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Eerst moet ik excuses maken naar meer-
deren die een stukkie aanleverden voor de 
vorige Almenak. Ik schreef nog in het voor-
woord dat we deze keer konden genieten 
van een lekkere dikke Almenak. Nou mooi 
niet. Verschillende artikelen hebben het 
daglicht via de Almenak niet gezien. Deze 
keer zal het beter gaan, hoop ik; aan het 
aantal inzendingen ligt het niet. 

Het dorp bruist van de activiteiten op al-
lerlei gebied met straks eindelijk weer het 
Almens feest op 17, 18 en 19 juni. Dat 
zal weer even wennen zijn, vooral voor 
alle nieuwkomers in ons dorp. Maar eerst 
nog op tweede Pinksterdag hebben we de 
hommage van muziekvereniging Juliana 
aan de kerkklokken die al 375 jaar in de 
toren beieren. 

Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat de 
muzikanten het heel spannend vinden of 
de klokken wel op het juiste moment in het 
concert gaan beieren. 

Maar ook in deze Almenak vindt u de stand 
van zaken rond de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne. En een zeer lezens-
waardig artikel over de historie van onze 
begraafplaats.En ook de leerlingen van de 
Julianaschool zetten de eerste stappen op 
het schrijverspad. Leuk!

Ik wens jullie een fijne zomer.

Namens de redactie,

Wilrike

Aanleverspecificaties
Mochten er foto’s bij een artikel geplaatst 
moeten worden, lever deze dan ‘los’ aan 
en niet geplakt in Word. Dit geldt ook voor 
logo’s. Als wij foto’s uit een Word bestand 
moeten halen, zijn dit lage resolutiebeelden. 
Dit wordt met drukken niet mooi. Ook beel-
den die van internet gehaald worden heb-
ben een te lage resolutie.

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

Nog een verzoek van mijn kant, wilt u zich 
aan de deadline houden van het aanleve-
ren van de kopij? Ik maak de Almenak in 
mijn vrije weekend, alle kopij die later in-
geleverd wordt, betekent dat ik ook mijn 
zondag hieraan moet besteden. Mocht het 
voorkomen dat u, om welke reden dan ook, 
de kopij een dag later moet aanleveren, 
laat het ons dan even weten. Alvast be-
dankt voor uw medewerking. 

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

Van de redactie

Nummer:
4
5

Inleveren kopij:
vrijdag 26 augustus
vrijdag 18 november

Verschijningsdata:
woensdag 7 september
woensdag 30 november

Schema uitgifte Almenakken 2022



2 |

Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Op 20 april is de jaarvergadering van het 
VAB gehouden. 34 VAB leden waren aan-
wezig. Voor de pauze werd het jaarverslag, 
het financieel jaarverslag 2021en de be-
groting 2022 besproken en goedgekeurd. 
Enkele bestuursleden waren aftredend en 
zijn herkozen in het bestuur. Anja Harkink, 
alle vele jaren secretaris, was aftredend en 
niet herkiesbaar. Zij werd in het zonnetje 
gezet met een groot boeket bloemen en 
enorm bedankt voor de hele grote inzet. 
Jan Kuil werd benoemd en welkom gehe-
ten als de nieuwe secretaris.

Na de pauze werd uitgebreid gesproken 
over enkele actuele dossiers. Hieronder 
vindt u informatie over enkele van deze 
dossiers.

In deze Almenak vindt u ook informatie over 
de voortgangsrapportage van de Saxion 
studenten die een studie doen naar ‘Bouw-
stenen voor het nieuwe dorpsplan voor Al-
men’. Zoals de naam al zegt willen we de 
resultaten van dit onderzoek meenemen in 
het nieuwe dorpsplan die we in de 2e helft 
van dit jaar gaan schrijven.

Scheggertdijk
Afgelopen maart heeft een afvaardiging van 
de gemeente, samen met leden van een 
extern bureau op het gebied van ruimte-
lijke ordening een verkennende wandeling 
gemaakt over de Scheggertdijk. Ze werden 
vergezeld door bewoners en ondernemers 
van de Scheggertdijk en andere betrokke-

nen. De wandeling is opgevolgd met een 
enquête waarop 81 mensen hebben ge-
reageerd. Vanuit de gemeente worden de 
respondenten die nog een mondelinge 
toelichting wilden geven op de vragenlijst 
teruggebeld. Hierna verwerkt de gemeente 
alle opbrengsten in een factsheet. Hierop 
worden mogelijke scenario’s gebaseerd en 
deze worden teruggekoppeld aan de werk-
groep die zich bezighoudt met de gebieds-
visie Scheggertdijk. Het doel is vooralsnog 
dat er na de zomervakantie een nieuwe ge-
biedsvisie gepresenteerd kan worden. Na-
mens de werkgroep willen we u bedanken 
voor het invullen van de enquête.

Herbestemming brandweerkazerne 
De gemeente Lochem is op dit moment  
bezig met de voorbereiding van een markt-
benadering, om te komen tot de her-
bestemming van de locatie brandweer- 
kazerne in Almen.  Een marktconsultatie 
is te definiëren als georganiseerde wijze 
van informatie-uitwisseling tussen belang- 
hebbenden. Hiermee wil de gemeente 
informatie ophalen uit de markt over op 
welke wijze uitdagingen kunnen worden 
aangepakt met betrekking tot de integrali-
teit van de opgave in relatie tot de huidige 
voorzieningen, de karakteristieke uitstra-
ling, de eventuele herontwikkeling van het 
dorpsplein en de behoeften van de inwo-
ners. Aandachtspunten die in afstemming 
met de VAB en de werkgroep Dorpsplein-
ontwikkeling zijn opgesteld. De gemeente 
wil zich d.m.v. deze consultatie, een beeld 

Beste inwoners van Almen,
Het gaat al snel richting zomer en zomervakantie. En dat is te merken binnen de 
VAB. Veel zaken moeten nog even gedaan worden en er zijn tal van bijeenkomsten 
met gemeente en organisaties. Ook zelf hebben we een aantal bijeenkomsten, o.a. 
met verenigingen en commissies, georganiseerd. 
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vormen van haalbaarheid van de procedu-
re en van de oplossingsmogelijkheden. 

De marktconsultatie bestaat 
uit 2 fasen 
Schriftelijke fase
Fase 1 zal door middel van een schriftelijke 
inventarisatie worden uitgevoerd. De aan-
kondiging voor de marktconsultatie wordt 
gepubliceerd in de lokale media, op de  
gemeentelijke website en via de website 
van de VAB (vab.almen-info.nl). Op ver-
zoek wordt een vragenlijst gemaild.  

Gespreksfase
Op basis van de beantwoording van de 
vragen zal de gemeente partijen uitnodi-
gen om deel te nemen aan een gesprek.  
In de gespreksfase wordt een toelich-
ting en nadere motivatie gevraagd van de  
beantwoording. Ook zullen er verdiepende 
vragen worden gesteld. Het is de bedoeling 
van Gemeente Lochem om zo goed moge-
lijk bij de marktpartijen op te halen hoe de 
uitvraag volgens de markt het beste kan 
worden vormgegeven. Hierbij wordt zowel 
aandacht besteed aan inhoudelijke aspec-
ten als aan de meer procedurele aspecten. 
Het is aan de gemeente Lochem om de 
keuze te maken voor de partijen voor deze 
toelichting. 

Naar verwachting is deze markconsultatie 
in de zomer afgerond waarna in het najaar 
een bied procedure kan worden opgestart.

Begraafplaats
Naar aanleiding van verschillende klachten 
over het onderhoud van de begraafplaats 
en de zorgen over toekomstig beheer van 
de begraafplaats zijn er dit voorjaar ver-
schillende gesprekken geweest met een 

groep betrokken inwoners, de beleidsme-
dewerker van de gemeente en een afge-
vaardigde van de VAB. 

De beleidsmedewerker heeft contact ge-
had met Circulus die verantwoordelijk is 
voor het onderhoud. Circulus is ook van 
mening dat het onderhoud aan begraaf-
plaats Almen erg arbeidsintensief is. Het 
is daarmee lastig om het gestelde / ver-
wachte kwaliteitsniveau te halen binnen 
de beschikbare middelen (uren, budget). 
Circulus wenst, net als de werkgroep, ook 
een herstructurering om de inrichting aan-
trekkelijker en onderhoudsvriendelijker te 
maken. Op dit moment vraagt met name 
onderhoud van gras, de onkruidbeheer-
sing van de zandpaden en de bomen het 
meeste onderhoud.
Het lijstje met de constateringen kan wor-
den onderscheiden in aanpak op lange ter-
mijn en aanpak op korte termijn. De lange 
termijn maatregelen zijn mede afhankelijk 
van beschikbaar te stellen budget. 

Lange termijn:
• Vervanging zandpaden; 
• Diversiteit aan bomen en 
 beplantingsvormen; 
• Mogelijk hagen verwijderen.

Korte termijn:
• Kapotte delen hekwerk en gaas 
• Locatie afvalcontainers 
• Hekwerk ingang 

Om de begraafplaats aantrekkelijker en 
onderhoudsvriendelijker te maken, dient er 
een herstructurering/herinrichting plaats te 
vinden. Dit vergt dus eerst een investering. 
Een eventuele investering is wel strijdig 
met de behoefte van het gemeentebestuur 
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om te bezuinigen. Taak voor de VAB om 
hiervoor te lobbyen. 
Als werkgroep denken we dat met die her-
structurering / herinrichting ook het voor-
zieningen niveau verbeterd kan worden, 
en daarmee de aantrekkelijkheid van de 
begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan een 
modernere urnenplaats en het in gebruik 
nemen van het lege veldje achterin als ‘na-
tuurvak’ of bijv. een dierenbegraafplaats. 
De inzet van vrijwilligers is ook een optie 
om de betrokkenheid van inwoners met de 
begraafplaats te vergroten, de kwaliteit te 
verbeteren en om mogelijk kosten te be-
sparen. Dit zou dan kunnen op basis van 
een overeenkomst waarbij delen van de 
begraafplaats of specifieke taken worden 
geadopteerd door vrijwilligers. De werk-
groep is benieuwd naar draagvlak voor 
deze ideeën. Op 22 juni a.s. is er wederom 
een overleg met de beleidsmedewerker 
van de gemeente Lochem. Reacties graag 
voor die datum mailen naar vab@almen-
info.nl . 

Bijeenkomst organisaties en 
verenigingen 
Op 25 april jl heeft de VAB een bijeen-
komst georganiseerd met bovengenoemde 
belanghebbenden. Doel van deze bijeen-

komst was om samen in gesprek te gaan 
over de huidige situatie en de toekomst 
van alle actieve clubs in Almen. Het gaat 
dan over de inzet van de vrijwilligers, fi-
nanciele situatie, aantal leden, de behoefte 
aan nieuwe activiteiten etc. De bijeenkomst 
werd gekenmerkt door de wil om samen 
klaar te zijn voor de toekomst en te probe-
ren zoveel mogelijk in de behoeften van alle 
Amenaren te voorzien, nu maar ook over 5 
en 10 jaar. De VAB zal in opdracht van de 
aanwezigen een voorstel doen hoe we tot 
een proces kunnen komen om met elkaar 
klaar te zijn voor de toekomst. Dit wordt na 
de zomervakantie verder opgepakt.
Met een kleine pauze tijdens de zomerva-
kantie blijft de VAB vergaderen op de 2e 
dinsdagavond van iedere maand. Indien 
u een onderwerp onder de aandacht wilt 
brengen van de VAB, dan kan dat tijdens 
het inloop-halfuur voorafgaand aan de VAB 
vergadering. Graag dan een aantal dagen 
van tevoren het onderwerp aanmelden via 
mail (vab@almen-info.nl).

