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De eerste Almenak van dit jaar moest helaas 
gecanceld worden. De prijzen voor papier en 
drukwerk liegen er niet om. Bovendien is onze 
anonieme sponsor gestopt. Deze persoon wil 
ik namens heel veel lezers van de Almenak 
bedanken voor alle bijdragen. Elders in de Al-
menak heb ik de vraag gesteld of er misschien 
een opvolger is? 

Wist u dat dertig vrijwilligers ervoor zorgen dat 
de Almenak viermaal per jaar bij u op de mat 
valt? Er wordt nooit vergaderd. Reden voor de 
VAB en mij om de groep eens uit te nodigen 
voor een gezellige middag. Onder het genot 

van een drankje en een hapje heb ik afscheid 
genomen van de Almenak. Er is een tijd van 
komen en van gaan. En dat laatste is nu geko-
men. Met veel plezier heb ik bijna veertig jaar 
allerlei klusjes gedaan; nu blijft het bezorgen in 
mijn wijkje over.

Miranda, je hebt de Almenak omgetoverd tot 
een prachtige glossy. Ik wens je net zoveel ple-
zier toe met je redactionele werk en voor de 
toekomst veel succes!

Namens de redactie, Wilrike

Allereerst wil ik vanaf deze ‘nieuwe’ plek Wil-
rike hartelijk bedanken voor haar tomeloze in-
zet de afgelopen 40 jaar! Wilrike, deze keer is 
het boeket bloemen voor jou. Verderop in deze 
Almenak nog 10 vragen die gesteld zijn aan 
Wilrike over haar carrière bij de Almenak. Ook 
heeft zij zelf een artikel aangeleverd over de 
afgelopen 40 jaar, het lezen waard.

Sinds 2020 heb ik samen met Wilrike de Al-
menak mogen maken. Voor mij een eer om dit 
te mogen doen. Nu, na haar afscheid, ga ik het   
‘alleen’ doen.  Een leuk detail is dat mijn vader 
vroeger ook in de redactie zat van de Almenak. 

Ik hoop de Almenak nog vele jaren met veel 
plezier te mogen maken, Dit kan alleen samen 
met jullie; zonder jullie input, geen Almenak.

Vanaf heden hebben we een nieuw aanleveradres 
voor de copy, almenak.almen@gmail.com
Ook hebben we nieuwe drukkerij waar de  
Almenak gedrukt gaat worden.

Miranda Lourens

Van de redactie
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Schema uitgifte Almenakken 2023



2 |

Van de bestuurstafel
V A B

Vereniging Almens Belang

Huidige kosten Almenak
Momenteel kost een uitgave van de Almenak 
bij de goedkoopste online drukker bijna €1000,- 
voor 36 pagina’s in een oplage van 750 stuks. 
Dat betekent een kostprijs van bijna €28,- per 
pagina per uitgave, waar dit een jaar geleden 
nog ‘slechts’ € 20,- per pagina was. Op jaarba-
sis (5 uitgaven) komen de kosten daarmee op 
zo’n € 5000,-.  Aan bijdragen van schrijvers in de 
Almenak komt er momenteel jaarlijks een kleine  
€1000,- binnen, waarmee we dus met een te-
kort komen te zitten van zo’n € 4000,-.  Afgelo-
pen jaar was dit tekort nog ruim € 3000,- Dit legt 
de VAB tot dusverre bij uit eigen middelen. Het 
verwachte tekort voor dit jaar bedraagt echter 
meer dan de helft van ons jaarlijkse budget van 
bijna €7000 en is daarmee niet langer houdbaar. 
Als vereniging hebben we dit budget namelijk 
ook nodig voor bijvoorbeeld de realisatie van 
actiepunten uit ons dorpsplan, het organiseren 
van dorpsbijeenkomsten, vergaderingen en bij-
dragen aan activiteiten/voorzieningen in Almen. 
We zien ons dan ook genoodzaakt om dit jaar 
een aantal veranderingen in de uitgave van de 
Almenak door te voeren.
 
Veranderingen
Voor dit jaar hebben we besloten de verschij-
ningsfrequentie terug te brengen van 5x naar 
4x. De uitgave van januari is komen te verval-
len, deze Almenak is de eerste van 2023. De 
overige verschijningsdata voor dit jaar blijven 
gelijk, te weten:
• nummer 2: uiterlijk 26 mei kopij aanleveren  
 > rond 9 juni bezorgd
• nummer 3: uiterlijk 25 aug. kopij aanleveren  
 > rond 6 september bezorgd
• nummer 4: uiterlijk 17 nov. kopij aanleveren  
 > rond 29 november bezorgd

Verder vragen we met ingang van dit jaar een 
hogere bijdrage van iedereen die iets publiceert 
in de Almenak, namelijk €10,- per pagina (af-
gelopen jaar €5,60). Dit dekt bij lange na niet 
de huidige kosten, maar we vinden het belang-
rijk dat de drempel om iets te publiceren in de 
Almenak niet te hoog ligt en de Almenak voor 
iedereen die iets te melden heeft toegankelijk 
blijft. Dat is in onze ogen ook de charme van 
onze dorpskrant.

Momenteel zijn we aan het onderzoeken op 
welke manieren we nog meer de kosten voor de 
Almenak beheersbaar kunnen houden. Daar-
over meer in de volgende Almenak.
 
Mogen wij op uw steun rekenen?
Tot slot willen we graag een beroep doen op u, 
de lezer van de Almenak. Waardeert u het ook 
zo dat de Almenak iedere keer weer bij u op 
de mat valt? Leest u ook graag mee over alle 
activiteiten die er in ons prachtige dorp worden 
georganiseerd? Kortom, vindt u het belangrijk 
dat onze dorpskrant blijft bestaan? Dan zouden 
we het fijn vinden als u een vrijwillige bijdrage 
zou willen doen. Met uw bijdrage maakt u het 
mogelijk dat wij nog wat langer de Almenak in 
gedrukte vorm uit kunnen brengen.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 
NL02 RABO 0301 4572 98 van Vereniging Al-
mens Belang o.v.v. Almenak. Alvast onze harte-
lijke dank! En voor iedereen die reeds een do-
natie heeft gedaan, ook heel veel dank!.

VAB is bij de belastingdienst geregistreerd als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN  
Fiscaal nummer is 816881121.

Al decennialang valt de Almenak 5x per jaar gratis bij ieder huishouden in Almen op 
de mat. Via deze dorpskrant wordt u op de hoogte gehouden van zaken die voor u als 
inwoner van Almen relevant zijn. De Almenak kan verschijnen dankzij bijdragen van 
verenigingen en andere schrijvers in de Almenak en vrijwillige bijdragen van dorps-
bewoners. Door de sterk gestegen papier- en energieprijzen rijzen de kosten voor een 
uitgave van de Almenak inmiddels de pan uit en dekken de inkomsten de uitgaven 
niet meer.
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Mocht u de Almenak langduriger financieel wil-
len steunen, dan is er de mogelijkheid u aan te 
melden als sponsor. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze penningmeester 
Peter Schieven, penningmeester@vabalmen.nl.

Tot slot nog even dit
Wist u dat de Almenak ook online te lezen is? 
Op https://www.almen-info.nl/actueel/almenak/ 
vindt u de meest actuele uitgave én de afgelo-
pen 3 jaargangen.

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 18 april aanstaande om 20.00 uur 
houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. 
De agenda hiervan treft u verderop in deze Al-
menak aan. Naast de gebruikelijke verslagen 
en financiële verantwoording, zal ook een nieuw 
kascommissielid worden gekozen en is er een 
bestuursverkiezing. Er zijn vijf bestuursleden 
die zullen aftreden, dus we kunnen nog wat ver-
sterking gebruiken. Wilt u zich inzetten voor het 
algemeen belang van ons dorp? En lijkt een be-
stuursfunctie bij de VAB u leuk? Dan horen wij 
graag van u via vab@almen-info.nl. U kunt ook 
onze secretaris Jan Kuil benaderen als u eerst 
meer informatie over de bestuursfunctie wilt. 
(tel. 06 - 82 42 00 94).

Verenigingen
De VAB heeft in de maanden november, de-
cember en januari ronde-tafel overleggen ge-
voerd met een groot deel van de verenigingen 
en stichtingen in Almen. Dit als vervolg op de 
bijeenkomst met verenigingen in mei 2022. Het 
doel was om verder te onderzoeken of er be-
hoefte is aan meer samenwerking en, zo ja, op 
welke gebieden.

De grote lijn die uit die gesprekken komt is dat de 
meeste verenigingen en stichtingen nog steeds 
voldoende vrijwilligers hebben en kunnen vin-
den om de activiteiten te ontplooien, hoewel dat 
soms wat moeite kost en de verwachting is dat 
dat in de toekomst moeilijker zal worden. Het 
ledenaantal loopt terug bij sommige verenigin-
gen, terwijl andere verenigingen juist groeien. 
Financieel staan de organisaties er goed voor; 
er worden wel mogelijkheden gezien voor sa-
menwerking op het gebied van contributie-in-
ning en ledenadministratie. Iedereen verwacht 

dat er ons de komende 5 jaar nog de nodige 
veranderingen te wachten staan waarop we 
voorbereid moeten zijn.

Andere ideeën die geopperd werden zijn onder 
andere een gezamenlijke activiteitenagenda 
en  communicatie, het leren van verenigingen 
die succesvol zijn om de jeugd te trekken en 
vast te houden, het samen organiseren van een 
verenigingen-markt en verdere uitbouw van de 
samenwerking van de accommodaties.

In de komende tijd gaan de geopperde ideeën 
uitgewerkt worden. Meer daarover leest u in 
een volgende Almenak.

Vrijwilligers gevraagd voor 
ALMEN schoon op zaterdag 1 april a.s.
Na eerdere succesvolle schoonmaakacties wil-
len we binnenkort opnieuw de straten van Al-
men op om deze te ontdoen van zwerfafval. 
Lekker een paar uurtjes actief bezig zijn in de 
buitenlucht en gezellig bijpraten met je mede-
dorpsgenoten, met een schonere leefomgeving 
als resultaat; een goede besteding van de za-
terdagochtend toch? De gemeente verzorgt net 
als voorgaande keren handschoenen, prikstok-
ken, afvalzakken en hesjes.

We verzamelen om 10.00 uur in Ons Huis en 
verdelen dan onder het genot van een kopje 
koffie of thee de straten. Vanaf 10.30 uur wor-
den de verschillende schoonmaakroutes gelo-
pen, waarna we rond 12.30 uur afsluiten met 
een gezamenlijke lunch in Ons Huis.

Vooraf aanmelden is in verband met de  
catering gewenst en kan via het e-mailadres 
almenschoon@gmail.com. We hopen weer op 
een mooie opkomst!
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Afscheid Wilrike ter Meulen
Dit jaar is Wilrike ter Meulen na bijna 40 jaar ge-
stopt met het redacteurschap van de Almenak. 
Op 15 februari jl. namen wij in de foyer van Ons 
Huis, in aanwezigheid van velen die de afge-
lopen jaren op welke manier dan ook betrok-
ken waren bij de Almenak, afscheid van haar. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
werd er volop bijgepraat en kwamen de mooiste 
verhalen over zoveel decennia Almenak voor-
bij, waarvan u er elders in deze Almenak enkele 
aantreft in de bijdrage van Wilrike.

Wij waren reuze benieuwd hoe Wilrike zelf haar 
redacteurschap van de Almenak heeft ervaren, 
vandaar dat wij haar 10 vragen hebben voorge-
legd. Deze treft u aan het einde van deze VAB 
bijdrage aan.

Wij kijken terug op een hele gezellige middag en 
willen Wilrike hierbij nogmaals bedanken voor 
haar inzet, enthousiasme en betrokkenheid!

Almen-Zuid 2b
Tijdens de inloopavond vorig jaar december 
heeft de gemeente haar plannen voor de nieuwe 
woningbouwlocatie Almen-Zuid 2b gepresen-
teerd. Drie varianten voor een mogelijke kavel-
indeling van de woningbouwlocatie werden daar 
aan de bezoekers getoond. De inloopavond is 
goed bezocht. Ruim 50 mensen hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om hun ideeën en 
wensen over de drie plannen mee te geven.

Naar aanleiding van deze inloopavond heeft de 
VAB keukentafelgesprekken gevoerd met een 
aantal belanghebbenden en omwonenden van 
Almen-Zuid 2b. Ook heeft de VAB een enquête 

gehouden. De VAB heeft de uitkomsten van 
deze enquête en de keukentafelgesprekken, 
in de vorm van een aantal verbetervoorstellen,  
gedeeld met de gemeente en gevraagd om 
deze te betrekken bij het maken van een voor-
keursverkaveling. Het doel daarvan is om het 
project meer integraal onderdeel te maken van 
het dorp en om woningbouwkansen op aan-
grenzende percelen te benutten.

Een deel van de voorstellen van de VAB ziet 
de gemeente als een kans. Ze wil die voorstel-
len nader onderzoeken om te zien of ze rea-
liseerbaar zijn. Dat heeft tijd nodig. Daarom 
verzet de gemeente de eerder aangekondigde 
2e informatieavond over het stedenbouwkun-
dig plan naar een later tijdstip. Op dit moment 
is er nog geen concrete datum bekend. Wan-
neer de datum wel bekend is, dan leest u dat 
in het gemeentenieuws in de Berkelbode of op  
www.lochem.nl.

