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Officieel orgaan van de Vereniging Almens Belang 

 

      Redactie:  Joost Dijksman 

Wilrike ter Meulen 

 

Technische verzorging: Gerard de Greef, Martin Lourens, Chris Ros, Harry Tragter (stencilwerk).  

Inbinden: Theo Simons  

Bankrek: NL02 RABO 0301 4572 98, penningm. VAB. Almenak op internet: Jan de Groot 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Van de redactie 

De vakantie zit d’r op, het weer was mooi maar droog, het zwembad is dicht (helaas), maar het 

positieve is dat het ‘gewone’ leven verder gaat. Als deze Almenak bij u op de mat valt draaien de 

verenigingen in het dorp weer volop. Er wordt weer overal gesport, Vocaal bereidt zich voor op het 

komende 100-jarige jubileumjaar en muziekvereniging Juliana heeft het 110 jarige jubileum al 

grotendeels gevierd. Op zich is het natuurlijk bijzonder dat ons dorp zulke ‘oude’ verenigingen rijk 

is. Ik heb nog niet genoemd de jeugdclubs die hun oorsprong vonden in de Christelijke 

Jongelingsvereniging Obadja, opgericht rond 1867. Daar zijn zang en muziek dus jonkies bij. En 

hebt u geen mogelijkheid om te musiceren of te sporten dan zijn er nog andere 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier     

Wilrike 

 

 

Schema uitgifte Almenakken jaar 2019 

Nummer:  Inleveren kopij:  Verschijningsdata:  

5  Vrijdag 09 november  Vrijdag 23 november  

 

 

Kopij inleveren altijd voor vrijdag 20.00 uur per e-mail bij:  

Wilrike ter Meulen:   termeulen-almen@wxs.nl  

 

Almenak online:  http://www.almen-info.nl/almenak/  

 

Data activiteitenkalender Almenak:  termeulen-almen@wxs.nl  

 

Punten voor VAB vergaderingen:   via één van de bestuursleden of vab@almen-info.nl   

 

ADI: (Almense Digitale Dorps Info): Coby Wiltink:  cobywiltink-roeterdink@planet.nl 

of Wilrike ter Meulen:  termeulen-almen@wxs.nl  

  

  

mailto:termeulen-almen@wxs.nl
mailto:vab@almen-info.nl
mailto:cobywiltink-roeterdink@planet.nl
mailto:termeulen-almen@wxs.nl
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Steun de Almense Jeugdclubs! 

Vele Almenaren zullen de Almense Jeugdclubs kennen. Velen zijn zelf lid geweest en ook als 

leiding heeft menigeen zijn steentje bijgedragen. De inzet van deze veelal jongvolwassenen maken 

het mogelijk dat we tot op de dag van vandaag (misschien al 100 jaar lang, we weten het niet exact) 

een plek hebben in het dorp waar de schoolverlaters van de Julianaschool elkaar kunnen blijven 

ontmoeten. Ook al is iedereen naar een andere school uitgewaaierd het contact blijft. Bekende 

activiteiten die de clubs organiseren, naast de reguliere clubavonden eens per 2-4 weken, zijn 

bijvoorbeeld de Playbackshow, het paasvuur of het jaarlijkse clubkamp. Stuk voor stuk 

gedenkwaardige evenementen. Zowel voor de inwoners van Almen als voor de leden. 

Wij prijzen ons als Jeugdraad dan ook gelukkig dat zo vele Almenaren donateur zijn, zodat we al 

deze activiteiten kunnen blijven organiseren. Graag willen we onze donateurs met dit bericht ook 

melden dat uw jaarlijkse donatie eind september van uw rekening wordt afgeschreven. Mocht u nog 

geen donateur zijn en de Almense jeugd toch een warm hart toedragen, vragen wij u om ons te 

steunen door onderstaande kaart in te vullen en in te leveren of op te sturen naar Peter Schieven, 

Staringweg 1c 7218BA Almen, of mailen naar JeugdraadAlmen@gmail.com 

Namens het bestuur van de Jeugdraad Almen. 

                                            Liza Westendorp, voorzitter 

Machtigingskaart voor het jaarlijks innen van donateursgeld  

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Hervormde 

Jeugdraad Almen om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening jaarlijks een vast bedrag af te 

schrijven van  

Bedrag                              ………………………… euro 

IBAN nummer      ……………………………………. 

Naam en voorletters  ………………………………………………………………… 

Adres                          ………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………… 

Datum                         ………………………………………………………………… 

Handtekening            ………………………………………………………………… 

(graag inleveren bij Peter Schieven, Staringweg 1c te Almen)  

  

  

mailto:JeugdraadAlmen@gmail.com
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

Het Almens B’Ommetje 

Het Almens Ommetje is al vele jaren een groot succes. Steeds meer 

mensen weten de weg naar Almen te vinden en genieten van deze 

prachtige wandelroute door ons dorp en langs de meanderende Berkel.  

Helaas kunnen gebruikers van een rolstoel tot op heden niet genieten van het natuurschoon rondom 

ons dorp, omdat deze route voor hen niet/slecht begaanbaar is.  

 

Daar hopen we nu verandering in te brengen. We hebben namelijk een aanvraag ingediend bij de 

‘Kom in Actie’-actie van het ANWB Fonds voor een speciale bredebandenrolstoel met elektrische 

ondersteuning en aanpassingen voor alle toegangshekken en bebording, zodat ook rolstoelers 

toegang krijgen tot de wandelroute. Het Almens Ommetje hebben we daarbij omgedoopt tot het 

Almens B’Ommetje; met Brede Banden langs de Berkel.  

 

In iedere provincie geeft het ANWB Fonds € 10.000 weg aan een maatschappelijk project op het 

gebied van (duurzame) mobiliteit, verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’. En het Almens 

B’Ommetje is genomineerd! Tot 30 september kan iedereen stemmen op ons initiatief via 

anwb.nl/stem. Per provincie wordt één winnaar gekozen; de uitslag wordt 25 oktober 

bekendgemaakt. (Je hoeft geen lid te zijn van de ANWB, red.) 

 

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen op het Almens B’Ommetje 

en ook anderen hiertoe bewegen. Want hoe meer stemmen, hoe meer kans. Dus heeft u nog niet 

gestemd, doe het dan nu via anwb.nl/stem. En deel dit gerust met uw bekenden. Alvast onze 

hartelijke dank! 
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VertrouwensContactPersoon 

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Een VCP is er 

niet alleen voor leden, maar ook voor bijvoorbeeld hun ouders, toeschouwers, trainers of 

vrijwilligers. Een VCP heeft een contactrol en geen hulpverlenersrol; hij/zij biedt een luisterend 

oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp, maar behandelt dus niet zelf inhoudelijk de 

klacht. Ook adviseert en stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen, 

zodat de vereniging een leuke en veilige plek blijft. 