Wij wensen u een prachtige zomer.

Met vriendelijke groeten, namens het VAB bestuur,
Jan Kuil, secretaris

V A B

Vereniging Almens Belang
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Voortgang Saxion opdracht ‘Bouwstenen voor nieuwe 
dorpsplan voor Almen’

U hebt ons voor bovenstaande opdracht al 
meerdere keren in Almen kunnen zien en 
velen van u hebben onze digitale enquête 
ingevuld, waarvoor veel dank. We zijn de 
afgelopen weken druk bezig geweest alle 
gegevens van het onderzoek te verwer-
ken en te onderzoeken wat er zoal in Al-
men speelt en daarvoor was uw input voor 
ons heel belangrijk. De eerste uitkomsten 
uit ons onderzoek hebben we op 11 april 
ook aan het VAB bestuur gepresenteerd en 
hier hebben we vervolgens druk over ge-
discussieerd om te komen tot de volgende 
stappen. Die bestaan uit twee delen: het 

afronden van de rapportage over de on-
derzoeksfase en het opstellen van drie ont-
wikkelscenario’s als bouwstenen voor het 
nieuwe dorpsplan voor Almen. Op 30 juni 
zullen wij de scenario’s aan u presenteren 
(vanaf 20.00 uur) in dorpshuis Ons Huis 
in een interactieve sessie. De sessie geeft 
u de gelegenheid om te luisteren en te rea-
geren op de scenario’s.
We kijken ernaar uit om een groot deel van 
u op 30 juni te zien in het dorpshuis.

Colin Draaisma, Bart Mentink, 
Jasmijn van den Hul en Judith Riet

Sinds 01 januari 2022 is de kinderopvang in 
Almen onderdeel van Kinderopvang Eigen-
Wijs. Eigenaren Ilse Brinkerink en Froukje 
Muileman hebben de afgelopen maanden 
gebruikt om de kinderopvang Eigen(-Wijs) 
te maken. De groepsruimte en de slaapka-
mer hebben een warme en sfeervolle uit-
straling gekregen. 

Zo is er in maart, samen met het team van 
Kinderopvang Eigen-Wijs en een aantal vrij-
willigers via NL Doet, hard gewerkt om de 
muren een warme kleur te geven.
Op 18 en 19 mei is er, in samenwerking met 
Ons Huis, een nieuwe vloer gelegd. 

In de prachtig vernieuwde groepsruimte is 
er de mogelijkheid om met elkaar te spelen, 
te knutselen, of samen met een boek op de 
bank te kruipen en een slaapkamer om uit 
te rusten. 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens 
binnen lopen of maak een afspraak voor 
een rondleiding.

Kinderopvang Eigen-Wijs Almen
Dorpsstraat 37, 7218 AC Almen
T: (0575) 74 00 22, 
E: almen@kdveigen-wijs.nl

Metamorfose Kinderopvang Eigen-Wijs
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Het feest kan beginnen...!

Oranjevereniging

We kunnen denk ik terugkijken op een 
prachtige Koningsdag. Het was mooi weer, 
druk bezocht en ouderwets gezellig met 
veel muziek. We hopen dat de kinderen zich 
goed vermaakt hebben, met Ren-Je-Rot, 
spelletjes en luchtkussens. 

Eindelijk kunnen we dit jaar weer genieten 
van het Almensfeest. Op 17,18 en 19 juni 
barst het feest weer los. De corona periode 
heeft echter de kermis exploitanten hard ge-
raakt. Onze trouwe botsauto’s van Okkens 
zijn er daarom dit jaar niet meer bij. We zijn 
nog druk op zoek naar een alternatief. We 
hebben hard gewerkt om weer een mooi 
programma in elkaar te zetten en we heb-
ben er veel zin in. Het officiële programma is 
op de pagina’s hiernaast te vinden.

De vrijdagochtend is speciaal gereserveerd 
voor de ouderen in de vorm van het klein-
tje Almensfeest. Op vrijdagmiddag begin-
nen we met de optocht voor de kinderen 
door het dorp, hopelijk weer mooi verkleed 
en zij zullen weer actuele onderwerpen uit-
beelden. We hopen dat de Almense straten 
weer mooi versierd zullen zijn. Hier hangt 
weer een leuke prijs aan vast. De optocht 
zal weer overgaan in de traditionele stoelen-
dans met muziekvereniging Juliana. Het be-
drijven uurtje zal muzikaal worden opgeluis-
terd door niemand minder dan onze eigen 
Almense Jurgen Geers.

De vrijdagavond zal toch in het teken staan 
van corona, maar dan met een knipoog. Blij 
dat het ergste voorbij is, zal het een fantas-
tische avond gaan worden in Mexicaanse 
sferen. Laat u verassen! We hopen dat ook 
nieuwe dorpsgenoten komen genieten op 
deze avond. Het is een perfecte manier om 
elkaar te leren kennen in het gezelligste 
dorp van de Achterhoek.

Op zaterdagochtend beginnen we weer met 
vogelschieten. Zal Dik Windhouwer na 3 
jaar weer zijn titel kunnen verdedigen? We 
gaan het meemaken. Tijdens de brunch zal 
de schutterskoning weer stijlvol gehuldigd 
gaan worden. 

De brunch is toch de beste voorbereiding 
gebleken voor optimale sportieve prestaties 
tijdens de zeskamp. We hebben gelukkig 
weer veel deelnemende teams en het be-
looft weer een spannende en leuke strijd te 
worden.

Uiteraard hebben we aan het begin van de 
avond weer de stoelendans (zowel voor 
groepen als individuen) en m.m.v. muziek-
vereniging Juliana. Uiteraard onherkenbaar 
en hopelijk weer met veel hilariteit. Op za-
terdagavond zullen The Rousers een top-
avond maken van het Oranjebal. Een avond 
die geen toelichting behoeft en tot in de late 
uurtjes door zal gaan.

De zondagochtend beginnen we traditie- 
getrouw met Tiroler muziek en dit jaar weer 
met medewerking van de Bargkapel. Een 
ochtend voor jong en oud waarbij we weer 
vroeg uit ons dak kunnen gaan en het ger-
stenat weer rijkelijk zal vloeien. Voordat we 
naar de middagband gaan zal er een letter-
lijk oorverdovende disco zijn en tegelijk een 
hilarische bingo. Dat zal me wat worden.

Het Almensfeest 2022 zal worden afgeslo-
ten met de Millennium Showband. Deze 
band heeft al vaker in Almen het dak er af 
laten gaan. We hopen u natuurlijk te zien. 
We hebben elkaar veel te vertellen en het is 
weer tijd om met elkaar te lachen, dansen, 
en samen veel plezier te beleven.

Namen het bestuur van OranjeVereniging 
Ons Vorstenhuis, Marijn Laurensse



Programma Almens school- en volksfeest 2022

Vrijdag 17 juni

09.30 uur Kleintje Almens Feest, seniorenbijeenkomst te starten bij “De Hoofdige 
 Boer”. Een gevarieerd programma tot circa 13.30 uur, speciaal voor de  
 Almense ouderen. 

13.00 uur Klokluiden door de Almense Brandweer

13.00 uur Verzamelen van de deelnemers van de optocht en juryleden op het  
 schoolplein

13.45 uur Vertrek van de optocht met op kop Muziekvereniging Juliana.
 Route: vanaf Schoolplein, Whemerweg, Laakweg en Dorpsstraat naar  
 het feestterrein 

14.00 uur Uitleg van de uitbeeldingen bij het binnenkomen van de stoelendansring
 Gekostumeerde stoelendans voor de groepen 4 t/m 8 met medewerking  
 van Muziekvereniging Juliana

Aansluitend Jeugdvogelschieten: meisjes en jongens van groep 4 t/m 8. De draaimolen 
draait dan speciaal voor de jongere kinderen.

15.00 uur Achtergrondmuziek door de “Kenions”

16.30 uur Bedrijvenuurtje tot 18.30 uur. Met een speciaal optreden van Jurgen Geers!

20.15 uur   De tent is vanaf 20.00 uur geopend.
 Almen ConjaCorona – Mexicaanse thema-avond een gevarieerde thema- 
 avond waarin we afscheid nemen van Corona met optreden van Mariachi  
 band. 
 Aansluitend de leuke feestband Satisfexy. Entreevrij!

Mariachi band Satisfexy
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Zaterdag 18 juni

09.30 uur Tent open en inschrijven voor het vogelschieten, deelname is volgens het  
 reglement

10.00 uur Vogelschieten
 Wie wordt opvolger van Dik Windhouwer en de nieuwe schutterskoning(in)?

12.30 uur  LUNCH buffet. Door uw toegangskaartje voor het buffet tijdig aan te schaffen  
 voorkomt u teleurstellingen! Tijdens de lunch is de prijsuitreiking van de  
 straatversiering en wordt de schutterskoning(in) gehuldigd

14.00 uur Spectaculaire ZESKAMP, mede georganiseerd door de jeugdcommissie  
 van de Oranjevereniging. Opgeven via: jeugdcommissie.ovov@gmail.com 

18.45 uur Inschrijven voor de stoelendans in “Ons Huis”
 Deelnemers aan de gekostumeerde stoelendans dienen onherkenbaar te zijn

19.15 uur Vertrek optocht stoelendans

19.30 uur Stoelendans m.m.v. Muziekvereniging Juliana

Aansluitend ORANJEBAL met een knallend optreden van de band “The Rousers” 

Zondag 19 juni

10.30 uur Tent open

11.00 uur  Frühshoppen met gezellige muziek van de Egerländer “De Barchkapel” 
 Viel spaß!

13.30 uur Ludiek buitenspel op het feestterrein: Bingo XL en een SilentDisco 

15.00 uur We sluiten het Almensfeest af met de coverband “Millennium Showband” 

18.30 uur  Sluiting van een, naar wij hopen, in ieders ogen geslaagd Almens feest

The Rousers Millennium Showband
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Steun aan Oekraïne
In de vorige Almenak hebben wij 
u laten weten dat wij een donatie 
actie zouden opzetten voor Oekraïne. Er is 
massaal door u, als klant, gedoneerd. In de 
vorm van producten, boodschappenpakket-
ten en in Piggy punten.
In totaal is er door al onze vestigingen voor 
¤3330,- gedoneerd. Almen alleen al is tot 
het mooie bedrag van ¤1435,- gekomen 
(pakketten en producten zijn hierin omgere-
kend). Hartelijk dank daarvoor!

BBQ
U kunt bij ons weer heerlijke BBQ vleespak-
ketten (v.a. 4 personen) bestellen . Er is keu-
ze 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 hele-
maal compleet.  Wij kunnen uw bestellingen 
gratis bij u thuis komen bezorgen. 

Bloemenkar
Misschien heeft u hem al wel zien staan. 
Henk Wiltink heeft een hele mooie bloemen-
kar voor Centerrr gemaakt, daar zijn wij heel 
erg blij mee. Onze planten kunnen nu nog be-
ter aan u gepresenteerd worden. T/m 12 juni 
kunt u daar onze plantenactie vinden, vaste 
planten, alle varianten voor slechts ¤5.99 per 
stuk. Doe hier uw voordeel mee.