Dorpsplan 2023 – 2027
Op 16 december jl. werd het nieuwe dorps-
plan feestelijk gepresenteerd tijdens een ge-
zellige avond in Ons Huis. Heeft u het nieuwe 
dorpsplan nog niet gezien, check dan even  
vabalmen.nl, daar is het volledige dorpsplan te 
lezen. Inmiddels hebben we voor elk thema uit 
het dorpsplan (sociale cohesie, activiteiten en 
omgeving) jaarplannen opgesteld en zijn we 
zover dat we ons kunnen gaan richten op de 
uitvoering ervan. Daarvoor zijn we nog op zoek 
naar enthousiaste Almenaren die graag mee 
willen denken over alles wat voor ons dorp en 
haar inwoners van belang is. Bent u betrokken 
bij één van de thema’s en wilt u graag een bij-
drage leveren, neemt u dan even contact op met 
onze secretaris Jan Kuil via vab@almen-info.nl. 
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Brandweerkazerne
Als deze Almenak bij u in de bus ligt, is de 
brandweer waarschijnlijk net verhuisd van de 
Berkelweg naar de Binnenweg (18 maart). Met 
de verhuizing naar het nieuwe pand is de locatie 
aan de Berkelweg vrijgekomen. Al geruime tijd 
is een projectgroep, waarin ook de VAB is verte-
genwoordigd, bezig met de herontwikkeling van 
deze plek. Door het vertrek van de projectleider 
van de gemeente heeft het project een aantal 
maanden vertraging opgelopen. Daardoor zijn 
de vastgestelde randvoorwaarden en het ad-
vies voor het College afgelopen december niet 
behandeld. Op 29 maart a.s. staat een nieuwe 
bijeenkomst van de projectgroep gepland en 
zullen de activiteiten weer worden opgepakt.

Digitale nieuwsbrief voor leden
Dit kwartaal starten wij met een digitale nieuws-
brief voor onze leden. Ieder kwartaal brengen 
wij u zo op de hoogte van onze werkzaamhe-
den en activiteiten. Mocht u lid zijn, maar eind 
maart nog geen nieuwsbrief van ons heb-
ben ontvangen, neemt u dan even contact op 
met onze penningmeester Peter Schieven via  
penningmeester@vabalmen.nl.

Nog geen lid?
Als u nog geen lid bent van de VAB, helpt u 
ons enorm door u aan te melden als lid. Meer 
leden betekent niet alleen meer inkomsten en 
meer mogelijkheden om zaken te realiseren, 
maar betekent ook meer kennis en draagvlak. 
Een lidmaatschap is al mogelijk vanaf € 10 per 
jaar, een hogere bijdrage is uiteraard van harte 
welkom! U kunt zich aanmelden door het aan-
meldingsformulier op vabalmen.nl in te vullen. U 
kunt deze mailen aan onze penningmeester Pe-
ter Schieven via penningmeester@vabalmen.nl 
of in de brievenbus doen bij Staringweg 1C.

Volg de VAB!
Meer informatie over onze werkzaamheden 
vindt u op:
Website: vabalmen.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
De VAB vergadert maandelijks in Ons Huis.  
U kunt dan gebruikmaken van het inloophalf-
uurtje voorafgaand aan de bestuursvergade-
ring. 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 Rosen-
berg, Peter Schieven, Cornelis Stelwagen, Niko 
Venneker, Ruben Vermeer, Liza Westendorp en 
Gertie Tuller.

We houden u op de hoogte van onze vergader-
data via onze website, via de activiteitenkalen-
der op de achterzijde van de Almenak en via 
de agenda op almen-info.nl. De eerstvolgende 
vergadering zal worden gehouden op dinsdag 
11 april a.s. Een week later, op dinsdag 18 april 
a.s., staat onze Algemene Ledenvergadering 
gepland. We hopen u daar te ontmoeten!

Namens het bestuur,
Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl
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Hoe ben je bij de Almenak 
terechtgekomen?
Bij toeval. Ik hing op de bank en mijn blik 
viel op de Almenak op tafel. Met als redac-
teur Martin Lourens. Allemaal vrijetijdswerk. 
Ik vond dat ik daar wel mijn steentje aan 
wilde bijdragen. Mijn eerste taak was het 
gestencilde papier (dozen vol) bij Gerard de 
Greef op te halen en naar de betreffende 
vereniging te brengen; de Almenak werd 
om de beurt door verenigingen ingebonden 
(geniet). Vervolgens werden deze door leer-
lingen van de Julianaschool bezorgd. Sinds 
jaren is die taak overgenomen door vrijwil-
ligers.

Wat was jouw rol? En hoe is die in 
de loop der jaren veranderd?
Op een gegeven moment stopte Martin en 
ging ik de kopij bundelen – Louise de Kruyff 
stelde haar brievenbus beschikbaar - en 
bracht die naar Han Hebing. Zij typte ja-
renlang de Almenak op stencils. Op school 
werden die afgedraaid door een vrijwilliger.
Gelukkig deed de computer zijn intrede; dat 
scheelde veel werk. In Ons Huis was inmid-
dels een kantoor ingericht waar vervolgens 
de Almenak gestencild werd.

Wat vond je het leukst aan jouw 
redactiewerk?
Het puzzelen was het leukst. Hoe krijg je 
zoveel mogelijk info op zo weinig mogelijk 
papier. Soms beetje schuiven met de kant-
lijnen, de kop boven de tekst verkleinen of 
plaatjes verwijderen.

Wat vind je de leukste rubriek in de 
Almenak?
De leukste rubriek bleef al die jaren de  
Torenhaan, die las ik al gelijk bij binnen-
komst.

Wat is je het meest bijgebleven van jouw
40 jaar redacteurschap?
Het meest wat me bijgebleven is na al die 
jaren, is de stress. Dan was het tijdstip van 
inleveren voorbij en miste ik een belangrij-
ke vereniging - nee, ik noem geen namen. 
Maar het ergste was dat als de Almenak 
klaar was en iemand alsnog kwam met een 
inzending. Dan klopte de nummering niet 
meer en begon het gepuzzel opnieuw. Daar 
hebben we met de nieuwe Almenak dan 
ook een streep door gezet.  

Wat was een memorabel moment voor je
in deze periode?
Het meest memorabel was de presentatie 
van de Millennium Almenak bij de Millen-
niumwisseling. Nog te lezen op de site Al-
men-info.nl.

Hoe heeft de Almenak zich in de loop der 
jaren in jouw ogen ontwikkeld?
Aanvankelijk zagen secretarissen van  
verenigingen er soms tegenop om een stukje  

10 vragen aan Wilrike ter Meulen
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te schrijven. Veel spelfouten en nog erger: 
sommigen gebruikten de computer als typ-
machine: aan het eind van de regel druk-
ten ze op Enter. Iets veranderen in de tekst 
kostte zo veel tijd. Die gingen bij mij ‘op 
cursus’. Nu is dat veel beter geworden en 
leuk: ook anderen mogen nu in de Almenak 
publiceren. De Almenak is dus veelzijdiger 
geworden.

Wat neem je mee uit je tijd bij de 
Almenak?
Ik heb veertig jaar lang mogen zien hoeveel 
vrijwilligerswerk er in het dorp wordt ver-
richt. En nog steeds. Het zorgt voor de ver-
binding waar Almen bekend om staat in de 
omgeving.

Hoe zie jij de toekomst van de Almenak?
We merken dat de Almenak breed wordt 
gedragen door de dorpelingen. Oh wee 
als een adres vergeten wordt bij de be-
zorging. Jammer dat de kosten zo stijgen. 
We hadden een anonieme sponsor die ik 
hierbij wil bedanken. Maar misschien is er 
een opvolger?

Wat wil je jouw opvolger meegeven?
Ik heb nu een paar jaar samengewerkt met 
Miranda. Zij is een professional. Ik wens 
haar toe dat zij zelf ook steeds weer vol-
daan is als de Almenak op de mat valt.

Van de kerk van Almen Geert de Groot

In de vorige Almenak vertelden we al dat we als 
kerk een nieuwe pastoraal medewerker hebben: 
ds. Jaap Jonk. Hij heeft zich in een ADI voorge-
steld en is al helemaal begonnen. Op de woens-
dag heeft hij al heel wat bezoekjes afgelegd aan 
mensen die hem graag wilden spreken.
En er is meer gaande. Een groep mensen uit 
het dorp, die zich op de een of andere manier 
verbonden voelen met de kerk, is een keer bij 
elkaar geweest om te praten over wat de kerk 
voor hen betekent. De een voelt zich verbon-
den met het gebouw, omdat hij er gedoopt is; 
de ander, omdat hij er wekelijks komt voor stilte 
en rust; of gewoon omdat hij voelt dat het een 
speciale ruimte is. Iedereen had dus een ‘warm 
hart’ voor de kerk. Daarnaast hebben we het ge-
had over de mogelijkheden om deze fijne ruimte 
meer te benutten. En toen kwamen er allerlei 
ideeën over tafel: de kerk open voor mensen 
die gewoon even in alle stilte willen nadenken; 
de kerk open voor kinderen; meer muziek en 
toneel in de kerk; de kerk als onderdak voor 
cursussen en trainingen rond zingeving….veel 
ideeën kwamen boven. Heel mooi! Dit was vast 

niet de laatste keer dat deze groep bij elkaar 
kwam. Heeft u een idee? We horen het graag!
En in deze tijd van het kerkelijk jaar komen we 
bij Pasen. U bent uiteraard van harte welkom in 
een of meerdere diensten die in de kerk rond 
Pasen plaatsvinden. Alle diensten zullen geleid 
worden door ds. Jaap Jonk:
- Donderdag 6 april 19.30 uur Witte Donderdag  
 Avondmaal
- Vrijdag 7 april 19.30 uur Goede Vrijdag
- Zaterdag 8 april 21.00 uur Stille Zaterdag
- Zondag 9 april 10.00 uur Pasen

Tot slot nodigen we iedereen alvast uit om ko-
mende zomer de prachtig geborduurde boom 
in onze kerk te bezoeken. Dit grote kunstwerk 
is een onderdeel van de bomententoonstelling 
van museum STAAL en past niet in het museum 
zelf, maar gelukkig wel in onze kerk. Kom langs 
in juni, juli of augustus om het van dichtbij te 
bekijken en erin rond te lopen. 
Welkom in onze kerk!

Marjoske Kiers
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Oranjevereniging

Jaarvergadering
Woensdagavond 22 maart 2023 houden wij in 
dorpshuis “Ons Huis” onze jaarlijkse ledenver-
gadering. Op de agenda staan het jaarverslag 
2022, mededelingen over de aanstaande acti-
viteiten dit jaar en de bestuursverkiezing. Aftre-
dend en herkiesbaar zijn Hester Vruggink, Lars 
Brinkman en Wilco Pelgrum. 

Linda Schroeder en voorzitter Marijn Laurensse 
zijn aftredend en stoppen met hun bestuursta-
ken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging 
en uitbreiding van het bestuur worden als be-
stuursleden voorgedragen Henrieke Hans, Gui-
do de Wit en Erik Kolkman. Tegenkandidaten 
kunnen zich tot 19 maart 2023 schriftelijk aan-
melden bij het secretariaat: Oranjevereniging 
Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA 
Almen. Aanmeldingen dienen medeonderte-
kend te zijn door tien leden van de vereniging.

De laatste aanpassing van onze jaarlijkse con-
tributie was in 2007. Vanwege stijgende kosten 
vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse 
contributie van het lidmaatschap te verhogen 
naar €15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenver-
gadering voorgelegd.

De agenda leest u op onze website; www.oran-
jeverenigingalmen.nl. Kom naar onze ledenver-
gadering en praat mee over onze activiteiten in 
en vóór het dorp.

Paasvuur? Helaas niet via OVOV
Sinds 2018 is er in Almen geen Paasvuur meer 
geweest. In een eerder Almenak heeft de Jeugd-
raad een oproep geplaatst of iemand/groepen 
deze organisatie wil overnemen. Ook tijdens de 
optocht en stoelendans zagen we een oproep 
tot het opnieuw organiseren van deze traditie. 

Als Oranjevereniging hebben we ons de afgelo-
pen periode georiënteerd of wij het Paasvuur in 
Almen voor 2023 nieuw leven kunnen inblazen 
en overnemen van de Jeugdraad. Wij zijn daar-
bij tot de conclusie gekomen dat wij dit nu niet 
kunnen/willen overnemen. Argument hiervoor 
is voornamelijk het vele werk dat er extra voor 

onze bestuursleden bij komt kijken (in een toch 
al drukke periode), maar ook de toenemende 
regelgeving, welke het er niet makkelijker op 
maken.

Palmpaasoptocht
Op Palmzondag 2 april 2023 organiseert de 
Oranjevereniging weer de palmpaasoptocht. 
Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met 
hun versierde palmpaasstok, verzamelen op 
het schoolplein. 
Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder be-
geleiding van muziekvereniging Juliana naar 
het bosje achter het feestterrein. Daar heeft de 
paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die 
kunnen worden ingewisseld voor chocolade ei-
eren. We hopen dat er veel kinderen met ver-
sierde stokken komen om te helpen zoeken! 
Ook ouders, opa’s en oma’s en belangstellen-
den zijn van harte welkom! In de kraam is een 
groot Paasei aanwezig voor de vrije giften.

