het om 30 leerlingen, twee groepen 
van 15. Beide groepen krijgen 10 vrijdag-
ochtenden - vijf voor de kerstvakantie en vijf 

erna - les van tennisleraar Frank Jansen, de 
kinderen uit de klassen 5 en 6 van 10.30 
uur tot 11.15 uur, de kinderen uit de klassen 
7 en 8 van 11.15 uur tot 12.00 uur. Omdat 
dit maal geen subsidie kon worden verkre-
gen van de gemeente Lochem, hebben de 
Tennisclub en de Julianaschool de financi-
ele middelen hiervoor beschikbaar gesteld. 
Frank Jansen zal bij zijn lessen worden bij-
gestaan door Flip Pelgrum en de leerkrach-
ten Debbie Postel en Sylvie Bruns van de 
Julianaschool. Op vrijdag 6 november zijn 
de eerste vijf lessen aan beide groepen kin-
deren afgesloten met een klein toernooi. Na 
de winterstop zullen de lessen op 31 maart 
2023 worden hervat, de laatste les voor de 
zomervakantie vindt plaats op 2 juni 2023.

Piet van Woerden 

Tennislessen Julianaschool ‘22 - ‘23
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Ons Huis draait weer op volle toeren met 
zowel bestaande als nieuwe activiteiten. 
Zo hebben het shanti-koor en bliljartclub 
besloten Ons Huis voortaan als oefen- en 
speelruimte te gebruiken. Voortdurend we-
ten nieuwe gebruikers Ons Huis te vinden. 

Helaas is Ria de Lange, onze vaste vrijwil-
ligster, onverwacht getroffen door een nare 
ziekte en zal zij voorlopig geen dienst kun-
nen doen. Wij wensen haar veel sterkte 
en voorspoedig herstel. Gelukkig hebben 
we een enthousiaste vervanger gevonden, 
Adrie Stam. Hij introduceert zichzelf als 
volgt:

Beste Almenaren,
Vanaf begin oktober ben 
ik vervangend vaste vrij-
williger bij Ons Huis. Ook 
ben ik vrijwilliger op de 
inloopochtenden van de 
Vereniging Zorg en Welzijn 
Almen. 
De mensen die wekelijks Ons Huis bezoe-
ken hebben mij waarschijnlijk al eens gezien 
of gesproken. Voor diegenen die mij nog niet 
kennen: graag zie ik jullie binnenkort 
in Ons Huis. 

Mijn naam is Adrie Stam en ik ben geboren 
in Holten. Afgelopen zomer ben ik 65 ge-
worden. Op mijn twintigste verhuisde ik naar 
Lochem waar ik 18 jaar bij Albert Heijn heb 
gewerkt. Ik heb grote interesse in wijn en 
kon ik in 1995 wijnhandel/slijterij ‘t Zwijns-
hoofd in Lochem overnemen. Dit heb ik tot 
2019 met veel plezier gedaan. Mijn ziekte 
heeft het besluit om te stoppen met werken 
versneld. 
Daarna zijn wij begonnen met onze 2/1 kap-
woning in Almen. Samen met mijn vrouw 

Anja en hond Wiske woon ik sinds septem-
ber 2020 op Het Erf. Ik vind het fijn dat ik op 
deze manier een bijdrage kan leveren aan 
ons mooie Almen!

Ook wil ik graag vanaf deze plek Ria sterkte 
en beterschap wensen. 

Vriendelijke groet,
Adrie

Zoals bekend, draait Ons Huis met onmis-
bare hulp van een aantal vrijwilligers die 
als gastvrouw/gastheer fungeren, meehel-
pen activiteiten te organiseren en hand- en 
spandiensten verlenen. De huidige groep 
wordt langzaam maar zeker kleiner en in 
de toekomst hebben we waarschijnlijk meer 
mensen nodig dan er nu zijn. We zijn daar-
om op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
zich voor het dorpshuis willen inzetten. Wilt 
u meer weten, neem dan contact op met 
Margreet of Mientje van het beheer. 

Moet het er toch eens van komen? Een 
computercursus? Bij voldoende aanmel-
ding wordt vanaf januari wekelijks op don-
derdagmiddag van 13.30 tot 15.00 in Ons 
Huis een gratis computercursus voor begin-
ners georganiseerd!  De lessen van de cur-
sus Klik & Tik zijn laagdrempelig en je kan 
op elk moment beginnen en in eigen tempo 
werken. Nu is de kans, meldt U aan bij de 
Bibliotheek in Lochem tel. (0575) 51 29 26.

Tijdens de wereldcup voetbal kunnen 
wedstrijden waaraan Nederland meedoet 
gezamenlijk op groot scherm bekeken wor-
den. De bar en keuken zijn natuurlijk open. 
Wees welkom!

Namens beheer en bestuur,
Evelien Kamminga (secretaris

Bericht van het beheer
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“Ons Filmhuis” gaat richting ons 10-jarig be-
staan. In al die jaren zijn er vele mooie films, 
sprekers en publiek voorbij gekomen. Wij 
zijn steeds zoekende naar mooie films om 
te vertonen. En proberen daarbij een extra-
tje in de vorm van een spreker of korte pre-
sentatie te vinden die past bij de film. Noteer 
de onderstaande data vast in uw agenda.

Woensdag 30 November: Belfast 
Een Britse drama/komedie uit 2021. De 
negenjarige Buddy groeit op in de late ja-
ren ‘60 in Belfast en is gek op films. Het is 
een turbulente periode voor het gezin uit 
de arbeidersklasse. Hij wordt getuige van 
een land waarin grote chaos heerst. Intus-
sen worstelen zijn ouders met de idee om 
Noord-Ierland te verlaten en een nieuw le-
ven te beginnen.

De inleiding wordt verzorgd door onze 
dorpsgenoot Fleur Boot die een aantal ja-
ren in Ierland heeft gewoond, zij vertelt over 
haar Ierse ervaringen.

Vrijdag 9 December: 
Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kids. 
Info volgt via school en ADI.

Woensdag 21 December: Instant family
Een drama/komedie uit 2018.Het koppel El-
lie en Pete wil een gezin stichten met be-
hulp van adoptie. Ze voelen zich erg mens-
lievend tot ze thuis met drie driftige kinderen 
zitten. Nu moeten ze proberen een manier 
te vinden om hun kinderen, die helemaal 
geen zin hebben om volwassen te worden, 
op te voeden.

Ons Almens koor Vocaal komt voor de film 
een aantal bekende kerstliederen ten ge-
hore brengen die iedereen kan meezingen. 
Zie het als de try-out voor kerstavond als er 
voor het eerst in een aantal jaren weer een 
samenkomst is in de kerk, dit jaar georgani-
seerd door Vocaal.

Woensdag 25 Januari 2023:
Silence of the Tides
Eind januari 2013 is Ons Filmhuis Almen ge-
start met de Zeeuwse film ‘De Storm”. Deze 
maand bestaan we dus alweer 10 jaar! Nu 
gaan we naar de Wadden, met de film Si-
lence of the Tides. Deze film is een cinema-
tografisch portret gebaseerd op de continue 
‘ademhaling’ van de Wadden, tegen een de-
cor van licht, mist, wind, water en land. De 
film observeert het in- en uitademen van de 
getijden en de terugkerende cycli en con-
trasten van de natuur, het licht, het geluid 
en de mens.

Als inleiding neemt wadloopgids Wim Groot 
Nuelend uit Vorden ons mee met zijn bele-
ving over de Wadden.

Noteer verder de volgende data alvast 
in uw agenda 
Vrijdag 17 februari kinderfilm en woensdag 
22 februari. 

Kom dat horen en zien!

Aanvang film 20.00 uur

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur
Kosten  €5, -

Richting 10-jarig bestaan
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Helaas ontkomen ook wij niet aan een prijs-
verhoging. Na lang wikken en wegen wordt 
vanaf januari 2023 de entreeprijs €6,-. 
Voor reserveren en informatie kunt u mailen 
of bellen met het dorpshuis. 

Email: info@onshuisalmen.nl of 
tel: 06 - 22 61 21 82.