Aangepaste openingstijden
zaterdagen van 08.00 - 17.00 uur 
(t/m 31 augustus)

2e Pinsterdag zijn wij gesloten

Namens het team van Centerrr, Miranda Lourens

Nieuws van uw Centerrr
Supermarkten

Volledig verzorgd BBQ-en met Centerrr

Supermarkten

BBQ van het huis 
¤7.98 p.p.
Gemarineerde karbonade
Gegrilde drumstick
Hamburger
Gemarineerde speklap
Barbecueworst

Spiesenproeverij pakket 
¤9.98 p.p.
Biefstukspies
Hawaispies
Varkenssaté
Kipsaté
Golfspies
Shaslickspies

BBQ de Luxe 
¤10.98 p.p.
Gemarineerd filetlapje
Provinciaalse worst
Gemarineerde souvlakisteak
Shaslick HAAS spies
Mega burger 100% puur 
rundvlees

Big bigger BBQ
¤11.98 p.p.
Spiesonwies
Gemarineerde karbonade
Gegaarde spare rib (4 á 5 ribs)
Mega burger
Gemarineerde speklap

BBQ Blind date
¤14.98 p.p.
Laat je verrassen door ons 
wij stellen een gevarieerd 
compleet pakket voor u 
samen waarvan u en uw 
gasten zeker zullen zeg-
gen OOOOOOHHHH 
AAAAAAHHH. Dat is lekker!

Kidz only BBQ
¤4.98 p.p.
BBQ worstje (voorgegaard)

BBQ hamburger (voorgegaard)

Kipsaté (voorgegaard)

BBQ Party compleet
¤15.98 p.p.
5 soorten bbq producten 
(keuze uit: hamburgers, 
worstje, shaslick, satéspies, 
hawaispies, golfspies, spek-
lapje, kipsaté of karbonade
Aangevuld met;
Stokbrood, kruidenboter,  
salade, sauzen, borden,  
bestek, servetten, rauwkost, 
fruitsalade

Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b, 7218 AB Almen T. (0575) 43 12 00
almen@centerrr.nl of WA 06 - 29 43 40 59

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur en zaterdag 08.00 - 16.00 uur 
(mei t/m augustus zaterdag 08.00 - 17.00 uur)

Heerlijke BBQ vleespakketten (v.a. 4 personen) zijn te bestellen bij uw Centerrr. 
Te huur bij Centerrr gas BBQ’s, statafels en een koelwagen.  
Wij kunnen uw bestellingen gratis bij u thuis komen bezorgen. 

Of stel uw bbq samen 
naar eigen wensen!

BBQ vlees etc 2022.indd   1BBQ vlees etc 2022.indd   1 13-5-2022   21:02:1313-5-2022   21:02:13
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Roots
Hanneke doet de deur voor me open, gaat 
koffie zetten en vertelt intussen over de op-
leiding die ze gevolgd heeft: ‘Media, Infor-
matie & Communicatie’. Dit omdat ik vroeg 
wat haar roots zijn in het theatervak. ‘Ik ben 
vooral opgeleid in communicatie,’ vertelt 
Hanneke. ‘Je leert verhalen vertellen op alle 
mogelijke manieren. Dus niet alleen schrij-
ven maar ook vormgeving, televisie, radio, 
web en film. Na mijn afstuderen heb ik voor 
Museum STAAL videoportretten gemaakt 
van Almense boeren op hun bedrijf. Dat 
vond ik heel mooi om te doen omdat je de 
boeren zelf aan het woord laat. Dat trekt mij 
meer aan dan reclame- of bedrijfsvideo’s. 
Terwijl ik mij als zzp’er op het gebied van 
portretvideo’s aan het ontwikkelen was ont-
dekte ik dat ik ook meer wilde weten over 
datgene wat er gebeurt aan de andere kant 
van de camera. Daarvoor wilde ik acteerles-
sen nemen. Met die vraag kwam ik bij Manja 
terecht. In die periode werd er al gewerkt 
aan de voorstelling ‘De Heks van Almen’. En 
daar kon mijn hulp goed gebruikt worden. 
Eerst ben ik als vrijwilliger bij de productie 
betrokken geraakt, maar sinds vorig jaar is 
het mijn baan; ik regel alles wat er op orde 
moet zijn om op een locatie de voorstelling 
te kunnen spelen en in de bureauproductie 
werk ik samen met Manja.’
Intussen is Manja ook aangeschoven. ‘Mijn 
basis is de toneelacademie Maastricht. 
Daarna heb ik theaterwetenschappen gestu-
deerd in Amsterdam en afgelopen twee jaar 

heb ik een opleiding gedaan voor het bege-
leiden van familie- en organisatieopstellin-
gen. Dat ervaar ik als een enorme verrijking 
voor mijn theaterwerk. Er zitten elementen 
uit het systemisch werk - dat is wat je doet 
met de opstellingen - in het theaterstuk.  
Familieopstellingen gaan over hoe mensen 
elkaar beïnvloeden, hoe thema’s/ trauma’s 
-in een familie - doorgegeven worden aan 
volgende generaties. Vaak onbewust, van 
ouder naar kind en generatie op generatie. 
Dat levert problemen op als het onverwerk-
te pijn is, zo kunnen bijvoorbeeld oorlogs-
ervaringen generaties lang doorwerken in 
families. In ‘De Heks van Almen’ maken we 
voelbaar hoe de heksenvervolgingen nog 
doorspelen in de huidige maatschappij. En 
we zoeken naar een weg van heling, van 
verlichting. Onderdrukking, het aanwijzen 
van een zondebok, speelt nog dagelijks in 
deze tijd. En social media versterken die 
mechanismen. “Kaag is een heks!” Het is 
toch bizar dat dat nu nog steeds wordt ge-
roepen over een vrouw in een hoge positie. 
We willen met ‘De Heks van Almen’ mensen 
bewustzijn geven over dit soort mechanis-
men.’

Almen
Manja: ‘Toen ik in Almen begon, heb ik eerst 
onderzoek gedaan naar verhalen die in 
deze omgeving bestonden. Ik heb meerdere 
mooie verhalen gevonden. En natuurlijk was 
ook het gedicht ‘De Hoofdige Boer’ van Sta-
ring heel geschikt om in het Kamertheater 

Op toernee met De Heks van Almen; een hele onderneming
Tekst: Gerard Bohncke

In onze serie over Almense ondernemers:

Deze keer beland ik voor de rubriek ‘Almen Onderneemt’ aan de Wagenvoortsedijk, 
bij het Kamertheater, waar ik een afspraak heb met Hanneke Huurnink en Manja 
Bedner van Theatermakers Achterhoek. 
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op te voeren. Toen kwamen er aanwijzingen 
dat een paar regels in het gedicht ‘De Hoof-
dige Boer’ duidden op een gebeurtenis die 
in het verleden echt plaatsgevonden heeft. 
Namelijk: 
“Kortom die voord was elks verdriet,
in Almens needrig dorpsgebied;
Van toen de Meid, per bezemstok, 
den schoorsteen uit daar overtrok,
Tot, na verloop van eeuw en dag, 
de Tooverkunst begraven lag;”
Ik kreeg verschillende versies van dat ge-
dicht toegestuurd, waaruit bleek dat Staring 
die passage een paar keer veranderd had, 
maar wel in het gedicht hield. Dat maakt je 
nieuwsgierig: dat is vast een belangrijk ver-
haal!
Hanneke: ‘Ik wist toen nog niets over die 
heksenvervolging. Eigenlijk zijn die gebeur-
tenissen in de geschiedenis weggestopt.’
Manja: ‘Ik vond het heftig dat in Almen de 
eerste vrouw als heks is verbrand. Maar 
voelde dat het heel belangrijk was om er een 
voorstelling over te maken. Veel bezoekers 
geven aan dat de voorstelling ze hoop geeft, 
dat ze het als bevrijdend ervaren. Daar ben 
ik heel blij mee, daar gaat het om.’
Hanneke: Die steun vanuit het publiek is 
groot. Daarom vind ik het belangrijk om er 
aan mee te doen, om bij te dragen dat meer 
mensen de voorstelling kunnen zien. Eerst 
was het plan om het op te voeren hier in het 
Kamertheater...
Manja: Ja, al gauw kwam in verband met 
corona het idee van een buitenvoorstelling. 
Hier op het erf mocht dat niet, vanwege mi-
lieueisen. Maar de wethouder heeft meege-
holpen om het in het dorp op het kerkplein 
te kunnen realiseren. Toen werd het project 
opeens veel groter.
Hanneke: Dan moet je opeens een podium-
wagen hebben, een verplaatsbaar decor, 
een kleedruimte, je moet ergens stroom ha-
len, de techniek vanaf de grond opbouwen.
Manja: En je moet een reservelocatie heb-

ben bij slecht weer. Dan moet je ergens 
binnen kunnen spelen. Dat werd ook gere-
geld: bij slecht weer mochten we in de kerk.  
Geweldig!
Hanneke: En dat is het mooie van Almen: 
we hadden in het eerste speelseizoen snel 
veel vrijwilligers gevonden die ons met van 
alles kwamen helpen. In het tweede seizoen 
waren er een aantal dezelfde mensen bij en 
ik kon als zzp’er betaald worden voor mijn 
werk. En nu is er echt een vaste ploeg; ieder 
heeft zijn eigen taak.

Tournee
Manja: En dus kunnen we deze zomer op 
tournee. Dat is een wens die we vanaf het 
begin al hadden. We starten met een serie 
voorstellingen in Almen, daarna gaan we 
naar andere plaatsen waar heksenvervol-
gingen hebben plaatsgevonden: Bredevoort, 
Oudewater, Onstwedde en Roermond.
Hanneke: Het worden speelweekenden. Op 
donderdag zijn we daar dan, om op te bou-
wen. De voorstellingen zijn op vrijdag, zater-
dag en zondag. Het meest op buitenlocaties. 
Manja: In Bredevoort spelen we in de Sint 
Joriskerk en bij goed weer op het plein naast 
de Koppelkerk. In Onstwedde spelen we 
vlak bij de Geeselberg, een plek waar twee-
entwintig terechtstellingen zijn geweest. Al-
leen in Oudewater spelen we alle voorstel-
lingen binnen. Die tournee, dat wordt nog 
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een hele onderneming!
Hanneke: Maar ja, dáár zijn we onderne-
mers voor! 

Enthousiast vertellen Manja en Hanneke 
over hun samenwerking. Vaak zitten ze met 
hun laptops aan de keukentafel zaken te re-
gelen. Er is voor de tournee een crowdfun-
ding opgestart; er zijn per speellocatie aan-
gepaste sponsorpakketten, er lopen diverse 
subsidieaanvragen. Theatermakers Achter-
hoek is een stichting met culturele ANBI-
status. Giften zijn voor donateurs aftrekbaar 
van de belasting. De kaartverkoop voor de 
komende voorstellingen is al volop op gang. 
Het balletje rolt!

Hanneke: We hebben ook een pakket ge-
maakt met vier lessen over de actuele the-
ma’s die in de voorstelling aan bod komen: 
uitsluiting, groepsdruk, gendernormen en 
social media. Het gaat over alles wat je nu 
op social media ziet gebeuren en hoe het 
medium zelf een rol speelt. We hebben nu 
geen heksenvervolging meer, maar de me-
chanismen waarmee mensen buitenge-
sloten worden uit een groep, bestaan nog 
steeds. 
Manja: Bij dat lespakket zit een aanbieding 
dat we de voorstelling ook op scholen kun-
nen spelen. Dat is allemaal in de maak op 
dit moment. 