Koningsdag 27 april
Een grotendeels vertrouwd programma van 
Koningsdag, maar ook nieuwe elementen! Het 
volledige programma leest u op een volgende 
pagina. Ook vertrouwd is de locatie: we kunnen 
namelijk opnieuw terecht in de (voormalige) 
brandweerkazerne. 

We beginnen al vroeg met fietsen. En knutselen 
is er ’s ochtend voor de kinderen om daarna met 
een fraaie kroon op de aubade te verschijnen. 
“Ren je Rot” is er natuurlijk weer, en daarnaast 
zijn er diverse spellen.
Onder het motto “Voor Almen door Almen” wil-
len we bij de Oranjemarkt en de buitenspelen 
ook de ondernemers en verenigingen meer be-
trekken. We hopen hiermee dat de Oranjemarkt 
hiermee dit jaar meer deelnemers laat zien. 

Voor eenieder, verenigingen of particulieren, die 
graag een kraampje wil, kan zich in verbinding 
stellen met Wilco Pelgrum, via email: info@
oranjeverenigingalmen.nl.
 
’s Middags is er gezellige muziek van de forma-
tie “De Weekendkrachten” op het gezellig  richte 

Nieuws van de Oranjevereniging
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terras. Met hopelijk een stralend zonnetje er bij 
wordt het vast weer ouderwets gezellig!

Dodenherdenking 
De Dodenherdenking op 4 mei zal ook dit jaar 
weer plaats vinden bij het oorlogsmonument op 
de Algemene Begraafplaats Almen - Harfsen, 
met o.a. medewerking van muziekvereniging 
Juliana. Belangstellenden die deze plechtigheid 
willen bijwonen worden verzocht om uiterlijk 
19.45 uur aanwezig te zijn bij het toegangshek 
van de begraafplaats. 

De geldende voorschriften rondom de twee  
minuten stilte en het vlaggen zijn als volgt: 
Van 20.00 uur tot 20.02 zijn we twee minuten 
stil om de oorlogsslachtoffers te gedenken 
en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (circa 
21.15 uur) hangt de Nederlandse vlag halfstok,  
zonder wimpel.

Almen Feest: 16-17-18 juni
Om vast in de agenda te noteren; in het der-
de weekend van juni vieren wij Almens Feest. 
Aan het programma wordt nog druk gewerkt.  
Maar uiteraard komen de vaste ingrediënten als 
Stoelendans, Vogelschieten en het frühshop-
pen met de Bargkapel weer voorbij! 

Nieuwe consumptiemunten
Het is inmiddels alweer jaren geleden 
dat de blauwe consumptiemunten, 
welke jaarlijks worden gebruikt tijdens 
Koningsdag en het Almens Feest, in 
gebruik zijn genomen. Deze zijn ech-
ter zo langzamerhand o.a. door slijtage 
aan vervanging toe. En een belangrijke  

redenen daarbij is ook dat we met breekmunten 
beter aan kunnen sluiten bij de verkoopprijzen.

Het bestuur heeft daarom besloten om nog dit 
jaar tot aanschaf van nieuwe (breek)munten 
over te gaan en gaan hierbij ook naar een nieuw 
systeem toe; de nieuwe breekmunten zijn 1 jaar 
geldig en alleen het betreffende kalenderjaar te 
gebruiken.

Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat er nog 
vele oude munten “onder de mensen” zijn en 
dat deze munten niet in één keer hun geldigheid 
mogen verliezen. Daarom is het alléén nog in 
2023 tijdens Koningsdag en het Almens Feest 
mogelijk om de munten te gebruiken. Het laat-
ste moment hiervoor is dus 18 juni 2023, om 
18.00 uur.

Tenslotte, vele handen maken licht werk!
Tijdens onze activiteiten zijn al veel vrijwilligers 
actief. Denk aan muntverkopers, bardiensten, 
hulp bij spellen of bij opbouw en opruimen. Bent 
u hierin nog niet actief, maar wilt u hierbij graag 
een steentje bijdragen? Laat dit dan aan ons 
weten. We spreken uw graag over de moge-
lijkheden. Laat uw gegevens achter via email: 
info@oranjeverenigingalmen.nl of benader één 
van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Namens Oranjevereniging 

“Ons Vorstenhuis”
Bart Ruiterkamp - secretaris
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Feestprogramma Koningsdag donderdag 27 april 2023
09.00 uur Klokluiden door de Almense Vrijwillige Brandweer.

09.30 uur Fietstocht
 Vroeg op de fiets! Tussen 09.30 en 10.30 uur kan men zich inschrijven voor de  
 Oriëntatierit. (kosten € 2,00 per deelnemer).
 Vanaf dit moment is de voormalige brandweerkazerne ingericht als “de Oranjerie”  
 en geopend voor koffie, thee en een oranje tompouce.

10.30 uur Knutselclub voor prinsjes en prinsesjes
 Tussen 10.30 en 11.15 uur is er voor de kinderen gelegenheid om een prachtig  
 kroontje te knutselen en te versieren. Hiermee kun je bij de aubade voor de dag  
 komen!

11.30 uur Aubade op het schoolplein, jong en oud zingen onder begeleiding van  
 Muziekvereniging Juliana. En de kinderen dansen op het nummer van “Kinderen  
 voor Kinderen” en de Koningsspelen.
 Aansluitend: “Ren Je Rot”, een actief en leuk spel waar alle kinderen aan mee  
 kunnen doen en als begin van de kinderspelen.

12.00 uur Voor alle kinderen van de basisschool zijn er weer hartstikke leuke spelletjes  
 georganiseerd rond het schoolplein. De kinderen tot vier jaar kunnen dan in alle  
 rust terecht op het luchtkussen (tot ca. 13.30 uur).

12.15 uur Voor de volwassenen: Een leuke “even na 12 Oranjequiz”. Doe mee en test je  
 algemene kennis!

12.30 uur Op het gedeeltelijk overdekt terras kunt u terecht voor een hapje en een drankje. 

Eveneens is dan de Oranjemarkt geopend; rondom de kazerne zullen diverse verenigingen, in-
stellingen, bedrijven en particulieren zich presenteren d.m.v. verkoop van goederen of een leuk 
spel. Spellen zijn ook onderdeel van een competitie. Ding mee naar een prijs in de eregalerij!

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

v.a. 14.30 uur  is er gezellige muziek met “De Weekendkrachten” op ons ingerichte terras.

14.30 uur Nog een spektakelspel. Leuk om naar te kijken, leuk om mee te doen!

16.00 uur Prijsuitreiking van de eregalerij uit de spellencompetitie.
  
18.00 uur Einde Koningsdag. 

Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt op een feestelijke Koningsdag. 
Graag van harte welkom op donderdag 27 april! 
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In 2004 kwam “De Fute” in Almen in vaart. 
Die eerste 10 jaren lag de zomp gedurende 
de vijf maanden van het vaarseizoen niet 
onderdak. Regen en zon hadden toen vrij 
spel. Pas toen de hermeandering van de 
Berkel bij Almen een feit was in 2014 kon de 
zomp aan de nieuwe kade in het botenhuis 
afgemeerd worden.

Bij de jaarlijkse inspectie in het najaar van 
2022 bleek dat veel spanten in de hoe-
ken rotte plekken vertoonden. Een grote 
en kostbare renovatiebeurt was dringend 
noodzakelijk. Op een werf zou dat minstens 
€30.000 gaan kosten en het was nog maar 
de vraag of die reparatie uitgevoerd kon 
worden voor het nieuwe vaarseizoen.
Die restauratie gaan we zelf uitvoeren op-
perde Derk Heuvelink. Zo geschiedde. 
Vraag niet hoeveel tijd dit heeft gekost.  

Bijna dagelijks waren Derk Heuvelink, Hen-
drik Lenderink en de nieuwe ingezetene Ton 
de Haas in de loods te vinden. Half maart 
zal de klus geheel geklaard zijn. Aan ma-
teriaal heeft de klus zo’n 2 ½ duizend euro 
gekost en de zomp kan weer jaren mee. 
Voor het hoofdbestuur van de Stichting Ber-
kelzomp was dit reden genoeg om de beide  
schippers te onderscheiden. Nadat Heuve-
link tijdens de vergadering uiteen gezet had 
hoe zij het werk hadden uitgevoerd werden 
beide mensen naar voren geroepen om uit 
handen van de voorzitter van het Stichtings-
bestuur, Marinus Overheul, de oorkonde in 
ontvangst te nemen. Een gebruikelijke boe-
ket bloemen ontbrak evenmin.

Almense Berkelschippers benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de jaarvergadering van Stichting Berkelzomp afdeling Almen werden twee schip-
pers tot lid van verdienste benoemd.Derk Heuvelink en Hendrik Lenderink ontvingen deze 
onderscheiding vanwege het feit dat zij de afgelopen 15 jaar het onderhoud van berkelzomp  
“De Fute” voor hun rekening hebben genomen.

Van links naar rechts: Hendrik Lenderink,
Derk Heuvelink en Marinus Overheul.
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Creatieve dagbesteding
Op onze creatieve dagbesteding worden leuke 
dingen gemaakt, zoals het maken van bloem-
stukjes, plantenbakjes, taarten bakken, binnen-
gekomen plantjes die geprijsd  moeten worden, 
etc. Deze producten verkopen wij weer in de 
winkel. Vol trots voorzien onze meewerkers hun 
‘meesterwerk’ van een kaartje waarop te zien is 
wie het gemaakt heeft. Ook wordt er in opdracht 
van externe bedrijven inpakwerk verzorgd. Re-
gelmatig plaatsen wij foto’s op onze facebook-
pagina, zodat u op de hoogte wordt wat er al-
lemaal gemaakt is.

Stage- en dagbestedingsplekken 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 taken 
(wassen, strijken, schoonmaken), etc. Een aan-
tal van de gemaakte producten kunt u ook vin-
den in de winkel. 

Op dit moment zijn er plekken vrij voor nieuwe 
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 plekken 
vrij. Een combinatie van creatieve dagbesteding 
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.

Koningsdag = oranje tompoucen
Op Koningsdag, donderdag 27 april, zijn 
de heerlijke oranje tompoucen van Bakke-
rij Dick ten Broeke weer verkrijgbaar in de 
winkel. Wilt u zeker zijn van deze tompou-
cen? Bestel deze dan via almen@centerrr.nl,  
telefonisch op nummer (0575) 43 12 00 of via 
de WhatsApp 06 - 47 77 82 52.
Wij zijn deze dag geopend van 08.00 - 12.00 
uur.

BBQ
U kunt bij ons weer heerlijke BBQ vleespakket-
ten (v.a. 4 personen) bestellen. Er is keuze uit 
verschillende pakketten. Voor meer info hebben 
wij flyers in de winkel liggen. Tevens kunt u bij 
Centerrr gas BBQ’s, statafels en een koelwagen 
huren, zo maakt u uw feestje helemaal compleet.  
Wij kunnen uw bestellingen gratis bij u thuis ko-
men bezorgen.

Aangepaste openingstijden
2e Paasdag zijn wij gesloten
Koningsdag 
zijn wij geopend van 08.00 - 12.00 uur
Hemelvaartsdag zijn wij gesloten
2e Pinksterdag zijn wij gesloten

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

via WA 06 -  47 77 82 52

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten
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Zin in Almen organiseert 6 keer per jaar een bij-
eenkomst in het kerkgebouw om mensen te in-
spireren of na te laten denken over interessante 
onderwerpen. Dit voorjaar hebben we nog één 
bijeenkomst voor de boeg: 
• 16 april Brandweer in Almen

We weten allemaal dat we een vrijwillige brand-
weer hebben in Almen, we volgen allemaal de 
verhuizing naar de nieuwe post, maar wat we-
ten we eigenlijk van de brandweer. Wie zijn de 
vrijwilligers, waarom doen zij dit werk en hoe 
vaak komen ze in actie? We praten ook over de 
trieste en ernstige incidenten waar zij bij betrok-

ken zijn en hoe zij heftige emoties verwerken. 
Maar we halen ook herinneringen op aan hila-
rische momenten. Kortom, een leuke kennis-
making met onze brandweer! De bijeenkomst 
wordt omlijst door een optreden van het Shan-
tykoor Almen met toepasselijke nummers.

We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur. 
Na afloop kunnen we dan napraten/nablussen 
in Ons Huis met een drankje. De bijeenkomsten 
zijn gratis, we vragen aan het eind wel een vrij-
willige bijdrage. Zet de datum in de agenda!

Walter van den Nieuwenhuizen

Zin in Almen

Beste Almenaren,
Precies een jaar geleden vroegen Coby en Her-
man als enige bestuursleden in de Almenak 
aandacht voor het voortbestaan van StAAT. 
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste 
musical Joseph op de planken kwam. Daarna 
Chess in 2003, Sissi in 2005, Jesus Christ Su-
perstar in 2008 en tot slot in 2012 100 Jaar 
Knikkeren. En dat is alweer 10 jaar geleden. 
Stuk voor stuk zeer succesvolle musicals, die 
elkaar telkens weer overtroffen in uitvoering. De 
lat werd steeds wat hoger gelegd. Het werd gro-
ter en groots. Heel veel mensen, zowel mede-
werkers als bezoekers hebben hier enorm veel 
plezier aan beleefd. Dus aan Coby en Herman 
zijn we veel dank verschuldigd, als ook aan de 
productieteams van die tijd.
Voor Coby en Herman was het eindig. “Zij 
schreven: “ Graag zouden we dus het stokje wil-
len overdragen aan mensen die daar wel volle-
dig voor willen gaan en bereid zijn om een deel 
van hun vrije tijd en creativiteit willen inzetten 
om weer iets te organiseren met het Almense 
Amateur Theater; iets kleins of iets groots, dat 
maakt niet uit.”

