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Wat wonen we in Almen toch bevoorrecht. 
Dat heb ik met name deze zomer onder-
vonden. En omdat we ons tot de groep met 
hoog risico mogen rekenen en met kinde-
ren die corona op bezoek hebben gehad, 
weten we dat we corona niet op visite moe-
ten hebben. 

Ons vrijwilligerswerk viel af helaas, maar 
zwemmen in ons fraaie bad was geweldig. 
Alles was prima georganiseerd, het water 
lekker, het personeel attent, wat wil je nog 
meer. De kleinkinderen kwamen dan ook 
met plezier logeren. Elektrisch fietsen door 
de prachtige omgeving met dit mooie weer 
is telkens een feestje. Dat was trouwens 
ook wel te zien aan de topdrukte her en der. 
Ik heb hier twee vakantiekiekjes bijgedaan. 

Als je goed kijkt dan zie je in die groene 
weide aan de Azinkdijk, 33 ooievaars. Of 
we daar blij mee moeten zijn is een ander 
verhaal, maar mooi was het wel.

Nu begint het nieuwe seizoen voor alle 
verenigingen. Het heeft de besturen menig 
zweetdruppeltje gekost om alles volgens 
het protocol te laten verlopen. Ik wens dat 
we zonder corona de herfst doorkomen en 
lekker kunnen sporten of anderszins bij  
elkaar kunnen komen.

Veel leesplezier, Wilrike

Kopij voor de volgende Almenak moet  
13 november worden ingeleverd en de  
Almenak komt dan ca 25 november uit.

Van de redactie
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Van de bestuurstafel

V A B

Vereniging Almens Belang

Ook de komende periode zullen we op 
deze manier vergaderen bij Ons Huis. Dat 
betekent dat u ook weer gebruik kunt ma-
ken van het inloophalfuurtje voorafgaand 
aan de bestuursvergadering. Heeft u een 
punt dat u graag met ons zou willen be-
spreken, meldt u dan vooraf even aan via 
vab@almen-info.nl, dan zorgen we ervoor 
dat er ook voor u een tafel klaarstaat.

Brandweerkazerne
In eerdere uitgaven van de Almenak heb-
ben wij u al geïnformeerd over de ont-
wikkelingen met betrekking tot de brand-
weerkazerne. We zijn als VAB al sinds mei 
2016 betrokken bij het onderzoek rondom 
de kazerne. De brandweercommandant 
heeft indertijd steun gevraagd van de VAB 
voor zijn verzoek om uitbreiding van de 
kazerne. Aanleiding was de extra ruimte 
die nodig is voor een grotere brandweer-
wagen en de bouwkundige uitwerking van 
de aangescherpte ARBO-eisen. Toen in 
2017 besloten werd tot nieuwbouw van de 
brandweerkazerne op een nieuwe loca-
tie hebben we dit van harte ondersteund. 
Immers, met een duurzame, toekomstbe-
stendige kazerne kan de brandweerpost 
weer jarenlang vooruit en is Almen voor 
langere tijd verzekerd van een plaatselijke 
hulpdienst. Dit is mede van belang in het 
licht van een optimale dekking binnen de 
gemeente Lochem en de aanwezige ex-
pertise binnen het Almense team.

Nadat verschillende locaties voor nieuw-
bouw de afgelopen jaren de revue heb-
ben gepasseerd, komt er nu schot in de 
zaak nu de gemeente haar oog heeft laten  
vallen op de locatie Dorpsstraat 4/ 
Binnenweg. Tijdens de politieke tafel 
op 7 september jl. is het raadsvoorstel  
besproken waarin een aanvullend krediet 
van € 350.000 voor de nieuwbouw wordt 
gevraagd, bovenop de € 1.1050.000 die 
reeds was toegezegd, en waarin ge-
vraagd wordt om instemming en opdracht 
te geven om uitvoering te geven aan de 
realisatie van een nieuwe kazerne. Als 
VAB hebben we positief geadviseerd om 
de aangewezen locatie Dorpsstraat 4/ 
Binnenweg te bestemmen voor de exploi-
tatie van de brandweerkazerne en om de 
gevraagde middelen beschikbaar te stel-
len om een nieuwe brandweerkazerne te 
bouwen die voldoet aan de huidige eisen.

Omdat dit stukje vóór 7 september is ge-
schreven, kan ik over de uitkomst van 
deze beeldvormende avond voor de raad 
en een eventueel daarop volgend besluit 
nog niets melden, maar ik neem aan dat 
u dat inmiddels via de media al wel hebt 
vernomen.

Met nieuwbouw van de kazerne op een 
andere locatie komt de huidige locatie vrij. 
Dit biedt mogelijkheden voor centrumont-
wikkeling op deze beeldbepalende plek  

Als u dit stukje leest zit de vakantie er weer op en starten we als VAB ook weer met 
ons maandelijks overleg. Na een korte stop in verband met de coronamaatregelen 
hebben we de laatste vergaderingen voor de zomer gelukkig weer fysiek samen 
kunnen overleggen in Ons Huis. De grote zaal gevuld met 10 tafels, met aan iedere 
tafel één bestuurslid, op ruime afstand van elkaar. Het vergde even wat aanpas-
sing én een luidere stem, maar wat was het fijn dat het weer kon. Toch weer een 
beetje terug naar normaal.
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in het dorp. Naar goed Almens gebruik 
zullen wij initiatief nemen om plaatselijke 
ondernemers en inwoners samen te bren-
gen om de wensen en ontwikkelingsmo-
gelijkheden te verkennen. 

Loslopende honden langs de Berkel
Wellicht heeft u het eind augustus in de 
Stentor gelezen: niet ieder baasje houdt 
zijn hond aangelijnd op delen van het 
Almens Ommetje waar dat omwille van 
onder meer de vogels en andere dieren 
verplicht is. Dat zorgt voor de nodige pro-
blemen. Er zijn verschillende partijen die 
hun grond beschikbaar hebben gesteld 
zodat wij er kunnen recreëren en daar zijn 
we ongelofelijk blij mee. Het is een uniek 
stukje natuur waar we nog heel lang van 
willen blijven genieten. Laten we dit met 
z’n allen dan ook koesteren en ons ver-
antwoordelijk voelen om er goed voor te 
zorgen. Dat betekent honden aangelijnd 
houden op stukken waar dat moet, er op 
toezien dat ze geen grote kuilen graven en 
ze lekker de vrijheid geven op het aange-
wezen losloopgebied tussen de stuw en 
het zwembad.

Doornberg
Bij de aankoop van het terrein van 
Doornberg-Recycling door de gemeente  
Lochem is overeengekomen dat het  
terrein per 1 augustus 2020 leeg zou moe-
ten worden opgeleverd. Toen duidelijk werd 
dat dat, mede door problemen met het 
vinden van een nieuwe locatie, niet haal-
baar was, heeft de rechter besloten dat de 
gemeente en eigenaar Johan Doornberg 
gezamenlijk moesten onderzoeken of ze 
tot andere afspraken zouden kunnen ko-
men. Deze termijn liep af op 1 september 
jl. Beide partijen zijn er binnen deze ter-
mijn samen niet uitgekomen en hebben 
nu de rechter gevraagd om uitspraak te  

doen. Volgens de laatste berichten zal er 
nog deze maand een nieuwe zitting wor-
den gehouden.

Vrijwilligers gevraagd voor ALMEN 
schoon! Op zaterdag 3 oktober a.s.
Na eerdere succesvolle schoonmaak- 
acties willen we binnenkort opnieuw de 
straten van Almen op om deze te ontdoen 
van zwerfafval. Lekker een paar uurtjes 
actief bezig zijn in de buitenlucht en gezel-
lig bijpraten met je mede-dorpsgenoten, 
met een schonere leefomgeving als resul-
taat, een goede besteding van de zater-
dagochtend toch?