En wordt de Heks van Almen ook 
verfilmd?
Manja: Er zijn momenten in de voorstel-
ling die in een theaterzaal een heel speci-
fieke werking hebben, voor de mensen die 
daarbij zijn. Zulke wendingen blijven in een 
film niet overeind. We denken dus niet aan 
een verfilming, maar rond het hele project 
van De Heks van Almen is wel een docu-

mentaire in de maak. Daar ga je zeker van  
horen! 

Speellocaties & data:
Almen, Kerkplein, 
3, 4, 5 en 9, 10 en 11 juni.
Bredevoort, Sint Joriskerk, 
1, 2, 3 en 8, 9, 10 juli.
Oudewater, De Klepper,
15, 16, 17 en 22, 23, 24 juli.
Onstwedde, Stichting Artphy, 
5, 6, 7 en 12, 13, 14 augustus
Roermond, Kruiswegpark,
26, 27, 28 augustus en 2, 3, 4 september.
Tickets te reserveren via theatermakers-
achterhoek.nl

Ondernemerscafé OV-Almen
Met het ondernemende ‘DNA’ van Almen 
is het niet verwonderlijk dat er zoveel on-
dernemers zijn jong en oud. Mooi dat we 
ons met elkaar kunnen verbinden via o.a. 
de ondernemersvereniging. Het afgelopen  
ondernemerscafé in De Aanleg –nieuwe 
stijl- was supergezellig. Veel oudgedienden 
en ook veel nieuwe leden. We hebben al-
weer zin in het volgende ondernemerscafé. 

Ben je ondernemer en nog geen lid? Voel 
je vrij langs te komen bij ons volgende ‘café’ 
in juni! 
Stuur een mailtje naar communicatie@ov-
almen.nl of kijk op de website: ov-almen.nl

Hartelijke groet van het bestuur,

Richard, Ciska, Niko, Yvonne, Freddy en Manja
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Ook deze zomer zal de Protestantse kerk in 
Almen weer haar deuren openen voor be-
langstellenden. 

Van maandag 20 juni tot zaterdag 10 sep-
tember is er door de week gelegenheid de 
kerk te bezoeken van 14.30 tot 16.30 uur.
Op zondagmorgen bent u welkom tijdens 
de eredienst om 10.00 uur. Gastvrouwen en 
gastheren zijn aanwezig om u wat te vertel-
len over de historie van de kerk en/of over 
het kerkleven van nu. 
Er is een plek ingericht als stiltehoek, voor 
een moment van bezinning. Hier kunt u een 
kaarsje branden, en is er de mogelijkheid 
voor overdenking of om iets op te schrijven. 
Er zal een expositie te zien zijn met thema 
“Talen naar Vrede”. Betreffende een 20-tal 
cartoons gebaseerd op spreekwoorden die 
allen met vrede te maken hebben. De car-
toons zijn van Len Munnik en Lex Dirkse.
Vanaf juli is er op de zaterdagmiddag van 
15.00 tot 16.00 uur een inloopconcert waar-
voor u van harte uitgenodigd bent.

Op het programma staan dit jaar de 
volgende muziekgroepen:
2 juli
Gemengd Koor InBetween  Brummen -   zij 
brengen een mix van musicalnummers, bal-
lads en prachtige Nederpop
9 juli
Het Muze Trio - deze 3 dames brengen met 
fluit en cello met warmte en gevoel een 
overwegend klassiek repertoire
16 juli
Eva Botosova en Eugen Molnar brengen 
“Liedjes van verlangen” o.a. in het Oekra-
iens, Zuid-Amerikaans, Engels en Hon-
gaars 
23 juli 
Het Almens Shanty Koor zorgt voor een  

vrolijke noot met bekende en minder beken-
de shanty liedjes
30 juli 
Trio Vents et Vins brengen muziek uit de re-
naissance tijd tot en met eigentijdse muziek
6 augustus
Annelies Lamm, mezzosopraan en Willem 
Kersing, piano brengen het programma 
“Song of Songs”. Liederen van Engelse en 
Amerikaanse componisten
13 augustus
Peter Koetsveld - deze professionele klari-
nettist laat o.a. wat horen van zijn CD “Die 
sieben letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze” van Haydn
20 augustus
Banchieri kwartet - de 4 musici spelen op 
zelfgemaakte bamboefluiten o.a. composi-
ties van Italiaanse componisten
27 augustus
Blokfluitensemble Vivente brengen leven-
dige en gevarieerde blokfluitmuziek uit de 
hele muziekperiode
3 september
Fa mi contento is een a capella koor welke 
overwegend vierstemmige madrigalen zingt
10 september
Yentl Flavour laten hun brede en gevarieer-
de programma horen van Jiddische-, Ierse- 
en klassieke muziek

De concerten zijn vrij toegankelijk, maar 
een gift voor de onkosten is altijd welkom.
Informatie: www.kerkvanalmen.nl
       

Bertha de Greef

Zomeropenstelling protestante kerk Almen
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Algemene Leden Vergadering
Op 19 april hebben we de Algemene Leden 
Vergadering gehouden. Dit keer niet in onze 
verblijfsruimte, maar we konden gebruik 
maken van een deel van de grote zaal van 
Ons Huis. In de sportzaal was er die avond 
een tafeltennis (inhaal)wedstrijd en dan is er 
publiek in de verblijfsruimte.

Om precies 20.00 uur opende Else Ludden 
de vergadering en kon 10% van de leden 
welkom heten. De vaste agendapunten, in-
gekomen stukken, notulen vorige ALV en 
jaarverslagen konden snel doorlopen wor-
den. De penningmeester liet een financi-
eel verslag zien, met een batig saldo; het 
resultaat van een weloverwogen financieel 
beleid. Ondanks dat we door de corona-
maatregelen meerdere sportlessen moes-
ten afgelasten, hebben geen leden het lid-
maatschap beëindigd en zijn de contributies 
blijven betalen. Van de Gemeente Lochem 
hebben we nog een bijdrage mogen ontvan-
gen.

De Kascommissie heeft de boekhouding 
nagekeken en in orde bevonden; zij konden 
het bestuur decharge verlenen over het ge-
voerde financiële beleid.
De leden gingen akkoord met de voorge-
stelde begroting en ook met het besluit van 
het bestuur, om de contributie in 2023 niet 
te verhogen.

In het bestuur waren Linda Touw en Freddy 
van de Straat aftredend en herkiesbaar. De 
vergadering ging unaniem akkoord met de 
herbenoeming van beide.
De voorzitter bedankte een aantal leden 
voor hun inzet voor de vereniging: Linda 
Hekkelman voor de ledenadministratie, 
Harmke van de Straat voor het wassen van 

het keukenlinnen, Gerard de Greef voor de 
inkoop van drank, koffie en koek en Wilma 
Klein als VCP-er. Allen kregen een bos bloe-
men.
Dit jaar hadden we twee jubilarissen: Bea 
Diepeveen was 50 jaar lid; zij kreeg een 
glasstandaard, een oorkonde, bloemen en 
de felicitaties van de voorzitter.
Edwin Memelink was 40 jaar lid; hij werd 
ook gefeliciteerd door de voorzitter en kreeg 
een pennenset en bloemen.

Roparun door Almen tijdens het 
Pinksterweekend 

Tijdens het Pinksterweekend op zondag-
avond en nacht komt de Roparun met 75 
teams door Almen heen. Vanaf ongeveer 
22.00 uur – 6.00 uur komen er lopers door 
ons dorp via route Dorpsstraat – Staring-
weg – van Wassenaerlaan – Dorpsstraat. 
Achter de sporthal is een stempelpost voor 
de lopers en de crew van de Roparun over-
nacht in de Sporthal van OVÉRA.  

De Roparun is een non-stop estafetteloop 
van circa 540 km van Parijs en Bremen naar 
Rotterdam, waarbij mensen, in teamver-
band, een sportieve prestatie leveren om op 
die manier geld op te halen voor ondersteu-
nende zorg voor mensen met kanker. Een 
Roparunteam bestaat uit maximaal acht lo-
pers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilo-
meter lopen oftewel meer dan anderhalve 
marathon(!).  

Door regelgeving m.b.t corona was het  
nagenoeg niet mogelijk om te starten in  

Ovéra (afd. hoofdbestuur)
afdeling hoofdbestuur
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Kleintje Almensfeest 2022

Parijs en Bremen.  Daarom zal de start dit 
jaar plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2022 
vanaf het evenemententerrein van vliegveld 
Twente in Enschede. 

Het geld dat wordt opgehaald tijdens het 
evenement Roparun wordt door het bestuur 
van Stichting Roparun toegekend aan in-
stellingen, goede doelen of projecten die bij-
dragen aan de missie van Roparun:‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 
dagen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven”. Elk jaar wordt er gemiddeld 
ruim 5 miljoen euro opgehaald. 
Het zou leuk zijn als er die avond/ nacht 
mensen langs de route staan om de lopers 
aan te moedigen! Eventueel kunnen aan-
wonenden ook de route mooi verlichten 
door kaarsjes langs de kant van de weg te 
branden.  

OVÉRA is blij dat het een bijdrage kan le-
veren, aan dit mooie sportieve evenement 
voor het goede doel, door onze locatie be-
schikbaar te stellen.  

Voor meer informatie of wil je doneren voor 
het goede doel? Kijk op www.roparun.nl  

PETman
In de hal van de sportzaal staat sinds een 
aantal weken een grote plastic fles: de PET-
man. In deze fles mogen petflessen gedaan 
worden. Petflessen zijn plastic drankflessen, 
waar sinds juli 2021 statiegeld voor betaald 
wordt. Wij leveren de flessen in bij de super-
markt en ontvangen het statiegeld voor de 
verenigingskas.
Het is geen afvalbak; alleen te gebruiken 
voor petflessen.

AED
In de leiderskamer hangt sinds kort een 
AED. Het bestuur heeft besloten om zelf 
een AED aan te schaffen.
Een aantal leden gaat een gebruikerscur-
sus volgen, om in geval van nood de AED te 
kunnen gebruiken. 

Gerrit Nijkamp, secretaris.

Na 2 jaar geen Almensfeest is het dan ein-
delijk zo ver, het mag weer! Het “Kleintje 
Almens Feest” mag dan natuurlijk ook niet 
ontbreken.

Ook dit jaar is het weer gelukt een mooi pro-
gramma samen te stellen speciaal voor de 
Almense senioren. Het programma houden 
we zoals gebruikelijk nog even voor u ge-
heim. Laat u dus verrassen op vrijdag 17 
juni a.s.
Het “Kleintje Almens Feest” begint om 9.30 
uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren.

U hoort nog waar u verwacht wordt.

De toegangsprijs bedraagt € 20,00 per per-
soon. U kunt zich tot woensdag 8 juni aan-
staande opgeven bij:
Louise Berends tel. (0575) 43 17 01
Riet Rothman tel. (0575) 43 16 42

Uw eventuele dieetvoorschriften kunt u bij 
uw opgave doorgeven.
Graag zien wij u (weer) op vrijdag 17 juni!

Organisatie KAF
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Eindstanden 
Afgelopen seizoen had Ovéra afdeling vol-
leybal 2 herenteams en 1 mixed team in 
de recreanten competitie. Heren 2 is op de 
2de plaats geëindigd van 10 teams. Heren 
1 is 7de geworden in de competitie van 10 
teams. Het mixed team is geëindigd op de 
9de plaats van 9 teams. Gelukkig is de com-
petitie grotendeels uitgespeeld dit seizoen. 
Volgend seizoen starten we met 2 heren-
teams in de competitie waarbij dan ook altijd 
dames kunnen meespelen.