 Namens Filmcommissie Ons Film Huis, Gea Heijink

De laatste editie van de playbackshow is 
natuurlijk even geleden en wij hebben erg 
veel zin om weer een mooie show voor jullie 
neer te zetten. Voor de mensen die niet be-
kend zijn met dit Almense begrip een korte 
uitleg: De Playbackshow is een evenement 
in Almen dat wordt georganiseerd door 
Soos ’t Keldertje, de jeugdsoos van Almen. 
Komend jaar organiseren wij dit evenement 
alweer voor de 42e keer. De vrijwilligers 
van Soos ’t Keldertje bouwen twee weken 
lang aan een mooi decor op het podium in 
Ons Huis. Iedereen die wil, kan vervolgens 
op 7 januari een act opvoeren. Dit kan een 
playback-act zijn maar mag ook soundmix 
of live! Het is het eerste evenement in het 
nieuwe jaar waar je elkaar weer kunt ont-
moeten, een goed jaar wensen en genieten 
van veel Almens talent. 

De show begint 7 januari om 20:00 en de 
deuren van Ons Huis zijn vanaf 19:00 open. 
Een kaartje kost €7,50 voor volwassenen 
en €5,00 voor kinderen t/m 12 jaar. Als je 
meedoet met een act betaal je geen entree. 
Na het programma met de acts kun je nog 
genieten van muziek, een praatje met el-
kaar en zal de bar open zijn tot 01.00 uur.
We hopen na twee jaar afwezigheid op 
een mooie comeback, met veel publiek en 

leuke acts. Doe je mee? Geef je dan op 
voor 1 januari 2023 door een mailtje te stu-
ren naar playbackshowalmen@gmail.com  
Heb je verder nog vragen over deelname 
of andere zaken? Dan kun je contact opne-
men met leden van Soos ’t Keldertje, een 
bericht sturen aan onze Facebookpagina of 
een mailtje sturen naar bovenstaand adres.

Inspiratie nodig voor een act? Bekijk onze 
promotievideo op onze Facebook! www.
facebook.com/soostkeldertje

Namens de gehele Playback-crew van Soos 
’t Keldertje,
Tot ziens op 7 januari!

Hanneke Huurnink

Playbackshow 2023; we zijn terug!
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Dorpsdichter 2023
Vorig jaar toen we een nieuwe dorpsdichter 
vonden in de persoon van Kees Zijderveld, 
hadden we nog te maken met de maatregelen 
i.v.m. Corona en duurde het even voordat 
Kees ‘live’ zijn bijdrages kon gaan leveren. 
Ondertussen heeft u, vooral in de Almenak, 
verschillende prachtige dichtwerken van 
Kees mogen lezen. 
Het einde van dit jaar is in zicht en wij willen 
daarom opnieuw een oproep doen voor een 
dorpsdichter. Wie wil de opvolger worden 
van Dorine Boerboom, Gerard Bohncke en 
Kees Zijderveld? En o.a. bijdrages leveren op 
hoogtijdagen in de Almense gemeenschap. 
Geïnteresseerd en geïnspireerd? 
Stuur uw bijdrage in vóór 10 januari 2023 
(info@museumstaal.nl). Wij kiezen dan een 
nieuwe dorpsdichter en maken dit bekend 
op donderdagavond 26 januari in Museum 
STAAL om 20.00 uur, startdatum van de 
Nationale Poëzieweek (26-01 t/m 01-02; 
thema: Vriendschap). 
     
Daarnaast willen we het lezen en beleven 
van gedichten stimuleren en ook de dichters 
en poëzieliefhebbers in het dorp een plekje 
geven. We starten, als er interesse is, een 
poëzie-collectief: ‘Dichter(s) bij Almen’. 
Poëzie-geïnteresseerden en dichters komen 
dan 3 à 4x per jaar bij elkaar om eigen werk 
te bespreken en voor te dragen. Ook werk 
uit de poëziegeschiedenis van Nederland 
en daarbuiten kan daarbij aan bod komen. 
Een dichtclub i.p.v. een leesclub. Op 26 
januari zullen ook de ‘oude’ dorpsdichters 
hierover nadere uitleg geven. 
Toegang tot de avond is gratis. Wel vragen 
wij een vrijwillige bijdrage voor het museum 
en de koffie/thee.

Namens de Dorpsdichters van Almen; 
‘veel inspiratie gewenst!’ 

Nieuws uit Museum STAAL

Museumwinkel open 
buiten openingstijden
Gedurende de winteropeningstijden van het 
museum, november tot en met maart, is het 
museum geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Op de andere dagen kunnen groepen 
gebruik maken van het museum en kan het 
museum worden gehuurd. Presentaties, 
personeelsdagen of een verzorgd uitje voor 
familie en/of vriendengroep behoren tot de 
mogelijkheden. Voor informatie hierover 
kunt u terecht bij Joke Dinkelman, info@
museumstaal.nl 

Joke is ook bijna iedere dinsdag aanwezig 
en daarom kunt u op die dag ook onze 
museumwinkel bezoeken voor een mooi 
boek of cadeautje. Wist u dat we sinds 
afgelopen voorjaar een kast hebben met 
boeken van boekhandel Lovink? Deze wordt 
door een aantal vrijwillige medewerkers up-
to-date gehouden en u vindt hier top-tien-
boeken en boeken die passen bij de lopende 
tentoonstelling. Op dit moment staat Winand 
Staring centraal, de grondlegger van de 
Nederlandse geologie en landbouwkunde. 
Komt u ook een kijkje nemen?
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Jeugdsportfonds
Ook als er in jouw gezin weinig geld is, moe-
ten je kinderen kunnen sporten. Dat is goed 
voor het zelfvertrouwen. De kansen om later 
goed mee te kunnen doen in de samenle-
ving, worden groter. Jeugdfonds Sport en 
Cultuur probeert voor gezinnen met een 
laag inkomen bij te springen en betaalt de 
contributie en eventuele (sport)spullen tot 
een maximaal bedrag van  € 225.- per jaar.

Voor wie?
Kinderen van 0 t/m 17 jaar uit een gezin 
met een laag inkomen of voor gezinnen die 
weinig te besteden hebben als gevolg van 
schulden.

Hoe vraag ik het aan?
Alleen speciaal daarvoor aangewezen men-
sen (intermediairs) kunnen een aanvraag 
voor het kind indienen. Voor meer informa-
tie neem contact op met Stichting Welzijn  
Lochem, via m.deweerd@welzijnlochem.nl 
of telefoon (0573) 29 70 00.
Je kunt ook een bestuurslid of onze vertrou-
wenspersoon Wilma Klein vragen om je ver-
der te helpen.

Volwassenenfonds Sport&Cultuur
Wij willen graag dit fonds onder de aandacht 
brengen aan de inwoners van Almen.

Sport en cultuur, voor iedereen die wel een 
financieel steuntje in de rug kan gebruiken. 
Het Volwassenenfonds (VF) vindt dat alle 
Nederlanders recht hebben op sporten en 
creatief bezig te zijn. Het is leuk, gezond én 
goed voor de sociale samenhang en con-
tacten. Helaas is deelnemen aan sport- of 
culturele activiteiten niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen 
in Nederland leeft rond het bestaansmini-

mum en missen dit onderdeel in hun leven. 
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
helpt, ook in de gemeente Lochem!
Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld 
over om mee te doen aan sportactiviteiten of 
een bezoek aan een theater? Het VF Sport 
& Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/
of materialen worden betaald voor volwas-
senen die leven rond het bestaansminimum.

In de gemeente Lochem is Christien Beuzel 
(van de Stichting Welzijn Lochem) de per-
soon waar je de aanvraag kunt indienen. Je 
kunt ook contact opnemen met de Zorgcoör-
dinator in Almen (Anneke Zeggelaar) of met 
onze Vertrouwenspersoon (VCP-er, Wilma 
Klein). Zij kunnen je ook verder helpen.
Je kunt informatie opzoeken op de website 
www.volwassenenfonds.nl,

Voor sporten vergoedt het fonds maximaal 
€250.-, is de contributie hoger dan kan er 
met de vereniging gekeken worden wat er 
verder nog mogelijk is.

Ken je mensen in je omgeving die hiervoor 
in aanmerking kunnen komen, maak ze at-
tent op het Volwassenenfonds. 