We verzamelen om 10.00 uur in het Ons 
Huis en verdelen dan onder het genot van 
een kopje koffie of thee de straten. Vanaf 
10.30 uur tot 12.30 uur worden de verschil-
lende schoonmaakroutes gelopen. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk en kan via het 
e-mailadres almenschoon@gmail.com. 
De gemeente verzorgt net als voorgaande 
keren handschoenen, prikstokken, afval-
zakken en hesjes. We hopen weer op een 
mooie opkomst!

Bouwen voor jongeren
De VAB is deze zomer gestart met het 
vormen van een groep van starters die 
opteren voor een betaalbare nieuwbouw-
woning in Almen. Het idee is om de aan-
komende maanden met hen te verken-
nen welke wensen en mogelijkheden er 
zijn, om uiteindelijk tot een gezamenlijk 
nieuwbouwplan te komen. De beoogde 
bouwlocatie is de in de Woonvisie van de 
gemeente Lochem genoemde zoeklocatie 
Almen Zuid 2b; naast de huidige nieuw-
bouw, achter de Hoofdige Boer. Afhanke-
lijk van het aantal deelnemers zal dit plan 
gaan bestaan uit 4, 6 of misschien wel 10 
woningen.
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De onderlinge samenwerking tussen 
de bewoners van dit nieuwbouwplan zal 
hoogstwaarschijnlijk in de vorm van Col-
lectief Particulier Opdrachtgeverschap 
verder vorm worden gegeven. Dit betekent 
dat de bewoners zonder tussenkomst van 
een projectontwikkelaar het plan uitwer-
ken, wat zal bijdragen aan de betaalbaar-
heid van de woning. Bouwen op maat in 
Almen, tegen een betaalbare prijs; het is 
in deze tijd een buitenkans die we ieder-
een gunnen.

Hoe meer jonge gezinnen of starters zich 
aansluiten bij deze groep, hoe beter. Dit is 
dan ook nogmaals een oproep aan ieder-
een onder de 35 jaar die binding heeft met 
het dorp Almen, al dan niet startend op de 
woningmarkt, om zich bij ons te melden bij 
interesse. Je zit nog nergens aan vast - en 
mijmeren over een mogelijk eigen huis is 
gratis, toch?

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland 
op woensdag 7 oktober in Ons Huis, aan-
vang 20.00 uur. Je bent welkom na je aan-
melding bij Liza Westendorp, via 06 300 
21726 of lizawestendorp@hotmail.com.

Regionale Energiestrategie
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet 
het Klimaatakkoord: de Nederlandse uit-
werking van de internationale klimaataf-
spraken van Parijs (2015). We gaan met 
elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: 
in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. 
Eén van de afspraken is dat 30 energie-
regio’s in Nederland onderzoeken waar 
en hoe het best duurzame elektriciteit op 
land (wind en zon) opgewekt kan worden. 
Maar ook welke warmtebronnen te gebrui-
ken zijn zodat wijken en gebouwen van 
het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en 
hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk 
gezien acceptabel en financieel haalbaar? 

In een Regionale Energiestrategie (RES) 
beschrijft elke energieregio zijn eigen  
keuzes.

De Cleantech RES regio heeft het afgelo-
pen jaar bekeken hoeveel schone energie 
we als regio kunnen opwekken. En hoe en 
op welk soort plekken we energie kunnen 
opwekken met zonneparken en windmo-
lens. Dit gebeurde samen met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties. Deze uitgangspunten zijn samen ge-
bracht in een eerste versie van de Regi-
onale Energiestrategie: De Concept RES. 
Deze Concept RES moet nog bestuurlijk 
worden vastgesteld. Dat gebeurt in de re-
gionale stuurgroep. De Concept RES is te 
lezen op www.cleantechregio.nl/res. 

U kunt als inwoner, bedrijf of maatschap-
pelijke partner tot begin 2021 reageren op 
de Concept RES en zo bijdragen aan de 
definitieve versie van de Regionale Ener-
giestrategie. Dit kan nu al via het online 
reactieformulier op www.cleantechregio.
nl/res/. Later volgt een uitgebreidere vra-
genlijst op www.cleantechregio.nl/res/. 
Later dit jaar en begin 2021 zullen er ook 
bijeenkomsten worden gehouden. In juni 
2021 biedt onze RES-regio de definitieve 
versie aan het Rijk aan.

Oproep nieuw bestuurslid
In verband met het aanstaande aftreden 
van Herman Minkjan zijn wij op zoek naar 
een nieuw bestuurslid. Als VAB behartigen 
wij de belangen van het dorp en zetten 
wij ons in voor de leefbaarheid van ons 
dorp, in de meest brede zin van het woord. 
Daarvoor onderhouden we contacten met 
de gemeente Lochem, andere overheden, 
organisaties en verenigingen. We treden 
daarbij niet alleen op als belangenbehar-
tiger, maar ook als initiatiefnemer en ini-
tiatief doorgever. We vergaderen 1x per 



maand in Ons Huis, waarbij 2x per jaar 
ook wethouder Bert Groot Wesseldijk en 
ideeënmakelaar Appie Baas van de ge-
meente Lochem aanschuiven. 

Verder werken we in werkgroepen, samen 
met inwoners, aan verbeteringen in ons 
dorp op de gebieden mobiliteit, wonen en 
voorzieningen. Deze werkgroepen komen 
een aantal keren per jaar bij elkaar, afhan-
kelijk van de onderwerpen waaraan wordt 
gewerkt en de actualiteit ervan.

Lijkt het u leuk om hieraan een bijdrage 
te leveren en u in te zetten voor de leef-
baarheid van ons dorp, neem dan voor 
meer informatie of uw aanmelding contact 
op met onze secretaris Anja Harkink via 
(0573) 78 56 32 of vab@almen-info.nl.

Volg de VAB!
Website: vab.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorp 
Almen
Instagram: Almen_VAB

Vergaderingen/agendapunten
Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u 
dit melden door een e-mail te sturen naar 
ons mailadres vab@almen-info.nl of door 
één van onze bestuursleden aan te spre-
ken: Herman Minkjan, Anja Harkink, John 
Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker, 
Liza Westendorp, Peter Schieven, Anne-
marie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.

We houden u op de hoogte van onze  
vergaderdata via onze website  
vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging 
van iedere bestuursvergadering wordt 
tevens geplaatst in De Gids. De eerstvol-
gende vergadering vindt plaats op dins-
dag 29 september a.s.

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

In de vorige Almenak was ‘ie per abuis 
vervallen, maar we willen toch nog graag 
even melden dat de prachtige foto op de 
voorkant van de Coronakaart die eerder 
dit jaar bij u in de bus is gevallen gemaakt 
is door Geert de Groot.
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Toen wij in maart begonnen met de ‘Corona- 
aanpassingen’ in onze winkel hadden  
we uiteraard niet gedacht hier in september 
nog mee bezig te zijn. Helaas zal het voor-
lopig nog wel zo blijven en zullen we ons 
allemaal aan de RIVM-richtlijnen moeten 
blijven houden. Inmiddels hebben wij onze 
meewerkers weer kunnen verwelkomen  
nadat zij 3 tot 4 maanden niet hebben mo-
gen werken. Zij hebben ons gemist, maar 
wij hun ook.

Iedereen is een beetje aan gewend aan het 
‘nieuwe normaal’, maar toch willen wij uw 
geheugen even opfrissen! Als u bij ons komt 
winkelen moet u altijd een winkelmandje of 
-wagentje pakken bij binnenkomst. Ja, ook 
als u alleen maar voor 1 klein dingetje komt. 
Kom het liefst alleen of met max. 2 personen 
uit 1 huishouden. Voor binnenkomst kunnen 
de handen worden gewassen bij de mobiele 
wasbak gemaakt door Henk Wiltink en als u 
de winkel verlaat kunt u het mandje of wa-
gentje weer buiten terugzetten. U doet het 
hele team van Centerrr Almen een enorm 
plezier als u zich aan deze regels houdt.

Bij de kassa kunnen ook uitwasbare mond-
kapjes worden gekocht, deze zijn gemaakt 
door Tiny Koetsier. Al vanaf de eerste  
weken is zij er druk mee en heeft er inmid-
dels een kleine 200 voor ons gemaakt voor 
de verkoop. Bedankt Tiny!

