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Van de redactie 

Ons dorp bruist. Dat wist u natuurlijk al maar dat wordt nog eens weer duidelijk als u deze 

Almenak leest. Zo komt het Almens feest nader, viert zangvereniging Vocaal haar honderdste 

verjaardag en werd muziekvereniging Juliana 110 jaar. Er zijn tal van activiteiten op het zwembad 

en ons dorpshuis heeft soms veel weg van een zoemende bijenkorf. Deze Almenak staat dan ook 

weer bol van de activiteiten. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier met deze Almenak.      

Wilrike 

 

 

 

 

Schema uitgifte Almenakken jaar 2019 

Nummer:  Inleveren kopij:  Verschijningsdata:  

4  Vrijdag 31 augustus  Vrijdag 14 september  

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). Gratis info over allerhande zaken die het dorp betreffen. 

Aanmelden kan via de site Almen-info.nl. Daarna is het even zoeken maar onder het kopje ‘info’ 

ziet u het kopje ‘contact’.   

Wilt u berichten delen dan kunt u gewoon mailen naar  

Coby Wiltink:  cobywiltink-roeterdink@planet.nl 

of 

Wilrike ter Meulen:  termeulen-almen@wxs.nl  
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Vrijwilligers gevraagd. 
 

Joke Boschloo vraagt aandacht voor het volgende: 

Na o.a. Fenneke Harkink-Gotink en Tinie Koetsier-Teunissen heb ik nu 15 jaar de KWF 

kankerbestrijdingscollecte in Almen verzorgd. Gezien mijn leeftijd kijk ik er naar uit dat iemand 

anders mijn taak overneemt. 

20 Collectanten hebben steeds gezorgd dat overal in Almen gecollecteerd kan worden. Deze 

collecte vindt ieder jaar plaats in de eerste volle week van september.  

Natuurlijk heb ik een lijst van namen van deze trouwe collectanten die ik aan mijn opvolger(s) kan 

over dragen.  

Men is druk bezig de manier van collecteren te moderniseren. De laatste keer was het zelfs 

mogelijk te pinnen met hulp van de collectebus.  

Via telefoonnummer (0575)431301 of via mijn mailadres <jbboschloo@hetnet.nl> hoor ik graag 

van u. 

 

Zwembad de Berkel vraagt aandacht voor het volgende: 
 

Al jaren werkt een onderhoudsploeg op 

het zwembad. De werkzaamheden die 

deze ploeg verricht zijn: Kleine 

reparaties, machineonderhoud, 

tuinwerkzaamheden, maaien, 

schilderwerk. U merkt daar waarschijnlijk 

weinig van. Pas als het niet meer zou 

gebeuren zou u zeggen: het ziet er niet erg 

netjes uit tegenwoordig; dat was vroeger 

wel anders! 

Enkele vrijwilligers hebben te kennen gegeven dat zij gezien hun gevorderde leeftijd niet meer of 

minder inzetbaar zijn. 

Met andere woorden: vrijwilligers voor het zwembad zijn welkom en vooral nodig! Voor alle 

duidelijkheid: het gaat dus niet om kiosk of kassawerkzaamheden maar om onderhoud! Voelt u 

iets voor deze aantrekkelijke baan (het is er doorgaans erg gezellig)?  Één telefoontje naar het 

zwembad is voldoende om dit bij Anja Wentink te melden. Tel 431500 

 

 

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:jbboschloo@hetnet.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Jaarvergadering 

Op 16 april jl. vond onze jaarvergadering plaats. Naast de 

gebruikelijke verslagen en financiële verantwoording, was er dit jaar 

ook ruim aandacht voor de verschillende werkgroepen van de VAB. 

Leden van de werkgroepen Mobiliteit, Wonen en Voorzieningen en 

van de klankbordgroep Buitengebied gaven een overzicht van waar hun werkgroep zich het 

afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en welke resultaten dat tot dusverre heeft opgeleverd. 

 

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, te weten Sandra 

de Monchy en Jan Tuitert. Zij werden bedankt voor hun positieve inbreng en inzet voor de 

vereniging. Het nieuw voorgestelde bestuurslid Annemarie Kok is onder applaus van de 

vergadering aangesteld, evenals de herkozen bestuursleden John Hendriks en Henk Berends. 

 

Voor het inhoudelijk deel van de jaarvergadering waren Hans Enderink (ploegleider 

onderhoudsploeg Almen) en Marco Roelofsen (teamleider buitenruimte) van Circulus-Berkel te 

gast. Zij vertelden over hun ervaringen met het dorpsgericht werken en de plannen die er liggen 

voor de toekomst. Met name de korte lijntjes met de inwoners van Almen en het feit dat ze snel 

actie kunnen ondernemen in geval van klachten of verzoeken ervaren zij als zeer prettig. Dit is het 

resultaat van het spreekuur dat hiervoor indertijd in het leven is geroepen. Op dagen dat de 

onderhoudsploeg in Almen werkt (om de 2 weken op donderdag) is Hans Enderink van 9.30 tot 

10.30 uur aanwezig in de bestuurskamer van Ons Huis. U kunt bij hem terecht met al uw vragen, 

opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Het 

eerstvolgende spreekuur is op 6 juni a.s. 

 

De avond werd afgesloten met een aantal gedichten van onze eigen dorpsdichter Dorine 

Boerboom, die zo prachtig waren dat we ze u niet willen onthouden: 

 

De brug  

Ik ben altijd weer benieuwd 

Op het hoekje bij de Spitholtbrug 

Of de stoeltjes van Gerrit en Gerard 

Al buiten staan 

Of ik een boeketje aan de overkant 

Op de tafel zie staan 

Of die gezellige krukjes 

Voor de kabouters  

nog niet zijn vergaan 

 

En of ik Pien met een muts op 

En prikker in de hand 

Zie wandelen  

langs de weggekant 

 

Een wandelaar van het almense ommetje 

Voelt zich welkom bij de brug 

En denkt nog menigmaal 

aan dit gezellige kruispunt  

in het berkeldal 

terug 
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Drempels  

Ik zou willen strijden voor drempelloze straten 

die agressieve drempel voor boer Kleine 

heeft onze SRV wagen indertijd 

zijn laatste veer en zucht doen laten 

 

Ok hij is wel wat verlaagd 

Maar zoiets valt niet te snappen 

En ach, de aanblik van het burgemeestershuis  

is toch genoeg reden  

Om op de rem te trappen 

 

De efficiency van ons vlakke land 

Wordt duidelijk geweld aangedaan 

Dat op en neer van Zwitserland 

Staat niemand hier toch aan 

 

De vering van de autoos 

Slijt razendsnel 

Hoe duurzaam is dat 

Als ik met vervanging tel? 

 

Nee drempels lieve heer 

Zijn lelijk  

en irriteren 

keer op keer 

 

Omgevingsvisie Almen 

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid 

de regels voor ruimtelijke projecten, op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, 

ruimtelijke ordening en natuur. Het wordt zo makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, 

bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. 

Het is een zeer omvangrijk traject, vandaar dat de overheid en ook de gemeente Lochem al 

geruime tijd druk bezig zijn met de voorbereidingen. 