Nieuwe bestuursleden 
Na vele jaren in het bestuur van de afde-
ling volleybal waren Jan Brinkman en Wil-
ly Tuitert aftredend. Gelukkig hebben we 
Wendy Ruiterkamp en Dick Loman bereid 
gevonden in het bestuur plaats te nemen. 
Ook Diederik van Liere is bestuurslid, Dick 

Loman zal de taak van wedstrijdleiding op 
zich nemen. 

Vanaf september wordt er weer volop ge-
traind en gespeeld.
Volleybal is een leuke en spannende sport 
en zeer goed voor de conditie. Dus denk 
er gedurende de zomer eens goed over 
na om in september met volleybal te (her)
starten. Gedurende het seizoen is er iedere 
maandagavond training om  20.15 uur in de 
sporthal door de enthousiaste trainer Ri-
chard Groot. (informatie Dick Loman 0575-
431895). 
Als je vroeger gevolleybald hebt en je wilt af 
en toe wel trainen en invallen in een team, 
daar zijn ook mogelijkheden voor. 

Willy Tuitert, secretaris afdeling volleybal

Ovéra (afd. volleybal)
afdeling volleybal

“Ons genoegen” vraagt....?
Van de dam- en schaakclub “Ons Genoe-
gen”  kregen wij de vraag of wij een oproep 
wilden plaatsen.

De afdeling schaken is de laatste jaren al-
leen maar gegroeid terwijl de afdeling dam-
men steeds meer leden heeft zien gaan.
Nog slechts 1 lid woont in Almen, de overige 
leden komen uit de omliggende plaatsen.
De inmiddels 80-jarige vereniging heeft 
dringend behoefte aan nieuwe dammers. 

Komen die er niet dan is het waarschijnlijk 
dat de afdeling dammen straks opgeheven 
moet worden wegens gebrek aan belang-
stelling. 

U kunt zich aanmelden bij de secretaris, 
Piet Staal
(0575) 51 76 23
e-mail adres: pieter.staal@xs4all.nl
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Avondvierdaagse
Op de avonden tussen Palmzondag en Pa-
sen 2022 hebben we weer met 115 enthou-
siaste wandelaars, de 13e Almense Avond-
vierdaagse gelopen. Wendy Ruiterkamp en 
Floris van de Wetering hadden prachtige 
routes uitgezet. Voor iedereen was er een 
passende route; 2,5 km, 5 km, 7,7 km of 
10 km. Mensen voor wie lopen wat lastig is, 
konden meedoen in een rolstoel.
Het bestuur wil alle mensen die dit moge-
lijk hebben gemaakt hartelijk danken. Een 
speciaal dankwoord voor de rolstoelbege-
leiders.

Gymnastiek en turnen voor de jeugd
In de vorige Almenak is alles verteld over het 
turnen en de gymnastiek voor onze jeugdle-
den. Hierin werden de namen van Tiny en 
Tanja Koetsier genoemd als trainers.
Na vele jaren met veel kennis en veel ple-
zier deze gymnastieklessen te hebben ge-
geven, hebben beiden aangegeven dat ze 
hiermee aan het einde van dit seizoen wil-
len stoppen.
Heel jammer, maar we hebben er begrip 
voor.
We hebben meteen Daisy gevraagd, of zij 
deze twee lessen erbij wil doen. Zij hoefde 
er niet lang over na te denken; ze zij gelijk 
JA.
Dus vanaf volgend seizoen zal Daisy alle 
gymnastiek- en turnlessen verzorgen voor 
de jeugd van 2 tot 12 jaar. 

Yoga bij OVÉRA
Deze keer aandacht voor de Yoga lessen.
Yoga is een woord, afkomstig uit het San-
skriet (Oud-Indiaas); we kunnen het woord 
vertalen als ‘verbinden’. Het verbinden en in 
evenwicht brengen van geest en lichaam, 
spanning en ontspanning. De oefeningen 

geven kracht en energie en zorgen voor een 
algeheel prettig gevoel van ontspanning.
Yoga gebruikt gecontroleerde bewegingen 
en ademhalingen om het lichaam te ope-
nen. Deze aandachtige manier van bewe-
gen, verkleint het risico op blessures. Yoga 
vereist dat je goed op je eigen grenzen let 
en er vooral niet overheen gaat. Er is altijd 
een aanpassing of variatie die je wel kunt 
doen, zonder in te moeten boeten aan uit-
daging en vooruitgang.
Bij ons kun je een yogales doen op dinsdag-
morgen van 09.00 tot ruim 10.00 uur; deze 
les word gegeven door Patricia.
Op donderdagavond geeft Moella een yog-
ales van 19.15 tot 20.15 uur.
Hieronder enkele yoga oefeningen.

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

Door de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp.

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling gymnastiek
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Inleiding
In één van de vorige Almenakken heb ik 
verteld over mijn belangstelling voor de be-
graafplaats en gevraagd naar meedenkers. 
Inmiddels is er een klein groepje en zijn we 
samen met de Vab en de gemeente aan het 
nadenken over behoud en onderhoud van 
de begraafplaats. Dit geeft ons aanleiding 
informatie die we gevonden hebben te de-
len met u. Eén van de werkgroepleden, Tini 
Brugge, heeft onderstaande voor ons bij-
eengezocht. Over het stukje geschiedenis 
vindt u een wat uitgebreider stukje in de Mil-
lenium Almenak.

Geschiedenis
Vele eeuwen werd er in de kerk en direct 
daaromheen begraven. Zo ook in Almen.
Op 5 juli 1828 neemt de Staatsraad District 
Commissaris van Lochem het besluit dat 
vanaf 1 januari 1829 het verboden wordt 
om in kapellen, kerken en bedeplaatsen te 
begraven en dat er nieuwe begraafplaat-
sen moeten worden aangelegd  buiten de 
bebouwde kom, voor  gemeenten van meer 
dan 1000 inwoners op “tenminste 35 à 40 
ellen afgelegen van de bebouwde kom der 
gemeenten”. 

De gemeenteraad Gorssel besluit op 14 ja-
nuari 1829 dat voor Almen en Harfsen een 
begraafplaats met een oppervlakte van 
1 bunder wordt gerealiseerd bij het erve 
“Oostenenk”, daar waar nu het voetbalveld 
is. Daartegen protesteert de Marke Harfsen: 
het is te ver weg van het (oude) dorp Harf-
sen, aan de Harfsensesteeg. Het volgende 
compromis wordt gevonden; het nieuwe 
kerkhof wordt aangelegd op de aan de Mar-
ke toebehorende kamp  “Ilsinks Dennen-
kamp” ter grootte van een bunder. De Marke 
betaalt de aanleg (270 gulden). 

Als voorwaarde stelt de Marke dat “alle hui-
zen in de buurtschap Harfsen ongeldelijk 
een grafstede op de nieuwe begraafplaats  
zullen bekomen”. Op 14 januari 1829  wordt  
Aaldert Willems als doodgraver aangesteld 
door de gemeente. De laatste  doodgraver 
in dienst van de gemeente is Jan Jonkman. 
De werkzaamheden op het kerkhof worden 
sindsdien uitbesteed  aan beheerder Bennie 
Peppelman, die ook de algemene begraaf-
plaats in Gorssel onder zijn hoede heeft in 
samenwerking met de Delta, thans Circulus 
Berkel. 

Tuin-historische verkenning en 
beleving
Paradijstuin
Zeer bijzonder is dat op de begraafplaats 
in het oude deel de aanleg herkenbaar is 
van een “paradijstuin”. Deze aanleg van vier 
(hoofd)paden in de vorm van een kruis met 
een beeldbepalend centrum in het midden 
is beschreven in het bijbelboek Genesis 2, 
8-10:

‘De HEER God legde in het oosten, in Eden, 
een tuin aan (..). Hij liet uit de aarde allerlei 
bomen opschieten die er aanlokkelijk uitza-
gen, met heerlijke vruchten. In het midden 
van de tuin stonden de levensboom en de 
boom van de kennis van goed en kwaad’. Er 
ontspringt in Eden een rivier die de tuin be-
vloeit. Verderop vertakt ze zich in vier stro-
men’.

Deze beschrijving bepaalt de vormgeving 
van zogenaamde pandhof-tuinen in kloos-
ters (binnentuin omgeven door de muren 
van klooster en kerk): centraal een put als 
een cirkel in het midden met vier paden van-
uit het centrum naar de vier zijden van het 
klooster. In Nederland  is dit gebruik nog te 

De begraafplaats van Almen-Harfsen
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zien bij de kloosters van de kruisheren, in 
ST. Agatha  en Cisterciënzers in Echt. 

N.B. In veel kloosters werd de ruimte in deze 
vier vakken gebruikt als begraafplaats, als 
aanvulling op het begraven in de kerk.

Apostel- kring: groep van 12 bomen
De begraafplaats van het klooster in Sankt 
Gallen is in 820 beschreven als een plek 
met in het midden een kruisvorm en daar-
omheen dertien vruchtbomen als stille ver-
wijzing naar Jezus en de 12 apostelen.  
Op de begraafplaats in Almen is centraal in 
het midden een centrum met 12 altijd groe-
ne  ‘levensbomen’  herkenbaar, in dit geval  
waarschijnlijk een soort  cipres (Chamae-
cyparis), (waarvan er inmiddels twee zijn 
gekapt) en vier paden die van daaruit het 
grafveld in vier delen verdeelt.  
Er wordt op deze begraafplaats geen muur 
aangelegd, maar er worden taxushagen en 
beukenhagen geplant. 

Monumentale  en gedenkwaardige 
grafstenen
In dit centrum en direct daaromheen  lig-
gen een aantal monumentale grafstenen, 
waarvan de oudsten ca. 150 jaar? oud zijn. 
Familienamen met name van historische 
betekenis voor Almen. Verspreid bevinden 
zich de graven van degene die stierven bij 
de bevrijding van Almen in April 1945. Ook 
zijn er graven en grafstenen van bijzondere 
personen zoals  dominee Pasma en Jeanne 
Bieruma Oosting. Bijzonder zijn een aantal 
grafmonumenten door de symboliek van de 
afbeeldingen zoals graftakken en bloemen 
of Bijbelteksten.

Naar mijn idee draagt het bovenstaande bij 
aan een zeer mooie mogelijkheid onze do-
den respectvol een laatste rustplaats te ge-
ven en als nabestaanden bij onze geliefden 
en voorouders stil te staan. 

Gerrie Brinkman

STA voor Oekraïne
Ook al zijn er nog steeds geen Oekraïners 
in Almen, de opvanglocaties zijn er wel gro-
tendeels klaar voor. Ook diverse organisa-
ties in het dorp wachten op hun komst, van 
sport tot gezondheidszorg, cultuur tot gezel-
ligheid, er wordt naar de Oekraïners uitge-
keken. Er is veel contact met de gemeente 
die druk doende is om de 200 vluchtelingen, 
die nu in opvanglocaties zitten (hotel en 
vakantiepark), te gaan huisvesten op een 
structurele manier. 
Tot nog toe heeft dat niet geleid tot plaatsing 
in Almen. We willen allemaal graag en direct 

mensen ontvangen en welkom heten, maar 
alles heeft zijn tijd nodig en de raderen van 
de gemeente werken niet snel. 