VCP-er
Bij de voorgaande items is de naam Wilma 
Klein al gevallen. Zij is, sinds 2012, de ver-
trouwens contact persoon (VCP-er) voor 
onze vereniging.

Wat is een VCP-er?
Op onze website (www.overa.nl) staat be-
schreven wat  een VCP-er kan betekenen 
voor de vereniging; leden, bestuurders en 
vrijwilligers. Een eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die een vraag heeft over, of te 
maken heeft met, grensoverschrijdend ge-

Ovéra (afd. hoofdbestuur)
afdeling hoofdbestuur
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Speculaasactie
Na een paar jaar van afwezigheid, zijn onze 
leden half november in Almen aan de deur 
geweest om de overheerlijke speculaas van 
Dick ten Broeke uit Lochem te verkopen. 
Een deel van de verkoopprijs komt ten goe-
de aan OVÉRA, en kan bijvoorbeeld wor-
den gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 
materialen. Alle leden en ouders dank voor 
jullie inzet. En natuurlijk ook iedereen die 
speculaas heeft gekocht hartelijk bedankt!

Turnwedstrijd 11 december
De jongens en meisjes van de turngroepen 
zijn onder begeleiding van Daisy aan het 
oefenen voor een turnwedstrijd. Op zondag 
11 december vanaf 10 uur wordt er in de 
Braninkhal in Laren in een teamwedstrijd 
gestreden tegen turners en turnsters van 
LVG (Laren) en Valto (Eefde). 

Voor de meeste kinderen is dit de eerste 
wedstrijd. Met deze teamwedstrijd kunnen 
de kinderen op een laagdrempelige manier 
kennis maken met turnwedstrijden. Het gaat 
in dit geval namelijk niet om een individuele  

 
score, maar om de score van het hele team 
(leeftijdsgroep). Er wordt geturnd op de on-
derdelen balk, lange mat, brug en sprong. 
We gaan er gezellige dag van maken, pu-
bliek hierbij is van harte welkom!

Body-Fit
De Dance-mix lessen die op maandag och-
tend werden gegeven zijn aangepast. In 
plaats van Dance-mix wordt er nu Body-
Fit gegeven. Deze lessen worden gegeven 
door Christien van Es. Het is een gevari-
eerde en pittige les; met spierversterkende 
oefeningen, core-training, buik/rug houding 
en figuur correctie.
Opbouw van de les: Warming up - Conditie 
(met gebruik van step) - Spierversterkende 
oefeningen (met verschillende materialen) - 
Oefeningen op de mat (rug, buik, stretch) - 
Cooling down.

Nieuwsgierig? Kom gerust een keer mee-
sporten op maandagochtend vanaf 11 uur. 

Sandra Kloosterboer

drag. De VCP fungeert als eerste opvang 
voor leden (sporters, ouders van sporters, 
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, be-
stuur) met een klacht of een vraag. Ze bie-
den een luisterend oor, geven raad en ver-

wijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast 
adviseren en stimuleren ze de vereniging 
om preventieve maatregelen te nemen.

Gerrit Nijkamp, secretaris

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek
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Na de eerste oproep in de Almenak, nu 
een jaar geleden, heeft zich een groepje 
gevormd dat zich met de begraafplaats Al-
men-Harfsen bezig houdt. We hebben ge-
sprekken gehad met de beleidsmedewerker 
van de gemeente Lochem. Hij heeft over 
de begraafplaatsen een notitie geschre-
ven, die afgelopen juli is meegenomen in 
de kadernota van de gemeente. Hierin is 
voorgesteld dat er voor de begraafplaatsen 
van de gemeente Lochem eenmalig een 
bedrag beschikbaar komt, dat achterstallig 
onderhoud moet oplossen en moet leiden 
tot een minder arbeidsintensief onderhoud. 
In de raadsvergadering van december zal 
de raad zich hierover uitspreken. Daarna 
hopen we als werkgroepje verder te denken 
over onze “eigen” begraafplaats.

Begraven
De mensheid kent verschillende vormen van 
dodenbezorging. Sinds de kerstening van 
Europa kennen wij dat ook in onze streek 
vooral in de vorm van begraven. Er is ech-
ter al een tijd lang een trend dat cremeren 
steeds vaker voorkomt. Op de begraafplaats 
in Almen is daarvoor een urnenbewaarplek 
en een klein strooiveldje ingericht. Veel men-
sen kiezen echter voor een andere verstrooi-
plek. Door bovenstaande is het gebruik van 
de begraafplaats afgenomen. Dit maakt dat 
de verhouding kosten/baten is veranderd, 
een probleem voor de gemeente.

In het verleden kochten mensen vaak een 
familiegraf voor eeuwig gebruik. Bij de ge-
meente heet dit voor onbepaalde tijd. Dit 
eeuwig is niet letterlijk te nemen, als er 
geen rechthebbenden meer zijn (of zich niet 
melden) vervalt het recht aan de gemeente. 
Nu kun je nog steeds een graf kopen, 1 of 
2 persoons, maar niet voor onbepaalde tijd. 

De grafrechten hebben een looptijd van 10 
jaar. Daarna kan dat worden verlengd. Maar 
ook hierbij geldt dat, als er geen rechtheb-
benden bekend zijn bij de gemeente, de 
rechten vervallen en het graf na verloop 
van een bepaalde tijd bovengronds wordt 
geruimd. Als iemand op die plek zou willen 
worden begraven kan ook het graf zelf wor-
den geruimd.

Als nabestaanden en rechthebbende ben 
je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud 
van het graf. De beheerder kan en mag zich 
hier niet mee bezig houden. Over de staat 
van dit onderhoud mag iedereen zijn eigen 
idee hebben. Zij bepaalt mede het aanzicht 
van de begraafplaats. Voorwaarde is wel dat 
het graf in goede staat moet blijven. De ge-
meente kan de rechthebbenden hierop aan-
spreken en na meerdere waarschuwingen 
zelf maatregelen nemen.

De werkgroep
Wij als werkgroepje willen ons de komende 
tijd bezighouden met het meedenken over 
aanpassingen van de inrichting van de be-
graafplaats met als doel de maatschappe-
lijke, de culturele en de historische beteke-
nis van deze plek te bewaren, te bewaken 
en te verbeteren. Daarbij denken we aan 
inzet van vrijwilligers die kunnen helpen om 
het onderhoud van het groen en de paden 
van de begraafplaats betaalbaar te houden. 
Maar ook aan het onderzoeken van en infor-
meren over historisch interessante graven. 
En het opnemen van de begraafplaats in 
het plaatselijke biodiversiteitsplan als mooie 
natuurlijke plek, het aantrekkelijker maken 
van de begraafplaats voor rust en bezin-
ning, enz.
Ook het onderhouden van graven op ver-
zoek, en tegen een onkostenvergoeding, 

Begraafplaats van Almen en Harfsen (vervolg)
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door een groepje vrijwilligers is een moge-
lijkheid die wij in overweging hebben. 

Hebt u ideeën over bovenstaande of tips of 
wilt u meedenken of meehelpen dan verne-
men wij die graag.

Zou u meer willen lezen over begraven en 
begraafplaatsen dan is de website Terebinth 
interessant.

Heeft u vragen over grafrechten en het on-
derhoud van eigen graven dan kunt u bij de 
gemeente Lochem informatie inwinnen bij 
mw. H. Memelink. 

Namens de werkgroep
Anja Harkink en Gerrie Brinkman

Onze activiteiten in De Notenkraker, Dorps-
straat 20, hebben zich al aardig beweerd in 
Almen. Sinds de zomer zijn de wekelijkse 
Notenkraaksessies op woensdagavond een 
vaste prik voor velen. Heerlijk om de oude 
winkelruimte te kunnen gebruiken voor onze 
diverse bijeenkomsten, repetities, voorstel-
lingen, concerten, verkoop van zelfgemaak-
te producten en meer.  

Vanaf 2020 maak ik als de Sappelaar sap, 
jam en walnotenolie. Het kraken en sorteren 
van de hoeveelheid noten is een enorm kar-
wei. Ik bedacht toen om werk en vermaak 
samen te brengen in de vorm van Noten-
kraaksessies en Notenkraakconcerten, 
waarbij het publiek meehelpt en ondertus-
sen naar muziek luistert. De sessies zijn 
gratis toegankelijk, maar wij vragen een 

vrijwillige bijdrage voor de drankjes. Voor de 
concerten vragen wij entree wat ten goede 
komt aan de artiesten. 