 

Eén van de doelen van de nieuwe wet is om gemeenten meer ruimte te geven, zodat zij hun 

omgevingsbeleid af kunnen stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Dit komt vast te 

liggen in een Omgevingsvisie: een strategische visie, opgesteld door gemeente en burgers samen, 

voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Hoe zien wij onze fysieke 

leefomgeving over een X aantal jaren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, 

natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Verder biedt de 

Omgevingswet meer ruimte voor particuliere initiatieven. Dit komt doordat er meer algemene 

regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Samengevat gaat het eigenlijk van top-

down naar bottom-up en van inspraak naar participatie. 

 

Als de Omgevingsvisie er eenmaal ligt kunnen vergunningsaanvragen makkelijker worden 

getoetst. Als een aanvraag conform de visie is, dan mag worden verwacht dat er in de buurt 

draagvlak is. Besluiten kunnen daardoor makkelijker en sneller worden genomen. Het lastige is 

dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe een en ander er in de praktijk uit gaat zien. Wat zijn nu 

precies de nieuwe kaders? Wat is de rol van de verschillende partijen? Wat gaat er veranderen aan 

de rol van de gemeente? Aan welke informatie is behoefte? En hoe komt die informatie bij 

inwoners? 
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Om hierin wat duidelijkheid te scheppen vond er op 13 maart jl. een bijeenkomst plaats tussen een 

aantal leden van het VAB bestuur en de werkgroep Wonen en een aantal vertegenwoordigers van 

de gemeente Lochem: wethouder Bert Groot Wesseldijk, Bas van Gageldonk (programmamanager 

Omgevingswet) en Appie Baas (ideeënmakelaar), waarbij uitgebreid op bovengenoemde 

onderwerpen is ingegaan. Omdat veel van de besproken onderwerpen raakvlakken hebben met het 

buitengebied, is besloten om deze avond een vervolg te geven tijdens de eerstvolgende 

bijeenkomst van de klankbordgroep Buitengebied op woensdag 22 mei a.s. Daarvoor nodigen wij 

u van harte uit! 

 

Bijeenkomst klankbordgroep Buitengebied 22 mei a.s. 

In het buitengebied spelen er soms andere zaken dan in het dorp. Omdat de VAB er niet alleen wil 

zijn voor het dorp, maar voor heel de schoolkring Almen, zijn we november vorig jaar gestart met 

een klankbordgroep Buitengebied. Het doel van deze groep is met name het in beeld brengen van 

voor het buitengebied specifieke aandachtspunten, dus zaken die niet of minder relevant zijn voor 

de kern. Was de bijeenkomst in november nog hoofdzakelijk verkennend, tijdens de bijeenkomt 

op 22 mei a.s. zal specifiek worden ingegaan op de Omgevingswet en – visie en wat dat betekent 

voor het buitengebied (zie ook hierboven). Bij deze bijeenkomst zullen vanuit de gemeente 

wethouder Bert Groot Wesseldijk, Bas van Gageldonk en Martin Overbeek aanwezig zijn. U bent 

van harte welkom om deel te nemen aan deze avond en mee te praten. We starten om 20.00 uur in 

Ons Huis. 

 

En verder… 

 vond zaterdag 23 maart jl. opnieuw een grote dorps-schoonmaakactie plaats waar 36 

dorpsgenoten aan deelnamen. Hoewel de vorige schoonmaakactie nog maar vierenhalve 

maand geleden was, was er toch weer voldoende om op te ruimen. De opbrengst was zelfs 

meer dan de vorige keer! Het transport vond plaats met een elektrische auto die 

beschikbaar was gesteld door Lochem Energie. Na afloop was er een gezamenlijke lunch 

in Ons Huis. Al met al weer een geslaagde actie! 

 is de eerste editie van de activiteitenkalender voor Almen een feit. Iedereen die iets in 

Almen organiseert dat geschikt is voor toeristen kan zijn/haar activiteiten voor deze 

kalender aanmelden. Dat kan via het mailadres activiteitenalmen@gmail.com. 

Vermelding is gratis. Het is de bedoeling deze kalender 3x per jaar uit te geven, voor de 

maanden april/mei, juni/juli en augustus/september. De kalender is af te halen bij museum 

STAAL, het zwembad, de Superrr en horecagelegenheden en campings in Almen. 

 

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 18 juni a.s. 

 

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

Website: vab.almen-info.nl, Twitter: @VAB_Almen;  

Facebook: www.www.facebook.com/hetdorpAlmen 
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PROGRAMMA  ALMENS  SCHOOL-  EN  VOLKSFEEST 2019 

 

 

DONDERDAG 13 JUNI 

 

  Kleintje Almens Feest, seniorenprogramma in “Ons Huis”. 

Een vrolijk en muzikaal programma met “Duo Eén en Ander”; een leuk en gezellig programma 

met sketches, conferences en liedjes. Het duo bestaat uit Erik Knoef en Anita Oldenhave waarbij 

zij zichzelf begeleiden op gitaar, mondharmonica, klarinet, fluit en accordeon.  

 

 

VRIJDAG 14 JUNI 

 

13.00 uur Klokluiden door de Almense Brandweer 

 

Deze dag is het feest voor alle basisschoolleerlingen van Almen. 's Morgens zijn er spelletjes op 

het schoolplein van de Julianaschool voor hen georganiseerd. 

 

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

 

13.45 uur Vertrek van de optocht met op kop Muziekvereniging Juliana. 

Route: vanaf Schoolplein, Whemerweg, Laakweg en Dorpsstraat naar het feestterrein.  

 

14.00 uur Uitleg van de uitbeeldingen bij het binnenkomen van de stoelendansring. 

 

  Gekostumeerde stoelendans voor de groepen 4 t/m 8 met medewerking van 

  Muziekvereniging Juliana. 

Aansluitend Jeugdvogelschieten: meisjes en jongens van groep 4 t/m 8. De draaimolen draait dan 

speciaal voor de jongere kinderen. 

 

15.00 uur Achtergrondmuziek door de “Kenions”. 

 

16.30 uur Bedrijvenuurtje tot 18.30 uur  

 

20.00 uur   De tent is vanaf 19.30 uur geopend. 

Almen Got Talent een spetterende show met lokale artiesten. Vele acts en een heuse Almense 

liveband verschijnen ten tonele. 

Pop, Rock, Disco alle genres komen voorbij. Een wervelende show voor jong en oud. 

Entreevrij! 
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ZATERDAG 15 JUNI 

 

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

reglement. 

 

10.00 uur Vogelschieten 

 

10.30 uur  Vogelschieten voor de jeugd. Schieten met de handboog voor de jongens en meisjes 

in het voorgezet onderwijs, tot en met de leeftijd van 17 jaar. 

   

12.30 uur  LUNCH buffet Door uw toegangskaartje voor het buffet tijdig aan te schaffen 

voorkomt u teleurstellingen! Tijdens de lunch is de prijsuitreiking van de straatversiering en wordt 

de schutterskoning gehuldigd. 

 

14.00 uur Spectaculaire ZESKAMP, mede georganiseerd door de jeugdcommissie van de 

Oranjevereniging. Opgeven via: zeskamp2019@hotmail.com  

 

  Na het eerdere succes is er opnieuw de JEUGDZESKAMP. Opgeven voor de 

kinderen van groep 4 t/m 8 via info@oranjeverenigingalmen.nl  

 

18.45 uur Inschrijven voor de stoelendans in “Ons Huis”. 

Deelnemers aan de gekostumeerde stoelendans dienen onherkenbaar te zijn. 