Die handschoen is opgepakt! Een aantal Alme-
naren zijn bij elkaar gaan zitten en vormen nu 
een nieuw bestuur.  

De erfenis is een aantal geweldige musicals, 
maar hoe verder? 
Wij hebben nagedacht hoe we het vervolg zien. 
Amateur theater is in principe een breed begrip. 
Je kunt denken aan locatietheater, aan een 
revue, een musical, een musicalrevue en alle 
tussenvormen die denkbaar zijn. StAAT zou in 
onze ogen het podium zijn  cq de organisatie 
moeten bieden voor verschillende initiatieven 
en producties. Na 10 jaar beginnen we een 
beetje opnieuw. Natuurlijk is er de ervaring uit 
het verleden en denken we dat er veel enthou-
siasme is in het dorp om hieraan mee te doen. 
Dat zal niet veranderd zijn. Dus ach.. eigenlijk 
hebben we alles mee voor een herstart!

Het idee is als eerste een stuk te maken, dat 
een combinatie is van theater, zang en muziek, 
zelf geschreven, eigenlijk een beetje zoals 100 
jaar knikkeren. Dichtbij huis beginnen.. Daar-
mee zijn we nu aan de slag. Voorzichtig verken-
nend in een nieuwe rol. Maar met het doel er 
weer met zijn allen wat moois van te maken! 
Daar gaan we onze energie aan geven.
Wordt vervolgd…

Bestuur Stichting StAAT
Dorine Boerboom, Leontien Tiddens,  

Herman Minkjan , Gerard Zoetenhorst en 
Wim Jan Brummelman

Stichting Almens Amateur Theater
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Julianaschool groep 1-2
In groep 1/2 van de Julianaschool werken we 
aan de hand van verschillende thema’s. Op dit 
moment werken we aan het thema: VOGELS.

En wat hebben we al veel geleerd over vogels. 
In onze klas zijn al heel veel mooie dingen te 
vinden. Zo maakten we in de bouwhoek prach-
tige vogelhuisjes voor onze (pluche) vogels en 
natuurlijk denken we ook aan de echte vogel-
tjes, want van melkpakken worden de vrolijkste 
vogelhuisjes geknutseld. Op het digibord heb-
ben we naar vogelgeluiden geluisterd en we 
hebben zelfs de Vogeltjesdans geleerd. 

Naast dat we in de klas al veel verschillende 
vogels besproken en geknutseld hadden, kre-
gen we ook een gastles van Marije Lemmen. 
Zij werkt bij de Vogelbescherming en kwam ons 
van alles vertellen over vogels. 

Dat was interessant en leerzaam. We weten nu 
veel meer over het broeden van vogels, welke 
vogels er zijn en welke soorten veel voorkomen 
in Almen. We gingen zelfs naar buiten om vo-
gels te spotten. 

Dat was een leuke aanleiding om in de klas ook 
een heuse “vogelspotplek” te maken. Door zelf-
gemaakte verrekijkers kijken we naar buiten en 
noteren we welke vogels we al gespot hebben. 
En dat zijn er heel veel; eksters, roodborstjes, 
koolmeesjes enz. Nu wachten we nog tot de 
ooievaars weer komen.

We zijn nog lang niet klaar met dit leuke thema. 
De komende weken gaan we het hebben over 
roofvogels en uilen, want het lijkt ons superleuk 
om braakballen uit te pluizen. Kortom, er valt 
nog veel meer te ontdekken…
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Mededelingen vanuit het bestuur van
Dorpshuis ‘Ons Huis’
Wij proberen vanuit het bestuur om de positie 
en het bestaansrecht van Het Dorpshuis ook 
in de toekomst, onder sterk veranderende om-
standigheden, te behouden en te versterken. 
Hiervoor lopen een aantal trajecten.

We hebben ons beleidsplan geüpdatet en vast-
gesteld voor de komende 5 jaar. We nemen 
deel aan het traject van de VAB om te kijken 
hoe verenigingen en organisaties elkaar kun-
nen versterken. We hebben de afgelopen pe-
riode verschillende dorpshuizen bezocht om te 
kijken of we daar zaken konden ontdekken, die 
mogelijk ook voor ons van toegevoegde waarde 
zouden kunnen zijn. De resultaten hiervan gaan 
we de komende tijd uitwerken.

De BSO, van kinderopvang ‘Eigenwijs’, maakt 
sinds half januari gebruik van de halve zaal. Dit 
bevalt goed. Mede door de positieve reacties en 
medewerking van meerdere vaste gebruikers.
Kinderen hebben meer speelruimte en er kun-
nen tot maximaal 20 kinderen opgevangen wor-
den, waardoor de wachtlijst is weggewerkt. Tot 
nu toe hebben wij de ruimte nog niet echt ge-
mist. Het is iets meer werk als we de hele zaal 
nodig hebben.

Doordat de Nieuwe Aanleg gesloten is hebben 
wij er 3 vaste gebruikers bij. Het Shantykoor, 

de Oranjevereniging en de biljarters. Allemaal 
op de woensdagavond. Wij zijn erg blij met hun 
komst.

De VZWA is met een Creatiefcafé begonnen op 
de maandagmorgen van 10-12 uur in de even 
weken. Er worden kaartjes gemaakt, diamond 
painting en gekleurd. Het is een heel gezellige 
ochtend.

Na de oproep in de vorige Almenak voor vrij-
willigers hebben wij 2 nieuwe mensen kunnen 
toevoegen aan onze lijst. Lijkt het u leuk om te 
helpen in het Dorpshuis neem dan contact op 
met Margreet Broer 06-22612182

Vacatures
Vanwege het terugtreden van de secretaris en 
het aftreden van de voorzitter, omdat hij het 
maximaal aantal jaren van 9, zitting in het be-
stuur heeft gehad, zijn er 2 vacatures binnen het 
bestuur van Dorpshuis ‘Ons Huis’. 
Ons Huis heeft een zgn werkend bestuur, dit 
houdt in dat elk bestuurslid een aandachtsveld 
heeft waarvoor hij/zij eerst verantwoordelijke is. 
Wij zoeken dus mensen die het leuk vinden om 
aan een toekomst bestendig Dorpshuis te wer-
ken. Informatie Henk Berends 06 - 53 72 78 29

Namens het bestuur Henk Berends(voorzitter)

Bericht van het beheer
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Wij hebben in januari ons 10 jarig bestaan ge-
vierd. Wij gaan tot juni door met het vertonen 
van films voor jong en oud. We proberen daarbij 
een extraatje in de vorm van een spreker of kor-
te presentatie te vinden die past bij de film. Na 
de zomer beginnen we weer in september. No-
teer de onderstaande data vast in uw agenda.

Woensdag 29 Maart: The Godfather 
Een echte klassieker uit 1972. Vito Corleone 
staat aan het hoofd van een machtige maffi-
afamilie, en houdt zich bezig met allerlei duis-
tere zaken zonder dat hij zelf op de voorgrond 
treedt. De jongste zoon van Vito, Michael, be-
moeit zich niet veel met de familiezaken, totdat 
er een aanslag wordt gepleegd op zijn vader. 
De clan dreigt ten onder te gaan in het geweld 
en Michael besluit de moordaanslag te wreken.
De inleiding wordt verzorgd door onze oud 
dorpsgenoot Harry Groenouwe die vele functies 
heeft gehad binnen de Politie. Hij zal het gaan 
hebben over de georganiseerde misdaad toen 
en nu.

Vrijdag 14 April: Kinderfilm
Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kinderen. 
Info volgt via school en ADI. De entree gaat van 
€3,- naar €4,-.

Woensdag 26 April: Dunkirk
Een oorlogsfilm uit 2017 in samenwerking met 
het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, 
Frankrijk en Nederland. De film vertelt het ver-
haal van de evacuatie van geallieerde troepen 
uit Duinkerken in 1940. Tijdens de Slag om 

Frankrijk werden Belgische, Britse en Franse 
soldaten door het Duitse leger vastgehouden 
op het strand en in de haven. 
Als inleiding  komen Hans Vruggink en Christi-
aan Harkink. Ze hebben samen een klein oor-
logsmuseum in Laren. Ze vertellen en laten 
graag wat van hun vondsten uit onze omgeving 
zien.

Woensdag 31 Mei: Tickets to Paradise
Een heerlijke feelgood film uit 2022. Oscar-
winnaars George Clooney en Julia Roberts 
zijn weer samen te zien op het witte doek als 
exen die een gezamenlijke missie hebben: 
hun smoorverliefde dochter ervan weerhou-
den dezelfde fout te maken die zij 25 jaar gele-
den ogenschijnlijk maakten. Over een inleiding 
wordt nog nagedacht.

Vrijdag 2 Juni: Kinderfilm 
Vanaf 14.30 uur filmmiddag voor de kinderen. 
Info volgt via school en de ADI. 
Kom dat horen en zien!

Aanvang film 20.00 uur
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur
Kosten  €6, -

Voor reserveren en informatie kunt u mailen of 
bellen met het dorpshuis. 
Email: info@onshuisalmen.nl of 
tel: 06 - 22 61 21 82 . 

Filmcommissie Ons Film Huis

Ons Filmhuis

Foto: AppleTV, Dunkrik Foto: Flicks, Tickets to Paradise
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De kerstmarkt die afgelopen jaar weer gehouden 
werd was vanouds gezellig. De vele honderden, 
door de leden gebakken Nieuwjaarsrolletjes en 
andere lekkernijen vonden gretig aftrek. Ook 
voor de penningmeester natuurlijk een welkome 
aanvulling voor de verenigingskas.

Kerstsamenzang, een terugblik 
We konden het jaar afsluiten met de viering 
van een kerstsamenzang. Vele dorpsgenoten, 
vrienden en bekenden kwamen op kerstavond 
naar de kerk, waar iedereen werd verwelkomd 
met de aloude klanken van de midwinterhoorns 
en het luiden van de klokken. 

In het welkomstwoord werd onder andere 
stilgestaan bij de donkere tijden waarin 
vele mensen in deze tijd moeten leven en 
soms overleven. Daarna zongen we met 
orgelbegeleiding gezamenlijk vertrouwde 
liederen, een traditie die we graag in ere 
zouden willen houden. En natuurlijk mochten 
ook het lezen van het evangelie en een 
passend kerstverhaal niet ontbreken. Het koor, 
onder leiding van Jettie Ouwehand en met 
pianobegeleiding van Adrienne Althof bracht 
ook enkele minder bekende kerstliederen ten 
gehore. 

Na afloop werden we op het kerkplein opgewacht 
met Glühwein en warme chocolademelk. En 
konden we nog een tijd gezellig napraten bij 
de warmte van de vuurkorven en elkaar goede 
kerstdagen konden wensen. Hartverwarmend 
waren de vele enthousiaste reacties die we 
na afloop van de aanwezigen terugkregen. 
We konden terugkijken op een passend en 
geslaagd begin van de kersttijd.

Voorbereidingen voorjaarsconcert op 
15 april 2023 om 20.00 uur
Ons koor, dat inmiddels met enkele enthousiaste 
nieuwe leden is uitgegroeid naar 44 leden, is 
alweer volop met de repetities bezig voor het 
voorjaarsconcert.
Het thema is: Vocaal verkent grenzen, 
Keltische, Schotse en Engelse muziek 
door de eeuwen heen. We zullen een heel 
uiteenlopend repertoire zingen dat klassiek 
begint bij onder andere Purcell, Händel en 
Elgar, en via een aantal traditionals eindigt bij 
de Beatles… 

Koormuziek staat in Engeland vanouds in hoog 
aanzien. En er is dan ook veel prachtige muziek 
voor koren geschreven, zij het niet altijd even 
makkelijk… We moeten dus wel alles uit de kast 
halen om er een mooi concert van te maken en 
verkennen daarmee ook zelf onze grenzen.
We zijn heel blij dat we voor deze gelegenheid 
de sopraan Anna Maria Roos, met haar 
begeleiders van Yentl Flavour (op gitaar 
en viool) bereid hebben gevonden om onder 
dit Engels/Keltische thema ons concert op te 
luisteren. 

Het belooft kortom een heel gevarieerde avond 
te worden en we hopen dat velen van u op 15 
april komen luisteren. De bijzonderheden van 
het concert volgen nog op de aankondiging in 
de ADI, maar reserveer dus vast de datum in 
uw agenda!

Namens het bestuur van Vocaal Almen,
Joris Udo de Haes

Vocaal Almen
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Deze Almenak is de laatste waaraan ik mijn 
steentje bijdraag. Bij het samenstellen van het 
boek “Almen ten voeten uit” las ik alle Almenak-
ken vanaf 1967 tot 2002. De hele Almense ge-
schiedenis uit die tijd trok weer aan me voorbij. 
Van elk jaar heb ik aantekeningen gemaakt; 
voor ouderen zeer herkenbaar, voor de nieuwe 
generatie wellicht interessant te lezen hoe het 
dorp zich in die jaren heeft ontwikkeld. Elf pa-
gina’s telt het geheel dus dat is 1/3 Almenak. 
Daar zal de penningmeester van de VAB niet 
blij mee zijn. In mijn computer is het bestand na 
21 jaar helaas verdwenen, althans onvindbaar. 
Blijft mijn bekladde versie over die ik ga scan-
nen en via de ADI zal versturen. 