Sinds een paar weken hebben wij ons  
assortiment uitgebreid met biologische,  
glutenvrije en lactosevrije producten. Op 
deze manier proberen wij nog meer aan de 
wensen van onze kanten te voldoen.

Zoals weet staat er bij de winkel (tijdelijk) 
een glascontainer, deze wordt eenmaal in 

de week geleegd. Mocht deze vol zitten, wilt 
u dan niet glas ernaast zetten. Ook wij kun-
nen het dan niet kwijt.

Per 1 september 2020 is onze meewerker 
Jasper begonnen aan een nieuwe baan bij 
de Spar To Go in Zutphen. Ontzettend goed 
nieuws voor hem, want het is een betaalde 
baan! Wij wensen Jasper veel succes en 
bedanken hem voor zijn tijd bij ons.

Bloemen workshops bij Centerrr
Op woensdag 14 oktober om 14.00 uur of 
om 19.30 uur kunt u o.l.v. Irene een leuke 
herfstworkshop bij ons volgen. Voor verdere 
informatie zie de volgende pagina.

Op woensdag 9 december en op vrijdag 
11 december om 14.00 uur of om 19.30 uur 
kunt u de kerstworkshop volgen. Deze is ook 
o.l.v. Irene en ditmaal wordt er een kerststuk 
gemaakt. €30 per persoon inclusief materi-
alen en koffie/thee. Opgeven kan per mail of 
telefoon, vermeld hierbij uw naam, telefoon-
nummer en voor welke datum en tijd u de 
workshop wilt volgen. Bij beide workshops 
volgen wij de RIVM-richtlijnen.

Sinterklaas
Kinderen t/m 8 jaar mogen in de Sinter-
klaastijd weer hun geknutselde schoentje 
bij ons zetten. Vanaf maandag 23 november 
kan bij de kassa de kleurplaat worden op-
gehaald. Inleveren van het ingekleurde en 
in elkaar geplakte schoentje kan tot donder-
dag 3 december. Op zaterdag 5 december 
zullen er echte Pieten aanwezig zijn en kan 
het schoentje weer worden opgehaald. Wie 
weet zit er een cadeautje in!

 
Namens het team van de Centerrr, 

Hanneke Huurnink en Miranda Lourens

Nieuws van uw Centerrr
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Op woensdag 14 oktober a.s. organiseren wij, o.l.v. onze bloemiste, Irene Kappert, een  

leuke en gezellige workshop die in het teken staat van de Herfst. Op de foto hierboven ziet  

u het voorbeeldstuk dat gemaakt gaat worden. 

De kosten van de workshop zijn ¤30,- per persoon (inclusief koffie/thee met iets lekkers en de 

benodigde materialen, graag zelf een snoeischaar en een mesje meenemen). Aan het eind van 

de workshop mag u uw herfststuk mee naar huis nemen. Opgeven kan telefonisch via nummer 

085 - 902 22 90 (optie 1), via de mail almen@centerrr.nl of u kunt het ingevulde  

opgavestrookje inleveren bij de kassa. Graag uw naam, telefoonnummer en tijdstip vermelden.

Wees er snel bij, want VOL = VOL!

Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en wij zien u graag op woensdag 14 oktober. 

Mocht u niet kunnen deelnemen aan de workshop en u wilt toch graag een mooi herststuk? 

Geen probleem, u kunt deze bij ons bestellen.

Opgavestrook Workshop ‘Herfst’
Naam: ......................................................................................................................................  

Telefoonnummer: .....................................................................................................................

Datum: woensdag 14 oktober 2020

❏ Ik wil graag deelnemen aan de workshop van 14.00 uur*

❏ Ik wil graag deelnemen aan de workshop van 19.30 uur*

* Graag aankruisen op welk tijdstip u wilt deelnemen

✁

Workshop ‘Herfst’
bij Centerrr Almen!
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Na meer dan 20 jaar een galerie te hebben 
gerund, eerst aan de IJsselweg in Vierak-
ker en daarna aan de Bakkersteeg in  
Almen, bleek dat het zo’n twee jaar geleden 
niet meer goed te combineren viel met mijn 
werkzaamheden voor Museum STAAL. 

Er werden geen afspraken met externe 
exposanten meer gemaakt en de galerie 
toonde vrijwel permanent het fotowerk van 
Geert. Daarbij waren we bijna nooit meer 
open. 

Omdat we dit jammer vinden en Geert de 
ruimte goed kan gebruiken om zijn werk te 
presenteren (een fotostudio loop je niet zo 
makkelijk spontaan binnen, een galerie wel) 
behoudt de galerie haar functie als tentoon-
stellingsruimte. Hoofdzakelijk zal Geert hier 
in wisselende samenstelling zijn prachtige  

fotografie laten zien, maar bestaat ook de 
mogelijk de galerie voor een korte tijde-
lijke periode te huren voor exposities en  
presentaties. Tijd, invulling en kosten gaan 
in nauw overleg met Geert. Een weekend 
de ruimte afhuren kost bijvoorbeeld €50,- 
per dag.

Binnenkort zal Jacqueline van Munster hier 
de door haar geïllustreerde dichtbundel 
presenteren en signeren. Voor info:   
atelier V, www.jacquelinevanmunster.nl

Geert zal daarna weer eens foto’s van het 
door ons zo geliefde Schotland, waar we 
nu helaas niet naartoe kunnen, laten zien. 
De fotogalerie is open als de deur open 
staat, wees welkom!

Geert de Groot & Pien Pon 

Galerie De Blauwe Deur wordt fotogalerie de Groot 

Foto: Geert de Groot
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Museum STAAL heeft beiden heel 
hard nodig 
De afgelopen maanden, zowel die van slui-
ting (3 maanden was het museum dicht) 
als die van weer opengaan, met allerhande  
beperkingen, hebben ons als stichting  
Museum STAAL veel geleerd. 

Hoe belangrijk het is een band op te bouwen 
met de medewerkers (wij noemen onze vrij-
willigers ‘medewerkers’ en niet ‘vrijwilliger’) en 
hoe belangrijk het museum voor veel van hen 
is. We ontdekten dat we elkaar misten. En 
toen we weer open mochten, dat er vanwege 
C. meerdere medewerkers waren die (nog) 
niet kunnen/willen terugkeren op hun plekje 
als gastvrouw c.q. gastheer in het museum 
aan de Dorpsstraat. 

Dit betekende dat we zeer krap in ons rooster 
kwamen te zitten, te meer er veel meer men-
sen in Nederland hun vakantie gingen vieren 
en het dus druk was voor de medewerkers; 
terug op de plek na drie maanden ‘hoe was 

het ook al weer?’, een nieuwe tentoonstel-
ling ‘Berkel in Beeld’ en allerhande aanpas-
singen, zoals pijlen en route. Maar ook dat 
we ondanks veel dagelijkse bezoekers toch 
minder mensen kunnen ontvangen dan nor-
maal. De groepen vallen bijna helemaal weg, 
want we kunnen geen rondleidingen geven 
en niet met veel mensen tegelijk een kopje 
koffie drinken. De groepen maken 30% van 
het aantal bezoekers uit. Wat dus betekent 
minder inkomsten. De drie gesloten maan-
den, halen we niet meer in. 

Daarom hier een oproep voor vrienden en 
vrijwilligers. Kijk op de website hoe u vriend 
kunt worden. Hier kunt u zich ook opgeven 
als medewerker in Museum STAAL. Maar u 
kunt ook even binnenlopen en een afspraak 
met coördinator Joke Dinkelman maken.
 
We hebben u nodig! www.museumstaal.nl 

team Museum STAAL, Pien Pon 

Vrienden en Vrijwilligers

Foto: Geert de Groot
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Sinds het verschijnen van de vorige Al-
menak afgelopen mei hebben wij ons  
tennisarm Corona-bestendig gemaakt met 
verplichte looprichtingen, richtlijnen voor 
het gebruik van de WC, het desinfecteren 
van handen en het bewaren van anderhalve 
meter afstand bij het zitten om een tafel. 