 

19.15 uur Vertrek optocht stoelendans. 

 

19.30 uur Stoelendans m.m.v. Muziekvereniging Juliana. 

 

Aansluitend ORANJEBAL met een knallend optreden van de band “Jetset Live”.   

Een gedreven zanger, een spetterende zangeres en vier energieke topmuzikanten.  

JETSET LIVE! staat garant voor een energieke en interactieve show met up-to-date repertoire 

voorzien van de vetste mash-ups en medleys. Outfits, uitstraling, repertoire en podiumpresentatie 

zijn tot in de puntjes verzorgd. Met een custom made licht- en LEDwall-show, knallende shooters 

en CO2 is het één en al energie op het podium en een genot om naar te kijken.  

 

 

ZONDAG 16 JUNI 

 

10.30 uur Tent open. 

 

11.00 uur  Frühshoppen met gezellige muziek van de Egerländer “Edelweiss Kapelle”. Viel 

spaβ! 

 

13.30 uur Ludiek buitenspel op het feestterrein: De Almense Miljoenenjacht!.  

 

15.00 uur We sluiten het Almens feest af met de coverband “Bandje Speciaal”.  

Bandje Speciaal niet meer weg te denken uit het Nederlandse feest circuit. De razendsnelle 

hitmachine staat garant voor een ongekend feest. Medley’s met alle hitjes van vroeger en nu, shiny 

outfits, non-stop interactie en alles 100% LIVE.  

Bandje Speciaal gaat voor het ultieme feestgevoel en verzekerd je van een 100% party garantie: 

RISE UP & STAY SHINY!! 

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

  



 
Almenak 2019, jaargang 45 Nummer 3 8 

 

Almens feest 2019 
Het aftellen tot het Almens feest is weer begonnen. 3 dagen vol plezier, muziek, spel en 

gezelligheid. Een feest zoals dit alleen in Almen gevierd kan worden. We spreken elkaar, drinken 

een biertje , genieten van muziek en doen mee aan de activiteiten voor jong en oud.  

Op donderdag beginnen we weer met het Kleintje Almens feest, speciaal voor de ouderen. 

We zijn als oranjevereniging weer bijna een jaar bezig geweest met de voorbereiding. Maar er 

blijkt nog veel meer talent in Almen te zitten, die al een lange tijd lang aan het oefenen zijn….Op 

vrijdagavond zal de eerste editie van “Almen’s Got Talent” plaatsvinden. Laat u verrassen door 

hilarische, muzikale, en spectaculaire acts, op deze avond voor en door Almenaren. Tussendoor 

zal een speciaal voor deze avond geformeerde Almense band spelen. Tevens is er een speciaal 

Almens feestlied gemaakt. Dit belooft een gezellige avond te worden ! 

Overdag is er op vrijdag weer van alles te doen voor de kinderen zoals de optocht, de stoelendans, 

en het vogelschieten voor de jeugd. Het feest kan natuurlijk niet beginnen zonder de kermis. Zal 

de bank er dit jaar weer zijn ? Het zal zeker laat worden op vrijdag, maar zaterdagochtend 

beginnen we op tijd met het vogelschieten. Schutterskoning Wim Huurnink zal hier zijn titel gaan 

verdedigen. Het blijft voor sommige nog even wennen op de zaterdagochtend, maar we rekenen 

weer op een grote opkomst. 

De nieuwe schutterskoning zal gehuldigd worden door de wethouder tijdens de gezamenlijke 

brunch met uiteraard een staatsbanket. Ook maken we hier weer de straatversierprijs bekend. Deze 

brunch is ieder jaar weer een groot succes en zal een stevige bodem leggen voor de zeskamp. Dit 

jaar zal de zeskamp in het teken staan van de Olympische Spelen. De sportieve teams spelen 

natuurlijk weer om de felbegeerde prijs. Zullen ze dit jaar dan ook verkleed gaan als echte 

Olympiërs zoals in Asterix en Obelix ? 

In de vroege zaterdagavond beginnen we uiteraard weer met de optocht en de stoelendans. We 

weten natuurlijk niet wie onder de vermomming zit van de mensen die ieder jaar weer de 

dorpsactualiteiten op de hak nemen. Als presentator weet ik vaak  zelfs na afloop nog niet wie nu 

wie was.  Dit blijft fantastisch en mooi om te zien hoeveel tijd en werk hier ieder jaar weer in  

wordt gestoken. Onze 110 jarige muziekvereniging Juliana zal natuurlijk weer beide optochten en 

stoelendansen muzikaal gaan begeleiden. 

Voor  de zaterdagavond hebben we weer een zeer goede band gevonden : “Jetsetlive”. Deze band 

garandeert feest tot in de late uurtjes. 

Op zondagochtend zullen we het frühshoppen helaas zonder de “Bargkapel” moeten doen. Maar 

niet getreurd, de evenzo fantastische “Edelweiss Kapel” zal de tent zeker op zijn kop zetten. 

Op zondagmiddag zullen we met het hele dorp het spel “miljoenenjacht” gaan spelen. Natuurlijk 

niet echt met miljoenen euro’s, maar… nieuwsgierig ? Kom kijken want dit wordt echt genieten. 

Voor de inwendige mens zal ook weer goed gezorgd worden. Na het succes van de Pancake 

Saloon vorig jaar,  zal deze wederom aanwezig zijn. 

Als afsluiting hebben we zondag de coverband “Bandje Speciaal”, die we na het succes vorig jaar 

op de zaterdagavond weer hebben uitgenodigd. We gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een 

fantastisch feest gaat worden voor jong en oud!  

Marijn Laurensse, Voorzitter Oranjevereniging Ons Vorstenhuis 
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Kleintje Almens feest 

Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” zal op donderdag 13 juni 

weer de jaarlijkse seniorenmiddag het “Kleintje Almens 

Feest” organiseren. Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij 

willen u toch alvast onze plannen bekend maken voor dit 

gezellige evenement. 

 

Het programma van vorig jaar is zo goed in de smaak gevallen 

dat wij hebben besloten hier dit jaar een gevolg aan te geven. 

Het is ons gelukt een leuk programma samen te stellen. 

Deze middag is ook voor de jongere senioren onder ons zeker 

de moeite waard om eens mee te maken. Wij hebben gemerkt 

dat de deelname wat terugloopt en daarom vragen wij u, neem 

vooral uw vrienden, kennissen en familie mee om samen het 

begin van het Almens Feest te starten. 

Wij hebben voor u geboekt het duo “Een en Ander” en zij zullen met cabaret, 

muziek en zang een sfeervolle en aangename middag verzorgen. 

Dit veelzijdige duo heeft een repertoire van achtergrondmuziek, van receptie tot 

feestmuziek met herkenbare liedjes. De feestvreugde wordt verhoogd door het 

gebruik van diverse instrumenten, gitaar, mondharmonica, klarinet en trompet. Al 

met al een heel herkenbaar programma met een hoog meezing gehalte. 

 

Tevens zal het de inwendige mens aan niets ontbreken. Wij zorgen voor voldoende 

hapjes en drankjes, zoals u inmiddels van ons gewend bent. U heeft tussen het 

programma door de gelegenheid om gezellig bij te praten met uw dorpsgenoten. 

 

Het “Kleintje Almens Feest” begint in de middag, de exacte tijden en de 

toegangsprijs zijn op dit moment nog niet bekend. Verdere informatie en waar u 

zich kunt opgeven zullen wij eind mei kenbaar maken in De Gids. 