 

De afgelopen zes jaar hebben Wilma Klein en Jef Beerends de rol van VCP vervuld voor Ovéra. De 

overige verenigingen in Almen beschikken nog niet over een VCP. Vanuit de VAB zijn we 

momenteel aan het inventariseren of er binnen de Almense verenigingen draagvlak is om 

gezamenlijk een aantal VCP’ers aan te stellen, die dan voor meer verenigingen VCP kunnen zijn. 

De eerste reacties vanuit de sportverenigingen zijn positief. Mogelijk dat we dus op korte termijn 

nieuwe VCP’ers kunnen gebruiken. Misschien iets voor u? 

 

Als VCP wordt u goed voorbereid op uw rol. Vanuit de NOC*NSF wordt jaarlijks een cursus voor 

nieuwe VCP’ers aangeboden. De eerstvolgende cursusdag is op zaterdag 12 oktober aanstaande van 

9.00 tot 17.00 uur bij Dorpshuis Hoeflo in Harfsen. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan de 

positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht en wordt ingegaan op de adviezen 

en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo 

worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al is het een veelzijdige training 

waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De cursus 

wordt afgesloten met een certificaat van het NOC*NSF Academie voor Sportkader. 

 

Gaat een sociaal veilige sportomgeving u aan het hart en wilt u daaraan als VCP een bijdrage 

leveren? Neemt u dan voor meer informatie contact op met onze secretaris Anja Harkink via 

vab@almen-info.nl .  
 

‘t Trapveldje 

In de eerste Almenak van dit jaar meldden we dat we dat de werkgroep Voorzieningen bezig was te 

onderzoeken hoe de geluids- en ballenoverlast van ’t Trapveldje voor omwonenden beperkt kon 

worden. De belangrijkste knelpunten zijn dat de huidige ballenvanger te laag en van onvoldoende 

kwaliteit is en de groensingel (nog) niet functionerend in verband met een te lage plantdichtheid per 

meter en de keuze voor bladverliezende varianten. 

 

In de afgelopen maanden is er meerdere malen overleg geweest tussen de gemeente, ’t Trapveldje, 

omwonenden en de VAB, wat geresulteerd heeft in een plan vanuit de betrokken partijen in Almen 

richting gemeente. Nadat we aanvankelijk in een impasse waren geraakt over het 

financieringsvraagstuk, kwam er uiteindelijk toch een oplossing; in augustus heeft de gemeente 

ingestemd met de aanschaf van een nieuwe ballenvanger die voldoet aan alle vereisten en zich 

bereid verklaard de kosten hiervoor voor haar rekening te nemen. Wij zijn haar hier zeer erkentelijk 

voor! 

 

De nieuwe ballenvanger is inmiddels besteld. Levering en plaatsing hiervan zijn gepland in de week 

van 21 tot en met 25 oktober (herfstvakantie), zodat de Julianaschool en haar leerlingen hiervan zo 

min mogelijk hinder ondervinden. Voordat de nieuwe ballenvanger geplaatst kan worden, dienen er 

nog enkele voorbereidende werkzaamheden plaats te vinden, zoals het verwijderen van de oude 

ballenvanger, het egaliseren van de grond en het snoeien van de overhangende takken uit de 

groensingel. We zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers die hierbij willen helpen. Dat zal in het 

begin van de herfstvakantie zijn en hooguit een paar uurtjes in beslag nemen. Aanmelden kan bij 

Mathilde Bosschers, secretaris van ’t Trapveldje, via mathilde.berends@planet.nl. 

mailto:vab@almen-info.nl
mailto:mathilde.berends@planet.nl
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Milieustraat 

Tijdens de laatste bestuursvergadering op 9 juli jl. hebben 3 Almenaren tijdens het inloopspreekuur 

ingesproken over de gang van zaken met betrekking tot de aanwijzing van de locatie 

Bakkersteeg/Blauwedijk voor de milieustraat van Almen. Hen was bij navraag bij de gemeente 

medegedeeld dat de buurt was geïnformeerd en de VAB had ingestemd met de aangewezen locatie 

voor de milieustraat. Dit is echter niet juist. 

 

Het zoeken naar een nieuwe locatie voor de milieustraat kent een lange geschiedenis. In die jaren is 

gebleken dat de VAB niet als belangenbehartigende partij kan en wil optreden bij de keuze voor de 

locatie. Enerzijds omdat we dit als een verantwoordelijkheid van de gemeente beschouwen, 

anderzijds omdat er altijd individuele belangen van inwoners/leden spelen. In 2016 is daarom al 

besloten dat de VAB zich niet meer met de locatie van de milieustraat bemoeit. Sinds die tijd 

worden ontwikkelingen op dit gebied ter kennisgeving aan de VAB gemeld. 

 

Naar aanleiding van dit voorval heeft de VAB de gemeente per brief gevraagd een en ander te 

rectificeren en in de verdere communicatie over dit onderwerp duidelijk te maken dat de VAB geen 

instemmingsrecht heeft, maar slechts wordt geïnformeerd. 

  

Activiteitenkalender 

In april dit jaar zijn we vanuit de werkgroep Voorzieningen begonnen met het uitbrengen van een 

activiteitenkalender. Hierin zijn activiteiten opgenomen die in Almen worden georganiseerd en 

(ook) leuk zijn voor toeristen om aan deel te nemen. Dit jaar zijn er drie edities van de 

activiteitenkalender uitgebracht, voor de maanden april/mei, juni/juli en augustus/september. Mocht 

u de activiteitenkalender nog niet hebben gezien: de laatste editie is dus nog af te halen bij de 

bekende uitgiftepunten: museum STAAL, het zwembad, de Superrr en horecagelegenheden en 

campings in Almen. 

 

De activiteitenkalender is dit jaar gestart als proef. Binnenkort gaan we evalueren en kijken of dit 

iets is dat we volgend jaar voort willen zetten. Daarom horen we ook graag van u wat u van de 

kalender vindt: van het uiterlijk, de frequentie, de activiteiten, de uitgiftepunten etc. Of misschien 

heeft u wel tips voor volgend jaar. Uw reactie kunt u sturen naar activiteitenalmen@gmail.com. 

We horen graag van u! 

 

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 spreken: 

Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker, 

Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller. 

 

Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere bestuursvergadering. 

Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data van de 

bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere 

bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 

dinsdag 8 oktober a.s. 