Gelukkig werd de aanvankelijke richtlijn van 
onze tennisbond om alleen enkelspel toe 
te laten na een week ingetrokken en kon-
den ook onze dubbelspel-groepjes weer 
volop aan de bak. Onze tennisleraar Frank 
Jansen hervatte zijn privélessen en thema-
trainingen en recent de groepslessen aan 
de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 
Julianaschool. 

Kortom, de Almense Tennis Club bruist van 
de activiteiten en iedereen is blij dat de Co-
rona-perikelen ons niet meer in de weg zit-
ten. Hoewel wij natuurlijk niet in de toekomst 
kunnen kijken gaan we ervan uit dat deze 
plezierige situatie voorlopig zal blijven be-
staan. 

Graag laten wij langs deze weg weten dat 
ATC klaarstaat om jongeren en ouderen als 
lid van de vereniging te verwelkomen en dat 
onze trainer, Frank Jansen, een speciaal 
daarop afgestemd programma heeft ontwik-
keld. 
Pieter Woerden

Coronanieuws van ATC

Foto: Joost Wiltink
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Het aantal mensen dat op die manier een 
kerkdienst volgde op zondag (en ook daar-
na op een doordeweekse dag) is nog nooit 
zo groot geweest.

Om toch een bepaalde binding met de we-
kelijkse kerkdienst en alles daar om heen te 
houden is er zo’n 7 keer een kerkbrief ver-
schenen die aan veel gemeenteleden werd 
thuisbezorgd of per mail werd aangereikt. 
Een mooi initiatief dat door velen werd ge-
waardeerd.

Omdat ds. Wilma Klein geen kerkdiensten 
hoefde voor te bereiden kon ze veel aan-
dacht besteden aan pastorale bezoeken in 
de gemeente, wel op afstand natuurlijk. Ik 
had dan het gevoel – zoals ze zelf zei - dat de 
gemeenschap nog leefde. Naar de verpleeg-
huizen kon niet. Daar bleef het bij een kaartje 
of een telefoontje. In de garage van Wilma 
was de Borchkapel ingericht waar gemeen-
teleden bijvoorbeeld na de online kerkdienst 
een kaarsje konden aansteken en op andere 
tijden elkaar konden ontmoeten. 

Eind juni werd er weer voorzichtig gekerkt! 
Iedereen moest zich tevoren opgegeven bij 
ondergetekende. De eerste keren waren er 
zo’n 20/25 kerkgangers. Later werd dat al 
gauw zo tegen de 30. Velen hadden en heb-
ben nog angst om te komen. In de kerk is 
duidelijk aangegeven waar we mogen zitten.
Gelukkig is de hele zomer (tot en met 12 
september) de kerk in de middag geopend 
geweest voor bezoekers. Daar werd best 
veel gebruik van gemaakt vooral omdat veel 

mensen dit jaar de zomervakantie in ons ei-
gen land doorbrachten. Het was opmerkelijk 
druk in Almen! Er waren fraaie foto’s van de 
Berkel te bekijken.

Iets wat heel veel kerkgangers belangrijk 
vinden is het contact met anderen tijdens 
het koffiedrinken na de kerkdienst. En dat 
is sinds enkele weken weer mogelijk in Ons 
Huis. Ook voor Ons dorpshuis fijn om toch 
inkomsten te hebben.

Zondag 13 september is de jaarlijkse start-
dienst. Die openluchtdienst zou wor-
den gehouden bij Arend Wiegman aan de 
Whemerweg. Maar door de coronaregels 
mag dat niet. Hopelijk volgend jaar weer! 

Nu beginnen we gewoon in de kerk en 
gaan daarna naar Ons Huis.  Het thema is 
dit keer “Het goede leven”. Aan gemeen-
teleden is gevraagd iets mee te nemen dat 
jij asso-cieert met het goede leven, b.v. een 
flesje wijn, een foto, een boek of iets heel 
anders. Die dingen worden op een tafel 
verzameld. Enkelen zullen vertellen over 
hun attribuut.

De komende tijd gaan we ons beraden 
hoe er kerkdiensten rond de kerstdagen 
gehouden kunnen worden. Lastig met een 
beperkte ruimte in de kerk. We maken er 
het beste van.

Hans Hoftijzer, secretaris kerkenraad

Hoe was en is de kerk aanwezig in de coronatijd

Nu een half jaar geleden kwam er plotseling een einde aan de gebruikelijke zondagse 
kerkdienst. Voor ons allemaal een hele vreemde gewaarwording. Net zoals de lock-
down heel apart was. Al gauw werden kerkdiensten online uitgezonden en zo was er 
toch nog een bepaald zondag-gevoel. 
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We zongen buiten
Je had ons kunnen horen, deze zomer.  
We hebben een aantal weken in het buiten-
gebied kunnen zingen, bij een van de koor-
leden thuis. Coronaproof: met telkens een 
wat kleinere groep van zo’n 12 mensen op 
ruim 1½ meter van elkaar. In de boomgaard, 
onder de notenboom in de schaduw bij warm 
weer, onder de kapschuur bij minder goede 
weersomstandigheden. Op Nieuw Ilsink bij 
Carla Zijderveld. Onze dirigente Jettie had 
enthousiast gereageerd op ons initiatief om 
een Summer School te houden en had haar 
vakantie ervoor aan de kant geschoven. 

Zingen in een kleine groep vraagt meer lef 
van de zangers. We maakten het ons niet 
te moeilijk, en zongen 4-stemmige feest-
nummers uit ons jubileumjaar: “Galmen in 
Almen” en “Met iedereen en allemaal zijn wij 
vandaag Vocaal” terwijl de ganzen gakkend 
overvlogen en vanuit luchtballonnen adem-
loos naar ons werd geluisterd. Maar ook 
klonk er Slavisch, Zweeds, Engels, Duits en 
Spaans. Populaire volksliedjes, religieuze 
melodieën, en romantiek: over zwaluwen die 
schommelen op een draad onder het dak bij 
een avondlied, terwijl in veld en stad er vre-
de heerst. Het was duidelijk: onze stemmen 
hadden oefening nodig. 

We proberen het binnen
Hoewel de tijden erg onzeker zijn, probe-
ren we het zingen binnen weer op te vatten, 
zij het onder stevige beperkingen. Lande-
lijk gelden voor koren de richtlijnen van het 
Koornetwerk. Volgens protocol is het moge-
lijk ook binnen coronaproof te zingen, tel-
kens met een deel van het koor, op afstand 
van elkaar, en met goede ventilatie. We wil-
len het proberen vanaf 8 september: een 
uurtje in de bovenzaal van Ons Huis, zonder 

pauze, koffie/thee, en niet napraten aan de 
bar. Meer zit er helaas nog niet in. We richten 
ons grotendeels al op kerstrepertoire, want 
het moet wel heel gek zijn als we dan niet 
buiten van ons kunnen laten horen, in (heel) 
kleine groepjes. Zo houdt het koor focus en 
houden wij onze stemmen in vorm.  

We houden goede moed
Onze gebruikelijke activiteiten zullen op een 
wat lager pitje staan. Zo zal er in het najaar 
geen oliebollenactie zijn. 
Wil je toch iets met Vocaal:
- Wij staan open voor nieuwe leden, het is  
 een goed instapmoment (binnen de beper- 
 kingen die er zijn) 
- De Jubileum CD “Almen zingt” is nog in  
 beperkte oplage verkrijgbaar (€ 7,50)
- Het Jubileumboek “Vocaal Almen: Al hon- 
 derd jaar op weg” is nog te geef (€ 15,-)
- Luisteren naar onze Corona-jubileumlied  
 kan via de link: https://youtu. 
 be/_3aAyiSybn0 of https://www.you 
 tube.com/playlist?list=PLYGiXs1uxCrM 
 U8NNFjv9IxvoG8clmlcN2

Namens Vocaal, Medard Hilhorst

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Vocaal: wij zingen ons er doorheen!
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Start seizoen 2020-2021
Begin september zijn alle binnensporten bij 
ons weer hervat. Zij het met wat aanpassin-
gen in verband met extra hygiëne- en veilig-
heidseisen om corona de kop in te drukken. 
Afstand houden, geen handen schudden, 
handen ontsmetten en voldoende ventilatie 
in de sportzaal zijn de hoofdzaken.
Alle leden en de trainers zijn hiervan, mid-
dels een protocol, op de hoogte gebracht.