 

Graag zien wij u op donderdag 13 juni en noteer deze datum vast in uw agenda! 
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Nog even en dan begint hopelijk de zomer. Wij zijn druk bezig om het programma voor na zomer 

vorm te geven. Maar eerst nog één keer met zijn allen naar de film in mei. Hoe meer mensen er 

komen hoe hoger de opbrengst voor het team ovERWINms. Na de zomer starten wij weer op 25 

september. Andere data om alvast op u kalender te noteren zijn 30 oktober, 27 november en 

vrijdag 20 december. Wij hopen dat we u de afgelopen maanden een leuk en afwisselend 

programma hebben kunnen bieden. De reacties waren zeer positief en ook leuk om te zien dat we 

steeds weer nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Niet alleen uit Almen, maar ook uit 

omliggende plaatsen. 

 

29 Mei: Deze avond staat in het teken van team ovERWINms. Op 10 Juni gaan 21 Almenaren 

lopend of fietsend de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen tijdens het evenement Klimmen 

tegen MS. Ook wij willen met de opbrengst van deze avond ons steentje bijdrage aan dit mooie 

initiatief. De film Jackie zal worden vertoond. Een Nederlandse roadmovie uit 2012 geregisseerd 

door Antoinette Beumer. De 33-jarige tweelingzussen Sofie (Carice van Houten) en Daan (Jelka 

van Houten) zijn opgevoed door twee vaders. De ambitieuze Sofie leeft voor haar werk, terwijl de 

getrouwde Daan druk bezig is met zwanger worden. Wanneer er totaal onverwacht een telefoontje 

van hun, tot dan toe onbekende, biologische moeder uit Amerika komt, storten ze zich in een 

avontuur waardoor alle aannames die ze hadden op losse schroeven komen te staan. Door de reis 

met de raadselachtige en onaangepaste Jackie (Holly Hunter) verandert het leven van Sofie en 

Daan voorgoed. 

 

Als inleiding komen de deelnemers van team ovERWINms.  

Kom dat horen en zien! 

 

Aanvang film 20.00 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 

Kosten  € 5, - 

 

Voor informatie kunt u bellen met het dorpshuis. Tel: 431421                               

Namens Filmcommissie Ons Film Huis, Gea Heijink 
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Voor informatie: 

secretaris Liesbeth Scheele-Huizenga 

liesbeth_scheele@hotmail.com 

 

Nieuws van koor Vocaal 

Op de jaarlijkse Oranjemarkt op Koningsdag was Vocaal weer  uitgebreid aanwezig met planten 

en met eigen gemaakte baksels en versieringen. Ondanks het deels slechte weer, ging de verkoop 

goed en kunnen we van de opbrengst een extra workshop voor het koor organiseren. 

Op 28 mei 2019 neemt Vocaal traditiegetrouw deel aan de korenavond, waaraan 5 koren uit de 

voormalige gemeente Gorssel deelnemen. Ieder koor zingt een eigen kort repertoire en 

gezamenlijk wordt er het volkslied van Lochem en dat van Gorssel gezongen. De bedoeling van 

de korenavond is het ontmoeten van elkaar en het luisteren naar elkaars repertoire.  Het is dan ook 

bedoeld voor de koren zelf en niet voor publiek.   

 

Dat is anders bij de opening van het 100-jarig Jubileumjaar van Vocaal op zaterdagmiddag 8 juni, 

waar het koor in de kerk zal optreden met een inloopconcert (15.00 – 16.00). Er zullen geliefde 

muziekstukken, oud en nieuw, worden uitgevoerd. Ook wordt het speciaal geschreven 

jubileumlied ‘Almen zingt’ voor het eerst gepresenteerd. 

In het kader van het 100-jarig bestaan is er een tentoonstelling die de hele zomer te zien zal zijn 

tijdens de middag-kerkopenstelling van de Almense kerk.  Daar zullen panelen de geschiedenis 

van de zang in Almen tonen, collages met oude foto’s zijn te zien, herinneringen kunnen worden 

uitgewisseld en opgeschreven, en ook kan Vocaalmuziek worden beluisterd. 

 

Op het Almens feest zal een deel van het koor het voor het jubileum geschreven jubileumlied 

‘Almen zingt’ uitvoeren in het kader van Almen’s  got talent dat gehouden wordt op vrijdag 14 

juni.  

 

Andere activiteiten: 

8 Juni: Inloop concert in de kerk ter opening van het 100-jarig jubileumjaar van Vocaal (15.00-

16.00) 

 

14 juni: Vocaal jubileumlied ‘Almen zingt’ tijdens Almen’s got talent in het Almens feest (vanaf 

20.00) 

 

Zomer middag kerkopenstelling (dagelijks 15.00-16.00): tentoonstelling Verhaal! Van Vocaal  

Kortom, het zal een drukke zomer worden en er wordt hard gerepeteerd voor alle uitvoeringen. 

We heten een ieder van harte welkom om naar ons te komen luisteren.   

Madeleen Wegelin 

  

op weg naar 

mailto:liesbeth_scheele@hotmail.com
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Berkelmarathon en buitenconcert Juliana op 7 juli   

Deze zomer vindt de Berkelmarathon van Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ) in Almen eerder 

plaats dan gebruikelijk. Op zondag 7 juli vindt de prachtige zwemtocht in de meanderende Berkel 

plaats, onder begeleiding van muziek in de Berkelzomp van jeugdleden van Juliana. Voor de 

jeugd zijn er tijdens de zwemtocht diverse spelactiviteiten op het zwembadterrein. Na afloop geeft 

de muziekvereniging een spetterend buitenconcert op de ligweide in het kader van hun 110-jarig 

bestaan.  

Voor de Berkelmarathon kun je kiezen voor een afstand van 750 of 1400 meter. Inschrijven is 

mogelijk vanaf 1 juni tot en met 7 juli 2019, 12:30 uur aan het loket van zwembad De Berkel in 

Almen. De start is om 13.00 uur en de kosten bedragen €5.   

1/8 Triathlon op 1 september    

Vorig jaar werd de triathlon niet georganiseerd, maar dit jaar pakken we de draad weer op en wel 

op zondag 1 september. De 500 m zwemmen wordt afgelegd in het verwarmde bad van zwembad 

De Berkel. De 20 km fietsen en 5 km hardlopen vinden plaats in en om Almen met passages op 

het sfeervolle Dorpsplein. Men kan de drie onderdelen ook weer met duo’s of trio’s gaan doen en 

voor jongeren t/m 13 jaar is er weer de Junior-Aquarun: 200 m zwemmen gevolgd door 2,5 km 

hardlopen. 

In juni a.s. zal via ADI-berichten nadere informatie over de triathlon volgen.  

Namens Stichting Gorsselse Zwembaden, 

Fennie Huzen, Anja Wentink, Wim Huurnink en Dirk Kok. 

 

 

 

Almense ondernemers presenteren zich:  
 

Wat u altijd had willen weten over 

Bernhard Aiking van VHM Makelaars Aiking 

Bernhard Aiking 

Mijn naam is Bernhard Aiking en ik woon samen met mijn vrouw Esther en zoon Viggo op wat 

wij zelf ‘het mooiste plekje van Almen’ noemen. In de bossen tussen Almen en Eefde net ten 

noorden van het Twentekanaal. Als we ’s ochtends aan het ontbijt zitten, zien we de reeën en 

hazen in de wei lopen.  