In 1967 is de Almenak de voorloper van het 
maandblad van de voetbal- en atletiekvereni-
ging. 

In 1971 komt er een nieuwe omslag en wordt 
door de oudere schooljeugd bezorgd bij de 
leden en donateurs. Dit werd in die jaren be-
schouwd als een stukje maatschappelijke op-
voeding. De Almenak lijdt aan bloedarmoede en 
verschijnt nauwelijks.

In 1972 werd de F.A.S. opgericht de overkoepe-
ling van alle sportverenigingen (voorganger van 
de VAB): de Almenak werd het officieel orgaan 
van de Almense Sportverenigingen.

In 1973 verschijnt de eerste Almenak, 20 jaar 
lang typte Han Hebing deze op stencils die op 
school werden afgedraaid. Bij toerbeurt werden 
de Almenakken ingebonden door de aangeslo-
ten verenigingen. Deze klus ging altijd gepaard 
met het nodige gemopper over de grote zware 
nietmachines die zoveel handkracht van de in-
binders niet konden bolwerken en er steevast 
de brui aan gaven.

In dit jaar neemt meester Joost Dijksman de 
redactie over van zijn voorganger Jan Brou-
wer. Kinderen versieren de Almenak. Per keer 
bezorgen zij 400 Almenakken. Door dit zelf 
te doen besparen zij 400 gulden portokosten. 
Soms wordt er door een buurtje gemopperd, 
voetballen is toch leuker dan die krantjes rond-
brengen. En zo bleef nog wel eens een stapeltje 
in een fietstas.

Ander nieuws:
In het “P.W. Janssen” (nu Landgoed Ehzerwold) 
worden dit jaar naast lichamelijk zieken ook ou-
dere patiënten verpleegd met ‘geestelijk’ lijden.
1975 het zwembad wordt gerenoveerd en van 
verwarming voor zien t.b.v. de waterpoloërs.
1977 De bibliotheek in het dorpshuis gaat open 
onder leiding van moeders.
1977 Meester Van ’t Sant gaat met pensioen, 
De heer Dijksman volgt hem op.

Beste dorpsgenoten
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1977 SV Almen heeft een regeninstallatie in ge-
bruik genomen. Het nieuwe veld hoopt men in 
1978 in gebruik te nemen.
1978 de Almenak wordt nu een blad waar ieder 
kan publiceren.
1978 opent kapsalon “De Peerdestal” 
1978 Oranjevereniging en F.A.S. organiseren 
samen activiteiten rond Koninginnedag
1979 De Julianaschool telt 135 leerlingen (zon-
der de kleuterschool)
1980 Muziekver. Juliana start met het ophalen 
van oud papier
1980 Voor de zevende keer organiseert bad-
meester Jansen een groot zwemfeest.
Dominee Jansen Schoonhoven volgt dominee 
Van de Woude op.
Muziekver. Juliana organiseert voor de tweede 
keer het Playbackfestival. Dit spektakel wordt 
later door de jeugdclubs overgenomen.
1981 Paniek! Wethouder Uri dreigt het zwem-
bad te sluiten. Almen komt in opstand. De be-
volking brengt fl 65.000 bijeen voor de verbou-
wing van de voetbalkantine.
1983 Muziekver. Juliana zamelt geld in voor 
nieuwe uniformen. Fl 25.000 was de begroting, 
de bevolking draagt fl 24.000 bij.
1984 De schooltandartsendienst stopt.
1985 Muziekver. Juliana houdt haar eerste rom-
melmarkt. De tennis krijgt op baan 1 en 2 ver-
lichting.

1986 ‘De Hof’ wordt aangelegd.
De kleuters nemen hun intrek in de basisschool.
De heer Heuvelink (voormalig exploitant van De 
Aanleg) stopt met het schrijven en innen van 
kwitanties voor de lijkautovereniging.
1987 De eerste patiënten worden overgeplaatst 
van het ‘P.W. Janssen’ naar Colmschate.
1987 weer organiseert badmeester Jansen een 
grandioos zwemfeest met o.a. tobbedansen.
1988 Schietvereniging Parola wordt opgericht
De Julianaschool telt 96 leerlingen, de prognose 
van het ministerie geeft aan dat er in 2005 nog 
46 basisschoolleerlingen zullen zijn.
1990 Margreet Broer wordt aangesteld als nieu-
we beheerder van ons huis.
Op 4 mei wordt het oorlogsmonument op de be-
graafplaats onthuld.

Tot zover. Deze opsomming is slechts een 
greep uit vier pagina’s aantekeningen. De rest 
komt via de ADI.

Vele jaren heb ik samen met anderen aan de 
Almenak mogen werken, maar nu verandert de 
techniek en is het tijd om het stokje door te ge-
ven. Miranda, ik wens je veel succes; je werk 
wordt gewaardeerd!

Wilrike ter Meulen

Bronvermelding: Foto’s komen uit; Almen ten voeten uit, Kroniek van een dorp

Hierbij nodigen we alle leden van Vereniging Almens 
Belang graag uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: dinsdag 18 april 2023
Tijdstip: aanvang 20:00 uur; inloop vanaf 19:45 uur
Locatie: dorpshuis Ons Huis in Almen. 
                                
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering VAB 20-4-2022 
3. Jaarverslag VAB 2022
4. Financiën
 a. Financieel jaarverslag VAB 2022 en begroting 2023
 b. Verslag van de kascommissie Herman Westendorp en  
  Gerrit Willem Ziggers
 c. Verkiezing nieuw kascommissielid (Herman Westen- 
  dorp is aftredend)
5. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement
6. Bestuursverkiezing:
 a. Aftredend en herkiesbaar: Henk Berends 
 b. Aftredend: Annemarie Kok, Gertie Tuller, Niko 

  Venneker, Ruben Vermeer en Marcel Rosenberg
 c. Kandidaten voor  de functie van VAB bestuurslid  
  kunnen zich, conform de statuten artikel 10 lid 5, tot  
  16 april 2023, 20:00 uur aanmelden bij de secretaris  
  Jan Kuil (06-82420094) of via vab@almen-info.nl.
8.    Rondvraag
9.    Sluiting Algemene Ledenvergadering
 
Pauze, gevolgd door entertainment.

Aan het eind van het programma kunt u onder genot van 
een drankje afscheid nemen van de scheidende bestuursle-
den en kennis maken met de nieuwe bestuursleden.

Leden van de VAB zijn van harte welkom om deel te ne-
men aan de vergadering. Bent u nog geen lid? Dan kunt u 
zich ter plekke aanmelden. Een lidmaatschap is al mogelijk 
vanaf € 10 per jaar.
Alle stukken voor de vergadering zijn in te zien op de web-
site vabalmen.nl
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Kerstballentoernooi Turnen
Zondag 11 december 2022, hebben onze jeugd-
turners en -turnsters een leuke turnwedstrijd ge-
had; samen met leden van Valto Eefde en LGV 
Laren in de Braninkhal in Laren.
Op een heerlijke, ongedwongen manier, heb-
ben de meisjes en jongens oefeningen gedaan 
op de toestellen brug, balk, mat en sprong. Een 
deskundige jury beoordeelde de oefeningen. De 
scores van de individuele turnsters en turners 
werden per vereniging opgeteld; daarna werd er 
een gemiddelde uitgerekend per verenigng.
De OVÉRA turnsters en turners behaalden een 
mooie tweede en derde plaats.

Avondvierdaagse
Binnenkort organiseren we weer een avond-
wandelvierdaagse. Op 17, 18, 19 en 20 april 
kunt u weer lekker wandelen, in en om Almen. 
De start is elke avond rond 18.00 uur. Zie deze 
Almenak of de ADI voor de exacte starttijden 
en -plaatsen. Wendy en Floris hebben weer 4 
prachtige routes uitgezet, in Almens dreven. De 
route-afstanden per dag zijn: 3, 5, 7½ of 10 km. 
Ook geschikt voor bolderkarren en rolstoelen.
We hopen weer op een grote deelname.

Van Speculaas naar een damesturnbrug
Dat kan nooit zult u denken; toch is het zo.
Begin januari 2023 heeft een bekende fabri-
kant van gymnastiektoestellen uit Haaksbergen 
deze brug afgeleverd. Onze jeugdturnsters en 
-turners hebben er al met veel plezier gebruik 
van gemaakt. We hebben nog een parterre da-
mesturnbrug. Het opzetten van deze brug is 
tijdrovend en bovendien bijna niet te doen in 

je eentje. De nieuwe brug staat op wielen; dus 
wielen uitklappen, brug uit de berging rijden, de 
breedte instellen en de brug is klaar voor ge-
bruik.

Wat is nu de gelijkenis met de speculaas?
Weet u nog dat u bijna jaarlijks, in de maand 
november, speculaas kocht van onze leden?
De opbrengst van deze actie hebben we op 
onze spaarrekening gezet; toen er genoeg op 
deze rekening stond hebben we de turnbrug 
besteld. We doen niet aan “sparen achteraf”. 
Hierboven op de foto staat de brug in vol ornaat.
In het voorjaar 2022 hebben we ook spelmateri-
aal en toestellen gekocht voor onze peuters en 
kleuters. Pittenzakjes, speciale kegels met ope-
ningen om er stokken in te steken en turnballen. 
Pittenzakjes zijn een proma hulpmiddel voor de 
kleintjes, om de oog-hand coördinatie te bevor-
deren. De kegels met de stokken zijn ideaal bij 
allerlei springvormen.

In 2022 hebben we fitnessmatten gekocht voor 
de Yoga, Gymnastiek en Body-Fit. De matten 
die we tot nu toe gebruikten vertoonden veel 
slijtplekken en de veerkracht ging eruit. Voor 
Dynamic-Tennis zijn ballen gekocht en shut-
tles voor Badminton. De muziekinstallatie, die 
we veel gebruiken bij spinning, is niet meer zo 
modern; Bluetooth is nu het toverwoord. We zijn 
ons nu aan het oriënteren voor deze aankoop.
Dus alle leden van de afdeling gymnastiek profi-
teren van de door u gekochte speculaas.
De leden van OVÉRA danken u allen voor het 
afnemen van onze heerlijke lekkernij.
In 2023 komen we weer bij u, met speculaas!

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek
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Gymnastiek voor niet meer zo piepjonge 
Almenaren
Deze keer aandacht voor gymnastiek (recrea-
tieve gymnastiek) voor de niet meer zo piepjon-
ge Almenaren. Op maandagmorgen, om 11.00 
uur kunt u naar Body-Fit. Deze les is een com-
binatie van conditie, spierversterkende oefenin-
gen, buik/rug houding, figuur correctie. Dit doet 
u met gebruik van een “step”, met verschillende 
spel- en sportmaterialen of oefeningen op de 
mat. Christien van Es is de trainer van deze les.
Houdt u meer van dansen (bewegen op muziek) 
dan kunt u, uw hart ophalen bij Debbie Kersten 
op maandagavond, vanaf 19.00 uur op de 
Zumba les.
Naast specifieke zumba dansbewegingen doet 
u ook wat rustigere dansen. Geen Ballroom, 
maar wel heerlijk bewegen en conditie opdoen 
met dansen.
Op donderdagmorgen om 11.00 uur kunt u 
lekker bewegen bij Tiny Koetsier. Op deze les 
Gym 55+ allerlei spierversterkende en condi-
tie verbeterende oefeningen met veel verschil-
lende sportmaterialen. Deze leden doen ook 
graag een spel of een eenvoudige turnoefening.  

Bent u al nieuwsgierig? Kom dan een paar keer 
kijken en meedoen.

Turnkleding
Op wedstrijden en in de turnlessen dragen onze 
leden mooie turnpakjes; zowel de jongens als 
de meisjes. Deze zijn vele jaren geleden aan-
geschaft. Heel veel oud-leden hebben hun 
turnpakje al eens doorgegeven aan jongere 
broertjes, zusjes of kennissen. Op een gegeven 
moment zijn ze toch te klein. Onze vraag is nu; 
zijn er nog turnpakjes, broekjes of shirts bij jul-
lie thuis, die je niet meer gebruikt? Als je deze 
kwijt wilt, geef dat door een bestuurslid of aan 
de trainster. Wij kunnen deze dan weer door-
geven aan een turner of turnster, die nog geen 
turnpakje heeft.

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

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp.

Almense Avondvierdaagse 2023

Over enkele weken is het weer zover, de Almense 
Avondvierdaagse. We hopen net als andere jaren 
op een grote deelname. Loop gezellig samen met 
familie, vrienden, buren of als vereniging. 

Onze Almense Avondvierdaagse is geschikt 
voor jong en oud en van kinderwagen tot rol-
lator. Kortom: iedereen die van wandelen en ge-
zelligheid houdt, kan meedoen! Het is een echt 
gezellig dorps familie-uitje. We lopen met zijn 
allen door en om ons prachtige Almen. Zeker 
in deze tijd van het jaar waarin alles weer gaat 
bloeien en groeien, kunnen we extra genieten 
van al het moois dat Almen te bieden heeft. Mis-
schien komt u wel op paden en wegen waar u 
nog nooit geweest bent.