De zomer 2020
In het verleden was er in de maanden juli 
en augustus weinig activiteit in de sportzaal. 
Dit jaar was het anders. In het voorjaar was 
de sportzaal gesloten voor alle sporten. De 
oorzaak kent u. Vanaf half mei was buiten-
sport weer mogelijk en vanaf 1 juli konden 
we ook weer in de zaal. We willen de trai-
ners hartelijk danken dat zij in de vakantie  

door wilden gaan; ook de leden willen we 
danken dat zij de sportlessen wilden mee-
maken in de vakantie.

Bent u nog geen lid! Schroom niet en kom 
twee keer gratis kijken en meedoen. Dan 
kunt u ervaren dat sporten superleuk is.  
Zie ook onze website!

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

Voor de afdeling gymnastiek, 
Gerrit Nijkamp.

Ovéra (afd. gymnastiek)
afdeling volleybal

Welke sport is wanneer?
In onderstaand rooster kunt u ons aanbod zien:
maandag Dance-Mix 11.00 - 12.00 uur  Debbie Kersten
 Badminton 13.00 - 15.00 uur Dick Boel
 Zumba 19.00 - 20.15 uur Douwina ter Veer
dinsdag Yoga 09.00 - 10.15 uur Patricia Smolders 
woensdag Dynamic Tennis 08.30 - 10.30 uur Gerrit Nijkamp  
donderdag Gym 40+ 11.00 - 12.00 uur Tiny Koetsier
 Peuters 13.45 - 14.30 uur Tiny en Tanja Koetsier
 Kleuters 14.45 - 15.30 uur Tiny en Tanja Koetsier
 Turnen gr. 3 t/m 5  15.45 - 16.30 uur  Daisy Postma
 Turnen gr. 6 t/m 8 16.30 - 17.45 uur Daisy Postma
 Yoga 19.15 - 20.15 uur Moella van Kranendonk
 Spinning 20.40 - 21.30 uur Liesbeth Driessen
 Recreatieve gymn. 21.30 - 22.30 uur  Gerrit Nijkamp
zaterdag Badminton 09.00 - 11.00 uur Dick Boel
zondag Spinning 11.30 - 12.20 uur Anouschka Veldhuis
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Zin in volleyballen?
Iedere maandagavond om 20.15 uur is de 
training in de sporthal. We trainen met kleine-
re groepen in verband met de corona-maat-
regelen. Als u een keer mee wilt doen dan 
graag vooraf even onderstaand telefoonnum-
mer bellen om dit aan te geven.

Wedstrijden
De thuiswedstrijden zijn allemaal op woens-
dagavond dit seizoen. De uitwedstrijden va-
riëren van maandag t/m vrijdagavond, afhan-
kelijk  van de tegenstander.  Er zijn ongeveer 
2 wedstrijden per 3 weken. Dit jaar speelt 
Ovéra met 2 herenteams en 1 mix-team in  

de recreantencompetitie. Zoals het er nu naar 
uit ziet kan de competitie opstarten. Wel zijn 
er verschillende veiligheidsmaatregelen en 
hygiëneregels geldig per 1 september 2020. 
(sportprotocol binnensport Ovéra). 

Voor supporters is er beperkt ruimte in de 
verblijfsruimte, als u wilt komen graag vooraf 
aanmelden. (informatie Jan Brinkman 0575-
432252). We hopen op een sportief seizoen 
en dat met genoemde maatregelen iedereen 
gezond blijft.

Willy Tuitert, secretaris afdeling volleybal

Ovéra (afd. volleybal)
afdeling volleybal
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Afgelopen tijd heeft u weinig van ons ge-
hoord. We hadden ook niets te vertellen, 
wisten niet hoe het verder met het corona-
virus zou gaan. Gelukkig hebben we een 
mooie zomer gehad, zodat we niet binnen 
hoefden te zitten, maar het was wel een rare 
tijd die we nog nooit hebben meegemaakt. 
Het bestuur is, op gepaste afstand, weer bij 
elkaar geweest en wil dit najaar weer starten 
met een programma. Ook hebben we con-
tact gehad met het bestuur van Ons Huis 
en zij willen ons graag weer ontvangen. Zij 
hebben regels opgesteld en daar moeten 

we ons aan houden. Zo mogen er maar 40 
personen in de grote zaal en moet een ieder 
zich van te voren opgeven om te komen.
De tuinclub verzorgt de avond van 9 sep-
tember en verder komen we 7 oktober, 11 
november en 16 december 2020 bij elkaar. 
Zoals u weet beginnen we de avonden om 
19.45 uur en ook nieuwe dames zijn van 
harte welkom. 

Wilt u nog informatie over de Vrouwen van 
Nu, kunt u altijd de voorzitter bellen, dat is 
Ria Harmsen telefoon 0575 470574.    

Vrouwen van Nu

In de nacht van 28 juni is onze boerderij  
geheel afgebrand. De schrik was enorm, ook 
vanwege de snelheid. Het feit dat je van het 
ene op het andere moment niets meer hebt 
dan alleen een shirt en broek is bijna niet te 
bevatten.

Het kijken, de volgende dag, naar de puin- 
resten geeft een wezenloos gevoel. Al heel 
snel realiseer je je dat we heel veel geluk  
hebben gehad. Er zijn geen mensen omge-
komen en ook dierenleed is ons gespaard 
gebleven. Het medeleven, de hulp en more-
le ondersteuning waren geweldig. Dat helpt 
echt!

De snelheid waarmee vervangende woon-
ruimte is gerealiseerd, is onvoorstelbaar. 

Vandaag is de blik weer helemaal op de toe-
komst gericht. Wij hopen voor de winter, weer 
huisvesting voor de kalveren te realiseren en 
in de loop van volgend jaar zal ook de werk-
tuigenberging en een nieuwe woning gereali-
seerd worden.

Het is voor ons vrijwel onmogelijk iedereen 
persoonlijk te bedanken. Daarom willen we 
dit graag doen via de Almenak.

We danken dan iedereen die in welke vorm 
dan ook ons ondersteund hebben, heel har-
telijk daarvoor. Het heeft ons echt heel goed 
gedaan!

Erik, Mathilde, Ilse en Cindy

Henk en Louise

Beste Almenaren en overige lezers
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De vakantie zit er op en de batterij is weer op-
geladen voor een nieuw muziekseizoen. De 
invloed van het coronavirus is en blijft echter 
groot; ook voor ons als vereniging. Het is dan 
ook zoeken naar de juiste weg om vooruit te 
kunnen. Waar we voor de vakantie in kleine 
groepjes hebben gerepeteerd doen we dat 
sinds 20 augustus weer met het gehele or-
kest samen, netjes op 1,5 meter afstand van 
elkaar (de dwarsfluiten zelfs op 2 meter), in 
de grote benedenzaal van Ons Huis. Heel 
gezellig maar voor de dirigent en orkestleden 
best een hele uitdaging.

De muzieklessen van de leerlingen zijn op in-
dividuele basis dus die zijn redelijk “gewoon” 
door gegaan. Dat is van groot belang want 
de jeugdleden van nu zijn de orkestleden 
van de toekomst en geen enkele vereniging 
of club kan verder zonder dat er opvolging 
is. We zijn dan ook blij dat onze docenten 
met volle overgave weer zijn begonnen na 

de vakantie. Voor koper is dat al sinds jaar 
en dag Henk Vruggink. Hij is tevens dirigent 
van het jeugdorkest. Onze nieuwe docen-
ten Andrea Klooster (klarinet) en Daphne 
Wesseling (saxofoon) hebben zich in de vo-
rige Almenak voorgesteld. Daarnaast geeft  
Tineke van der Duin dwarsfluitles en Gerda 
Boschloo-Regelink les op de blokfluit. Onze 
slagwerkleerlingen krijgen in Harfsen les van 
Otto Camfferman.