Dit plekje is voor mij extra bijzonder omdat ik er al mijn hele leven kom. Mijn ouders kochten het 

huis waarin ik nu woon al ruim voordat ik werd geboren als vakantiehuis. Elk weekend en in 

iedere vakantie trokken we vanuit het westen, waar mijn vader werkte als architect, naar de 

Achterhoek. Na zelf eerst twintig jaar in Warnsveld en Zutphen te hebben gewoond, woon ik hier 

sinds 2009 permanent. Hoewel mijn wieg dus officieel op een andere plek stond, voel ik mij op en 

top Achterhoeker en Almenaar en heb ik een uitgebreide vrienden- en kennissenkring in het dorp. 

Ik durf bovendien te zeggen dat ik de omgeving op mijn duimpje ken! Mijn interesse in dit mooie 
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stukje Nederland blijkt niet alleen uit mijn werk als makelaar; in mijn vrije tijd ben ik 

gemeenteraadslid in de gemeente Lochem.   

Waarom Makelaar? 

Na een carrière van meer dan dertig jaar in de autobranche, onder meer als vestigingsmanager, heb 

ik vorig jaar de switch gemaakt naar de makelaarswereld en heb ik mij gevestigd als zelfstandig 

makelaar hier in de regio. Ik heb nou eenmaal meer met huizen en onroerend goed in het algemeen 

dan met auto’s. Mijn kantoor is aangesloten bij de branchevereniging VBO en mensen kunnen bij 

mij aankloppen voor zowel verkoop- als aankoopbegeleiding. Hierbij werk ik samen met een 

franchiseketen, VHM Makelaars, met vestigingen door heel Nederland. Indien nodig kan ik dus 

altijd terugvallen op een zeer ervaren netwerk van specialisten. Daarnaast breng ik als 

verhuurmakelaar huurders en verhuurders van woningen samen.  

Als verkoopmakelaar kan ik het hele verkooptraject begeleiden, van waardebepaling tot promotie 

(onder meer op Funda), inclusief aanvullende diensten als woningstyling, indien gewenst. Ook de 

verkooponderhandelingen en de afhandeling van de papierwinkel bij de notaris zijn bij mij in 

goede handen. Ik werk daarbij op een no cure no pay-basis en probeer klanten nét dat beetje meer 

te bieden. Ook voor een gratis waardebepaling voor mensen die met verhuisplannen rondlopen, 

maar geen idee hebben wat hun huis kan opbrengen, kom ik graag langs.  

Als aankoopmakelaar begeleid ik mensen die op zoek zijn naar een geschikte woning in deze 

omgeving. Op basis van een vrijblijvend intakegesprek waarin ik de wensen van potentiële kopers 

inventariseer, stel ik samen met hen een zoekprofiel op. Aan de hand van dit profiel ga ik voor hen 

op zoek naar een geschikte woning. Bovendien ga ik, indien gewenst, mee bij het bezichtigen van 

huizen voor advies. Ook verzorg ik de onderhandelingen met de makelaar van de verkopende 

partij. Al met al resulteert dit vaak in een aanzienlijke kostenbesparing. Ook hierbij is het motto 

dat de klant moet worden ontzorgd.  

De ‘back office’ van mijn kantoor wordt geregeld door mijn vrouw Esther. Zij is al ruim tien jaar 

werkzaam als zelfstandig (eind)redacteur en vertaler en verzorgt onder meer de administratie en 

communicatie van VHM Makelaars Aiking. Hierin vullen we elkaar prima aan! Bij ons aan tafel 

gaat het dus vooral over huizen en alles wat daarmee samenhangt. Onze zoon, die net als zijn opa 

architect wil worden, weet al niet meer beter.  

Waar en wanneer? 

Ik ben uiteraard veel onderweg om huizen te bekijken en daarnaast werk ik vanuit huis aan de 

Scheggertdijk 1 in Almen, waar ik mijn klanten ontvang met een kop koffie in mijn kantoor  of, 

bij mooi weer, in de tuin. Een huis kopen of verkopen blijft voor veel mensen een spannende 

gebeurtenis waar veel geld mee gemoeid is en waar ze dus - begrijpelijk - erg onzeker over kunnen 

zijn. Die onzekerheid wil ik graag wegnemen door vakkundige begeleiding in een ontspannen 

sfeer te bieden.   

Telefonisch ben ik bereikbaar op 06 82 50 66 72, ook in het weekend en ’s avonds, en mijn e-

mailadres is aiking@vhmmakelaars.nl. Op mijn Facebook-pagina VHM Makelaars Aiking en 

mijn website aiking.vhmmakelaars.nl kunt u meer informatie vinden over mijn makelaarskantoor.  
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STAAL heeft een eigen magazine! 

Om onze professionele uitstraling te 

benadrukken hebben we een eigen 

tijdschrift uitgebracht. Als het goed is, is 

deze huis aan huis in Almen bezorgd. 

Mocht men uw brievenbus gemist hebben, 

dan kunt u als inwoner van Almen een 

exemplaar ophalen in STAAL (di t/m zo 

van 11.00 tot 17.00). Omdat u onze 

ambassadeurs bent, hebben we twee 

vragen: 1. We zouden het leuk vinden als 

u het magazine meeneemt op vakantie 

(Almen, camping, Spanje of waar dan 

ook) en een selfie maakt met het magazine 

en dit plaatst op Facebook. We zijn heel 

benieuwd waar het magazine zoal gelezen 

gaat worden. 2. Heeft u het magazine uit, gooi het dan niet weg, maar geef het door aan iemand 

anders of breng uw exemplaar retour, dan kunnen wij het weer uitdelen. U mag het natuurlijk ook 

bewaren! 

De zomer komt er aan en wij hebben zo’n mooi uitzicht op het dorpsplein van Almen. We zien al 

vaak mensen eventjes pauzeren op ons mooie plein en als de ijscoboer er is een ijsje nuttigen. Nog 

leuker zou het zijn als de jeu de boules-baan en schaaktafels actief gebruikt gaan worden. U 

kunt ballen en stukken lenen bij STAAL.  

Mag ik u als laatste attenderen op ons activiteitenprogramma in het kader van de tentoonstelling 

BOERENTROTS: 

Op vrijdagavond 31 mei komt de bekende fotograaf Hans van der Meer vertellen over zijn 

koeienfoto-project ‘Het moet anders’, aanvang 20.00, entree € 9,- 

Op vrijdagmiddag 28 juni organiseren we een excursie naar de Koeientuin van Chris Bomers in 

Groenlo, aanvang 14.00, kosten € 7,50 

Op 26 juli is er een lezing in STAAL, zie website voor programma 

Op 30 augustus gaan we ’s middags een kijkje nemen bij Arjan en Winny van Buuren op De 

Velhorst, zeer beperkt aantal deelnemers.  

Op 27 september en 25 oktober vertonen we bij onze buren in het dorpshuis, een film met boeiend 

nagesprek. Hierover later meer.  

Kaartjes en reserveren in museum STAAL, www.museumstaal.nl  

           team STAAL 
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Het jaar 2019:  Jubileumjaar van 

Muziekvereniging Juliana Almen. 
 