 

Namens het bestuur, 

Gertie Tuller, voorzitter@almen-info.nl 

Website: vab.almen-info.nl | Twitter: @VAB_Almen 

Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen | Instagram: Almen_VAB 

  

mailto:activiteitenalmen@gmail.com
mailto:vab@almen-info.nl
mailto:vab@almen-info.nl
mailto:voorzitter@almen-info.nl
http://www.facebook.com/hetdorpAlmen
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   afdeling gymnastiek 
   www.overa.nl 

 

Nieuws en Informatie 
 

Zomervakantie voorbij 
Gymnasten, turners, dansers, badmintonners, yoga beoefenaars, dynamic tennissers, spinners, 

zumba dansers (zowel dames als heren, jongens en meisjes), jullie kunnen weer deelnemen aan je 

favoriete sport. 

Met ingang van maandag 2 september zijn alle lessen weer gestart. Kijk even op onze website 

(www.overa.nl) voor de tijden. 

Heb je nog familie, vrienden of kennissen die 

nog geen lid zijn, neem ze mee voor 2 gratis 

proeflessen!  

 

 

Nieuw. Bijna nieuw. 
Een speciale oproep voor twee nieuwe 

sporten. In de vorige almenak is dit al 

aangegeven. Nog even een herinnering. 

Kidsdance. Speciaal voor meisjes en 

jongens, in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, die 

houden van dansen en bewegen op muziek. Elke maandagavond van 18.15 tot 19.00 uur. 

Dynamic tennis op de zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.30 uur; voor dames en heren. 

 

Niet vergeten ! ! 
Gymnastiek, turnen, dans, zumba, badminton, yoga, spinning en dynamic-tennis zijn 

GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG! 
 

Voor de afdeling gymnastiek, Gerrit Nijkamp. 

 

 

 
 

 

 

Na deze prachtige zomer zijn we alweer gestart met de afdelingsavonden van Vrouwen Van Nu en 

wel op 5 september met een lezing van Anneke Schep met haar vraag: “Zet jij de bloemetjes nog 

buiten?” 

2 oktober komt Klaske ten Grotenhuis van alles vertellen over planten langs de IJssel en 13 

november horen we over het wel en wee van de Brandweer door Dianne Buiten. 

En naast de afdelingsavonden gaan overige activiteiten als tuin- en handwerkclub, leeskring en 

Nordic Walking en culturele uitjes ook weer door. 

Heeft u belangstelling voor de activiteiten van Vrouwen Van Nu Almen kijk dan voor meer 

informatie op de site www.vrouwenvannu.nl/almen of neem contact op met het secretariaat 

Marijke van Ginkel, email: vrouwenvannualmen@gmail.com. 

Bertha de Greef. 

 

  

http://www.overa.nl/
http://www.overa.nl/
http://www.vrouwenvannu.nl/
mailto:vrouwenvannualmen@gmail.com
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Beste filmliefhebbers, 

 

De vakantie is voorbij, we hebben kunnen genieten van een 

prachtige zomer. Het ‘gewone’ leven start weer en dat is even 

wennen. Ook wij gaan weer beginnen en hebben het 

programma voor de komende maanden ingevuld met recente films uit 2018 met hoge 

publiekswaardering  Zoals u ondertussen weet bent u elke laatste woensdag van de maand van harte 

welkom in het dorpshuis waar wij een film vertonen.  

 

Noteer de volgende data vast in de agenda, deze films staan de komende maanden op de rol: 

25 September: Bohemian Rhapsody. Voor wie hem nog niet gezien heeft of nog een keer wil 

zien. Een biografische film uit 2018.  'Bohemian Rhapsody' volgt het verhaal van de Britse band 

Queen met leadzanger Freddie Mercury. De band, die in 1970 wordt opgericht, weet al snel door te 

breken met diverse hits als 'We Will Rock You' en 'Radio Ga Ga'. De band weet door de jaren heen 

een legendarische status te vergaren met als hoogtepunt het Live Aid benefietconcert in 1985.                                                                                                 

Henk Muileman zal deze avond inleiden en ons meenemen in het muzikale repertoire. Smeer alvast 

de kelen !!. 

Vrijdag  11 Oktober: Filmmiddag voor de kinderen. ‘s Middags worden jullie om 14.15 uur van 

school opgehaald door de filmcommissie. Zie te zijner tijd de nieuwsbrief van school. 

30 Oktober: Capharnaüm. Een Libanees-Frans-Amerikaanse film. Volgens de arts moet Zain een 

jaar of twaalf zijn, maar niemand kent zijn precieze leeftijd; hij is bij zijn geboorte niet aangemeld. 

Zo zijn er meer basale zaken die in het chaotische leven van Zain en zijn broertjes en zusjes 

ontbreken: een leefbaar onderkomen, voldoende eten, bescherming, liefde. Daarom daagt Zain zijn 

ouders voor de rechter. Zijn aanklacht is dat ze hem op de wereld hebben gezet. De film volgt Zain 

in zijn overlevingsstrijd in Beiroet. 

Deze avond wordt ingeleid door Joris Udo de Haes, Almens oud rechter.  

 

27 November: Free Solo. Een Amerikaanse documentaire.  Het ongelofelijke en letterlijk 

adembenemende verhaal van Alex Honnold, rotsklimmer die zijn levenslange droom wil 

verwezenlijken: het beklimmen van de beroemdste rotswand van de wereld, de 1 kilometer hoge El 

Capitan in Yosemite National Park,… free solo, d.w.z. zonder touwen, zonder beveiliging.Het free 

solo bedwingen van El Captain is dé ultieme sportprestatie. Een waarbij je je volledig moet 

overgeven aan je lichaam.     

Deze avond zal ingeleid worden door Paul de Boer. Een Almense sporter die ook van het aangaan 

van een uitdaging houdt. 

Houd de volgend data vast vrij: Vrijdag 29 November (kinderfilm) en Zondag 22 December: 

Kerstfilmavond. 

Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5,  

Namens “Ons Filmhuis”. Harro Rijkhoek, Gerard Zoetenhorst, Margreet Broer, Pien Pon en Gea Heijink. 
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Volksdansgroep “ CHAVEROT “  te Almen 
 

Is gestart op maandagavond 2 sept. 2019 

Heb je al danservaring ,dan kun je zo meedoen!! 

Zonder danservaring, dan zijn de eerste 2 lessen gratis!!! 

Elke dans heeft zijn verhaal en laat je meevoeren naar 

onbekende gebieden en landen met prachtige muziek! 

 

……dat en nog veel meer is mogelijk in onze dansgroep. 

Wij dansen met veel plezier op de maandagavond . 