Muziekles is er niet alleen voor jonge kinde-
ren. Ook u als volwassene kunt bij Juliana 
op les komen als u een muziekinstrument 
van weleer weer wilt oppakken of er als kind 
nooit toe bent gekomen om op muziekles te 
gaan maar dat wel graag zou willen. U hoeft 
dan niet te beginnen met de blokfluit maar 
kunt direct starten op een muziekinstrument 
(naar keuze). Schroom niet om contact op te 
nemen met ons secretariaat als u interesse 
heeft secretariaat@juliana-almen.nl want wij 

Muziekvereniging Juliana
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als vereniging bieden die mogelijkheid en de 
docenten hebben nog een aantal plekken 
beschikbaar.

Het duurt nog enige tijd maar met het orkest 
werken we toe naar het verrassingsconcert 
dat is verschoven van maart dit jaar naar 
zondag 29 november. Noteer de datum al-
vast in uw agenda. We willen graag weer 
voor u optreden en zijn altijd zeer content dat 
u in grote getale naar onze concerten komt 
luisteren. Daar ligt wel meteen een uitdaging 
want met een maximum aantal personen  
van 100 in een ruimte en een orkest van ruim 
50 leden blijft er weinig ruimte over voor veel 
bezoekers. 
Natuurlijk willen wij niemand teleurstel-
len, vandaar dat we, als de coronaregels 
zo blijven, op die dag 2x een uitvoering 
willen geven; ’s morgens en ’s middags 
een keer. Hoe we dat precies gaan aan- 
pakken (met inschrijving, de tijden,  zijn de 
regels dan weer veranderd, etc.) zult u te  
zijner tijd kunnen lezen via de ADI. 

Kort voor de zomervakantie hebben wel onze 
uitgestelde Algemene Ledenvergadering  

gehouden alwaar we Chris Ros tot erelid heb-
ben benoemd. Chris heeft niet alleen vele ja-
ren klarinet gespeeld in het orkest maar zich 
ook veelvuldig ingezet voor de vereniging, 
o.a. als penningmeester. Hij was erg betrok-
ken en de muziek betekende veel voor hem. 
Wegens omstandigheden gaat het spelen op 
zijn klarinet, tot zijn grote verdriet, niet meer 
maar zijn kleinzoon neemt de traditie van het 
klarinetspelen van zijn opa over. 

Tijdens de eerste repetitie is Herman Mink-
jan in het zonnetje gezet voor zijn 12½ jarige 
jubileum bij de muziek. Begonnen op hoorn 
is hij nu aan het omscholen naar saxofoon. 
Zo kan hij de volgende 12½ jaar volmaken 
op een nieuw instrument.

Zoals u allen al op de ADI heeft kunnen  
lezen is dit jaar de snuffelmarkt van de Com-
missie Instrumentenfonds begrijpelijkerwijs 
niet doorgegaan. 

Namens het bestuur, 
Dinie Rouwenhorst-van de Put en 

Jopie van Doleweerd

Drie seniorleden namen met cake en koffie 
afscheid van de ‘vrijdagavond tafeltennisspe-
lers’. De drie ruim 80 plussers (samen 254 
jaar) sloegen elke vrijdagavond met verve 
hun balletje. Helaas maakt dat de fysieke 
gesteldheid  het niet langer meer toelaat en 
een vervolg voor dit nieuwe seizoen zit er niet 
meer in. Naast de bemande tafels zullen de 
leden vooral de gezelligheid missen. Albert 
Norde, Alie ten Have en Johan Reurslag had-

den altijd wel wat nieuws te vertellen. En zo 
tussen het spelen door wilde Alie wel even 
een rust momentje en steevast klonk het ‘zul-
len we effen een babbeltje maken?’
Bedankt dat jullie respectievelijk 20 en 12 jaar 
lid hebben willen zijn en iedereen hebt laten 
zien dat tafeltennis een sport is voor alle leef-
tijden. Het ga jullie goed!

Namens afd. tafeltennis, 
medespeelster Bertha de Greef

Afdeling tafeltennis bedankt leden
afdeling volleybal
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Na de uiterst succesvolle bijeenkomst in fe-
bruari, waarin Almenaren ons in navolging 
van streekgenoot A.L. Snijders trakteerden 
op een grote verscheidenheid aan korte ver-
halen, sloeg het Corona virus toe en snoerde 
Zin in Almen de mond. De geplande bijeen-
komsten van maart en april - waarin de Peer 
Gynt sage muzikaal zou worden verteld en 
het georganiseerde muziekleven in ons dorp 
de revue zou passeren aan de hand van im-
pressies van dirigenten - konden helaas niet 
doorgaan.

Nu, zeven maanden later, staat de werk-
groep voor de vraag of de draad weer opge-
pakt kan worden. Na ampel beraad - en een 
moeizame digitale vergadering - hebben we 
besloten om in ieder geval dit jaar geen acti-
viteiten te programmeren. We richten ons op 
het nieuwe jaar en hopen vanaf januari weer 
te kunnen starten. Aan ideeën geen gebrek. 
Met het door Henrik Ibsen geschreven ver-
haal van de Noorse deugniet Peer Gynt, op 
muziek gezet door Edvard Grieg, zouden we 
2021 kunnen openen. 

Onzekerheid blijft 
Hoewel er op dit moment nog geen tekenen 
zijn dat in ons land de gevreesde tweede in-
fectiegolf zich aandient, blijft voorzichtigheid 
geboden. Dat geldt ook voor ons; het is dan 
ook niet denkbeeldig dat het begin volgend 
jaar niet mogelijk is om de draad weer op te 
pakken.

De werkgroep heeft ook nagedacht over de 
vraag hoe op een andere manier zichtbaar 
te blijven binnen de dorpsgemeenschap, 
bijvoorbeeld via podcasts of via video- 
bijeenkomsten op de website (vlogs). Maar 
dergelijke digitale communicatievormen  
maken het moeilijk om inhoud te geven aan 
de doelstelling van Zin in Almen. Gezamen-
lijk nadenken over het belang van gevoelens 
van bezieling, inspiratie en verdieping, over 
maatschappelijke ethiek en het koesteren 
van Almen als een krachtige dorpsgemeen-
schap, vragen om een concept waarin we 
elkaar rechtstreeks in de ogen willen kijken.

Het Covid-19 virus valt niet alleen de  
gezondheid van het menselijk individu 
aan. Het attaqueert, door de wijze waarop 
we het virus nu willen onderdrukken, ook 
het weefsel waarop een levendige dorps-
gemeenschap als Almen weet te gedijen.  
Zin in Almen is, naast de vele verenigingen, 
een onderdeel van die gemeenschap.

Zo snel als verantwoord mogelijk is willen 
ook wij onze plaats in de gemeenschap 
weer innemen.
Voor meer informatie zie de website: 
www.zininalmen.nl 

Namens de commissie Zin in Almen 

Hans Schlaghecke

Covid-19 virus gooit roet in het eten
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Even lekker puzzelen
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We pakken het programma om op elke laat-
ste de woensdag van de maand een film 
te draaien weer op. Dit zal er vanwege de 
corona-maatregelen wat anders gaan uit-
zien dan u gewend bent. Met het dorpshuis 
proberen wij uiteraard een veilige situatie 
te creëren (1,5 meter, noteren van namen, 
ventilatie, zo min mogelijk doorloop).

In verband met de 1,5 meter zijn er maxi-
maal 40 plekken beschikbaar. U kunt re-
serveren voor een plek via het mailadres 
info@onshuisalmen.nl. U kunt ook zonder 
reservering komen, maar reserveringen 
gaan voor. 

Een recente corona-maatregel is dat be-
kend moet zijn wie aanwezig is voor eventu-
ele melding van een mogelijke besmetting. 
Bij reservering hebben wij uw gegevens. 
Komt u zonder reservering dan noteren wij 
graag uw naam en telefoonnummer of e-
mailadres. 
Consumpties brengen wij u op uw plaats in 
de zaal. U kunt daarvoor bij aankomst een 
bon ontvangen en afrekenen (4,- voor kof-
fie/thee + consumptie). In de pauze komen 
wij langs en vragen wat u wilt drinken.