Je kunt bij ons daarvoor terecht op (bijna) 
iedere woensdag om mee te kraken, te spe-
len, te praten en naar muziek te luisteren.

Wij zijn blij met alle enthousiaste muzikan-
ten die samen met ons een muzikale sessie 
aandurven of hun eigen repertoire willen la-
ten horen. Maar ook enthousiast publiek dat 
hun mouwen wil opstropen. Meld je aan via 
info@hedengesloten.nl!

Voor meer info en ons rooster (tot het eind 
van het jaar), kijk dan op
www.heden-gesloten.nl

De Notenkraker
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Vorige maand hebben de zangers van  
Vocaal genoten van een workshop door 
zangcoach Sara Mens uit Lochem. En 
konden zij veel leren over hoe op een 
ontspannen manier te zingen met een 
optimaal gebruik van stem en adem. Voor 
deze workshop heeft het bestuur de donatie 
benut van de Rabo ClubSupport 2021.
Inmiddels is Vocaal druk bezig met 
voorbereidingen voor de kerst. We zullen 
op de kerstmarkt staan met traditionele 
nieuwjaarsrolletjes en andere lekkernijen. 
En natuurlijk kijken we heel erg uit naar 
Kerstavond, waarop we met heel Almen een 
kerstsamenzang hopen te vieren.

Kerstsamenzang op Kerstavond  
24 december, aanvang 21.30 uur
Iedereen die de kersttijd en de kerstvakantie 
in een warme passende sfeer en in 
verbondenheid met elkaar wil beginnen, is 
op Kerstavond van harte uitgenodigd voor 
de kerstsamenzang in de kerk. Vooraf laten 
de midwinterblazers van zich horen op het 
kerkplein. Aansluitend om 21.30 uur begint 
in de kerk de kerksamenzang: onder leiding 
van onze dirigente Jettie Ouwehand en 
met orgelbegeleiding, gaan we met elkaar 
de voor iedereen vertrouwde kerstliederen 
zingen.
Ook zal het koor Vocaal - als omlijsting 
van een passend kerstverhaal en een 
kerstgedicht - een aantal mooie ‘luister’ 
kerstliederen ten gehore brengen met 
pianobegeleiding van Adrienne Althof.
Na afloop (rond 22.30 uur) sluiten we 
de avond traditioneel af met warme 
chocolademelk en glühwein op het kerkplein.
Een klein voorproefje van de kerstsamenzang 
kunt u trouwens al eerder verwachten, 
namelijk als inleiding op de kerstfilm ‘Instant 
family’ die in Ons Filmhuis op 21 december 

is te zien. De aankondiging daarvan vindt u 
elders in deze Almenak.

Voorjaarsconcert op zaterdagavond 
15 april 2023
Ook voor ons voorjaarsconcert zijn de 
voorbereidingen al een tijd bezig. Vocaal 
zal dan een breed scala van koormuziek 
uit Engeland, Ierland en Schotland ten 
gehore brengen. In Engeland bestaat al een 
eeuwenoude koortraditie (denk bijvoorbeeld 
aan de Songs of Praise en het beroemde 
Choir of King's College uit Cambridge). 
We zullen naast bekende traditionals ook 
klassieke koormuziek uitvoeren. Maar ook 
de Beatles zullen in dit programma niet 
ontbreken.

We zijn heel blij dat onze dorpsgenoot, 
de sopraan Anna Maria Roos, haar 
medewerking aan dit concert zal gaan 
geven. Het belooft een mooie avond te 
worden. Meer details over dit concert volgen 
later, maar reserveer vast zaterdagavond 
15 april ’23 in uw agenda!

Namens het bestuur van Vocaal Almen,

Joris Udo de Haes

Koor Vocaal Almen

 koor Vocaal in training
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Wat een goede start van het nieuwe 
muziekjaar hebben we meegemaakt met 
een gezellige snuffelmarkt, georganiseerd 
door het Instrumentenfonds. Na twee edities 
die niet door konden gaan vanwege Corona 
was er nu een goede toestroom van mensen 
en een eindopbrengst van 2100 euro. Langs 
deze weg willen we iedereen die wat heeft 
gekocht hartelijk bedanken. Het geld wordt 
goed besteed voor de aanschaf van nieuwe 
instrumenten, revisie van bestaande 
instrumenten maar bijvoorbeeld ook om 
de lesgelden voor leerlingen behapbaar 
te houden. De vereniging, waaronder het 
Instrumentenfonds, draagt zo’n 60% bij aan 
de kosten van muzieklessen voor jonge 
leerlingen.

Het eerste optreden van Juliana dit 
muziekjaar was op dinsdagavond 13 
september bij de herdenking van de gevallen 
Canadese bevrijders, georganiseerd door 
de groep “In Our Fathers Footsteps”. Een 
grote groep familieleden/nabestaanden 
kwam lopend met fakkels, onder begeleiding 
van doedelzakmuziek, naar het Canadese 
monument aan de Dorpsstraat waar 
stoelen stonden opgesteld en een tent voor 
ons muzikanten. De gehele bijeenkomst 
die volgde was zeer indrukwekkend en 
wij voelen ons vereerd dat we daar als 
muziekvereniging een bijdrage mochten 
leveren met o.a. het spelen van het 
Canadese en Nederlandse volkslied.

Het eerstvolgende grote optreden was 
ons Najaarsconcert op zaterdagavond 
26 november in de Protestante Kerk van 
Almen. Een muzikale tocht door de herfst. 
Een tijd van oogst, vogeltrek, vol kleuren 
en herinneringen aan de zomer. Vervolgens 
ging het op weg naar de winter waarbij de 
dagen wegtikken op weg naar het nieuwe 
jaar maar de planeten blijven draaien. Het 
wordt een mooie mix van puur harmonisch 
tot rock, meer symfonisch en pop. 

Ook hebben wij dit jaar Sinterklaas weer 
welkom geheten. Op 20 november bij De 
Aanleg. Nu zijn oude stoomboot is gezonken 
en hij in Hellevoetsluis een nieuwe boot 
heeft gekregen zijn we natuurlijk enorm 
benieuwd of Sint met zijn nieuwe boot is 
gekomen. Mogelijk is deze te groot voor het 
Twentekanaal en heeft hij een andere boot 
geregeld. Alles vinden we goed, mits er een 
plekje aan boord is voor ons jeugdorkest. 
Zij hebben sinterklaasliedjes Ingestudeerd 
en voor een aantal is dit hun eerste echte 
optreden. Wanneer deze Almenak verschijnt 
is dit spannende feest al achter de rug.

Het eerste weekend van oktober was er voor 
de jeugd een muziekweekend in Vierhouten. 
Drie jeugdleden van Juliana hebben hieraan 
deelgenomen en hebben wederom genoten. 
Veel samen oefenen, tussendoor andere 
activiteiten en een afsluitend concertje 

Muziekvereniging Juliana
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dat vanwege het mooie weer buiten kon 
plaatsvinden. Volgend jaar weer.

Het klassenorkest is op 31 oktober weer 
gestart in groep 5/6 van de Julianaschool. Alle 
leerlingen hebben een muziekinstrument 
mogen kiezen en daar gaan zij gedurende 8 
weken mee aan de slag. Vorig jaar hebben 
de leerlingen die nu in groep 6 zitten al 
meegedaan met deze activiteit waardoor 
de gehele groep gaat als een speer. Ze 
spelen al kerstliedjes. Heel leuk om weer 

het enthousiasme van deze kinderen te zien 
als zij bezig zijn met muziek. De opstart was 
op school en het repeteren gebeurt in Ons 
Huis. Als afsluiting zullen zij, samen met 
het jeugdorkest van Juliana, weer een 
klein optreden verzorgen op maandag 19 
december in Ons Huis aan het eind van 
de middag.
Er is nog een heuglijk feit te melden, namelijk 
dat Ben en Willem Glaudemans de overstap 
van het jeugdorkest naar het grote orkest 
hebben gemaakt. Die overstap is best groot 
en beiden hebben daarom een “buddy” 
gekregen. Willem speelt trombone en wordt 
begeleid door Erwin Lenderink; Ben speelt 
trompet en heeft Karin Ruiterkamp als 
buddy. Harstikke goed jongens en heel veel 
succes! 