 

Locatie:    Zaal ‘Ons Huis’,  Dorpsstraat 37, Almen 

Wanneer   maandagavond van 19.30- 21.00 u. 

Seizoen    januari t/m april 

Leiding   Joke Teunissen 

Contactpersoon  Ria Haytink    tel: 0573 – 253634; Joke Teunissen 0575 – 521170 

 

 

 

 

 

Snuffelmarkt 21 september 2019 

Zaterdag 21 september a.s. in Dorpshuis “Ons Huis” aan de Dorpsstraat in Almen. 

Van:  9.30 tot 13.00 uur. 

Deze Snuffelmarkt wordt georganiseerd door het Instrumentenfonds van muziekvereniging 

Juliana. 

Ook dit jaar hopen wij, dat u weer schone, hele en verkoopbare spullen voor ons heeft. 

De opbrengst hiervan wordt gebruikt om nieuwe instrumenten aan te schaffen of voor reparatie van 

de huidige instrumenten. 

 

Wij accepteren: 

Schilderijen, glaswerk, speelgoed, kleding, boeken en nog veel meer, mits het schone, goede en 

bruikbare spullen zijn, maar GEEN computers of computeronderdelen, losse kussens van 

stoelen of banken en grote meubels. 

 

Inbrengen kan alleen op: donderdag 19 september van 19.00-21.00 uur!  

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:                              Floris Ruiterkamp, tel.nr.  0610105485 

Albert Hukker, tel.nr.  0683776026 

Lindsey Schonewille,    Instumentenfonds Juliana 
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Voor informatie: 

secretaris Liesbeth Scheele-Huizenga 

liesbeth_scheele@hotmail.com 

 

Nieuws van koor Vocaal 
We sloten ons Vocaaljaar af met een spetterende uitvoering van ons jubileumlied ‘Almen zingt’ in 

het kader van de wedstrijd Almen’s got talent  tijdens het Almens Feest op 14 juni. De tent was 

bijna te klein voor de zangkracht van het koor onder leiding van de arrangeur van het lied en werd 

met een donderend applaus ontvangen en ook werd het refrein meegezongen: “Almen klinkt … 

Almen swingt … Almen zingt …. al honderd jaren lang; in het hart van de gemeenschap staat haar 

eigen koor Vocaal; de muziek verbindt ons allemaal … eeuwig jong, betrokken en vitaal!” 

Op 3 september zijn we begonnen met de repetities voor ons jubileumjaar onder leiding van dirigent 

Jettie Ouwehand met begeleiding van pianiste Adrienne Althof.  Na afloop van die eerste 

koorrepetitie, huldigden we ons nieuwe erelid Dini Lenderink met een klein feestje. Hoewel we 

inmiddels 45 koorleden hebben, zijn nieuwe leden altijd welkom. We repeteren iedere dinsdag van 

19.45 tot 21.45. 

 

In het kader van de jaarlijkse sponsoractie Hart voor de Achterhoek, tussen 5 en 19 september, 

hopen we dat Rabo Bank leden aan ons zullen denken en hun stem zullen uitbrengen op ons koor ter 

financiering van de vele jubileum activiteiten.  Leden krijgen daarover persoonlijk bericht van de 

bank. 

 

Op zaterdag 2 november vindt de jaarlijkse oliebollen actie plaats, waarbij onze koorleden de door 

hen ’s nachts vers gebakken oliebollen aan de deur komen verkopen.  

 

Er zijn vele activiteiten om het jubileumjaar een gedenkwaardig jaar te maken en na de 

zomertentoonstelling in de kerk over het 100-jarig bestaan van Vocaal, zal op zondagmiddag 24 

november om 15.00 uur een mooi dubbelconcert gegeven worden in de kerk samen met 

muziekvereniging Juliana. Dit om de beide jubilea luister bij te zetten. Wat een dorp hebben we 

toch met een 110- jarige muziekvereniging en een 100- jarig koor! We hopen dan ook dat veel 

mensen dit met ons komen vieren op die zondagmiddag.    

Het koor heeft inmiddels een website-in-opbouw, gerealiseerd door websitebouwer Jan de Groot en 

koorlid Maydo van Marwijk Kooy en is te vinden op https://vocaal-almen.nl. Ga vooral eens 

kijken…  

Madeleen Wegelin 

  

op weg naar 

mailto:liesbeth_scheele@hotmail.com
https://vocaal-almen.nl/
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Atelier V   
 

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Altijd ben ik 

weer nieuwsgierig naar wat er allemaal  gemaakt gaat 

worden, tot hoever kan ik iedereen weer stimuleren en 

uitdagen en welke ontwikkelingen kan ik zien bij iedereen. 

Er zijn nog plekken vrij  

Is het iets voor u om te leren schilderen of je meer te 

verdiepen en andere technieken te leren? Kom gerust langs 

aan de Dorpsstraat 21. Ook de jeugd van 7 tot 18 jaar  kan zo instappen, ieder volgt z’n eigen weg, 

ik geef niet klassikaal les.  

Het lessenblok begint eind september en bestaat uit 25 lessen, de schoolvakantie is vrij.  

Voor meer informatie kunt u altijd bellen of mailen, ook op mijn site is informatie te vinden, 

www.jacquelinevanmunster.nl, email: jacquelinevanmunster@chello.nl 

 

Atelier V  Dorpsstraat , tel 0575572120 

 

wie weet, tot ziens, Jacqueline van Munster 

 

 

Protestantse Gemeente Almen 
 

September 2019.  

De natuur denkt nog dat het zomer is tijdens het schrijven van dit stukje. 

Toch is de vakantietijd voorbij, zijn de kinderen weer naar school en het 

verenigingsleven komt ook voorzichtig weer op gang.  

Als kerk hebben we een drukke periode gehad met de dagelijkse 

zomeropenstelling, het wekelijkse zaterdagmiddag concert in de kerk en 

de Startzondag die op zondag 8 september gehouden werd bij Gerard Zoetenhorst en Gerrit Groot 

Nuelend aan de Ehzerallee 2A. De zomer openstelling was deze keer gewijd aan het 100 jarig 

bestaan van zangvereniging Vocaal en deze combinatie trok al met al veel bezoekers. 

 

In de komende maanden springt Dankdag voor gewas en arbeid eruit, dit jaar op woensdag 6 

november. Dit is een dag waarop we even stil willen staan bij datgene waar we dankbaar voor 

mogen zijn de afgelopen maanden. Een rijke oogst, geslaagd voor een examen of anderszins. 

Dat stilstaan doen we in een kerkdienst met daaraan gekoppeld het, door vrijwilligers,  inrichten van 

een oogsttafel vooraan in de kerk. 