Wij proberen recente films met een hoge 
(publieks)waardering te vertonen. En daar-
bij een extraatje in de vorm van een spreker 
of korte presentatie die past bij de film. 

Noteer de onderstaande data vast in 
uw agenda
30 September: (3 keer is scheepsrecht.) 
Yesterday: Een Britse muzikale roman-
tische komedie uit 2019. Hoe zou de we-
reld eruit zien als The Beatles nooit hadden 
bestaan? Dit is de uitdagende gedachte 
achter de film Yesterday. Jack Malik is een 

liedjesschrijver met de zieltogende carri-
ère die toch al nooit van de grond kwam. 
Een singer-song writer die is veroordeeld 
tot kroegoptredens waar niemand naar luis-
tert, of spelen met de pet voor de voeten op 
de pier.

Totdat de complete wereldbevolking door 
een wonderlijke gebeurtenis van het een 
op het ander moment niet meer weet wie 
The Beatles waren. Alleen Jack kent de ge-
niale liedjes nog, en heeft daarmee goud 
in handen. Als hij een nieuwe gitaar inwijdt 
met een nonchalant gespeeld coupletje van 
Yesterday, horen zijn vrienden dit verbijsterd 
aan. Waar heeft hij dit vandaan? Hij ontdekt 
dat hij succes heeft met The Beatle-hits die 
alleen hij kent. Maar ook de angst als plagi-
erende poseur door de mand te vallen.
Voor de inleiding zal Geert de Groot ons 
muzikaal mee nemen in de muziek van De 
Beatles.

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

28 Oktober: Shoplifters. Een Japanse film 
drama/misdaad film uit 2018. Een Japans 
gezin aan de rand van de maatschappij  
probeert zichzelf in leven te houden door 
kleine diefstallen te plegen. Als ze een 
zwerfmeisje tegenkomen, nemen ze haar 
op in de familie. Ze hebben een gelukkig 
leven samen. Tot een onverwachte gebeur-
tenis verborgen geheimen blootlegt en de 
familiebanden hevig op de proef worden 
gesteld.

Als inleiding hebben we iemand van de 
Centerrr bereid gevonden om wat te ver-
tellen over winkeldiefstal en hoe ze hier 
mee omgaan. Gebeurt dit in Almen ?! 

Ons Filmhuis gaat weer van start!
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Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Ons 
Huis en al zijn gebruikers. De coronaregels 
maken dat we erg worden belemmerd in 
het gebruik van de ruimtes vanwege de 1.5 
meter-afstand. Toch proberen we samen met 
de gebruikers de activiteiten zoveel mogelijk 
weer op te pakken. We hebben gezamenlijk 
oplossingen gevonden om zo goed mogelijk 
door de coronatijd te komen.
Financieel, komt het er globaal op neer dat 
we het verlies samen delen. We benutten alle 
mogelijkheden voor financiële ondersteuning 
van buiten. Ondanks dat koersen we toch af 
op een verlies van ongeveer 20.000 euro 
voor dit jaar. Ondanks dit te verwachten te-
kort proberen we toch ook om Ons Huis bij 
de tijd te houden. Vandaar dat afgelopen zo-
mer de vloerbedekking in de foyer is vervan-
gen en deze ruimte opnieuw is geschilderd.

Personele zaken
In juli heeft Hennie Kamphuis als vaste vrij-
willigster afscheid genomen. Het enthousi-
asme en de gedrevenheid waarmee ze dat 
heeft gedaan, worden zowel door gebruikers 
als bestuur zeer gewaardeerd en wij bedan-
ken haar daar nogmaals voor.
Mientje Honders, die als vaste medewerk-
ster in Ons Huis werkt, is 29 augustus  
getrouwd met Gerrit Dekker. Hoewel de  
coronaregels nogal wat beperkingen voor 

het feest inhielden, hebben ze elkaar toch 
het ja-woord gegeven. We wensen hen het 
allerbeste voor de toekomst met nog veel ge-
lukkige jaren.

Mededelingen over activiteiten
Biljarten: voor diegene die eens wil biljar-
ten zijn er volop mogelijkheden. De tafel is 
voorzien van een nieuw wedstrijdlaken. Voor  
informatie hierover kun je contact opnemen 
met het beheer van Ons Huis.
Handwerkcafé: begint in september weer 
op de 4e dinsdag van de maand, 22 septem-
ber. De kosten zijn de genoten consumpties 
plus 2 euro huur voor van de ruimte. 
Spelletjes die altijd in De Linde werden ge-
daan op dinsdagmorgen zijn verplaatst naar 
de foyer van Ons Huis. Er wordt gestart om 
10.00 uur met koffie en het spelen rummikub 
en triominos. Er kan ook gekaart worden. De 
kosten zijn eigen consumpties plus 2 euro 
huur. 

Voor alle activiteiten geldt dat 1.5 meter af-
stand in acht genomen moet worden en een 
presentielijst bijgehouden moet worden. 

U bent van harte welkom in Ons Huis!

Henk Berends, voorzitter 

Bericht van “Ons Huis”

Noteer de volgende data alvast in u agen-
da. Woensdag 25 november, vrijdag 11 en 
woensdag 23 december. 

Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00 uur. De koffie staat klaar 
vanaf 19.30 uur.

Kosten  € 5, -
Voor reserveren en informatie kunt u mailen 
of bellen met het dorpshuis. 
E-mail; info@onshuisalmen.nl of 
Tel: (0575) 43 14 21.                             

Namens de Filmcommissie Ons Filmhuis, 

Gea Heijink
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Nieuws van atelier V

De schilderlessen zijn weer begonnen
Na een hele tijd dicht te zijn geweest, vanaf 
maart, ben ik weer in augustus gestart. Ook 
ik heb de nodige maatregelen moeten ne-
men vanwege de coronaregels . Zo heb ik 
de groepen gehalveerd en krijgt iedereen 
om de week les. Iedereen boven de 12 jaar 
draagt een mondkapje binnen en bij mooi 
weer werken we buiten zonder mondkapje, 
dit hebben we al gedaan en is heel fijn.  In 
mijn atelier heb ik werkeilanden gemaakt en 
kunnen 6 mensen tegelijk binnen werken. 

Na drie weken mag ik zeggen dat het alle-
maal goed te doen is en dat het werkt. Schil-
deren met een mondkapje is wennen, voor 
iedereen nieuw maar het went! Het nieuwe 
seizoen begint weer eind september en sluit 
naadloos aan bij de nu lopende lessen. De 
aanpassingen en de regels blijven ook in 
het nieuwe seizoen hetzelfde. Dus om de 

week les.  Al met al is het een veilige omge-
ving geworden waar je prettig kunt werken 
en waar weer mooie, interessante en inspi-
rerende werken worden gemaakt. Er zijn 
nog een paar plekjes vrij dus mocht je zin 
hebben kom eens langs.
In de coronatijd heb ik niet stil gezeten. Ik 
heb heel hard gewerkt en met trots kan ik 
zeggen dat ik samen met mijn vriendin Rita 
Ketelaars een kinderboek heb gemaakt. 
Rita heeft 9 verhalen geschreven en ik heb 
32 prenten geschilderd. Deze week is het 
uitgekomen bij uitgeverij Boekscout en we 
zijn er super trots op.
  
Wil je ook een exemplaar, bel of mail me 
gerust voor € 18,50  heb je het in je bezit.
tel 0575-572120 of per email 
Jacquelinevanmunster@chello.nl 

Jacqueline van Munster, Atelier V
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Eigenlijk hoef ik dit keer niets te noteren, Almen heeft de laatste tijd verschillende 
keren de regionale-, de landelijke pers en zelfs de televisie gehaald.

Het begon met de brand bij “Toos en 
Henk”. “Waar heb je het over?”, zult u zeg-
gen. Zal ik u uitleggen!  Meer dan een 
halve eeuw geleden probeerde juffrouw 
Veenhouwer – toen onderwijzeres op de 
Julianaschool- beneden op het plein mijn 
aandacht te trekken.