Tot zover en tot ziens bij een van onze 
activiteiten.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd

De uitgestoken hand
Tijdens de maand van de vallende bladeren, zie ik het leed dat hoort bij het leven.
Ziekte en dood bij vrienden, buurt, familie. 
Gelukkig zie ik ook het betrokken gezicht, het luisterend oor en de uitgestoken hand 
De uitgestoken hand is de zin van het leed.
Het is onze uitdaging.

Kees Zijderveld, dorpsdichter
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Mijn naam is Fleur te Beek, 28 jaar, 
woon in Almen en ik ben werkzaam als 
orthopedagoog. Mijn passie ligt in het werk-
en met zowel dieren als mensen. 
Samen met mijn hond begeleid ik kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met een 
hulpvraag. Hierbij kan worden gewerkt aan 
bijvoorbeeld;
- het verbeteren van sociale vaardigheden, 
- het leren aangeven van grenzen, 
- het zelfvertrouwen vergroten, 
- en het leren voor jezelf op te komen.

Tijdens de begeleiding zet ik mijn hond 
Bessie in. Bessie is een vrolijke, grote lieve 
reus van 1,5 jaar, soms ietwat onhandig 
en een tikkeltje eigenwijs. Samen spelen 
vindt ze het allerleukst. Bessie houdt van 
knuffelen en geniet erg van aandacht.

Floris (28 jaar): “Ik ben dol op honden en vind 
het heel leuk om met Bessie te wandelen. 
Met Bessie heb ik geleerd dat ik me moet 
bezig houden met één taak tegelijk. Als ik 
met Bessie aan het wandelen ben, is het 
belangrijk dat ik contact heb met haar. Een 
keer kwam ik een andere bewoner tegen en 
ging tegen hem praten, Bessie liep gelijk de 
andere kant op richting de kippen!”

Waarom begeleiding met een hond?
Honden laten onbevooroordeeld gedrag 
zien (accepteren je zoals je bent) en kunnen 
een rustgevende werking hebben op 
mensen. Door te oefenen met verschillende 
manieren van communiceren met de hond, 
leer je wat voor jou een prettige manier is 
om te handelen in bepaalde situaties en wat 
helpend voor jou kan zijn. Een oefening die  
ik vaak inzet is de oefening ‘Commando 
geven’. Wanneer een commando op 
een onzekere, fluisterende manier wordt 

gegeven, zal dat minder goed werken bij 
de hond dan wanneer iemand met een 
zelfverzekerde houding een commando 
geeft. De hond spiegelt daarnaast ook 
het gedrag van de mens; Bessie luistert 
bijvoorbeeld ‘opeens’ een stuk minder goed 
als ik zelf chagrijnig ben… Als ik dan weer 
wat opgewekter ben, kwispelt Bessie weer 
vrolijk mee.

Begeleider van Peter (12 jaar): “Mooi om 
te zien hoe Peter vol trots aan de andere 
kinderen laten zien wat hij met de hond 
Bessie had geoefend. Normaal durft hij niet 
zijn plek in te nemen in de groep en is hij erg 
verlegen.”

Een begeleidingstraject is altijd maatwerk, 
daarom plan ik graag vrijblijvend een 
kennismakingsgesprek in om samen te kijk- 
en wat jouw doel(en) zijn. In de daar-
opvolgende sessies worden er praktische 
oefeningen met de hond en jou uitgevoerd. 
Ik werk zowel op locatie (bij bijvoorbeeld 
zorginstellingen en scholen), bij jou thuis of 
buiten in de natuur. 

Wil je meer informatie? Kijk op www.
fleurtebeek.nl of stuur een mailtje naar 
info@fleurtebeek.nl

Fleur te Beek

Begeleiding met psychosociale hulphond
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Door deze Almenak die eind november 
uitkomt willen we u natuurlijk informeren 
over de kerkdiensten rond de feestdagen 
die eraan komen. Maar we hebben meer 
belangrijk nieuws te melden. Onze dominee 
Wilma Klein treedt per 8 januari terug als 
onze predikant. Twaalf en een half jaar 
was zij in ons midden; veel geluisterd, 
gepraat, samen nagedacht, stil geweest en 
mooie dingen georganiseerd. Op zondag 
8 januari neemt zij afscheid. Eerst met 
een kerkdienst om 10.00 uur en daarna 
in Ons Huis, vanaf 11.00 uur. Dit is tevens 
onze Nieuwjaarsreceptie. U bent van harte 
welkom!

We zijn heel blij dat ds. Jaap Jonk met ingang 
van 1 januari voor onze gemeente pastoraal 
medewerker wil zijn voor één dag per week. 
Hij zal bij mensen langs gaan die door nare 
of blijde zaken het fijn vinden bezoek te 
ontvangen. Daarnaast zal hij ook ongeveer 
één keer per maand een kerkdienst 
verzorgen in onze kerk. Misschien kent u 
hem; tot afgelopen juni was hij predikant 
in Laren. Hij is toen met pensioen gegaan, 
maar vindt het fijn om onze gemeente in 
Almen nu te ondersteunen.

En er is meer nieuws. De Almense diaconie 
heeft een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met de diaconie in Harfsen. De 
twee diaconieën zullen op verschillende 
vlakken gaan samenwerken. En de diaconie 

in Almen zal dit jaar wederom aan alle 
tachtigplussers een kerstattentie schenken. 
Deze attentie wordt mede mogelijk gemaakt 
door een mooie gift. Heel hartelijk dank 
daarvoor via deze weg!

Kerkdiensten rond Kerst en 
Oud&Nieuw
Kerstavond 24 december 19.00 uur
een korte kerstviering voor kleine en grote 
kinderen met lied en beeld en kort verhaal.

Kerstavond 24 december 21.30 uur 
Vocaal zal kerstliederen ten gehore brengen 
en ook zullen we samen zingen
Na afloop warme chocolademelk en glüh-
wein bij de vuurkorven.

Kerstmorgen 25 december 10.00 uur
Kerkdienst met ds. Wilma Klein en mede-
werking van de cantorij.

Oudejaarsavond 31 december 19.30 uur
Kerkdienst met ds. Wilma Klein

Nieuwjaarsmorgen 1 januari
Geen dienst.

Zondag 8 januari 10.00 uur
Afscheidsdienst van ds. Wilma Klein in de 
kerk. Afscheid in Ons Huis vanaf 11.00 uur.

Marjoske Kiers

Van de kerk van Almen
Geert de Groot



26 |

Wat is jouw band met Almen?
Ik ben zes jaar gelden met mijn partner, 
Niels, meegekomen. We konden aan de 
Stopsdijk een huis huren van een tante van 
Niels; de Koepel. Daar wonen we nu met 
onze zoon Anne Tijn, van 3 jaar. 
We hebben naast het huis een pipowagen 
geplaatst, waar ik praktijk kan houden. Maar 
het meest van de tijd werk ik toch wel hier, 
in het Heelhuus.

Mooie naam: Heelhuus…
Ja, het is een gezondheidscentrum met veel 
disciplines. Zo werken hier bijvoorbeeld ma-
nueel therapeuten, er is een podoloog voor 
de voetzorg, er is een spreekuur voor os-
teopathie, je kunt terecht voor acupunctuur. 
Er is heel veel kennis en ervaring in huis en 
als team delen we dat met elkaar. Voor de 
dagen dat ik hier praktijkruimte huur, ben 
ik deel van dat team. Daarnaast heb ik dus 
mogelijkheden voor afspraken in mijn eigen 
ruimte in Almen. 