Na afloop zorgt de diaconie er dan voor dat al deze gaven naar de Voedselbank gebracht worden. 

We hebben een prachtige zomer gehad dus we hopen op een mooie opbrengst. 

 

Op kerkelijk gebied lijkt het verder een rustige herfst te gaan worden. 

De aankomende maanden kenmerken zich dus veelal door het werk achter de schermen, niet zo 

zichtbaar voor de meesten van ons. Het zijn de natuurlijke golfbewegingen in het leven en een 

opmaat voor de laatste maanden van het jaar, maar daar hopen we in de volgende Almenak 

aandacht aan te schenken. 

U weet het, onze vestiging is elke zondag geopend met koffie na afloop in Ons Huis. 

Tot ziens in Almen, ook in de kerk.  

    Adriaan van Doleweerd 

  

http://www.jacquelinevanmunster.nl/
https://sites.google.com/site/kerkvanalmen/home/Kerk van Almen.jpg?attredirects=0
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Het Jubileumjaar 2019 duurt nog enkele maanden. 

Nu de vakantie weer achter de rug is lijkt het jaar ook bijna 

voorbij. Diverse malen hebben wij de bevolking van Almen 

met onze muziek mogen verblijden en natuurlijk hopen we dat 

u er van heeft genoten. Vlak voor de zomervakantie hebben we zelf ook enorm genoten van 

Spetterend Almen aan de Berkel. Leden van het jeugdorkest verzorgden vanuit de Berkelzomp de 

muziek voor de zwemmers van de Berkelmarathon. Op datzelfde moment waren er spelletjes voor 

de jeugd en kraampjes met voedsel en lokale producten op de zonneweide. Onder het genot van een 

hapje en een drankje konden de bezoekers vervolgens genieten van een luchtig concert van onze 

jubilerende vereniging. Ook Almens eerste Maestro Mark Diepeveen heeft nogmaals zijn Bolero 

ten gehore gebracht met evenveel overtuiging en passie als tijdens het Maestro jubileumconcert. Na 

afloop kon iedereen in Ons Huis de voetbalfinale van de dames meemaken. 
 

Wat staat er de komende maanden op de agenda? 

Op 5, 12 en 19 september zijn er openbare repetities in de bovenzaal van Ons Huis, waarvoor we 

oud-leden en andere gegadigden hebben uitgenodigd om hun muziekinstrument uit de kast te 

pakken en mee te repeteren. Niets zo leuk als samen muziek maken en wie weet waar het toe kan 

leiden. 

Op 12 oktober vieren we als vereniging ons eigen feestje met een Diner Frappant. Een 

gezellige avond met eten en natuurlijk muziek voor leden en genodigden. 

Op 23 november zullen we Sinterklaas inhalen als de goedheiligman de weg naar Almen 

weer heeft weten te vinden.  

Op 24 november zullen de twee jubilerende verenigingen, zangvereniging Vocaal en 

muziekvereniging Juliana, een gezamenlijk concert verzorgen in de Protestantse Kerk te 

Almen. Over dit concert leest u elders in deze Almanak meer. 
 

Examen 

Op zaterdag 18 mei heeft Roosmarijn Bibo haar praktijkexamen A gehaald op klarinet. Van harte 

gefeliciteerd en veel succes verder. 

Hart voor de Achterhoek     

De Rabobank heeft ieder jaar een actie waarbij leden van de Rabobank hun stem kunnen uitbrengen 

op verenigingen die ze willen steunen. Iedereen die voor 1 augustus 2019 lid is van Rabobank 

Noord- en Oost-Achterhoek en 12 jaar of ouder is, mag van 5 september tot en met 19 september 

2019 stemmen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die verdeeld mogen worden onder verenigingen en 

stichtingen die hij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging 

uitgebracht worden en alle vijf stemmen moeten verdeeld worden. Eind augustus ontvangen alle 

leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online 

stemmodule. 

De Rabobank geeft de verenigingen met de meeste stemmen dan een financiële bijdrage om hun 

activiteiten te kunnen voortzetten. Wij zouden het fijn vinden als u (ook) op onze vereniging stemt. 
 

Donateursactie 

Eind juni hebben we een donateursactie gehouden. Deze donaties zijn erg belangrijk omdat vooral 

de opleiding van de jeugd veel vraagt van onze vereniging. We willen heel graag muzieklessen aan 

kunnen blijven bieden tegen betaalbare tarieven. Alle nieuwe donateurs bedanken we dan ook 

hartelijk voor hun bijdrage. Enkele enveloppen moeten nog worden opgehaald i.v.m. ziekte of 

vakantie.  

Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u wel donateur worden dan graag even een berichtje naar 

secretariaat@juliana-almen.nl . 

Namens het bestuur, Dinie Rouwenhorst-van de Put en Jopie van Doleweerd 

  

mailto:secretariaat@juliana-almen.nl
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STAAL timmert aan de weg 

Na een maand met een Staring-arrangement in samenwerking met het Kamertheater en De 

Hoofdige Boer, deelname aan het Berkelfestival door middel van een prachtig concert door Mariëtte 

Hehakaya in de Almense kerk, voorafgegaan door muziek en poëzie in het museum en afgesloten 

op 1 september met een uitzending van Schatgraven (de Gelderse variant van Tussen Kunst en 

Kitsch) in het museum, kijken we alweer vooruit 

naar onze volgende tentoonstelling.  

En dat terwijl de huidige tentoonstelling 

BOERENTROTS nog niet is afgelopen. Deze kunt u 

nog tot en met 27 oktober bezoeken. Op 30 

september, 4 oktober en 26 oktober zijn er in het 

kader van deze tentoonstelling nog activiteiten. Deze 

kondigen we aan middels de ADI, maar u kunt zich 

ook inschrijven op onze nieuwsbrief via 

www.museumstaal.nl 

Ook doen we mee met de actie Hart voor de 

Achterhoek van de RABO-bank. We hopen dat we 

door uw stem geld bij elkaar kunnen halen om lid te worden van de museumvereniging en zo de 

mogelijkheid te krijgen om u als bezoeker gebruik te laten maken van de museumkaart.  

Voor de continuïteit in STAAL blijven we op zoek naar vrijwilligers. Kent u iemand in de buurt of 

uit een van de omliggende dorpen of plaatsen, die wel oren heeft naar een leuke vrijwilligersfunctie 

in STAAl, laat het ons dan weten. Deze persoon mag ook contact met ons opnemen via 

info@museumstaal.nl. Als vrijwilliger bent u gastvrouw of gastheer, staat u achter de kassa, 

schenkt u koffie aan onze leestafel of neemt u zitting in een van de verschillende werkgroepen. 