Via het STA bulletin dat op diverse plaat-
sen in Almen wordt opgehangen kunt u de 
laatste stand van zaken volgen. Mocht u het 
bulletin direct na uitgifte via de email willen 
ontvangen, dan kan dat. Stuur een mailtje 
naar: stavooroekraine@gmail.com en zodra 
bulletin nr. 4 uit is, wordt dat naar de mai-
linglist verstuurd.

Anna van Rooijen



20 |

Gelukkig heeft u ons de afgelopen weken 
weer op meerdere momenten kunnen zien 
en horen op straat of elders. Palmpasen-
optocht, inhalen van de Avondvierdaagse, 
Koningsdag en Dodenherdenking om maar 
eens wat te noemen. Van en voor het dorp 
zoals het een muziekvereniging betaamt. 

Zaterdagochtend 12 maart was de pot-
grondactie van de Commissie Instrumen-
tenfonds. Er is hard gewerkt door commissie 
en orkestleden met een prachtige opbrengst 
van bijna 2300 euro. Langs deze weg willen 
we iedereen bedanken die potgrond of koe-
mestkorrels heeft gekocht.

Ook de jeugd is actief geweest op twee fron-
ten. Allereerst de jeugdleden van Juliana 
die op zondagmiddag 13 maart een voor-
speelmiddag hadden samen met volwas-
sen leerlingen. Zoals altijd is het leuk voor 
ouders en geïnteresseerden om te horen 
wat voor vooruitgang leerlingen hebben ge-
boekt. Ook het opleidingsorkest heeft deze 
middag opgetreden. Mogelijk was u erbij 
en denkt u dat zou ik, of mijn kind, ook wel 
(weer) willen. Neem dan gerust contact op 
met het secretariaat (secretariaat@juliana-
almen.nl).

Daarnaast is het klassenorkest weer van 
start gegaan voor kinderen van groep 5 en 
6 van de Julianaschool. De kinderen heb-
ben ondervonden dat het best lastig is om 
een muziekinstrument te bespelen, noten 
te lezen en maat te houden maar dat ze er 
wel blij van worden. Vooral het maken van 
muziek met elkaar geeft veel plezier. Op 
woensdagmiddag 25 mei gaven de kinde-
ren een slotconcertje in Ons Huis om te la-
ten horen wat ze in zo’n korte tijd al allemaal 
hebben geleerd. Samen met leden van het 
jeugd− en het grote orkest. Om het enthou-
siasme van de kinderen ook na dit concert 
te behouden hebben we als muziekvereni-
ging besloten om de kinderen die dat willen 
gratis mee te laten spelen met het jeugd-
orkest tot de zomervakantie. We hopen na-
tuurlijk dat veel kinderen dit gaan doen en 
ook daarna doorgaan op hun instrument.

Er is ook nog jeugd dat examen heeft ge-
daan of binnenkort gaat doen. Teun Rou-
wenhorst heeft in maart zijn theorie diploma 
A behaald. Van harte gefeliciteerd Teun. Op 
21 mei gingen Wim Rouwenhorst (op bes-
bas), Willem Glaudemans (trombone) en 
Jurgen Kolkman (trombone) praktijkexamen 
A doen in Twello. Altijd weer spannend. Op 
het moment van dit schrijven is de uitslag 
uiteraard nog niet bekend, die volgt in de 
volgende Almenak.

26 maart was er een wel heel bijzondere ge-
beurtenis. Dirigent Henk Vruggink ontving 
een Zilveren Knoop uit handen van burge-
meester Sebastiaan van ’t Erve voor maar 
liefst 42 jaar toegewijd en bevlogen muzie-
konderwijs. Niet allen zijn lange dienstver-
band maar vooral ook zijn inzet, toewijding 
en verbinding die hij bracht en brengt binnen 
Almen en diverse andere dorpen binnen en 

Muziekvereniging Juliana
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buiten de gemeente Lochem. Henk is altijd 
enthousiast, heeft veel plezier in lesgeven 
en dirigeren en beschikt daarnaast over een 
flinke portie humor. Kenmerken waardoor hij 
zowel bij kinderen als volwassen geliefd is. 
We hopen dan ook nog lang van zijn kwali-
teiten te mogen genieten.

Nog even en de zomervakantie staat weer 
voor de deur maar niet voordat we ons 
hebben laten horen op het dorpsplein. Op 
Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni uur 
gaat het dan eindelijk gebeuren en kunnen 
we weer een concert geven. We hebben er 
onwijs veel zin in, mede omdat u deze mid-
dag getuige kunt zijn van de première van 
het door Carl Wittrock gecomponeerde stuk 
“Hout, Koper, Brons en Staal”. Speciaal voor 
onze vereniging heeft hij dit muziekstuk ge-
componeerd om de Almense kerkklokken, 
die al ruim 375 jaar van zich laten horen, 
te eren. Maar er staan meer werken op het 
programma.

Initiatiefnemer van het eerste uur, Henk 
Muileman, zal de woensdag voorafgaande 
aan dit concert een lezing geven in Muse-
um Staal over de totstandkoming van deze 
compositie. Ook zal hij, in het Achterhoeks 
dialect, aan de hand van foto’s en video’s 
wat vertellen over het dorp Almen, de Al-
mense kerk, de Hemony kerkklokken en de 
Almense muziek.
De lezing is op woensdag 1 juni om 20.00 
uur. U kunt voor deze lezing kaarten (à 5 
euro) reserveren via jokedinkelman@muse-
umstaal.nl
Het buitenconcert is op maandag 6 juni (2e 
Pinksterdag) om 15.00 uur. De toegang 
voor dit concert is gratis en na afloop zal 
er gelegenheid zijn om nog even te blijven 
kletsen en borrelen. We gaan er een feestje 
van maken nu het weer mag en kan.

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

Namens het bestuur, Jopie van Doleweerd
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Wat hebben “de Toren van Arnemuiden”, 
“Whisky in the Jar” en “Eins wir lagen vor Ma-
dagaskar” met elkaar te maken? 
Het zijn allen zeevaart- en zeemansliederen, 
shanty’s genaamd en die zijn er in veel vari-
anten. Werkliederen, om de arbeid op de gro-
te zeilschepen te ondersteunen; protestlie-
deren over de slechte omstandigheden aan 
boord; liefdesliederen over de mooie meisjes 
die in verre landen ontmoet werden maar ook 
smartlappen over verlies van mensenlevens 
en het vertrek van geliefden naar zee.

Bij het Almens shantykoor, een klein koor dat 
muzikaal ondersteund wordt door het mu-
ziekgezelschap “De Binnenweggers”, staat 
plezier in zingen voorop. Elke woensdag-
avond repeteren we van 19.30 uur tot 21.30 
uur in de Nieuwe Aanleg en een aantal keren 
per jaar treden we op voor kleine gezelschap-
pen, bijna altijd voor een goed doel.

Spreekt u dit aan? We kunnen best nog wat 
zangers/zangeressen gebruiken, zangerva-
ring niet noodzakelijk, een goed humeur wel.
Kom gerust een keer kijken en meedoen om 
te ervaren of dit iets voor u is. 

Voor informatie kunt u eventueel contact op-
nemen met Geert Berends (0575 513628) 
Elly Klein Kranenbarg (06 18323358) of Piet 
Drost (06 53623041)

Shantykoor

Optreden tijdens de Lentemiddag van de 
Zonnebloem 2022
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Hoera, eindelijk kan het weer: Atelier V gaat 
het seizoen feestelijk afsluiten met een ex-
positie. Na twee jaar zijn we er weer met 
een expositie in ‘t Hart in Eefde.

Ondanks de corona, waardoor het atelier 
ook enkele maanden dicht is geweest, we 
een periode om de week les hadden, is er 
hard gewerkt. Dat is het mooie van schilde-
ren, je kunt altijd doorgaan en voor velen is 
het schilderen een prachtige hobby. Zoals 
alle jaren zijn vele onderwerpen langsgeko-
men, vele technieken aangeraakt en uitge-
probeerd. Nu is het tijd voor de bewonde-
ring en de verwondering! 80 werken zijn er 
te zien, verdeeld over 2 maanden.

De volwassenen exposeren in de maand 
juni en de jeugd exposeert in de maand juli. 
De opening van de expositie wordt verricht 
door Jacqueline van Munster met een pre-
sentatie van alle werken. Bij de opening 
van de expositie van de volwassenen zal  
het geheel  muzikaal worden omlijst door  
Marcel van Bugter.

De opening van de expositie van de jeugd 
zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli. 
U bent bij beide openingen van harte wel-
kom. 

Openingstijden ´t Hart in Eefde 
maandag t/m donderdag van 10.00 uur t/m 
17.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

expositie Atelier V´t Hart adres: Jolinkweg 2, 
7211 Eefde

Mocht u interesse hebben in het volgen van 
een cursus neem gerust contact op met 
Jacqueline van Munster, tel 0575 -572120

Opening expositie volwassenen  4 juni
13.30 uur 
Opening expositie jeugd 2 juli 13.30 uur
Expositie ‘t hart van Eefde 4 juni t/m 25 juni 
2022

Nieuws van atelier V
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Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn 
we nog druk bezig om de laatste hand te 
leggen aan ons matinee concertje zondag 
op 22 mei in de kerk. Maar als je dit leest 
heb je ons alweer kunnen zien en vooral 
horen. We keken er allemaal erg naar uit 
om ons plezier in samen te zingen einde-
lijk weer met de  Almense gemeenschap te 
kunnen delen.

We hadden de afgelopen tijd helaas ook 
een droevig verlies: in maart hebben we 
afscheid moeten nemen van ons trouwe 
oud-lid Diet Lebbink. Diet was samen met 
haar man Henk vele jaren een steunpilaar 
voor ons koor. Muziek speelde een belang-
rijke rol in hun beider leven. Diet bekleedde 
meerdere bestuursfuncties waaronder twee 
keer het voorzitterschap. Ze deed dat met 
volle inzet en tegelijkertijd een beschei-
denheid die haar ook kenmerkte. Vanwege 
haar grote verdiensten voor het koor werd 
zij benoemd tot erelid van Vocaal. Bij haar 
herdenkingsdienst op 21 maart jl. hebben 
we voor haar samen met de cantorij mogen 
zingen.

Mooi nieuws was er gelukkig ook: We kon-
den ons gewaardeerd lid Greet Vrieze ge-
lukwensen met de koninklijke onderschei-
ding die door de burgemeester aan haar 
is uitgereikt. Een mooie erkenning voor het 
vele vrijwilligerswerk dat zij al jaren in Al-
men doet.

En de tijd gaat verder. Onze plannen voor 
de naaste toekomst beginnen een steeds 
vastere vorm aan te nemen. Meteen na het 
matinee beginnen we met de repetities van 
een nieuw repertoire. Als je overweegt om 
in te stappen een goed moment dus…! 

Probeer het rustig een paar keer uit. Je 
kunt je altijd aanmelden door een mailtje te 
sturen naar onze secretaris secretariaat@
vocaal-almen.nl

Op 21 juni a.s. sluiten we dit zangseizoen af 
met een gezellig samenzijn.
Op 1 oktober organiseren we voor onze le-
den een zangworkshop onder leiding van 
de zangpedagoge Sara Mens uit Lochem. 
Met haar kunnen we dan verder werken 
aan de ontwikkeling van onze stemmen en 
ademtechniek. Ook in het verleden is tel-
kens gebleken dat behalve de gezelligheid 
die dat meebrengt, ook het werken aan “de 
stembevrijding” door de leden altijd heel erg 
gewaardeerd wordt.