Het kan u niet zijn ontgaan dat Muziekvereniging Juliana dit jaar haar 110-jarig jubileum viert 

met iedere maand een activiteit. In de vorige Almenak is al verslag gedaan van de Trappelzak 

Boogie tijdens de Playbackshow en van het zeer geslaagde lunchconcert voor Almenaren. Het 

muzikale Almense Ommetje moest toen nog gelopen worden. Dat is door zo’n 150 mensen 

gedaan en zij hebben kunnen genieten van muziekensembles en een heerlijk zonnetje. Vooral 

de saxofoongroep zat te genieten aan de Bakkersteeg. De kopergroep stond op het land aan de 

andere kant van de Berkel net over de Spitholterbrug en de klarinetten bij het Besselinkvonder.  

 

In april was de afsluiting van het project Juliana, school en muziek. Alle kinderen van de 

Julianaschool hebben gedurende 5 weken, onder leiding van diverse muziekkenners, 

kunnen oefenen met zang, dans, decor bouwen of een muziekinstrument bespelen. Op 11 

april mochten zij in Ons Huis laten zien wat ze hadden geleerd en dat was best veel. 

Juliana deed de aftrap met Pirates of the Caribbean. De verschillende acts werden daarna 

aangekondigd door steeds wisselende groepjes kinderen. Als eerste kwamen de slagwerkers 

op het toneel, gevolgd door de blokfluiters en de vioolspelers. Vervolgens was het de beurt 

voor de kleuters die een drakenlied hadden ingestudeerd en lekker stonden te swingen op 

het toneel. Heerlijk om te zien welk effect muziek kan hebben op kinderen. Na de kleuters 

kwamen de koperen blaasinstrumenten gevolgd door de zang en dansgroep. De optredens 

werden afgesloten door een accordeongroep. 

Wat een muzikaal talent kwam er tijdens deze presentaties voorbij. Ze zijn allen van harte 

uitgenodigd om bij Juliana te komen blokfluit spelen of een ander instrument te proberen. 

De presentatie werd beëindigd met een polonaise met muziek van Juliana. Een lekkere 

ontlading van alle spanning van de optredens.   

Inmiddels hebben alle Poolsterscholen (waaronder de Julianaschool) en de gemeente 

Lochem op 17 april een convenant ondertekend in het kader van Meer Muziek in de Klas. 

Een heel goed initiatief.  

 

Maestro van Almen is geworden ………Mark Diepeveen! 

Op zaterdag 11 mei bestonden we exact 110 jaar en dat hebben we gevierd met een 

Maestro concert. In een uitverkochte, bomvolle kerk mochten Pien Pon, Mark Diepeveen 

en Margreet Broer hun dirigeerkunsten vertonen. 

Voorafgaand aan dit concert hadden zij van Henk Muileman de kneepjes van het dirigeren 

geleerd en bij repetities met het orkest zijn ze bijgeschoold door onze dirigent Gilian 

Schmidt. 

Het concert begon met twee muziekstukken onder leiding van onze eigen dirigent. Daarna 

werden de Maestro’s aangekondigd door middel van een filmpje waarna zij hun uitgekozen 

stuk mochten dirigeren. Pien begon met het muziekstuk Nimrod, Mark volgde met het 

muziekstuk Bolero en Margreet sloot af met het muziekstuk Le Lac des Cygnes (het 

Zwanenmeer).  

Vol overgave leidden zij alle drie het orkest door deze moeilijke stukken heen. De mimiek 

en lichaamstaal die zij daarbij gebruikten was voor het publiek zichtbaar door middel van 

een scherm die beelden vertoonde van een camera die op de dirigenten was gericht.  
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Taco Houkema wist als presentator de alom aanwezige spanning bij de kandidaten 

gedurende de avond lekker op te voeren. De ontlading was dan ook groot na het dirigeren 

van hun stuk. Na ieder stuk mocht de jury, bestaande uit Joris Udo de Haes, Adrienne 

Althof en Gilian Schmidt, zich uitspreken over de performance en dat deden zij geweldig. 

Het publiek genoot, het orkest genoot, de jury genoot en het was een waar feest. 

Na de pauze speelde het orkest een medley van de Eagles waarna Atie Loman namens de 

Comissie Instrumentenfonds het woord kreeg. Zij vertelde kort over het werk en de noodzaak 

van wat de Commissie doet en overhandigde tevens een nieuwe 4-ventiels Euphonium aan de 

muziekvereniging. Deze Rolls Royce onder de Euphoniums zal bespeeld gaan worden door 

Sander de Greef. Hij mocht het instrument dan ook in ontvangst nemen.  

De Commissie had speciaal vanwege dit jubileum een verjaardagskalender gemaakt van 

Juliana welke zij overhandigde aan onze voorzitter. De kalender is vanaf nu te koop op bij 

Atie Loman en op alle gelegenheden waar de Commissie actief is. Spontaan werd 

vervolgens het Lang zal ze leven ingezet. 

Het feest kreeg een vervolg met de Colonel Bogey March, gedirigeerd door de 3 Maestro’s 

die het stokje, tijdens het spelen, van elkaar overnamen. Daarbij wisten de Maestro’s niet 

alleen het orkest te dirigeren maar ook het publiek dat enthousiast meeklapte. 

Vermeldingswaard is zeker ook het feit dat Margreet zich voor het dirigeren van het 

Zwanenmeer had gehuld in het wit met witte veren over haar armen en schouders waarna 

zij bij de Mars in een kolonel outfit ten tonele verscheen. Geweldig ingeleefd en 

uitgevoerd. 

Het vaststellen van de Maestro van Almen was geen sinecure voor de juryleden. Zowel 

Pien, als Mark en Margreet hadden het beste in zichzelf naar boven gehaald en juist daarom 

hebben we allen zo genoten. Maestro Mark kreeg uiteindelijk de eretitel Maestro van 

Almen en een gouden baton overhandigd. De anderen een zilveren baton. Na het 

dankwoord sloten we af met het door John Miles gecomponeerde en toepasselijke nummer 

“Music was my first love and it will be my last”. 

 

Waar heeft u Juliana nog meer kunnen zien en horen de afgelopen maanden: 

- de Palmpasenoptocht op zondag 14 april 

- op Aubade op Koningsdag die vanwege de regen dit jaar in Ons Huis plaatsvond.  

- zoals ieder jaar tijdens de dodenherdenking op 4 mei op de Almense begraafplaats 

- tijdens het begeleiden van de laatste avond van de Avondvierdaagse 

 

Examen 

Op zaterdag 6 april heeft Marius Kiers muziektheorie examen B gedaan en met uitmuntende 

cijfers behaald. Nogmaals gefeliciteerd en succes met de verdere voorbereidingen naar het 

praktijkexamen. 

Op zaterdag 18 mei gaat Roosmarijn Bibo op klarinet op voor haar praktijkexamen A. Reuze 

spannend voor Roosmarijn maar we hebben het volste vertrouwen in haar. Namens ons allen veel 

succes. 

 

 

Wat staat er de komende maanden op de agenda? 
 

In juni natuurlijk het Almens Feest. Traditiegetrouw zal een delegatie van onze muzikanten de 

optocht van kinderen begeleiden van het dorpsplein naar het feestterrein aan de Vunderingweg. De 

dag erna zullen ze hetzelfde doen met de optocht voor volwassenen en de aansluitende 

stoelendans. Deze optocht zal Juliana, in het kader van haar jubileum,  op “aangeklede” wijze 
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begeleiden. Meer willen we niet verklappen. Het hoe en wat moet u maar komen aanschouwen op 

15 juni.  