De vierdaagse wordt georganiseerd van maan-
dag 17 april tot en met donderdag 20 april. Start 

en finish is iedere avond bij het dorpsplein naast 
de kerk.  De laatste avond, 20 april, is er een 
feestelijke intocht onder begeleiding van Mu-
ziekvereniging Juliana vanaf het voetbalveld via 
‘Allee Rosé’ (Dorpsstraat) terug naar het dorps-
plein. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Wendy Ruiterkamp (0575) 43 36 85, maar ook 
per mail 4daagsealmen@gmail.com kunt u uw 
vragen kwijt. 

Als u zich direct wilt opgeven, kunt u het in-
schrijfformulier invullen en in een dichte enve-
loppe samen met het inschrijfgeld inleveren. 
Inschrijven kan tot en met maandag 10 april 
(deelnemers die zich inschrijven na 10 april 
mogen wel meelopen, maar krijgen, in verband 
met het bestellen van de medailles, een me-
daille zonder jaartal en aantal keer meelopen 
uitgereikt).
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Wat? 4 avonden wandelen met als beloning een prachtige  
 medaille op de laatste dag
Wanneer?  17 t/m 20 april 2023 (geen inhaalavond!)
Waar?  Almen, de start/finish op het dorpsplein naast de kerk.
Hoeveel km?  Familietocht van 3½ km over verharde wegen, geschikt voor buggy of  
 rollator, 5 km geschikt vanaf groep 3, 7½ km of 10 km
Starttijd? 10 km 17.45 uur, 7½ km 18.00 uur; 5 km 18.15 uur & 3½ km om 18.30 uur.
Intocht? Feestelijke intocht op 20 april om 19.30 uur onder begeleiding van Muziek- 
 vereniging Juliana vanaf het voetbalveld via ‘Allee Rosé’  (Dorpsstraat)  
 terug naar het dorpsplein.
Kosten? 3 euro per persoon, ook als u als begeleider meeloopt
Regels? Aandacht voor de natuur! Tijdens de wandeling geen pakjes drinken en  
 snoeppapiertjes weggooien en niet van de aangegeven paden afwijken!
Organisatie? Ovéra, afdeling Gymnastiek Almen (Floris van de Wetering de Rooij  
 en Wendy Ruiterkamp)
Info? Via email 4daagsealmen@gmail.com en bij Wendy Ruiterkamp  
 (0575) 43 36 85



 Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4
Voornaam
Achternaam
Leeftijd
Medaille  ja   nee  ja   nee  ja   nee  ja   nee
Let op: basisschoolleerlingen mogen alleen onder begeleiding van een 
ingeschreven volwassene meelopen.
Mijn kind(eren)
worden begeleid door: 
Doet mee aan de  3,5 km  3,5 km  3,5 km  3,5 km
wandeltocht van  5 km  5 km  5 km  5 km
  7,5 km  7,5 km  7,5 km  7,5 km
  10 km  10 km  10 km  10 km
Loopt mee voor de   1e keer  1e keer  1e keer  1e keer 
  2e keer  2e keer  2e keer  2e keer
  ..e keer  ..e keer  ..e keer  ..e keer
Telefoon  Thuis:  Mobiel:
Bijzonderheden

Deelname aan de Almense Avondvierdaagse 2023 is volledig op eigen risico! Wilt u zeker zijn van een me-
daille op de intochtavond dan dienen het inschrijfformulier en –kosten uiterlijk maandag 10 april in een 
dichte enveloppe ingeleverd te worden bij: Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen
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Zorg & Welzijn Almen

Wij zijn als VZWA steeds bezig met de vraag wie, 
op wat voor manier en hoe we in de toekomst in 
Almen zo zeflstandig en zo fijn mogelijk kunnen 
blijven wonen.De uitkomst van onze gehouden 
enquete maakte duidelijk dat we nog heel ac-
tief zijn en vaak gebruik maken van activiteiten 
die Almen ons bied. De wens van een ieder is 
om aan bestaande activiteiten te kunnen bljven 
deelnemen bij lichamelijke en geestelijke ach-
teruitgang. Daar gaan we ons voor inzetten. Zo 
is de coördinator zinvolle daginvulling Femke in 
december begonnen met het creatief Café, 1 x 
in de 14 dagen in het dorpshuis. Een ochtend 
om samen iets te doen op creatief gebied. Voor 
die tijd is er een gesprek geweest met de deel-
nemers om te bespreken wat wenselijk is en 
waar behoeften liggen. Is dit iets voor u neem 
dan contact op met de Femke via de mail coör-
dinatorzinvolledagbeleving@gmail.com.

VZWA is er niet alleen voor de oudere Almenaar. 
Ook voor de jeugd zijn we er. En voor iedereen 
daar tussen in trouwens ook. Op zondag 29 ja-
nuari hadden we een gezellige, informatieve en 
sportieve middag in de sporthal van Overa. Het 
doel was om de jeugd kennis te laten maken 
met de vereniging. Dat we er ook voor hen zijn 
was nieuw voor ze. De middag werd gevuld met 
sport en spel in samenwerking met SWL en de 
jeugdraad. Ook de jeugdpolitie kwam nog even 
langs om samen te praten over hun werk en wat 
zei zoal doen of tegen komen. Een geslaagde 
middag die zeker een vervolg zal krijgen.

In december 2022 zijn er op het trapveldje 
naast de school 2 beweegtoestellen geplaatst. 
Woensdag 1 februari zijn deze onder toeziend 
oog van de schoolkinderen, leden van VZWA, 
Wethouder Lex de Goede en de sponsoren ( 
Gem. Lochem, Stichting hulpfonds de Berkel) 
officieel in gebruik genomen. Anton Heijink en 
Laurens de Witte en Ali Brinkman knipten sa-
men een lint door. De afgelopen maand heeft de 
doelstelling zich al bewezen, ouderen en jonge-
ren samen brengen bij het bewegen.

In januari kregen we de vraag van NESKO  
( NEderlands Studenten KamerOrkest) of Al-
men open staat voor een lunchconcert van hen. 
Het Nesko is een projectorkest dat ieder jaar 
opnieuw wordt samengesteld uit zo’n 45 ambi-
tieuze studenten van Nederlandse onderwijsin-
stellingen die naast hun studie op hoog niveau 
muziek maken. Onder leiding van een gerenom-
meerde dirigent, dit jaar Sander Teepen, stude-
ren ze in twee weken een klassiek programma 
in. Naast de concerten in zeven grote steden in 
Nederland (zie www.nesko.nl voor de data en 
locaties), brengt het Nesko op de tournee ook 
een bezoek aan bijzondere locaties op de route, 
waar een lunchconcert wordt verzorgd. Dit jaar 
is het oog gevallen op Almen, waar op dinsdag 
18 april, tussen de concerten in Groningen (17 
april) en Nijmegen (18 april s’ avonds), in sa-
menwerking met de Vereniging Zorg en Wel-
zijn Almen een lunchconcert wordt gegeven. 



24 |

Verschillende ensembles die uit het orkest zijn 
samengesteld, zullen een gevarieerd kamermu-
ziekprogramma verzorgen. Het lunchconcert is 
vrij te bezoeken voor iedereen die van klassieke 
muziek houdt of het wil leren kennen. Bij mooi 
weer vind dit plaats op het dorpsplein tussen de 
bomen van 11.30 tot 12.30 uur. Neem zelf een 
stoeltje en eventueel uw lunch mee. Bij regen 
gaan we naar de bovenzaal van het Dorpshuis. 
Hier is een lift die u kunt gebruiken als u wat 
slechter ter been bent.

Van 17 t/m/ 20 April vind de avondvierdaagse 
plaats, georganiseerd door Overa. Ons idee is 
om hieraan mee te doen met Almenaren die 
niet meer zo ver kunnen lopen en zo dan toch 
mee te kunnen doen aan deze activiteit. Wij zijn 
daarom op zoek naar mensen die ons willen 
helpen met het duwen van een rolstoel, /rollen 
dan de korte afstand van 2,5 km en starten rond 
18.45 uur. Voor beide kunt zich opgeven via de 
mail bij zorgenwelzijnalmen@gmail.com.
Voor het organiseren van activiteiten en het ge-
ven van voorlichting zijn wij zijn steeds meer 
afhankelijk van gelden die aangevraagd dienen 
te worden via subsidie en fondsen. Wij zijn dan 
ook op zoek naar iemand die het leuk vind om 
bezig te zijn met het maken van subsidieplan-

nen en het binnen halen van sponsorgelden. Is 
dit u op het lijf geschreven maar wilt u toelich-
ting op onze vraag, dan kunt u contact opnemen 
met onze voorzitter Ali Brinkman. 
Tel. 06 - 81 23 77 69.
De volgende activiteiten staan gepland.

• Elke woensdagochtend inloop in Dorpshuis  
 vanaf 10.00 uur.
• Elke tweede woensdagochtend van de maand  
 repaircafé in Dorpshuis.
• Elke laatste woensdag van de maand  
 gezamelijke warme maaltijd in Dorpshuis.
• Creatief café. 1 x per 14 dagen op maandag  
 van 10.00 tot 12.00 uur. Info via 
 coordinatorvzwadaginvulling@gmail.com
• Dinsdag 18 april lunchconcert op dorpsplein  
 (bij mooi weer), anders in bovenzaal van  
 Dorpshuis van 11.30 tot 12.30 uur.
• Avondvierdaagse van 17 t/m 20 April.
• Maandag 8 mei algemene ledenvergadering.

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

Namens zorgcoördinatoren en bestuur VZWA. 
Ali Brinkman

Na de geslaagde golfwedstrijd in september vo-
rig jaar organiseren we de 2e Almens Open op 
woensdag 5 juli 2023 om 15.30 uur.

Medio april nodigen wij u graag uit om je samen 
met alle andere golfende Almenaren in te schrij-
ven voor een non-qualifing rondje golf over de 
eerste negen holes op genoemde datum.

Iedereen in het bezit van het Golfvaardigheids-
bewijs c.q. handicap 54 en woonachtig in (de 
directe omgeving van) Almen is van harte wel-
kom (“hoe meer Almenaren, hoe meer gezellig-
heid”!. Deelnemers zonder lidmaatschap van de 
Lochemse Golfclub betalen een gereduceerde 
groenfee (€ 30,00).

Noteer nu alvast de datum 5 juli 2023 in uw 
agenda en stuur een mail aan bertus.aan-
stoot@outlook.com. Medio april ontvangt u dan 
de nadere informatie.
Graag tot ziens bij de Almens Open op 5 juli 
2023

Guusje Cirkel   06 - 53 82 07 90
Bertus Aanstoot 06 - 53 80 78 63
Henk ’t Hart  06 - 55 73 20 15

Almens Open 2023
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Op zoek naar zorg aan huis of 
aanvullende mantelzorg? 
Langer thuis kunnen blijven wonen?  Lizelore 
Molier en Cornélie Kars zijn actief als zorgver-
leners in de omgeving Gorssel, Almen, Epse, 
Harfsen, Lochem en Zutphen. 

Lizelore Molier en Cornélie Kars, voor vrien-
den en familie ‘Lies en Liet’ kunnen thuis of in 
een verzorgingshuis (alleen of samen) door u 
worden ingehuurd als mantelzorgondersteuner, 
zorgverlener of gewoon voor de gezelligheid. 
Beiden hebben zij ervaring als mantelzorger bij 
één van hun ouders maar ook als zorgverlener 
bij (dementerende) ouderen. Zij kunnen zelf erg 
genieten van de kleine dingen in het leven zoals 
lekker eten, mooie muziek en niet te vergeten… 
bloemen in een vaas! 

Onderling hebben zij veel raakvlakken en vullen 
zij elkaar goed aan. Lies en Liet bieden zorg, 
aandacht, inspiratie en kwaliteit van leven!

Wat kunnen Lies en Liet voor u 
betekenen? 
Lies en Liet komen graag bij ouderen thuis om 
te helpen met de dagelijkse zaken. Zo kunnen 
zij boodschappen doen, lekker koken, naar een 
museum gaan of b.v. begeleiding bieden voor 
een afspraak bij de huisarts, de (klein)kinderen 
of vrienden. Wandelen met de hond? Winkelen, 
of gewoon een mooi tochtje met de auto? Vrij-
wel alles is mogelijk. Daarnaast kunnen Lies en 
Liet ondersteuning bieden bij de aanvraag en/
of de administratie van het persoonsgebonden 
budget (pgb). Ook helpen zij met het gebruik 

van de computer en met diverse administra-
tieve zaken. Lies en Liet kunnen voor een paar 
uur, een halve of hele dag worden ingehuurd. 
Zij kunnen bij de cliënten blijven overnachten en 
houden indien gewenst contact met de kinderen 
of kleinkinderen over de zorg die zij verlenen 
aan (één van) de ouders. Er zijn veel mogelijk-
heden! Lies en Liet stellen de behoefte van de 
cliënt steeds centraal.