Met de Kerk hebben we afgesproken om dit 
jaar op kerstavond een gezamenlijke kerst-
zang te organiseren met een mooi kerstver-
haal. Op die manier kan ieder die dat wil met 
elkaar een passende opmaat voor de kerst 
ervaren. Natuurlijk volgt daarover te zijner 
tijd nog uitgebreidere informatie.

Voor nu wensen we een ieder een mooie 
zomer en fijne vakantie tijd toe.

Namens het bestuur, Joris Udo de Haes

Vocaal Almen; We stonden er weer...! sinds 1920

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
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Het Vogelschieten (anno 2022)  
(Vrij naar A.C. W. Staring) 
 
De lente had haar taak voleind,
De vreugd was in Terborg:
Daar at men koek bij ’t kermisbier, 
En droomde van geen zorg. 

En achteraan de groene wei,  
Bij de bosrand onbewaakt,  
Stond feestelijke een lange mast 
Waarop de duif was vastgemaakt. 

De vleugels waren opgetuigd, 
Geverfd in bonte kleuren.
De dansers sprongen er omheen. 
Een trekzak liet het feest gebeuren.

Het jonge manvolk trok daarheen.
Gewapend ging de schaar;
Want die den vogel nederschoot, 
Was Koning voor een jaar.

Daar zwierde ’t aardig Mientje rond; 
Een Bruid van achttien jaar! 
En Hendrik was haar Bruidegom;  
Men zag geen schoner paar! 

Zijn ouders waren grijs en arm; 
Ze leefden van zijn loon. 
Mien zorgde voor haar kranke moe, 
Nooit klaagde ze een toon.  

Het spel begint! De voorste man  
Richt ernstig zijn geweer
Hij denkt aan vrijster, kroon en roem 
Waar beefde een hart om meer!

Zo slipte kans op kans voorbij; 
En Hendrik komt te gang. 
Dan toont de duif haar kwetsbaarheid!  
Zij zwenkt op d’íjzeren stang.

Hij loert; zet af; nikt Mientje toe, 
En kust haar op den mond:
Gejoel en lach en handgeklap 
Loopt door de kijkers rond,  

En nu! ...Noodlottig ogenblik!
Rampzaalge ommekeer!  
‘t Geweer zo menigmaal beproefd, 
Verraadt in ’t eind zijn heer. 

Het ijzer  wijkt voor ’t persend vuur; 
Het berst met felle slag; 
En, uit twee bleeke lippen, volgt 
Een zieldoorborend ach! 

Verpletterd staat de schaar rondom 
’t Gold Mientjes schuldloos hoofd!
Zij zijgt ter aard haar slaap vol bloed;
Het oog van glans beroofd. 

Zeer ge-eerde Redactie, leuk om weer eens contact met Almen te hebben. 
De dood in de hemel is nogal saai, maar op voorspraak van mijn bet-over-over-achterneef 
mocht ik er een paar dagen uit.  Ik merkte dat er inmiddels een Staring Museum in Almen 
is. Hulde aan de oprichters! Ik schreef een verkorte versie van Het vogelschieten. Geen 32 
coupletten, zoals in 1820, maar 15! Ik weet hoe snel jullie leven! Het gaat om een vreselijk 
ongeluk. Dat heb ik maar in Terborg gelaten. Ongelukken moet je niet verslepen en zeker 
niet naar Almen. Misschien is het iets voor jullie Almenak.

Met gevoelens van Hoge Achting, Anthony Staring, 18 mei 2022

Het Vogelschieten (anno 2022)
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De klamme hand wordt koud als ijs,  
En staakt haar mat getril;
‘t Gegolf des boezems heeft gedaan, 
De pols - het hart -  staan stil. 
 
Ontroostbare wanhoop dreef hem voort;  
Zijn blik  stond flauw en strak; 
En Mientjes naam was’t eenig woord,  
Dat sinds zijn tong nog sprak. 
 

Maar gij, die, aan haar droevig eind,   
Een traan van deernis wijdt,
Gevoelt ook, wat haar Bruidegom 
Ach, boven sterven, lijdt.  
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Zorg & Welzijn Almen

Heeft u via de ADI of LinkdIn de vacature 
voor coördinator/welzijnsmedewerker voor-
bij zien komen ? Tot op heden hebben we 
1 reactie ontvangen. Denkt u dit is iets voor 
mij of ik wil er meer over weten, neem dan 
contact op met onze voorzitter van VZWA,  
Ali Brinkman
mail: voorzittervzwa@gmail.com of 
tel: 06 - 81 23 77 69).

De activiteiten in Dorpshuis en De Linde zijn 
weer opgestart. Hieronder een impressie 
van een aantal activiteiten die plaast von-
den tijdens de inloopochtend.

Dodenherdenking
Op de inloopochtenden hebben we op 4 
mei aandacht besteed aan de dodenher-
denking. Christaan en Hans hebben veel 
verteld over het materiaal dat ze bij zich 
hadden. Er kwamen ook verhalen naar vo-
ren over wat de bezoekers tijdens de oor-
log hebben ervaren.

De Zingende Badmutsen
Op 18 mei hebben we in het dorp de Zin-
gende Badmutsen op bezoek gehad. Zowel 
in de inloop als op school en anderen in het 
dorp hebben daarvan kunnen genieten.

De volgende activiteiten staan gepland.

• Dinsdag 14 juni Algemene leden-
 vergadering. 19.30 uur in Dorpshuis.
• 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.

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

Namens zorgcoördinator en bestuur VZWA, 

Ali Brinkman.
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De Berkelbaronnen

Alweer 17 jaar (sinds 2005) trainen we op 
zondagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur in 
het prachtige Almense zwembad De Berkel. 
Maar wist u dat Almen ook vroeger al een 
eigen waterpolovereniging had genaamd 
‘De Berkelspringers’? Eind 60e jaren op-
gericht door Martin Jansen, bij de meeste 
Almenaren bekend als De Badmeester van 
het Almense bad.

Omdat er toen nog weinig binnenbaden wa-
ren werd de competitie in de zomermaan-
den gespeeld. Later kwamen er meer bin-
nenbaden en is de competitie naar de winter 
verplaatst. Het seizoen werd langer. Dat 
was aangenamer want buitenbaden werden 
in die tijd nog niet verwarmd. Toen was het 
zeker nog een sport voor bikkels.

Ik ben zelf door Martin gevraagd of ik ook bij 
de waterpolo wou komen samen met Frits 
Bruins. In de zomer waren we hele dagen 
op het bad, en ik voel me nog steeds als een 
vis in het water. Na jaren niet meer actief ge-
speeld te hebben begon het in 2004 weer 
te kriebelen. Samen met Peter van Wilgen 
en Dirk Kok, die ook ooit actief waterpolo 
gespeeld hadden, zijn we begonnen. 
Aan Martin Jansen gevraagd of het mogelijk 
was om op zondagmorgen te mogen spe-
len. Dit werd zeer op prijs gesteld, hoe meer 

reuring op het zwembad hoe beter. Hij wees 
ons op een zwemmer die zeer goed kon 
zwemmen en ook wel iets met waterpolo 
had: Gerbrand Willemsen uit Harfsen, die 
bleek zelfs op heel hoog niveau gespeeld te 
hebben (Nederlands team). Hij kon ons wel 
wat leren en dat doet hij nog steeds. Inmid-
dels is de groep gegroeid tot 14 personen. 
Sinds 2010 organiseren we op de zater-
dag na het Almens feest (dit jaar dus op 25 
juni) voor de 12e keer het “Oldtimer wa-
terpolo toernooi”, met teams uit Lochem, 
Apeldoorn, Emmen en Meppel. Wilt u nu 
eens van dichtbij bekijken hoe een waterpo-
lowedstrijd eraan toegaat? Dan bent u van 
harte welkom op zaterdag 25 juni vanaf 
15.15 uur.

We zijn blij dat dit nog steeds mogelijk is in 
het prachtige zwembad in Almen, en dat we 
van het bestuur en het personeel de vrij-
heid krijgen om dit te organiseren. En ja, op 
zondagmorgen is er tussen half 12 en half 
1 iets meer golfslag dan normaal. Maar bij 
heel mooi weer passen wij ons aan, en la-
ten we de ballen in het hok zodat een ieder 
kan genieten van het zwembad. We hopen 
dit nog jaren te kunnen doen.

Groeten namens De Berkelbaronnen,
Wim Huurnink
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Wij zijn blij dat het dorpshuis nu alweer een 
poosje volop draait. Dat we weer gezichten 
kunnen zien, al was het best spannend bij 
de eerste grote bijeenkomst. Zoveel men-
sen hutjemutje op elkaar, dat waren we 
helemaal ontwend. Nu voelt het alweer als 
gewoon, het handen geven gaat nog wat 
aarzelend en het kussen (3x) van Jan en Al-
leman is er niet meer bij.

We hebben helaas afscheid moeten nemen 
van twee trouwe vaste gebruikers. Vrouwen 
van Nu en de Vriendenkring zijn gestopt 
met hun bijeenkomsten. Ook de Koersbal 
heeft het moeilijk qua ledenaantal en kun-
nen best wat nieuwe mensen gebruiken. 
Het is de vraag of ze in september weer 
starten met een nieuw seizoen. U mag 
gerust een keertje komen kijken en mee-
doen. Ze gaan op woensdagmiddag 1 en 22 
juni 14.00 uur nog weer een balletje rollen.                                                                                                                                          
Hierbij nodigen we u van harte uit om het 
een keer te proberen. Het zou jammer zijn 
als dit leuke spelletje verdwijnt. 

De ruimte die het kindercentrum gebruikt, is 
opgeknapt en ziet er nu nog huiselijker uit.  Er 
ligt een nieuwe PVC-vloer en met een finan-
ciële bijdrage van de actie NL-Doet hebben 
enkele vrijwilligers de muren geschilderd. 
Ook is er een hele nieuwe groep mensen 
die graag gebruik maakt van het dorpshuis. 
We hebben al enkele Marokkaanse festivi-
teiten gehad. We willen we graag weer de 
jaarlijkse grote schoonmaak houden op 5 
en 6 juli. We starten ‘s morgens om 9.00 uur 
en ’s middags om 13.30 uur. We kunnen wel 
wat extra handjes gebruiken. Het hoeft echt 
niet een hele dag, elk uurtje is mooi mee-
genomen. Wil je ons helpen bel dan even 
met het dorpshuis of geef je op via de mail 
info@onshuisalmen.nl. Dan houden we  

rekening met jouw komst voor het lekkers 
bij de koffie en maken we een werkindeling.
Tot ziens allemaal in het dorpshuis of elders. 
Er zijn genoeg leuke activiteiten in het dorp 
om elkaar te ontmoeten. Een hele fijne zo-
mer toegewenst!

Met hartelijke groet van de beheerders van het 
Dorpshuis Mientje, Ria en Margreet

Bericht van het bestuur 
Jeannette Scholing heeft helaas het bestuur 
verlaten vanwege persoonlijke omstandig-
heden. We zijn Jeannette dankbaar voor 
haar bijdrage. Gelukkig hebben we al een 
vervangster, Ina Lenderink, u velen al be-
kend. Ze introduceert zichzelf als volgt. 