 

Eind juni hebben wij een donateursactie. Leden van Juliana zullen huis aan huis brieven 

bezorgen die een week later weer persoonlijk worden opgehaald. De actie zal nader worden 

aangekondigd via o.a. een ADI bericht. 

 

Op zondag 2 juni begeleiden we een openluchtdienst op Landgoed het Haveke in Eefde. De 

dienst wordt georganiseerd door een groep enthousiaste mensen van de PKN-kerken van Almen, 

Eefde, Gorssel-Epse en Harfsen. De openluchtdienst begint om tien uur. Bij slecht weer wordt er 

uitgeweken naar de Eefdese Ontmoetingskerk. 

 

Op zondag 7 juli zullen er diverse activiteiten zijn bij het zwembad met als motto “Spetterend 

Almen aan de Berkel”. De dag begint met de Berkelmarathon waarbij het jeugdorkest de 

zwemmers zal begeleiden met muziek vanuit de Berkelzomp. Daarna zullen er (water) spelletje 

zijn voor de jeugd waarbij de Almense brandweer en de scouting zullen assisteren. 

Op de speelweide van het zwembad zal een grote tent geplaatst worden van waaruit wij in twee 

sessies diverse vlotte, vrolijke muziekstukken voor u zullen spelen. Naast deze tent zullen (food) 

kraampjes verrijzen waar (lokale) ondernemers hun producten voor u zullen uitstallen.  

 

Na de zomervakantie zullen er op donderdagavond 12, 19 en 26 september openbare repetities 

zijn van het orkest. Indien mogelijk zullen deze repetities plaatsvinden op het dorpsplein maar 

vanwege de alweer vroeger invallende duisternis is de kans groter dat deze repetities in Ons Huis 

zullen zijn. Voor deze repetities nodigen we oud-leden en andere belangstellenden uit om (nog 

eens) mee te repeteren.  

 

Voor actuele informatie over onze activiteiten kunt u onze website raadplegen of houd de kranten 

en de ADI in de gaten. Ook zullen wij op diverse locaties posters ophangen.  

 

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

 

 

 

Oproep 

Spetterend Almen aan de Berkel op zondag 7 juli 2019 

Zoals u elders in deze Almenak ook kunt lezen, organiseert muziekvereniging Juliana, op deze 

hopelijk zonnige zondag in juli, een leuk en gezellig evenement voor alle Almenaren met water-, 

eet-, doe- activiteiten en natuurlijk muziek. 

Maar er kan nog meer bij! 

Heeft u iets lekkers op eetgebied om te laten zien of te proeven, of maakt u heerlijke jams, mooie 

bruidstaarten of bijv. fleurige salades? 

Heeft u een leuke hobby die u wilt delen met anderen, zoals vliegers maken, wol vilten, planten 

kweken, bedenk het maar, 

dan kunt u een plek reserveren op de zonneweide 

Meld u aan bij secretariaat@juliana-almen.nl 

of bel met Gerrie Brinkman 0575-431845  

mailto:secretariaat@juliana-almen.nl


 
Almenak 2019, jaargang 45 Nummer 3 18 

 

Brief van Schutterskoning  Wim I 

Beste Dorpsgenoten, 

Wat gaat de tijd snel, al bijna een jaar schutterskoning van Almen. 

In de laatste Almenak voor het Almense feest wil ik nog graag een oproep doen. Het is erg leuk 

om schutterskoning te zijn, het hele jaar door wordt je er door verschillende mensen  op 

geattendeerd, dag Koning. Terwijl je het zelf alweer bijna vergeten bent. 

De eerste werkdag werd ik nog uitgezwaaid en vrijdags ook weer feestelijke met het Wilhelmus 

binnen gehaald. Maar daar bleef het wel bij, het zal wel aan de vroege of onregelmatige tijden 

liggen. Maar Stien stond me altijd trouw op te wachten, wat is een koning zonder goede vrouw. 

Er is mij wel gevraagd Wim kan jij niet regelen dat het vogelschieten weer naar de 

donderdagavond  gaat? Zelf vond ik de donderdagavond ook een erg gezellige avond. Maar het 

Oranjebestuur  heeft anders besloten. Nu is het op zaterdagmorgen. Voor mij ook niet erg want ik 

ben een ochtendmens. Soms moet je ook eens wat veranderen of proberen om het feest leuk en 

gezellig te blijven houden. 

Ik roep dan ook iedereen op om zaterdagmorgen te gaan vogelschieten. Vooral de dames want het 

is al weer 9 jaar geleden dat Gerlanda Rothman de laatste schutterskoningin was en de enige 

vrouw in 30 jaar! Als het aan mij ligt, blijf ik gewoon koning want ik zal mijn titel vol overgave 

verdedigen. Laten we er weer een gezellig Almens Feest van maken, aan mij zal het niet liggen. 

Groeten Schutterskoning Wim    

 

 

 

ADI 

Enige tijd geleden werden Coby en ik onaangenaam getroffen door het feit dat KPN onze 760 

mailtjes voor de ADI niet meer wilde verzenden. Ik geloof dat we er nog 100 berichten per uur 

konden verzenden, en vervolgens werden we geblokkeerd. Jan de Groot heeft ons enorm geholpen 

door een bedrijf te vinden, La Posta. Het is een eenvoudig systeem. Jan heeft alle adressen 

overgezet en nu kunnen we voor een vast bedrag per jaar berichten versturen. De VAB is bereid 

om de nota te betalen van het abonnement. Namens alle ADI-lezers dank. 

Mochten jullie nog geen lid van de VAB zijn, dan is dit wellicht een mooie reden om lid te 

worden! 

 

Met een hartelijke groet, 

Wilrike en Coby. 
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    Zomeropenstelling protestantse kerk Almen 2019 
Ook deze zomer zal de Protestantse kerk in Almen weer haar deuren 

openen voor belangstellenden.  

Van zaterdag 8 juni tot zaterdag 7 september is er de gelegenheid van 

maandag tot zaterdag de kerk te bezoeken van 14.30 tot 16.30 uur. 

Op zondagmorgen bent u welkom tijdens de eredienst om 10.00 uur. 

Gastvrouwen en gastheren zijn aanwezig om u wat te vertellen over 

de historie van de kerk en/of over het kerkleven van nu.  

 

 

Ook is er enige informatie over de historie van deze meer dan 700 

jaar oude kerk aanwezig en is er via een computer informatie over 

Almen te vinden.  

Verder is er een prachtige plek ingericht als stiltehoek, voor een moment van bezinning. Hier kunt 

u een kaarsje branden, en is er de mogelijkheid voor een overdenking of een gedicht te schrijven.  

 

Zaterdag 8 juni opent Vocaal een tentoonstelling waarin het “Verhaal van Vocaal” betreffende 

haar 100-jarig bestaan wordt getoond. Deze tentoonstelling zal de hele zomer te zien zijn tijdens 

de openstelling.  

Zes panelen tonen de geschiedenis van de zang in Almen, diverse collages met oude foto’s zijn te 

zien, Vocaalmuziek kan worden beluisterd, en herinneringen kunnen worden uitgewisseld en 

opgeschreven. 

 

Op de zaterdagmiddagen is er van 15.00 uur tot 16.00 uur een inloopconcert.  