Over Lizelore (Lies)
Lizelore Molier (1972) woont in Gorssel. Zij 
heeft jarenlang in verschillende Nederlandse 
symfonieorkesten gespeeld als violiste en heeft 
zich daarna meer toegelegd op het doceren. 
Daarnaast leidt zij enkele zanggroepen waar-
onder een senioren zanggroep in Gorssel. Zij 
heeft een opleiding als ouderencoach gevolgd 
en is sindsdien actief als zorgverlener bij (de-
menterende) ouderen. In haar vrije tijd wandelt 
zij graag met haar hond in de mooie bossen 
rondom Gorssel. Lizelore is moeder van twee 
(bijna) volwassen kinderen.

Over Cornélie (Liet)
Cornélie Kars (1969) is in het najaar van 2022 
verhuisd vanuit ’t Gooi naar Harfsen. Ze werkte 
in het verleden jarenlang voor de werkgevers de 

Bijzondere zorg aan huis
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werkgeversvereniging van gesubsidieerde the-
ater- en dansgezelschappen en symfonieorkes-
ten in Amsterdam en had o.a. tot 2019 een Bed 
and Breakfast in Laren (NH). Na die tijd was zij 
mantelzorger bij haar dementerende vader tot 
hij overleed in mei 2022. In haar vrije tijd kookt 
en bakt Cornélie graag, wandelt ze met haar 
hond en is ze sinds kort eindelijk begonnen aan 
een moestuin, een lang gekoesterde wens. Ze 
is moeder van twee (studerende) kinderen.

Contact
Wilt u een folder ontvangen over Lies en Liet,  
informatie opvragen over de tarieven of een 
kennismakingsgesprek aanvragen? U kunt Lies 
en Liet bereiken via info@liesenliet.nl of belt u 
met Lizelore (tel. 06 - 55 68 74 87) of Cornélie 
(tel. 06 - 55 81 81 18). 
En last but not least. Lies en Liet zijn in het bezit 
van een AGB-code dus kunnen vergoed wor-
den uit het PGB-budget.

In de zomermaanden juni, juli en augustus heeft 
Museum STAAL, naast haar tentoonstelling 
‘Bomen over Bomen’, een extra tentoonstelling 
in de Almense kerk. Het ‘Bos van Draad’ van 
Sara Vrugt. Ze was te zien in Binnenste Buiten 
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/
video/kunstenaar-sara-vrugt-over-haar-liefde-
voor-bomen

In 2020 borduurde deze kunstenares samen met 
meer dan 1000 mensen een bos. In 2022 zijn, 
met donaties van deelnemers, 100.000 nieuwe 
bomen geplant. Met dit project realiseerden zij 
een gezamenlijk kunstwerk en een nieuw levend 
woud. De installatie benadert de ervaring van 
een echt bos en laat ruimte aan de verbeelding.

Dit grote kunstwerk is deze zomer te zien in 
Almen. En omdat het niet in STAAL past, komt 
het te staan in de kerk. De vrijwilligers van de 
kerk en het museum zullen gezamenlijk de kerk 
bemensen, maar daar kunnen we nog wel wat 
extra vrijwilligers bij gebruiken. 

Buiten de openingstijden van de kerk koopt men 
een kaartje voor het museum en kan men ook 

het Bos van Draad bezoeken. 
Dit vraagt nogal wat organisatie en logistiek en 
daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. 

Altijd al medewerker van het museum in Almen 
willen zijn, maar je niet voor lange tijd willen 
binden? Dan is dit een mooie gelegenheid.

Voor aanmelding en meer informatie info@
museumstaal.nl of bij Joke Dinkelman in het 
museum

Een Bos van Draad niet in Museum STAAL

Foto: Rogier Chang
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Almen kent twee eigen jeugdclubs: de Jongens 
& Meisjesclub (1e en 2e klas VO) en de 
Tussenclub (3e en 4e klas VO). De clubs komen 
eens in de zoveel weken op vrijdagavond bij 
elkaar voor een leuke activiteit, georganiseerd 
door de leiding. Afgelopen herfst/winter hebben 
zij bijvoorbeeld georganiseerd: Een interactieve 
muziekquiz, een casino avond in het dorpshuis, 
zwemmen in de Scheg en een smokkeltocht 
rondom de zandafgraving met beide clubs 
samen. In de zomer gaan beide clubs op 
clubkamp. 

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en lijkt het je leuk 
om een keer te komen kijken? Wees van harte 
welkom! De leiding van de clubs - allemaal 
jongeren uit Almen - zien je aanmelding graag 
tegemoet via de gegevens hieronder. 

De agenda tot aan de zomervakantie  
ziet er zo uit:
Jongens en Meisjesclub
Een activiteit eens in de 3 weken, met onder 
andere: sportmiddag in de gymzaal, filmavond, 
bowlen, spelletjesmiddag op het voetbalveld 
en een afsluiting op het zwembad. Bij de 
afsluiting op het zwembad is de huidige groep 
8 uitgenodigd om (kosteloos) aan te sluiten, 
om zo alvast kennis te maken met de leden en 
leiding. 
Clubkamp: 10 t/m 14 juli
Wil je aansluiten? Mail dan naar
 jongensenmeisjesclub@outlook.com. 

Tussenclub
De Tussenclub komt iets minder vaak bij elkaar, 
zo eens per maand. Komende activiteiten: 
- 14 april dropping
- 12 mei bowlen
- 23 juni zwembad activiteiten met een BBQ
Clubkamp: 8 t/m 13 juli
Wil je een keer mee doen? Mail dan naar 
stefanheijink@gmail.com. 

Kosten deelname Jeugdclubs
De kosten zijn dankzij de inzet van alle jonge 
vrijwilligers minimaal (max €60 per jaar per 
persoon, excl. clubkamp). De bijdrage mag 

geen reden zijn om niet deel te nemen. Als 
dit toch een drempel opwerpt, dan kan de 
Jeugdraad Almen (de overkoepelende stichting 
achter de jeugdclubs) hier wellicht bij helpen.  
De Jeudgraad is te bereiken via 
jeudgraadalmen@gmail.com. 

Paasvuur Almen
We berichtten eerder dat de traditie van het 
Almense paasvuur verloren dreigt te gaan. De 
oude paasvuurcommissie is ermee gestopt en 
er zijn geen nieuwe vrijwilligers aangetrokken 
om de organisatie op zich te nemen. 
 
Almenaren die zich willen inzetten voor de 
herstart van het Almens paasvuur in 2024 
worden opgeroepen zich te melden bij de 
Jeugdraad: jeugdraadalmen@gmail.com. 

Dit is een laatste oproep; De paasvuurcommissie 
had nog wat geld in kas bij de Jeugdraad. Als 
er geen paasvuur meer wordt georganiseerd, 
gaat de Jeugdraad in samenspraak met oud-
vrijwilligers op zoek naar een andere besteding 
van de gelden. 

Soos ‘t Keldertje
Soos ‘t Keldertje kijkt terug op een hele 
geslaagde Playbackshow! Wat ontzettend fijn 
dat er desondanks de minimale aanmeldingen in 
het begin toch een vol programma is gecreëerd 
dankzij het hele dorp. Op 7 januari j.l. stonden er 
12 acts op het podium van Ons Huis en hebben 
veel Almenaren genoten van al het talent. Zelfs 
een paar oud-Almenaren die al lange tijd niet 
meer in Almen wonen hebben hun Playback-
talenten weer uit de kast getrokken. Nogmaals 
veel dank aan alle deelnemers!
Alle leden van Soos ‘t Keldertje en de volledige 
Playback-crew vonden het ontzettend leuk weer 
eens een evenement te mogen organiseren 
in Ons Huis. Wij gaan dan ook met elkaar 
onderzoeken hoe we dit op een nieuwe 
manier, vaker kunnen doen. Bijvoorbeeld een 
feestavond in Ons Huis op 1e Paasdag, i.p.v. het 
Paasvuur. Heb je zelf een wens als Almenaar 
voor een leuke dorpsactiviteit? Laat het ons 
weten! Misschien kunnen wij er wat mee.

Jeugdclubs Almen
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Ben jij in de leeftijd van 16 tot ± 30 en lijkt het 
je leuk dit soort evenementen te organiseren? 
We kunnen alle hulp gebruiken! Meld je dan aan 
om lid te worden van Soos ‘t Keldertje door een 
mailtje te sturen naar playbackshowalmen@
gmail.com - ook voor de tips over evenementen/
activiteiten kun je ons een mail sturen.

Voorjaar... Wat mij betreft de mooiste tijd van 
het jaar al zijn de weersomstandigheden nog 
wat aan de koude en natte kant. Toch gaat al-
les weer groeien en bloeien en bruisen we weer 
van energie. Zo ook onze mooie muziekvereni-
ging. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
het Franse concert op zaterdagavond 22 april 
a.s. in sporthal Almeloe. Het is de bedoe-
ling om er een informeel concert van te maken 
waarbij het samen genieten van Franse muziek 
voorop staat. Dat willen we bereiken door mid-
del van de aankleding, een hapje en een drank-
je, de opstelling van het orkest en het publiek 
en gastoptredens van een accordeonist, zanger 

en natuurlijk onze jeugdleden. De beginnende 
jeugd zal enkele Franse liedjes spelen en de 
gevorderde jeugdleden spelen deels met het 
grote orkest mee. Laat u verrassen, kom kijken 
en luisteren naar uw dorpsgenoten en geniet 
van de Franse sfeer. We starten om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. 

Naast dit concert staat er nog veel meer op de 
rol. Allereerst zullen we de optocht van de kin-
deren tijdens Palmpasen begeleiden op zondag 
2 april. U zult dan alvast kunnen genieten van 
één van de 5 nieuwe marsen die zijn aange-
kocht met het geld wat ons via de Rabobank 
actie is geschonken. We streven ernaar om nog 
eens 5 marsen extra aan te schaffen zodat er 
een heel nieuw geluid door Almen zal klinken. 
Uiteraard moeten deze nieuwe marsen wel 
eerst door ons worden ingestudeerd waardoor 
de oude vertrouwde marsen nog wel enige tijd 
hoorbaar zullen zijn. 

Op 20 april zullen we de lopers van de avond-
vierdaagse inhalen vanaf de sportvelden van de 
voetbal. Dan volgen nog de Aubade op Konings-
dag en de Dodenherdenking op 4 mei. Tegen de 
tijd dat het juni is en we acte de présence geven 

Muziekvereniging Juliana
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op de Haveke dienst in Eefde, het Almens Feest 
en het Theetuinconcert bij de Hoofdige Boer zal 
er wel weer een nieuwe Almenak verschijnen. 
Daarover dus later meer.

Ook de jeugd zit niet stil. Zoals vermeld spelen 
ze mee bij het Franse concert. Daarnaast heb-
ben ze ook hun eigen concertjes op 6 juni buiten 
bij de Ehze en op 27 juni ook buiten bij de Linde. 
Ze zullen het seizoen afsluiten met een gezellig 
samenzijn in het zwembad. Bij de jeugd verwel-
komen we 3 nieuwe leerlingen. Luca Bleeker op 
trompet, Brent de Boer op slagwerk en Aileen 
Gotink op klokkenspel/xylofoon. Leuk dat jul-
lie er bij komen en heel veel muziekplezier ge-
wenst.

In de wat verdere toekomst maken we ons 
op voor een nieuw jubileumjaar in 2024, onze 
muziekvereniging bestaat dan maar liefst 115 
jaar. We gaan dit vieren met een 3-daagse con-
certreis naar Trier, waarbij we 3 concerten zullen 
geven en wat leuke excursies zullen doen. Maar 
we vieren dit natuurlijk ook met u o.a. tijdens 
een concert in september/oktober waarbij we 
kiezen voor een andere muzikale insteek. Voor 
de concertreis zamelen we geld in via een fles-
senactie bij Roelien Wemmenhove aan de Van 
Wassenaerlaan 2 alwaar een grijze kliko staat 
waar u uw (Nederlandse) statiegeldflessen kunt 
inleveren. De kliko staat aan het begin van de 
oprit aan de Staringweg. 

Terugkijkend op de afgelopen maanden zijn er 
veel positieve dingen te melden. Lange tijd was 
het onzeker of Sinterklaas dit jaar wel op tijd in 
Almen zou arriveren met zijn Pieten omdat de 
Stoomboot was gezonken. Gelukkig vonden ze 
alternatief vervoer. Sint en zijn Pieten kwamen 
dit jaar met het vliegtuig naar Nederland waar 

een nieuwe stoomboot op hen lag te wachten 
in Hellevoetsluis. Zodoende kon Sinterklaas op 
20 november ook in Almen aanmeren alwaar 
vele kinderen met hun ouders en een deel van 
het Juliana orkest hen stonden op te wachten. 
Jeugdleden hebben Sinterklaas en zijn Pieten 
het laatste stuk over het Twentekanaal begeleid 
met vrolijke Sinterklaasliedjes. Het was koud 
maar wederom een prachtige aankomst. 

Tijdens het Najaarsconcert in de Protestantse 
Kerk zijn enkele leden gehuldigd. Coen Nijen-
huis voor zijn 25 jaar muzikant schap, Thijmie 
Boel voor 40 jaar en Herman ten Have maar 
liefst voor het feit dat hij al 75 jaar muzikant is. 
Herman ontving een bronzen medaille en bijbe-
horende oorkonde. Thijmie en Coen ontvingen 
een speldje. Ga zo door allen, we zijn trots op 
jullie. 