Ik voel me hier thuis omdat ik als fysiothe-
rapeut graag méér doe dan alleen fysiothe-
rapie. Om dat kort uit te leggen: als iemand 
nekpijn heeft en je behandelt alléén die nek-
pijn, dan heb je grote kans dat je die patiënt 
na een half jaar weer terug ziet, met een-
zelfde soort klacht. Onze gezondheidszorg 
is steeds meer gericht op de korte lijn: wat is 
de klacht? Lossen we die op. Meestal is dat 
symptoombestrijding. Ik heb via ervaring en 
bijscholingen geleerd om ook te kijken naar 

de vraag: waar komt de klacht vandaan? 
Dat staat ook wel bekend als de holistische 
benadering van de cliënt. Als iemand met 
meerdere problemen kampt, zie je dat niet 
als een stapeltje losse klachten, maar zoek 
je de samenhang daarin. Dan ontdek je bij-
voorbeeld dat die nekklachten voortkomen 
uit een scheve stand van de heup, of door-
dat iemand al langere tijd onder stress leeft. 
Als je dát dan weet aan te pakken, is iemand 
voor veel langere tijd geholpen.

Dus meer dan alleen fysiotherapie?
Fysiotherapie is altijd wel een deel van de 
behandeling. Eén van mijn specialisaties is 
craniosacraaltherapie. Dat richt zich op de 
samenhang van alle bewegingen, krachten 
en energieën die tussen je kruin en je staart-
been plaatsvinden. Fysiotherapie is vaak fy-
siek, gericht op krachten. Als je verder kijkt, 
zie je soms dat mentale of emotionele kan-
ten van iemand ook aandacht nodig hebben. 
Om dit te kunnen geven heb ik cursussen 
gevolgd in Thaise Yoga massage. Dan kan 
een cliënt er voor kiezen om zo’n Thaise 
Yoga massage te krijgen. Zo’n voet-tot-kruin 
massage is gericht op het weer in balans 
brengen van je lichaam en geest. Cliënten 
kunnen ook altijd los van de fysiotherapie 
afspraken maken voor een massage. 
Op deze manier kan ik in mijn werk aan-
dacht geven aan zowel de fysieke, de men-
tale, de emotionele als de energetische 
kanten. Als een probleem in de kern, bij 
de oorzaak aangeraakt wordt, kan iemand 

Meer dan alleen fysiotherapie
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

In de serie ‘Almen Onderneemt’ zijn we te gast in het Heelhuus in Warnsveld, waar ik 
sprak met de Almense Iris de la Rive Box, fysiotherapeut. 
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weer meer zelfredzaam worden. Ik denk dat 
dat de mooiste kant van dit werk is: mensen 
coachen om de draad weer op te kunnen 
pakken. Uiteindelijk wil je dat mensen weer 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun 
gezondheid en welzijn, en daar de voorde-
len van ervaren.
Ik vind het mooi om daar met mijn kennis en 
ervaring aan bij te kunnen dragen!

Contact en nadere informatie
www. irisdelarivebox.nl
email: irisdelarivebox@gmail.com
telefoon: 06 - 29 56 57 87

Je bent ondernemer in Almen?
Je bent van harte uitgenodigd bij een van 
onze gezellige café’s. Stuur een mailtje en 
wij laten je weten wanneer en waar. com-
municatie@ov-almen.nl

Graag tot ziens, Richard, Ciska, Niko, Yvonne, 

Freddy en Manja

Foto: Joost Wiltink
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Gratis computercursus voor beginners

Over Klik en Tik
De computercursus Klik & Tik bestaat uit 
laagdrempelige lessen, waaraan je op elk 
moment kunnen beginnen om de basis-
vaardigheden onder de knie te krijgen. De 
meeste mensen vinden het erg fijn dat je 
in je eigen tempo kunt werken. De cursus 
Klik & Tik bestaat uit verschillende onderde-
len die je naar keuze volgt. Lees meer over 
de verschillende onderdelen op de website 
www.oefenen.nl.
 
Wanneer?
De computercursus in Almen is wekelijks 
op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 
in Ons Huis. Deskundige vrijwilligers zijn 
aanwezig om je te helpen als jij dat wilt.  

Bij voldoende aanmeldingen start de com-
putercursus januari 2023. Bij veel aanmel-
dingen noteren we jouw naam op onze 
wachtlijst. We houden je op de hoogte over 
de start.
 
Aanmelden
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij 
de Bibliotheek. Bel naar telefoonnummer 
(0575) 51 29 26 (op werkdagen tussen 9.00-
17.00 uur) en meld je aan. Een e-mail sturen 
naar info@graafschapbibliotheken.nl met 
daarin jouw naam en telefoonnummer kan 
ook. Neem eens een kijkje op www.graaf-
schapbibliotheken.nl/klik-en-tik en bekijk het 
filmpje van een oud cursist.
 

Christie Wever

Geld overmaken, belastingaangifte doen, solliciteren en zelfs nieuwe schoenen 
aanschaffen. Steeds meer zaken moet je via de computer en internet regelen. 
Het is fijn als jij weet hoe de computer en het internet werkt. Tijdens de gratis 
computercursus voor beginners leer je handiger te worden met de computer en 
internet. Is dit iets voor jou of iemand die je kent? Meld je aan voor deze cursus. 
Speciaal voor inwoners van Almen organiseren we deze in Dorpshuis Ons Huis aan 
de Dorpsstraat 37 in Almen.
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Enquête 70+ Almen

Naam: Leeftijd:

Bij onderstaande vragen willen we graag inzicht krijgen of 70+ers gebruik maken van 
activiteiten in het dorp, of er nog veranderingen wenselijk zijn en of er ook kansen 
aanwezig zijn op vereenzaming bij mensen.

Bent u op de hoogte van het aanbod van activiteiten die er in het dorp voor u zijn?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe krijgt u informatie over deze activiteiten?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Van welke activiteiten maakt u nu gebruik?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Welke wensen heeft u ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe groepsactiviteiten. 
En welke wensen heeft u ten aanzien van het ontwikkelen van individuele activiteiten?
(bijvoorbeeld iets bijzonders bezoeken, een huisbezoek, een potje dammen)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft u behoefte aan het gezamenlijk uitvoeren van een hobby? Zo ja welke?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft u behoefte aan kennis vergaren over bijvoorbeeld:
Computer gebruik, - gebruik sociaal media, - fotograferen - etc.?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wilt u een bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk?
Zo ja; op individuele basis of in groepsverband.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vragen ten aanzien van vervoer
Met deze vragen willen we inzicht krijgen of het feit dat er geen vervoer is, beperkend is 
om aan een activiteit te kunnen deel nemen. Nu of in de nabije toekomst. 
Hoe is het vervoer naar de activiteiten die u bezoekt geregeld?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Blijft dit in de toekomst ook zo of voorziet u daarin veranderingen?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vragen ten aanzien van financiën
Bij deze vragen willen we inzicht krijgen of ouderen activiteiten niet zullen bijwonen omdat 
de financiële bijdrage een drempel opwerpt. Omdat subsidies worden opgeheven zullen 
activiteiten kostendekkend moeten worden.

✁
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Bent u bereid om een kostendekkende financiële bijdrage te leveren voor de activiteiten?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kunt u aangeven wat daarvan de maximale bijdrage voor u kan zijn?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vragen ten aanzien van mantelzorg
Bij deze vragen willen we weten of er ook behoefte is aan geïndiceerde dag invulling voor 
ouderen om de mantelzorger te ontlasten of dat de mantelzorg ontlast kan worden met 
behulp van dagopvang.
Bent u mantelzorger? En zo ja, van wie?(man/vrouw/kind)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe groot is de investering die u als mantelzorger geeft? (uitdrukken svp in dagdelen per week)

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

Hebt u behoefte aan meer vrije momenten in de week en zo ja, hoeveel?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Is er behoefte aan passende dag invulling voor degene waar u mantelzorg aan geeft? 
(denk daarbij aan daginvulling met professionele begeleiding)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vragen ten aanzien van het wonen in uw huis
Met deze vragen willen we onderzoeken of er behoefte is aan het inschakelen van  
re-integratietrajecten (Centerrr) en daardoor het zelfstandig wonen voor de korte en 
langere termijn haalbaar blijft.

Welke hulp krijgt u op dit moment om het wonen in uw eigen huis mogelijk te maken? 
Denk hierbij bijv. aan boodschappendienst, kleine klusjes in en om het huis, administratie 
etc.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verwacht u in de nabije toekomst meer hulp nodig te hebben?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zou u het gezellig vinden om gezamenlijk te koken en te eten?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

En zo ja, hoe vaak in de week?
Welke bijdrage kunt en wilt u hier aan leveren? Zowel financieel als ook fysiek.  
(aardappels schillen, boodschappen etc.)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

De ingevulde enquetes kunnen ingeleverd worden bij Ineke Kolkman (Berkelweg 4), 
of bij Gea Heijink (Dorpsstraat 5A). 