Ondertussen hebben we groepen voor de bibliotheek, de PR, het klussen en voor de rondleidingen. 

U kunt altijd een paar keer meedraaien voordat u een beslissing neemt! 

Dus heeft u BOERENTROTS nog niet gezien, wilt u ons helpen met uw RABO-stem of bent/kent u 

de vrijwilliger waar wij naar zoeken? Kom dan even kijken aan Dorpsstraat 39 te Almen. 

           namens team en bestuur van museum STAAL, Pien Pon 

 

 

Prikbord op de site Almen-info.nl 

Sinds kort kunt u spullen aanbieden of afhalen/kopen via onze site  

Almen-info.nl. Na het openen van de site kunt u klikken op ‘Prikbord’ rechts 

bovenaan op het openingsscherm. 

Hier kunt u natuurlijk ook aankondigingen doen van evenementen.  
Wilrike 

 

  

mailto:info@museumstaal.nl
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Vereniging Zorg en Welzijn Almen 

 

Dag mensen,  

Het is een poosje geleden dat we via de Almenak wat van ons hebben laten horen. Dus nu dit artikel 

om u bij te praten.  

We hebben in mei onze jaarvergadering gehad. Daar is o.a. ons beleidsplan gepresenteerd waar we 

druk aan gewerkt hebben. Dit plan is gemaakt voor de periode 2019 – 2025. 

U kunt dit beleidsplan vinden op de website www.almen-info.nl onder het kopje voorzieningen. 

Want er wordt ondertussen ook gewerkt aan onze website. En op deze pagina is meer informatie te 

vinden en ook aanmeldformulieren voor lidmaatschap en vrijwilliger. 

 

Omdat de periode van onze subsidie over de afgelopen twee jaar eind september voorbij is, zijn we 

bezig om gelden te verzamelen voor ons voortbestaan. Want we hebben wel gemerkt bij inwoners 

in Almen dat we gewaardeerd worden en de coördinator niet zomaar kan verdwijnen. Kortom, ons 

voortbestaan wordt zeer wenselijk geacht.  

Op dit moment wordt er dan ook druk gewerkt aan opnieuw een subsidieaanvraag bij de provincie. 

Ook heeft de gemeente ons een bedrag voor volgend jaar toegekend waarvan we de coördinator 

voor een groot gedeelte kunnen financieren. Dat is heel fijn natuurlijk, maar u begrijpt dat we heel 

graag tot een meer structurele financiering willen komen.  

We werken dan ook samen met de gemeente om te onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen en ook 

om te bewijzen dat we het goed doen in Almen.  

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen gaan drie anderen kernen in de gemeente Lochem dit proces, 

zoals we dat ruim 3 jaar terug in Almen zijn gestart, ook vorm geven, met ondersteuning van de 

gemeente. 

Tevens loopt het proces van de aanvraag van de ANBI status.  

Over al deze processen gaan we u in de volgende Almenak meer informatie geven, dan zal er al 

meer duidelijk zijn, verwachten we.     

 

Ali Brinkman, voorzitter. 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein 
De gemeente Lochem heeft een adviesraad ingesteld om bestuur en ambtenaren te adviseren over 

het beleid binnen het Sociaal Domein. Binnen dit gebied vallen onder meer de verstrekkingen van 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet ( begeleiding naar 

werk, bijstand en armoedebeleid). Ook de (geestelijke) gezondheidszorg, integratie, ouderen- en 

vrijwilligersbeleid behoren tot dit terrein.  

Door de vereniging Zorg en Welzijn Almen ben ik gevraagd om vanuit Almen deel te nemen aan 

deze raad. De raad is pas in april geïnstalleerd, waardoor er nog geen echte adviezen zijn 

uitgebracht. 

Wel heeft de adviesraad meegedacht in de voorbereiding van het beleid ten aanzien van 

statushouders en van de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van het Sociaal Domein.  

Ook heeft de adviesraad gesignaleerd dat er onvrede is over de start van het toegangsloket tot het 

Sociaal Domein: ’t Baken. 

Wanneer u denkt dat er dingen fout gaan in het beleid binnen het Sociaal Domein, neem dan gerust 

contact met mij op. Een adviesraad zal het voor een deel immers moeten hebben van de signalen 

van mensen die gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente in het Sociaal Domein. Het 

gaat dan uiteraard niet om individuele klachten, maar om suggesties voor of gebreken in het beleid. 

Tom Delfgaauw Dorpsstraat 27 7218AA, telefoon 0575-431130 

http://www.almen-info.nl/
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs 

 
De zomer ligt alweer achter ons en de dagen worden korter. Tijd om de 

speelgoed- en kledingkasten van je kinderen in te duiken en te kijken 

wat niet meer gebruikt of gedragen wordt, maar nog wel een ronde 

meekan. Op zaterdag 5 oktober is er namelijk weer een kinderkleding- 

en speelgoedbeurs in Almen. Van 10.30 uur tot 12.30 ben je welkom in dorpshuis Ons Huis aan de 

Dorpsstraat. 

 

Als je kleding of andere artikelen wil inbrengen, kun je op donderdag 26 september tussen 14.00 en 

14.15 en op vrijdag 27 september tussen 11.45 en 12.00 en tussen 14.00 en 14.15 een stickervel 

afhalen op het schoolplein van de Julianaschool.  

 

Ingebracht mag worden: winterkleding, speelgoed, fietsjes, babymeubilair, fiets- en autostoeltjes 

etc. Van de opbrengst van de artikelen gaat 50 procent naar de inbrenger, de andere helft is voor 

Stichting Het Trapveldje. Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van de speeltuin in Almen en 

voor de activiteiten die Het Trapveldje organiseert. 

Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken. Ook 

voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kun je prima terecht! 

 

Voor meer informatie, of als je de stickervellen liever op een ander moment ophaalt, kun je bellen 

met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey Schonewille, 0575-469176. En als je de pagina 

‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’ liket op Facebook blijf je voortaan volledig op de 

hoogte van al het nieuws rondom de beurs. 

Tot ziens op zaterdag 5 oktober!     Esther Aiking-Martensen 
 

 

Almen maakt zich op voor de jaarlijkse slipjacht; 

 
Op zaterdag 26 oktober is er weer een slipjacht in Almen voor leden van de Koninklijke 

Nederlandse JachtVereniging (KNJV). De ontvangst en afterhunt is op Landgoed Ehzerwold. Vanaf 

13.30 uur kunt u hier de paarden / honden bewonderen en wordt de jacht aangeblazen door de 

sounneurs van de KNJV. De meute (honden) bejaagt het getrokken spoor van vossengeur en wordt 

gevolgd door amazones en ruiters. De natuurlijke hindernissen waarlangs het spoor is gelegd, 

vormen een spannende uitdaging voor ruiter en paard. De jacht in Almen is een oefenjacht, het 

officiële jachtseizoen begint met de Hubertusjacht. 