Vermeldingswaardig is ook het behalen van het 
B-examen van de gezusters Gerrie Brinkman 
en Janny Westendorp. Zij hebben zowel theorie 
als praktijkexamen gedaan bij hun klarinet do-
cent Andrea Klooster. Meerdere leden hebben 
nog altijd les of nemen wederom les om zo ook 
eens andere muziek te kunnen spelen en/of hun 
eigen kwaliteiten te verbeteren. Als vereniging 
stimuleren we dat door de lesgelden bewust 
“belachelijk laag” te houden zoals we te horen 
kregen van de moeder van een leerling. We re-
serveren geld dat binnen komt via donateurs, 
vrije giften en deels ook via de potgrondactie, 
snuffelmarkt, etc. om de lesgelden laag te hou-
den. Zo betalen jeugdleden slechts 40% van de 
werkelijke kosten, oudere leden 60% totdat ze 
hun B-praktijkdiploma hebben behaald en daar-
na betaald iedereen 80%.
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Nog meer positief nieuws komt van de jeugd. 
Op 19 december gaven de leerlingen van groep 
5 en 6 van de Julianaschool, die dit jaar mee 
deden met het klassenorkest, een afsluitend 
concertje. Wat een enthousiasme en wat een 
klasse. De groep ging als een speer, mede 
dankzij het feit dat de kinderen van groep 6 
vorig jaar al meededen met ditzelfde project. 
Gezeten op het podium brachten zij ten gehore 
wat ze zoal hadden geleerd de afgelopen we-
ken. Begeleid door enkele leden van Juliana en 
het opleidingsorkest. De docent die de kinde-
ren had les gegeven sprak de muziekstukjes 
aan elkaar en zorgde tussendoor ook nog voor 
wat muzikale gymnastiek. Waar vorig jaar een 
vader een muziekstuk mocht dirigeren was het 
ditmaal een  meisje van een jaar of vijf dat haar 
hand op stak. Ze gaf geen krimp en deed wat er 
gedaan moest worden, namelijk dirigeren. Zelfs 
de buiging op het eind naar het publiek werd 
niet vergeten. Geweldig. Waar het plezier bij de 
leerlingen overduidelijk was, was de trots zicht-
baar bij de aanwezige ouders. En terecht.

De jeugd begon het jaar 2023 met een optreden 
in de Protestantse Kerk tijdens Zin in Almen. 
Het thema van die keer was “Jonge Muziek” en 
Henk Vruggink was uitgenodigd als spreker. Hij 

vertelde over het belang van muziek voor kinde-
ren en de zin van zijn werk als dirigent. Zowel 
de beginners als de gevorderde jeugd hebben 
daar enkele nummers ten gehore gebracht. 

Als laatste mag onze jaarlijkse voorspeelmid-
dag niet onvermeld blijven. Op zondag 12 febru-
ari was het weer zover dat leerlingen aan fami-
lie en andere belangstellenden in het dorpshuis 
konden laten horen wat ze al kunnen. Naast het 
spelen is dit altijd een mooie oefening om (voor 
het eerst) op een podium voor publiek te spe-
len. Dit jaar hadden we veel spelende leerlin-
gen met daarbij grote verrassingen. Zo waren 
er ook enkele leerlingen die na slechts een paar 
weken les al wat moois konden spelen. Zo kan 
het gaan. De leerlingen werden begeleid door 
de docenten Suzanne Boer (saxofoon), Andrea 
Klooster (klarinet) en Henk Vruggink (koper). 
Naast individuele optredens hebben de leer-
lingen ook als beginnend en gevorderd oplei-
dingsorkest van zich laten horen.

Tot ziens op 22 april bij het Franse concert of op 
een van onze andere activiteiten.

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd
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Notities van de Torenhaan
Laatst las ik een mooie uitspraak: Als je een 
traditie wil behouden moet je hem steeds 
aanpassen! Voor de plee-bek-sjoo is dat zeker 
van toepassing. Zo’n 45 jaar geleden werd 
de allereerste sjoo gehouden; toen nog in 
de bovenzaal van Ons Huis. Het decor was 
nog zeer magertjes evenals de technische 
middelen. Artiesten waren in grote meerderheid 
de jongeren of tieneedgers.
Zaterdag 7 januari  werd – na de 
coronaonderbreking – de 42e editie uitgevoerd.
Bijgestaan en gevoederd door Mammagreet 
had het jongvolk in de kerstvakantie weer 
een schitterend decor opgebouwd. In de zaal 
stonden boxen opgesteld waarmee je een 
olifant omver kan blazen, geleverd door de 
“Zwarte Nacht” uit Laren. 

Tijdens het carbid schieten werd 
gemeld dat de sjoo waarschijnlijk 
niet door kon gaan omdat er 
nog maar één aanmelding was. 
Op Almense wijze werden snel 
maatregelen getroffen. Resultaat: 
12 nummers waarvan er 3 door 
jeugdigen werden gepresenteerd en 
maar liefst 9 door oudere jongeren, 
die in veel gevallen in hun prille 
jeugd ook al hadden meegedaan.
Het eerste nummer “Op de grote stille 
heide” belichtte al direct een groot aantal 
maatschappelijke problemen. Mie toe, sturen 
van dik piks, de vois, grensoverschrijdend 
gedrag en eenzame jongeren. Een jong meisje 
met een schoothondje aan de lijn wandelt op de 
heide. Ze is de weg kwijt, de zon gaat al onder 
en, ja hoor, een enge vieze man nadert haar met 
zijn “willige segment” in de hand. Hij heeft zijn 
dik-pik dus in de aanslag. Het meisje wordt bang 
en banger en de man komt nader en nader. Als 
hij zeer nabij is neemt het hondje een sprong 
en amputeert in één hap de hemaworst van de  
man. Les van het lied van Brigitte Kaandorp: 
Kijk uit voor meisjes met honden op de heide!

In het nummer van Peepee, Geezet, Geedegee 
en Ceeha kondigde Peepee van te voren aan 
dat we de warmste nieuwjaarsdag ooit hadden 
meegemaakt. Daarna zongen ze het lied over 

een ijsbeer die in de koude pool wilde zijn. Ik 
kende dit welluidende nummer niet maar via 
google werd mij duidelijk dat dit lied al in 1981 
was uitgebracht. Ik verdenk dit gezelschap 
er van dat ze dit nummer 40 jaar geleden al 
hadden willen zingen en er nu pas toe kwamen. 
De smeltende pool verhinderde de ijsmeesters 
overigens niet om een 11 stedentocht te houden
Bij het nummer OVOV (Oranjevereniging Ons 
Vorstenhuis) dat de eerste prijs kreeg, trok het 
klokkentouw de secretaris regelmatig boven 
het plafond tot het touw brak en de secretaris 
ter aarde stortte.  Het viel me op dat zeer veel 
vrouwen meewerkten aan dit nummer. Dat 
is ooit wel anders geweest.  Vrouwen in het 
bestuur was onmogelijk. Spottend werd toen 
een tijdje gesproken over “Ons Worstenhuis” 
Nadat in een revue tijdens Almens Feest de 

gek werd gestoken met de opvatting 
van de heren bestuurders gaven de 
ayatollahs groen licht; enkele vrouwen 
werden opgenomen in het bestuur. Zo 
werd ook deze traditie aangepast!

Vijf nummers werden dit keer 
gesoundmikst. Best een prestatie om 
daar voor een volle zaal laif te staan 
zingen! Creep-zanger Rene Muileman 

haalde hier de eerste prijs.  Op zichzelf weer 
minder moeilijk omdat er dit keer geen tweede en 
derde prijzen werden uitgereikt. Was vanwege 
de torenhoge inflatie zeiden ze. Het stemmen 
was dit keer ook geheel gemoderniseerd; per 
telefoon na een scan over de QR-code. Helaas 
lukte het met de telefoon van moeder de Hen 
niet. Die gaf aan dat ze contact moest opnemen 
met Microsoft en een wachtwoord moest 
aanmaken. Zelf raak ik dan altijd zeer ontstemd 
en slaak kreten als: Dat gedonder had je 45 jaar 
geleden nog niet. Moeder de Hen kijkt me dan 
bestraffend aan en merkt op dat ik me aan de 
tijd moet aanpassen… net als met de tradities.

Een Romeinse spieker kondigde alles op 
vaardige wijze aan. Een paar keer vroeg hij het 
publiek bij de bar stil te zijn, maar dat was aan 
dovemansoren  gericht. Voor een aantal lieden 
is de pleebeksjoo vooral een voor Ons Huis 
omzet verhogende pleekletssjoo!

‘Als je een 
traditie wil 

behouden, moet 
je hem steeds 
aanpassen!’
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Let op! Er zit een jubileum aan te komen!   
50 jaar Almenak!
In het voorjaar van 1973 verscheen het eer-
ste nummer van de Almenak. Huis aan huis 
werd het verspreid. De SV-Almen, ere wie 
ere toekomt, begon al 7 jaar eerder met hun 
cluborgaan de Almenak. De naam komt dus 
van die kant.

Bij het oprichten van de Federatie van Al-
mense Sportverenigingen in 1973 werd 
besloten die Almenak als orgaan van alle 
sportverenigingen huis aan huis te gaan ver-
spreiden en gezamenlijk te bekostigen. Nog 
weer 5 jaar later stelde Ben Barink voor om 
de Almenak als orgaan van alle verenigingen 
te verspreiden. Aldus geschiedde. Sindsdien 
werd de Federatie van Sportverenigingen de 
Federatie Almens Belang en nog weer later 
de Vereniging Almens Belang. De Almenak 
werd uitgegeven onder verantwoordelijkheid 
van de V.A.B.

In die vijftig jaar werd de kopij voor onze Al-
menak door verschillende mensen getypt, op 
verschillende plaatsen vermenigvuldigd en 
op verschillende wijzen ingebonden en uit-
gegeven. Inmiddels siert een vijfde omslag 
het blad en wordt het gedrukt en ingebonden 
door de drukker afgeleverd! Een aanzienlijke 
besparing van werk

Let op! Er wordt ook een afscheid aangekon-
digd. Na 40 jaar gaat Wilrike met pensioen.
Om bovenstaande in goede banen te leiden 
heb je een redactie nodig. Eén van de redac-
tieleden was en is Wilrike ter Meulen. Bijna 
veertig jaar geleden liep ze in de Almenak-
val. Ze begon met het verzamelen van hand 
geschreven manuscripten die type klaar ge-
maakt moesten worden. Dat typen gebeurde 
nog op stencils die dan later weer afgedraaid 

moesten worden op de stencilmachine. Aar-
zelend verschenen toen de eerste personal 
computers op de markt. De stencilmachine 
werd ingeruild voor een grote printer. Anno 
nu komt alles via de computer binnen. De op-
maak van het blad wordt door Miranda  Lou-
rens verzorgd, op de pc. En nu, na 40 jaar 
neemt Wilrike ontslag. Uiteraard wordt dat 
ontslag haar op de meest eervolle wijze ver-
leend! Miranda neemt haar taak over en zij 
heeft al uitgerekend dat, als ze het ook veer-
tig jaar zal volhouden, haar jubileum in 2063 
gevierd gaat worden.
Tijd genoeg dus om een passend afscheids-
cadeau te bedenken.

Extra jubileumnotities van de Torenhaan



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: 2e 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
Creatiefcafé: elke maandagochtend (even weken) van 10.00 - 12.00  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

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 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

2023

Juli 2023

April 2023

01 ALMEN schoon, verzamelen 10.00 uur in  
 Ons Huis
02 Palmpaasoptocht, 11.30 uur vertrek  
 schoolplein
11 VAB vergadering 20.00 uur Ons Huis
14 Ons Filmhuis, Kinderfilm, 14.30 uur  
 Dorpshuis
15 Voorjaarsconcert Vocaal in de kerk
16 Zin in Almen; Brandweer in Almen
17-18-19-20  Avondvierdaagse start 18.00 uur
18  Lunchconcert NESKO i.s.m. VZWA,  
 dorpsplein 11.30 tot 12.30 uur
18  ALV VAB 20.00 uur Ons Huis
22  Franse concert muziekver. Juliana,  
 20.00 uur in de sporthal Almeloe
26 Ons Filmhuis, Dunkirk,  
 aanvang 20.00 uur Dorpshuis
27 Koningsdag

Juni 2023

02 Ons Filmhuis, Kinderfilm, 14.30 uur  
 Dorpshuis
03 Jeugdtoernooi SV Almen
10 Six-day SV Almen
13 VAB vergadering 20.00 uur Ons Huis
16-17-18 Almensfeest
27 bestuurlijk overleg VAB 19.30 uur Ons Huis

05 2e Almens Open, Lochemse Golfclub,  

 afslaan vanaf 15.30 uur

8 t/m 13 Clubkamp Tussenclub

10 t/m 14 Clubkamp Jongens & Meisjesclub

11 VAB vergadering 20.00 uur Ons Huis

Maart 2023

19 Zin in Almen; Schilderen met kinderen

22 Jaarvergadering Oranjevereniging

29 Ons Filmhuis, The Godfather,  

 aanvang 20.00 uur Dorpshuis

Mei 2023

04 Dodenherdenking, 19.45 uur op de  
 Almense begraafplaats
08 Algemene ledenvergadering VZWA
09 VAB vergadering 20.00 uur Ons Huis
31 Ons Filmhuis, Tickets to Paradise,  
 aanvang 20.00 uur Dorpshuis