✁
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Corona gooide afgelopen twee jaar roet in 
het eten, maar zoals het er nu uitziet kan 
de editie 2022 van de Berkelloop van S.V. 
Almen op zaterdagochtend 17 december 
doorgang hebben. We blijven vernieuwen, 
want dit jaar voegen we naast de 5 km, 10 
km en 21,1 km een team-estafette toe i.p.v. 
de Kidsrun, waarbij kinderen samen met 
volwassenen in estafettevorm een afstand 
afleggen (zie onder).

De loop van S.V. Almen doet zijn naam eer 
aan, want het parcours van zowel de 5 km, 
10 km en 21,1 km gaan voor een deel langs 
de prachtige meanderende Berkel. 

Halve marathon (21,1 km) 
Starttijd: 10.30 uur
De avontuurlijke 21.1 km route loopt voor 
ongeveer 75% over onverharde paden over 
het landgoed De Velhorst en het Walien en 
volgt de Berkel op een aantal plaatsen.

10 km loop 
Starttijd: 11.00 uur
De 10 km is dit jaar ook weer één grote ron-
de en voert door het dorp en o.a. de noord-
zijde van de meanderende Berkel. 

5 km loop
Starttijd: 11.30 uur
De 5 km gaat voor een deel door het dorp, 
vervolgens langs de Berkel en via het Bes-
selinkpad en het bos richting finish.

Team-estafette
Starttijd: 10.45 uur.
Er worden vier afstanden in estafettevorm 
op en bij het sportterrein als volgt gelopen: 

750 m, 2 km, 2 km en 750 m door twee, drie 
of vier personen. In totaal dus 5,5 km. De 
beide stukken van 750 m dienen in elk ge-
val door één of twee kinderen (t/m 12 jaar) 
afgelegd te worden.

Na de finish staat er natuurlijk weer tegen 
inlevering van het startnummer een warme 
kop soep met een broodje klaar in de kan-
tine van S.V. Almen.

Inschrijven kan alleen op de dag zelf vanaf 
9.30 uur in de kantine van S.V. Almen

Voor dit evenement hebben we op deze 
zaterdagochtend veel helpers nodig. Dus 
loop je zelf niet mee, dan zouden we het 
heel fijn vinden als je een paar uurtjes zou 
willen helpen. Je kunt dit doorgeven via de 
mail: dirkkokbtn@gmail.com

Neem voor meer informatie eens een kijkje 
op de website van S.V. Almen: http://www.
svalmen.nl onder het kopje Berkelloop. Hier 
kunt je de laatste informatie lezen. 

Namens de organisatie van de Berkelloop 2022 
van S.V. Almen, 

Nienke Dijk, Nieke Ilbrink, Jan Tuitert en Dirk Kok.

Berkelloop 2022 SV Almen
Berkelloop AlmenBerkelloop Almen

Afstand
5 km
10 km
21,1 km
team-estafette

Inschrijving
¤5.-
¤7.50
¤10.-
¤10.-
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Fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!

OPEN HUIS
KERSTSTALLEN 
VERZAMELING

17 & 18 DECEMBER
bij Marijke Maarleveld

STARINGWEG 12

Ik nodig jullie van harte uit – alleen of met uw (klein)kind(eren) –  
mijn verzameling te komen bekijken die begonnen is bij mijn moeder 
50 jaar geleden.

Ruim 60 kerststallen met beeldjes van 2cm tot 20cm hoog.
Graag even bellen van te voren zodat ik een tijdsplanning kan maken
06 - 13 23 69 78



De voorverkoop van de abonnemen-
ten is van 27-11-2022 t/m 11-12-2022
Het nieuwe schaatsseizoen komt er weer 
aan. Afgelopen winter hebben we helaas 
niet kunnen schaatsen op de Almense IJs-
baan, maar we hebben wel een prachtige 
wandelkluuntocht kunnen organiseren om 
te vieren dat we 25 jaar geleden zijn ver-
huisd naar onze huidige locatie aan de Vun-
derinkweg. 

We hopen dit seizoen 2022-2023 uiteraard 
wel op enkele schaatsdagen. (Alhoewel een 
koude winter natuurlijk niet bevorderlijk is 
voor ieders gasrekening). Wij zijn er in ie-
der geval klaar voor als er een vorstperiode 
komt. 

U kunt ons steunen door in de voorverkoop 
alvast een abonnement aan te schaffen. De 
voorverkoop van de abonnementen is dit 
jaar van 27 november t/m 11 december. U 
kunt de abonnementen ook bij ons kopen 
op de kerstmarkt in Almen op 11 december 
van 14:00 uur tot 17:00 uur.

De prijzen van de voorverkoop zijn:
* jeugd 4 t/m 12 jaar € 4,00 
* jeugd vanaf 13 jaar en volwassen € 8,00 
Na de voorverkoop zijn de prijzen resp.  
€ 8,00 en € 15,00 voor een abonnement.

Ook zonder abonnement kunt u schaatsen. 
Prijzen voor de dagkaarten zijn:
* 13 jaar en ouder € 3,00
* Kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,00
* Kinderen < 4 jaar Gratis

U kunt bijgevoegd inschrijfformulier in een 
envelop tezamen met het verschuldigde 
bedrag inleveren bij Wendy Ruiterkamp, 
Whemerweg 6 in Almen. Het abonnement 
ligt dan voor u klaar bij de ijsbaan, als de 
ijsbaan open gaat. 

NB: Ook de niet-schaatser kan de ijsbaan 
steunen door donateur te worden. Het do-
nateurformulier is in te vullen tijdens de 
kerstmarkt of aan te vragen via de mail.  

U kunt het inschrijfformulier ook via de  
mail aanvragen, 
ijsbaandevetweide@gmail.com

IJsbaan de Vetweide Almen

Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide

Naam: 

Adres: 

Telnr: 

Voornaam Achternaam Geboortedatum Prijs
   (€ 4,00 of € 8,00)

1   

2   

3   

4   

5   

  Totaalprijs 

✁
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We werken met de methode Blink geïntegreerd 
voor de zaakvakken. Per schooljaar worden 
er 5 thema's aangeboden. Elk thema 
wordt afgesloten met een onderzoek waar 
onderzoekend en ontwerpend leren centraal 
staat. 

Daarnaast gaat groep 7/8, vijf keer per jaar 
naar het technieklokaal in Borculo. Hier 
maken ze kennis met verschillende materialen 
en technieken. Ze maken zenuwspiralen, 
vogelhuisjes, mobielhouders etc. Ook is 
er aandacht voor programmeren en een 
wedstijd ‘wie bouwt de stevigste brug?’. 

Jaarlijks vindt de Lochemse Techniekdag 
plaats. Alle leerlingen uit de gemeente 
Lochem die in groep 7/8 zitten, kunnen 
hieraan deelnemen. Scholen kunnen dan aan 
diverse (technische) bedrijven een bezoek 
brengen. De kinderen van de Julianaschool 
zijn bij de volgende bedrijven op bezoek 
geweest: Sign Sellers, Kreunen bouw en de 
Wila. Wat was het interessant en wat waren 
de kinderen enthousiast! Wat vindt groep 7/8 
zelf nou eigenlijk van techniek? Je vindt hun 
uitspraken terug in de erlenmeyer.

Marian Slijkhuis, Directeur Julianaschool 
m.slijkhuis@poolsterscholen.nl

Sinds 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om Wetenschap & Technolo-
gie aan te bieden. Dit is nodig, omdat de samenleving een steeds grotere kennis van 
wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen 
vinden dat vanzelfsprekend.

Wetenschap en techniek

Erlenmeyer 
groep 7-8
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Notities van de Torenhaan
Het is rustig in Almen, weinig crisis in het 
dorp. Landelijk ligt dat even anders.
Vroeger hoorde ik vaak zeggen: “Regeren is 
vooruitzien”. Dat kunnen we beter wijzigen 
in: “Regeren is vooruitschuiven”.