“Wat fijn dat het weer aan het bruisen is in 
het dorp. Ik ben sinds kort een onderdeel-
tje van het bestuur van stichting “Ons Huis”.  
Mijn naam is Ina Lenderink-Reurslag, ge-
trouwd met Wim. Wij zijn opgegroeid in Al-
men en we zijn er blijven hangen. Er staan 
al veel voetstappen van mij in het dorpshuis 
door de jaren heen. De kinderen gingen er 
naar de peuterspeelzaal, ik ging er naar de 
bibliotheek, naar catechisatie in de kelder, 
vele feestjes in de bovenzaal, de playback-
show aan het begin van een nieuw jaar, en-
zovoorts. We hebben vier kinderen waarvan 
er twee zijn uitgevlogen richting westen, 
maar Annelien woont met haar gezin nog in 
het dorp en Bert zou hier ook best een plek 
voor zichzelf willen hebben. Het fijne van 
een klein dorp is dat de lijnen kort zijn en 
dat er veel mogelijk is, als er duidelijk met 
elkaar wordt gecommuniceerd. Ik hoop dat 
we het dorp bruisend houden en dat ervoor 
jong en oud een plek is. We komen elkaar 
vast tegen ergens in ons dorp”.

Dorpshuis “Ons Huis”
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Julianaschool

Tijd voor grapjes!

Welke nagellak gebruikt de Almenak ? 
ALMENLAK.  

Een olifant en een muis lopen over een 
brug. Zegt de muis: “Wat stampen wij 
hard hè!”

Een muis en een olifant zijn bij het zwem-
bad. Zegt de olifant: “Ik ben mijn hand-
doek vergeten.” Zegt de muis: “Je mag 
mijne wel lenen!.” 

Een Belg gaat naar de woestijn. Zegt zijn 
vriend: “Waarom neem je een autodeur 
mee?” “Omdat ik dan het raampje kan 
open draaien als ik het warm heb!” 

Raadsels
Er ligt een dode man in een kamer. Er 
zijn vier muren: één is rood, één is geel, 
één is blauw en één is groen. Het plafond 
is wit en de vloer is zwart. Wat klopt hier 
niet?

Waarom doet een indiaan altijd als hij 
kijkt een hand boven zijn ogen?
Antwoord: omdat als hij zijn handen voor 
zijn ogen doet hij niks ziet! 

Geschreven door Laurens

Muziekproject van TacT Muziek: 
Muziek in de klas! 
Met groep 5-6 van de Julianaschool

Wij gaan een aantal weken naar “Ons 
Huis”. We oefenen deze instrumenten: 
saxofoon, klarinet, bariton, trompet, snare-
drum en het klokkenspel. 
Dit doen we in groepjes met elk een eigen 
docent. 

We geven 25 mei een klassenorkest 
waar onze ouders, opa’s oma’s en onze 
broer(tjes) en zus(jes) mogen luisteren 
naar ons concert. Uit het (jeugd)orkest 
spelen ook mensen mee.

Geschreven door Emma en Tess

Hogerop!
Projecten voor plusleerlingen

Nu bij hogerop van groep 5-6 hebben we 
het project: Een eigen planeet ontwerpen. 
Je bedenkt je eigen natuur, huizen, stra-
ten, een lesrooster, eten, hobby’s en nog 
veel meer. Onze planeet heet ‘Zand8’ en 
deze hebben we ook ontworpen met pa-
pier maché.  We maken een samenvatting 
in een boek en dit mogen we mee naar 
huis nemen.

Geschreven door Lennart en Luca

Antwoord: het hart van de man
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Stichting Berkelzomp vraagt....?
Van de Stichting Berkelzomp afdeling Al-
men kregen wij het verzoek het volgende 
onder uw aandacht te brengen.

Sinds 2004 varen we in Almen met de zomp 
“De Fute”. Deze zomp wordt bemand door 
22 schippers die volgens rooster varen.
Er was in die jaren zoveel animo om schip-
per te worden dat er een wachtlijst op na 
werd gehouden. Doordat enkele schippers 
nu gestopt zijn met varen is de wachtlijst ge-
slonken tot één!

Graag zien we deze lijst weer enigszins 
groeien zodat een vacature zeer snel kan 
worden opgevuld.
U heeft vast wel in de Stentor gelezen dat 
Zutphen onlangs een voorzichtig begin 
heeft gemaakt met de eerste vrouwelijke 
schipper. In Zutphen was dit zo bijzonder 
dat er een groot krantenartikel aan gewijd 
werd.

Wel leuk om te vermelden dat In Almen van-
af het begin vier dames de schipperrol ver-

vuld hebben. Ook nu is dat nog het geval. Ze 
vormen nu dus nog een minderheid en het 
zou mooi zijn als daar wat verandering in 
komt. Aanmeldingen van vrouwen worden 
dus ook graag tegemoet gezien!! 

De zomp wordt netjes onderhouden en dat 
brengt van tijd tot tijd timmerwerk met zich 
mee.

Tot nu toe hebben twee van de schippers 
(met de nodige technische kennis) dit werk 
voor hun rekening genomen. Maar ook in dit 
geval is het raadzaam om te zoeken naar 
een of twee mensen met de vereiste vaar-
digheid op dit gebied om op termijn deze 
taak over te kunnen nemen. Deze taak kan 
gecombineerd worden met het “schipperen” 
maar noodzakelijk is dat niet!

Heeft u belangstelling, aarzel niet om con-
tact op te nemen! 
Telefonisch (0575) 43 15 23  of per mail
dijksman-poulie@planet.nl 
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Beneden mij liepen de bestuursleden van 
het Comité voor Winterlezingen. Ze keken 
zorgelijk. Reden voor mij om eens te infor-
meren wat er aan schortte.
“Ach”, sprak de voorzitter, “we hebben een 
probleem. Die verrekte corona heeft ons 
programma helemaal in de war gestuurd”.
“Hoezo”, was mijn vraag, de coronaatjes 
hebben wel meer op hun geweten en ze zijn 
nu toch weer weg. Wat is er dan zo moei-
lijk?”  “Nou”, mummelde de secretaris, “het 
probleem is dat we in 2020 het 75-jarig ju-
bileum van de winterlezingen wilden vieren 
plus 75 jaar bevrijding en dat kon allemaal 
niet doorgaan”. “En”, lispelde de penning-
meester, “moeten we nu het 78-jarig jubi-
leum gaan vieren met 78 jaar bevrijding? 
Komt nog bij dat we in een 
oude Zutphense courant een 
bericht gevonden hebben dat 
het Comité eigenlijk al meer 
dan honderd jaar oud is. Lees 
maar!”:

Almen, 11 Febr.1922  Uitgenoodigd door 
het Comité voor Winterlezingen trad in Ons 
Huis op dr. E. L. Smit, predikant te Zalt-Bom-
mel. Spr. had tot onderwerp „Spanje en het 
Evangelie”. Hij schetste Spanje als r.-katho-
liek land en deelde mede hoe men daar den 
Protestantschen eeredienst ingang tracht te 
doen vinden.

“Klopt helemaal”, knikte ik de penningmees-
ter toe, “er was veel belangstelling voor die 
lezing en ds. Jansen Schoonhoven was 
toen dominee hier en die sloot de lezing met 
gebed. (in 1980 kwam er weer een Jansen 
Schoonhoven, maar dat was zijn kleinzoon!) 
Dat waren nog eens tijden! Toen werden de 
oude waarden nog gehandhaafd. Toen was 
er nog gezag! Toen kon je nog gewoon een 

touwtje uit de brievenbus laten hangen!”
“Ja, ja”, riep de voorzitter, “zo kan die wel 
weer, je hebt makkelijk praten daar boven, 
maar wij zitten met het probleem en jij lost 
dat niet op!”
“Zal best lukken!”, riep ik ze nog na, maar ze 
hoorden het al niet meer, geheel verzonken 
in hun bestuurlijke zorgen.
Ik had mijn kop nog niet in de wind gezet of 
de volgende “sombermans” slofte langs.
“Depressief?”, riep ik hem toe.  (Het was P.S 
van de damclub)
“Nog net niet,  maar wel grote zorgen. De 
hele Almense damclub schrompelt weg; 
we hebben nog maar één lid uit Almen en 
het restje komt uit de omliggende plaatsen. 
Tachtig jaar geleden in 1941 hebben we 

‘Ons Genoegen’ opgericht. 
We schoven de schijven in 
de kapsalon van Boltjes en 
iedereen nam een turfje mee 
om warm te blijven. Het was 
oorlog weet je. Veertig jaar ge-
leden kregen we de schakers 

er bij en daarmee hebben we het paard van 
Troje binnengehaald.  Op maandagavond is 
de zaal van Ons Huis stampvol met hun  to-
rens, lopers, zeker twintig koningen en veer-
tig hinnikende paarden. Wij met onze stenen 
worden langzaam de zaal uitgeschoven tot 
ons ongenoegen. Wij moeten nieuwe leden 
hebben!!!!”
Langzaam sjokte P. verder; hij had een 
dambord onder de arm. Af en toe hield hij 
het omhoog. Één keer vergiste hij zich en 
hield hij het schaakbord omhoog. Maar ja, 
dat zit aan de andere kant. Het was druk in 
het dorp, maar niemand merkte hem op. Het 
waren overwegend toeristen en die hadden 
alleen oog voor de buitenissige voertuigen 
waarop of waarin ze zich haastig voortbe-
wogen! 

Notities van de Torenhaan



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

Wetenswaardigheden

Zomervakantie 09 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 23 oktober 2022

Schoolvakanties schooljaar 2022

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

AED’s

Huisartspraktijk dr. Meerman: (0575) 43 12 55
VertrouwensContactPersonen: Peter Hintzen, 06 - 29 00 43 29 of mail@peterhintzen.nl
 Evelien Kamminga, 06 - 31 21 00 61 of evelienkamminga@gmail.com
 Wilma Klein (alleen voor Ovéra), (0575) 43 31 59 of wklein@lijbrandt.nl 
Zorgcoördinator: Anneke Maandag, 06 - 23 38 60 20 of  
 zorgcoordinatoralmen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers



Activiteitenkalender

Juni 2022

Oktober 2022

December 2022

Juli 2022

September 2022

Gedurende gehele maand expositie Atelier 

V in ‘t Hart van Eefde

01 Koersbal om 14.00 uur in Ons Huis

04 Opening expositie volwassenen 13.30  

 uur ‘t Hart in Eefde

05/06 Roparun door Almen

06 Concert ‘Hout, koper, Brons en staal’  

 muziekvereniging Juliana, dorpsplein

06 Concert ‘Juliana eert de Almense  

 kerkklokken muziekvereniging Juliana,  

 op het dorpsplein

09, 10, 11 De Heks van Almen

14 Algemene ledenvergadering VZWA,  

 19.30 uur Dorpshuis

17 Kleintje Almensfeest, 09.30 uur 

17-18-19 Almensfeest

22 Koersbal om 14.00 uur in Ons Huis

25 12e editite ‘Oldtimer waterpolo toernooi’,

 15.15 uur Zwembad de Berkel

30 Interactieve sessie, ‘bouwstenen voor  

 dorpsplan Almen, 20.00 uur Ons Huis

26 filmavond Ons Filmhuis

03 Pieten bij Centerrr Almen, 10.00 - 11.00 uur

21 filmavond Ons Filmhuis

Gedurende gehele maand expositie Atelier 

V in ‘t Hart van Eefde 

02 Opening expositie jeugd 13.30 uur ‘t 
 Hart in Eefde

05-06  Jaarlijkse grote schoonmaak 
  Ons Huis, start om 9.00 uur en om 
  13.30 uur

28 filmavond Ons Filmhuis

November 2022

27 Geknutselde Sinterklaas schoentje  

 inleveren bij Centerrr

30 filmavond Ons Filmhuis
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