Inzet 1e run 

14.15 uur wordt de jacht ingezet op de weilanden van de familie Smallegoor aan de Vordenseweg. 

Van daar gaan we richting de Velhorst – Dochterenseweg – Staringkoepel om weer uit te komen bij 

het Twentekanaal op de weilanden van de heer van Weringh. 

Inzet 2e run (ongeveer 15.00 uur) 

Deze loopt over het Kanaalpad  richting de Zutphenseweg. Hier steken ze over en komen 

vervolgens over de weilanden van Aalderink en Tuitert. Passage bij de Haarbroeksteeg en komen 

weer uit op de Scheggertdijk, om vervolgens via de weilanden uit te komen op het Asselerpad en 

steken  hier schuin de Asselerweg  over, richting de hoek Kapelweg - Scheggertdijk. 

Inzet 3e run (ongeveer 15.45  uur) 

Over de brug, links langs het Twentekanaal,  richting de Blauwedijk, - Dorpsstraat,  passage terug 

over de Dorpsstraat richting Whemerweg. 

 

De organisatie is erg blij met de vele landeigenaren, zonder hun toestemming zou dit evenement 

niet georganiseerd kunnen worden. 

Namens het organiserende comité, Richard Jansen  



 
Almenak 2019, jaargang 45 Nummer 4 15 

ZIN IN ALMEN     
      

 

Derde seizoen van start 
 

De afgelopen twee seizoenen hebben we vanuit verschillende invalshoeken gevoelens 

als bezieling, inspiratie en verdieping, maar ook het nadenken over maatschappelijke 

onderwerpen, willen overbrengen. De belangstelling die we ondervonden sterken ons 

in het besef dat we willen voortgaan.  

Wel met een lichte accentverschuiving, waarbij we de vezels en kracht van Almen als 

dorpsgemeenschap wat nader willen onderzoeken. Dat perspectief op Almen zelf 

staat in twee van de zes bijeenkomsten centraal. 

Net als de afgelopen jaren brengen we elke derde zondag van de maanden  oktober, 

november, januari, februari , maart en april bijeenkomsten van een uur in de Almense 

kerk. 

 

Verhalen uit Almen 

 

Twee bijeenkomsten gaan dieper op het dorp in. In de oktober-ontmoeting blikken we 

terug op vijftig jaar Almen. Anton Heijink en Atie Loman voeren ons terug naar het 

dorpsleven van een halve eeuw geleden en laten zien dat Almen met de tijd meegaat. 

Ze worden ondersteund met authentieke beelden uit vergane jaren; beelden die Chris 

Klein Nengerman ons laat zien. 

In februari staan Verhalen uit Almen centraal. Dorpsgenoten en A.L. Snijders 

(bekend om zijn Zeer Korte Verhalen) tonen hun talenten. Na ‘Dichtend Almen’ van 

een jaar geleden nu ‘Verhalend Almen’. 

 

Zingeving en muziek 

 

Daarnaast verkennen we in november de vraag wat de zin van ‘zin’ nu eigenlijk is; 

onderzoeken hoe zinnig die vraag überhaupt is. Verder komt er een liedcyclus van 

Berlioz met de sopraan Anna Maria Roos en pianist Rik Groenhuijzen; vertellen we 

het ‘verhaal van een deugniet’ - Peer Gynt op muziek van Grieg, en laten dirigenten 

Gillian Schmidt (Harmonie Juliana) en Petra Westra (strijkensemble voor jong en 

oud) zien hoe muzikaal leiderschap tot welluidende resultaat kan leiden. 

 

De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur, duren een uur, waarna er nagepraat kan 

worden in Ons Huis. 

 

Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl 

Hans Schlaghecke 

  

http://www.zininalmen.nl/
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Volleybaltraining gestart maandagavond 26 augustus.          

 

Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de 

training!!! 
 

Iedere maandagavond om 20.15 uur is de training in de sporthal. 

De thuiswedstrijden zijn allemaal op woensdagavond dit seizoen. De 

uitwedstrijden variëren van maandag t/m vrijdagavond, afhankelijk  van de 

tegenstander.  Er zijn ongeveer 2 wedstrijden per 3 weken. Ovéra speelt met 1 

herenteam en 2 mix-teams in de recreantencompetitie. Spelen in een gemengd 

team is erg gezellig. Wil je vrijblijvend een keer mee komen trainen dan kan 

dit altijd op de maandagavond vanaf 20.15 in de sporthal (informatie Jan 

Brinkman 0575-432252).  

 

Volleybaltrainer gezocht. 

 

Fanatiek voor volleybal? Weet je voor beginnende en gevorderde, recreatieve volleyballers een 

leuke training te verzorgen? Mail dan naar OVERA afdeling volleybal. Met 1 heren- en 2 mixed 

teams (leeftijden tussen de 25 en 70 jaar) trainen we ’s maandags tussen 20.15 uur en 22.15 uur. We 

bieden een vergoedingsregeling. Ook als u iemand kent die mogelijk belangstelling hiervoor heeft, 

kunt u dit aangeven. 

E-mail: Diederik van Liere dvanliere@cabwim.com. 

Willy Tuitert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Siny van Geel, Willemien 

Geers, Johanneke ter Haar, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy 

Nijkamp, Mini Schepers, Henny en Harry Tragter, Ineke Schieven o.l.v. Theo Simons. 

Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, 

Adriaan Dolmans, Willemien Geers, Jenny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Ageeth en 

Pieter de Jong, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Gerrit 

Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan 

Reurslag, Liesbeth Scheele, Harmke van de Straat, Henny Tragter, Irma Wissink, Kees 

Zijderveld. 

Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel:0575 - 431899. 

 
 

 

 

 

mailto:dvanliere@cabwim.com
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Notities van een Torenhaan. 
 

Vroeger was alles anders; zeker wat betreft de Stentor. 

Die heette nog gewoon de “Zutphense Courant” en je had een Lochemse en een Zutphense editie, 

rijk voorzien van nieuws over gemeenteraadsvergaderingen, uitvoeringen van verenigingen, jubilea 

en plaatselijke ongelukken. 