Sintnieklaas en Pietermansknecht zijn 
inmiddels weer gearriveerd in ons dorp.
Sintnieklaas met zijn tot slaaf gemaakte 
gekleurde dan wel getinte medewerkers 
moet ik eigenlijk zeggen. De oude 
Nieklaas wuift minzaam en doet alsof er 
geen vuiltje aan de lucht is. Volgens de 
tegenwoordig aangehangen normen en 
waarden echter hangt een onderzoek naar 
grensoverschrijdend gedrag als 
een zwaard van Damocles boven 
zijn mijter!

Jaren en jarenlang heeft hij 
zijn zwarte slaven in ridicule en 
onvoldoende kleding ongezekerd 
en nauwelijks betaald met zware 
lasten in koude winternachten 
over de daken gejaagd. 
Bovendien maakte hij zich ook nog schuldig 
aan kinderarbeid; Pietjes noemde hij zijn 
kindslaven.  Zelf zat de schijnheilige warm 
gekleed met zijn luie kont op de schimmel 
om vanuit die positie met zijn staf zijn 
personeel “an te pietsen” als het niet snel 
genoeg ging naar zijn zin. In wezen is er nu 
nog niets veranderd, behalve dan dat hij nu 
al het werk laat doen door roetveegpieten. 
ARBO regels, nooit van gehoord! Zo denkt 
hij er mee weg te komen!
 
Dit jaar kon het  “inhalen” niet met de zomp 
gebeuren omdat de Almense schuit al 
vroeg vanwege een zorgvuldige inspectie 
en grondige onderhoudsbeurt op stal gezet  
moest worden. Volgend jaar beter! Hoewel… 
ook hier kan de CO2-uitstoot roetveegpiet, 

pardon, roet in het eten gooien. Ook het 
Paasvuur ligt inmiddels onder vuur bericht 
mijn krant.

Gelukkig blijft het voetbal over. Een beetje ver 
weg, helemaal in Qatar. Er wordt gefluisterd 
dat bij de bouw van het “brood en spelen” 
stadion enkele ongelukjes zijn gebeurd 
waarbij 6500 doden zijn gevallen. Gelukkig 
heeft Ronald de Boer daar onderzoek 
gedaan en alle doden op een hoop gegooid. 
Aan tellen is hij toen niet meer toegekomen! 
“Het was toch onzin”, zei hij. 
 
Blij was ik daarom met de ADI van maandag 

14 november. Ons Huis opent de 
deuren voor de voetballiefhebbers 
die niet naar Qatar kunnen 
afreizen om Oranje te zien spelen. 
Margreet – zo lees ik – zal de 
frituur aanzetten. Dat klinkt mij 
een beetje gezellig Belgisch in 
de oren maar ze doet het vooral 
om de temperatuur in Ons Huis 
te verhogen zodat iedereen een 

Qatar gevoel krijgt. 

Ik heb nog even “Almen ten voeten uit” er 
bij gepakt om te kijken hoe het indertijd 
met de bouw van ons nu tijdelijke “stadion” 
is gegaan. Helaas, niets over de bouwers. 
Wel wordt vermeld dat het gebouw zonder 
overheidssubsidie tot stand is gekomen en 
dat dominee Semmelink het gebouw heeft 
geopend in 1937. Dat laatste geeft mij rust. 
Bij de bouw zijn geen doden gevallen.

Bij de onlangs gehouden slipjacht is alles 
ook perfect verlopen. Geen afgeschoten 
dieren, maar dat is niet verwonderlijk, omdat 
de jagers geen geweren bij zich droegen.
Het humoristische voorstel om tamme 
wolven met paintballs te gaan beschieten 

‘Hoewel... 
ook hier kan 

de roetveegpiet, 
roet in het eten 

gooien’ 
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Foto: www.shutterstock.com

is aan de rechter voorgelegd en wordt 
druk besproken in – je houdt het niet voor 
mogelijk- het LOW (landelijk overleg wolf 
waarbij 14 organisaties zijn aangesloten). 
Onze minister van stikstof, Christianne 
van der Wal, die ook het wolvenbeleid 
in haar portefeuille heeft, wil een brede 
maatschappelijke dialoog over de wolf in 
Nederland op gang brengen.

In een historische bron lees ik dat de 
eerste wolvenjacht in 1384 plaats vond op 
de Veluwe en dat onze hertog van Gelre 
daar ook aan deelnam. Door het hele land 
hield men drijfjachten waarbij wolvennetten 
werden gebruikt  die in de kerken werden 
bewaard. De kerk in Cuyk schonk in 1947 
haar wolvennet aan het Openluchtmuseum 
in  Arnhem. De laatste wilde wolf werd in 
1845 bij Schinveld gedood. In Engeland werd 

de laatste wolf al in de 15e eeuw gedood. 
De drijfjachten werden gehouden omdat er 
van tijd tot tijd wolvenplagen ontstonden die  
veel schapen, varkens, geiten en soms ook 
koeien en paarden het leven kostten. Ook 
mensen werden het slachtoffer. In 1810 en 
1811 werden in Noord Limburg 11 kinderen 
door wolven gedood. 

De ons zo bekende slachtoffers Roodkapje  
en haar oma werden ook maar op 
het nippertje gered door een toevallig 
langskomende jager. Hij was in het bezit 
van een jachtakte maar had ook een BHV 
cursus gevolgd. Kundig knipte hij de buik van 
de wolf open en verder kent u het verhaal 
wel. Hier ging geen brede maatschappelijke 
discussie aan vooraf. Hier kwamen geen 
paintball kogels aan te pas. Hier werd 
doortastend gehandeld!



Bibliotheek:  bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Centerrr.
 Digitaal spreekuur 2e woensdag van de maand, 10.00 - 12.00 uur in  
 de foyer van Ons 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
Notenkrakersessies: elke woensdag 19.30 - 21.00 uur, Doprsstraat 20

Wetenswaardigheden

Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. ‘23
Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 3 maart ‘23
Pasen 7 t/m 10 april ‘23
Meivakantie 24 april t/m 5 mei ‘23

Hemelvaartsdag 18 en 19 mei ‘23
Pinksteren 29 mei ‘23
Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug. ‘23

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023

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

December 2022 2023
03 Pieten bij Centerrr Almen, 10.00 - 11.00 uur

07 Inloopbijeenkomst Woningbouw Almen- 

 Zuid, Ons Huis tussen 18.00 - 21.00 uur

08 Bloemschikken o.l.v. Irene Kappert,  

 Ons Huis om 14.00 uur 

09 filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur

11 Turnwedstrijd Braninkhof Laren 10.00 uur

11 Kerstmarkt, dorpsplein 14.00 - 17.00 uur

16 Presentatie Dorpsplan en kerstborrel VAB

17 Berkelloop SV Almen

17 Open huis, kerststallen verzameling,  

 Staringweg 12 Almen

18 Open huis, kerststallen verzameling,  

 Staringweg 12 Almen

19 Optreden klassen- en jeugdorkest in  

 Ons Huis

20 Kerstviering VZWA met kerstmaaltijd,  

 Ons Huis om 10.00 uur

21 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur

24 Kerstviering voor de kinderen, 19.00 uur

24 Kerkavond in de kerk, 21.30 uur

Februari 2023

19 Zin in Almen; Franse liederen

17 filmmiddag voor de kids vanaf 14.30 uur

22 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur

April 2023

03 Palmpaasoptocht

15 Voorjaarsconcert Vocaal

16 Zin in Almen; Brandweerlieden in Almen

27 Koningsdag

Juni 2023

03 Jeugdtoernooi SV Almen

10 Six-day SV Almen

17 (wknd) Almensfeest (definitieve data nog niet bekend)

Maart 2023

19 Zin in Almen; Schilderen met kinderen

Mei 2023

04 Dodenherdenking

01 Geen kerkdienst

07 Playbackshow 20.00 uur Ons Huis

08 Nieuwjaarsreceptie kerk en afscheid van  

 ds. Wilma Klein Ons Huis 11.00 uur

10 Bestuursvergadering VAB

14 Nieuwjaarsreceptie SV Almen, 15.00 uur 

15 Zin in Almen; Een muzikale productie

25 filmavond Ons Filmhuis vanaf 19.30 uur

26 Verkiezing Dorpsdichter, Museum STAAL   

 20.00 uur

Januari 2023

Foto: Joost Wiltink
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