“Moet je horen Haan. In mijn klas had ik 
het met de kinderen over de namen van 
hun boerderijen. Toen een van de doch-
ters R. die toen op het Oostenenk woonde, 
aan de beurt was, vertelde ze mij met een 
ernstig gezicht dat haar boerderij “Toos en 
Henk” heette!”. Dit past helemaal in het 
rijtje van “Makkers, stakkers, wildesaas  
(Makers, staakt uw wild geraas)” 
en “Midden in de winternacht 
ging de HEMA open”.

Toen ik de volgende zondagmor-
gen hoorde dat het Oostenenk 
was afgebrand moest ik daar na-
tuurlijk aan denken. Heel jammer 
van dat mooie oude pand maar 
gelukkig, dat bewoners en vee ongedeerd 
zijn gebleven.

Het tweede bericht ging over een aantal 
tokkie-boys die nooit verder zijn gekomen 
dan hun puberteit. De sterke arm moest 
er aan te pas komen om ze uit het zwem-
bad te verwijderen en dat moest natuur-
lijk weer direct vast gelegd worden op de  
sociale media. Een van de boys werd tij-
delijk in het cachot geplaatst zodat de 
rest van die gasten onder leiding van een  
krijsende moeder verhaal ging halen bij 
het politiebureau. Als dit menske al die 
energie nou eens had besteed aan het  

opvoeden van haar zoontje dan had dit 
een hoop leed bespaard.

Nauwelijks bekomen van dit he-
dendaagse heksengekrijs werd 
mijn aandacht gevestigd op een 
derde bericht: een mooi artikel  in 
de Volkskrant over de heksenver-
branding hier beneden mij op het 
dorpsplein, meer dan 500 jaar 
geleden. Leuk artikel! Aandacht 
werd gevestigd op de apotheek-

houdende dokterspost: bij brandwonden 
kan direct eerste hulp verleend worden. 

Genoemd werd ook de Julianaschool met 
een Ot en Sien uiterlijk, Elsje die de histo-
rische research had gedaan en een aantal 
andere personen.

Het viel mij op dat over Peepee en museum 
Staal met geen woord gerept werd. Een en 
ander dat zich hier nu ging afspelen was 
toch voortgekomen uit de tentoonstelling 
“De heks van Almen en andere spannende 
verhalen?” “Kriebel krabbel kruisje, alleen 
aandacht voor mijn eigen huisje…” wellicht?

Notities van de Torenhaan

Tokkie-boys die 

nooit verder zijn 

gekomen dan 

hun puberteit

Foto: Dick Loman
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Als vierde berichtgever kwam in de Sten-
tor dit keer “Jan de IJscoman” uit Laren 
voorbij.
Al 15 jaar doet hij Almen met veel plezier 
aan om zijn bolletjes te slijten. Regerings-
steun hoeft hij niet te hebben. De coro-
naatjes en het warme zomerweer heb-
ben er dit keer toe geleid dat van “slijten” 
geen sprake was. “Zelfs op die ene kille 
dag heb ik met trui in de koude wind ijs 
staan scheppen voor een rij van dertig tot 
veertig wachtenden”, aldus Jan  
Eggink.

Als vijfde haalde R.K. het nieuws. 
Door zijn verrekijker spotte hij 
een hond met tunnelvisie die 
verwoede pogingen deed om 
de oever verder te ondermijnen 
richting bankje waarop het hon-
denbaasje dit alles met veel plezier aan-
schouwde.
R. sprak de man hierop aan maar in dit 
geval hadden we te maken met een aso-
baasje dat van mening is dat het aanlijn-
gebod op dit deel van de wandeling alleen 
geldt voor alle andere hondengeleiders en 
dat het in verband met de coronamaatre-
gel verstandig was om steeds anderhalve 
meter afstand te houden tussen hem en 
zijn hondenbeest. De tunnel is inmiddels 
gedicht, de oever hersteld en het wachten 
is op de volgende onverlaat.

Dank zij ons Nederlandse gedoogbeleid 
zal dit waarschijnlijk niet heel lang duren!

Bericht 6 stond niet in de krant maar is  
zeker het vermelden waard. 
Na een taaie strijd van nu bijna drie jaar 
om de glascontainers uit Almen te weren 
waarbij tot twee maal toe de Raad van Sta-
te is ingeschakeld, heeft diezelfde Raad 
het laatste verweerschrift naar de prullen-
bak verwezen. Een van de aardigste argu-

menten om niet over te gaan tot 
realisering van dit milieuparkje 
op deze plaats was, dat zich vlak 
bij deze plek een dassenwissel 
bevindt (een looproute van das-
sen met oversteekplaats). Het 
is natuurlijk wel zo dat de Grim-
beren zich vooral ’s nachts ver-
plaatsen en aangezien juist in de 

nachtelijke uren honderden dorpsgenoten 
hun flessen komen aanvoeren, is de kans 
levensgroot aanwezig dat tientallen das-
sen hier zullen sneven. De rechters van 
de Raad van State zullen waarschijnlijk 
gedacht hebben: gewoon die hond met 
tunnelvisie laten komen en in een mum 
van tijd is een dassentunnel gerealiseerd. 
’t Kost ook nog geen cent. 
Toch eens informeren hoeveel dat nou ge-
kost heeft, twee keer de Raad van State 
bij elkaar laten komen. ’t Is wel belasting-
geld dat daar aan besteed wordt.

Een taaie strijd 

van nu bijna drie 

jaar om  de 

glascontainers

File voor het milieuparkje ten gevolge van 
overstekende dassen. (het wordt al ochtend)



Bibliotheek:  bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr
 Spreekuur 1e dinsdag van de maand, 15.30 - 17.00 uur bij de Superr
Circulus Berkel: spreekuur op donderdag in de oneven week van 9.30 - 10.30 uur  
 in Ons Huis of via Whatsapp, 06 - 10 50 73 00
De Wereldwinkel: 1e zondag van de maand in Ons Huis van 11.00 - 12.00 uur
Duo-fiets huren: ehze@herbergier.nl of (0575) 43 11 69
Handwerkcafé: 4e dinsdag v.d. maand, 19.30 - 22.00 uur in de foyer van Ons Huis
Inloop senioren Ons Huis: woensdag, 10.00 - 12.00 uur; met maaltijd laatste woensdag  
 v.d. maand
Kerk: 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: iedere 2e woensdag om 10.00 uur in Ons Huis
Zin in Almen: 3e zondag v.d. maand om 16.00 uur in de kerk

Wetenswaardigheden

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 27 februari 2021
Meivakantie: 24 april t/m 8 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 24 en 25 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 27 augustus 2021

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021

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/Berkelzomp de Fute (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

September 2020

November 2020

30 Ons Filmhuis: Yesterday

11 Vrouwen van Nu

14 inleveren oud papier

25 Ons Filmhuis

29 2x verrassingsconcert Juliana bij  

 De Nieuwe Aanleg

Oktober 2020

December 2020

03 actie Almen schoon! 10.00 uur Ons Huis

07 Vrouwen van Nu

07 bijeenkomst Ons Huis starterswoningen 

 20.00 uur

09 Ons Filmhuis, kinderfilm 14.30 uur

14 14.00 en 19.30 uur Bloemen workshop  

 thema herfst bij Centerrr

28 Ons Filmhuis: Shoplifters

05 Pieten in bij Centerrr, kinderen kunnen  

 hun ‘ingeleverde schoentje’ ophalen

09 14.00 en 19.30 uur Bloemen workshop  

 thema Kerst bij Centerrr

11 14.00 en 19.30 uur Bloemen workshop  

 thema Kerst bij Centerrr

11 Ons Filmhuis

12 inleveren oud papier

16 Vrouwen van Nu

23 Ons Filmhuis

Gezien de onzekere toekomst verwijzen we voor activiteiten naar de ADI en naar de site 
Almen-info.nl

Foto: Joost Wiltink
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