Nu word ik dagelijks verrast met sappige artikelen over Catrien Visser uit Urk die van haar 

kunstgebit beroofd is. De volgende dag wordt nader ingegaan op deze gebeurtenis in een 

paginagroot artikel over deze vrouw. Op de foto kijkt ze droevig voor zich uit; geld voor een nieuw 

gebit heeft ze niet  want ze had wel drie jaar gespaard voor het ontvreemde hulpstuk. 

Ome Gerrit uit Kampen wacht al 6 maanden op een gezondheidsverklaring voor de verlenging van 

zijn rijbewijs. Uitvoerig bericht de Stentor dat hij nu al vier maanden gedwongen is zonder rijbewijs 

de boodschappen te halen voor zijn invalide schoonzuster. 

Leed, droefheid en tranen! 

Maar eindelijk breekt toch de zon door. Twee pagina’s worden gewijd aan mevrouw B. uit Almen. 

Ik ken haar niet maar al lezende begrijp ik dat ze hier maar tijdelijk verblijft, haar bedrijf en huis 

verkocht heeft en alleen nog een lege portemonnee over heeft. Ze is dus nu geheel verlost van het 

aardse slijk. Met de lege beurs en eveneens lege collectebus gaat ze op reis om te collecteren voor 

een  kindertehuis op Bali. Ze weet nog te melden dat deze nieuwe vorm van ecotoerisme ontzettend 

verrijkend werkt. Dakloos onderdak vragen bij een ander, daar knap je geestelijk enorm van op!  

In mijn landelijk dagblad lees ik dat de minister zich rot geschrokken is van het feit dat het aantal 

daklozen  in ons land sinds 2009 verdubbeld is. “Hoe tackelen we dit probleem?”, vraagt hij zich af. 

Simpel toch. Ga te rade bij mevrouw B. Voorzie elke dakloze -  het zijn er ongeveer 40.000 - van 

een lege beurs, een lege collectebus, een reisgidsje en vergeet ook niet een stapeltje 

daklozenkranten mee te geven. Probleem opgelost. Mijn zegen heb je! 

Echt blij word ik van het bericht “Een-tweetje redt jeugdvoetbal in Almen en Harfsen”. 

Veel nieuwe inwoners weten dat niet, maar de rivaliteit tussen Almen en Harfsen is altijd groot 

geweest en bestaat al eeuwen. Harfsen was vroeger een gehucht, een aanhangsel van Almen, niet 

meer dan een paar boerderijen gelegen rond de kapel naast de Harfsensesteeg. 

Later zou Harfsen zich ontwikkelen rond de kruising Lochemseweg Reeverweg. Het dorp telt nu 

1750 inwoners en is Almen voorbij gestreefd.. Het aanhangselidee heeft echter nog lang parten 

gespeeld.  

Maar zie: de nood is aan de man en van die nood wordt een deugd gemaakt. 

Geen voetbaloorlog maar gezamenlijk beraad.  

Alleen door samenwerking kan het jeugdvoetbal gered worden. Getraind gaat er worden beurtelings 

een half jaar in het ene en een half jaar in het andere dorp. Ook de shirtjes zijn aangepast en hebben 

de kleuren rood en groen en in het logo onder de voetbal de woorden: Almen – Harfsen (op 

alfabetische volgorde). Het komend seizoen gaan de jeugdafdelingen van SV Harfsen en SV Almen 

optreden onder de naam SJO Almen Harfsen. Sanne Truin weet nog te 

melden dat het hier om een proefperiode van drie jaar gaat. Er komt geen 

Engelse trainer aan te pas zodat we niet bang hoeven te zijn dat we over 

drie jaar met een Al-exit of Har-exit te maken krijgen.  ‘k Heb Trump nog 

even aangeschoten met de vraag of hij dit model kon gebruiken om de 

handelsoorlog met zijn Chinese collega op te lossen. Hij keek zuur en hij 

twitterde niet eens! 

                                  --00-- 
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Aktiviteitenkalender  
Bibliotheek:   bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr. 
Spreekuur eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur 
De Wereldwinkel eerste zondag van de maand in Ons Huis 11 – 12 u 
Duo fiets huren: ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169 
Inloop senioren Ons Huis: woensdag 10 tot 12 uur; met maaltijd laatste woensdag vd maand. 
Repaircafé  iedere 2e woensdag Ons Huis 10 u 
Kerk:    Zondag eredienst 10.00 u.  
Ons Filmhuis  laatste woensdag vd maand 
Open Handwerkcafé 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons Huis.  

Open tafel voor ouderen: maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde 
Oud papier  wordt 2e zaterdag v.d. maand gehaald 
Voorstellingen/exposities zie www.kamertheater.nl/www.blauwedeur.nl 
Zin in Almen   derde zondag v.d. maand 16.00 u kerk 

 

2019 
September 
19, 26 openbare repetities muziekver. Juliana Dorpsplein of elders v.a. 19.30 u  
19 inbreng spullen Snuffelmarkt 19.00 – 21.00 uur 
21 Snuffelmarkt Juliana in Ons Huis 9.30 – 13.00 u 
25 Ons Filmhuis: Bohemian Rhapsody 
26 en 27 afhalen stickervellen voor kledingbeurs zie deze Almenak 
Oktober 
2 Vrouwen v Nu: planten langs de IJssel 
5 Kinderkleding- en speelgoedbeurs 10.30 – 12.30 u Ons Huis 
8 VAB vergadering met inloophalfuur Ons Huis 
10 Winterlezing Ons Huis 
11 filmmiddag jeugd 
12 oud papier wordt gehaald 
26 Slipjacht KNJV vanaf Ehzerwold 
30 Ons Filmhuis: Capharnaüm 
November  
2 oliebollenactie Vocaal 
9 oud papier wordt gehaald 
13 Vrouwen v Nu: brandweer 
21 Winterlezing Ons Huis 
23 Sinterklaas intocht bij Nieuwe Aanleg 
24 concert Juliana en Vocaal in kerk 
27 Ons Filmhuis: Free Solo 
29  Kinderfilm 
December 
14 oud papier wordt gehaald 
15 Kerstmarkt 14.00 – 17.00 u  
20 Ons Filmhuis 
21 Berkelloop S.V. Almen 
22 Kerstfilmavond 
24 kerstnachtdienst m.m.v. muziekver. Juliana 22 u 

2020 
januari 
11 Nieuwjaarsreceptie S.V. Almen 
23 Winterlezing Ons Huis 
Maart 
12 Winterlezing Ons Huis 
Juni 
13 Sixday SV Almen 

 

Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober  

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari  

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 

Goede Vrijdag/Pasen 10 t/m 13 april  

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 en 22 mei 

Pinksteren 1 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 
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