 

De eerste zaterdag,  8 juni, opent het Almense koor Vocaal onder leiding van dirigent Jettie 

Ouwehand en pianist Adrienne Althof het 100-jarig Jubileumjaar met dit inloopconcert. Er zullen 

geliefde muziekstukken, oud en nieuw, worden uitgevoerd. Ook wordt het speciaal geschreven 

jubileumlied ‘Almen zingt’ voor het eerst gepresenteerd. 

 

(tipje van de sluier:) 

 

… Jarenlang dezelfde namen: Kroeze, Loman, Westendorp, 

Boschloo, Lebbink, Pelgrum, Kruissink, Stomphorst, Brummelman en co, 

Soms wel meer dan 50 jaren gaven zij hun tijd vol-uit, 

Diep geworteld in ons Almen, met hun eigen stemgeluid. 

 

Refrein: 

Almen klinkt, Almen swingt, Almen zingt al honderd jaren lang; 

In het hart van de gemeenschap staat haar eigen koor Vocaal: 

Eeuwig jong, betrokken en vitaal. 

 

… De zangers gaan en komen, maar de muziek klinkt altijd door. 

Zolang de Berkel hier blijft stromen, zolang zingt Almen hier in koor … 

 

En na dit sprankelend  begin vervolgen wij de inloopconcerten met de volgende muziek groepen:  

Muziek/zang 2019   

15 juni  - Fa mi contento – a capella koor 

22 juni  - Juul Kleute, Willem Kersing, Marinus v.Schayk  – sopraan, piano en altviool 

29 juni  - De Capella Sint Jan Zutphen 

  6 juli  - Anna Maria Roos en Rick Groenhuijzen – zang en piano 
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13 juli  - Duo DuRiKla – alt-dwarsfluit, percussie en zang 

20 juli  - Blaaskwintet Oostenwind  

27 juli   - A Capella groep “Maat 5”  

 

  3 augustus - Ella Visser  en Lenie Adolfsen – zang en accordeon 

10 augustus - Gerdien Paalman en Caspar Rodijk – zang en piano 

17 augustus - Claudia de Clercq, Ingrid v. Ree en Willem Kersing – zang en piano 

24 augustus - Bublbltroubadours 

31 augustus - Boundless Brass - Koperkwintet 

 

  7 september - Zanzaretta Quintet 

 

De concerten zijn vrij toegankelijk, maar een gift voor de onkosten is altijd welkom. 

 

Informatie: www.kerkvanalmen.nl 

Bertha de Greef 

 

 

 
 
 
 
Ovéra Almen afdeling volleybal 
 
 
Zin in volleyballen? Kom gerust een keer meedoen met de 
training. 
 
Voor volgend seizoen gaan we de competitie in met 2 mixed teams en 

1 herenteam. De bezetting van de teams is aan de krappe kant. Dus heb 

je in augustus goede voornemens om na de vakantie weer te gaan 

sporten, op 26 augustus om 20.15 uur is de eerste training van het 

nieuwe seizoen in de sporthal 
Spelen bij Ovéra volleybal is altijd erg gezellig!!!!! 

 

Wil je vrijblijvend een keer mee komen trainen dan kan dit altijd. 

(informatie Jan Brinkman tel. 432252).  

 

Willy Tuitert 

  

http://www.kerkvanalmen.nl/
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Het Kamertheater 
Wagenvoortsdijk 8, Almen / www.kamertheater.nl / 0575-760030 

 

Hallo Almenaren:-) 

Komende zomer is er weer veel te beleven in Het Kamertheater.  

Een reprise van de Staring Route samen met Museum Staal en  

landhotel “De Hoofdige Boer” en we doen weer mee met Het Berkelfestival met twee 

kindervoorstellingen. We hopen dat het terras bij het theater en de opgang voor rolstoelen en 

rollators tegen die tijd af zijn, zodat ook mensen met beperkingen Het Kamertheater kunnen 

bezoeken. 

 

De Staring Route 
Museum + Lunch + Theater (u kunt ook alleen het toneelstuk bezoeken) 

9, 10, 11 en 16, 17, 18 augustus 
Entree: arrangement €39,50/ toneelstuk €17,50 (incl. drankje) 

U kunt online kaartjes kopen of bellen 0575-760030 

 

Bezoek Museum STAAL Ontdek het land van Staring. De gedichten en gedachten van A.C.W. 

Staring laten je de Achterhoek op een onverwachte manier ervaren. 

Lunch in Landhotel De Hoofdige Boer U krijgt een heerlijke lunch geserveerd in het gastvrije 

landhotel. 

Voorstelling DE LAATSTE KUS in Het Kamertheater 
Theatermakers Achterhoek (www.theatermakersachterhoek.nl) speelt het toneelstuk ‘De laatste 

kus’. Deze voorstelling is gebaseerd op het gedicht Herdenking van de romantische Achterhoekse 

dichter A.C.W. Staring (1767-1840).  

Het toneelstuk ‘De laatste kus’ gaat over een liefdesgeschiedenis die zich uitstrekt over twee 

eeuwen: deels in de tijd van Staring rond 1820, en deels in onze tijd. In een magisch-realistische 

sfeer en met de intimiteit die Het Kamertheater met zich meebrengt, komt dit prachtige gedicht op 

een onverwachte manier tot leven. 

 

Programma van de Staring Route 
Vanaf 11.00 uur: bezoek aan het nieuwe museum STAAL 

Tussen 12.00 en 14.00 uur: lunch bij Landhotel De Hoofdige Boer 

Vanaf 14.45 uur: ontvangst bij Het Kamertheater 

15:15 uur aanvang voorstelling De laatste kus, na aanvang geen toegang 

Tussen de lunch en de voorstelling kunt u wandelen of fietsen. 

U volgt het programma op individuele basis en binnen de gestelde tijden kunt u uw eigen 

tempo aanhouden. 

 

Tijdens Het Berkelfestival zijn er twee interactieve en leuke familievoorstellingen:  

Sprookjes Anna speelt De Kikkerkoning (5+)  

24 augustus om 15 uur.  

Clowntje Polka gaat Varen (2 +)  

25 augustus om 10 uur. 

Entree: €7 (kind) en €8,75 (volwassene) Reserveren is noodzakelijk. 

 

Tot ziens in Het Kamertheater of ergens anders in Almen, Manja en Rob 

  

http://www.kamertheater.nl/
http://www.theatermakersachterhoek.nl/
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Nieuws van SV Almen 
 

Op 16 maart is op 97-jarige leeftijd overleden ons erelid en mede-

oprichter van de club 

Berend Jan Schoneveld 
 

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat de club bezig hield. 

SV Almen is Berend Jan heel erg dankbaar voor zijn levenslange inzet en betrokkenheid voor de 

club. 

 

SV Almen nieuws 

 

Zoals iedereen wellicht heeft vernomen zijn we druk bezig met de toekomst van het voetbal in 

Almen. Niet omdat we er slecht voor staan, maar wel om er voor te zorgen dat we nog heel lang in 

Almen kunnen blijven voetballen. Zowel met de jeugd als met de senioren. 

 

‘De jeugd heeft de toekomst!’ 

 

Bron: verschillende documenten uit landelijke onderzoeken binnen zogenaamde “krimpkernen”; 

“Sportverenigingen zijn nog altijd goed vertegenwoordigd in krimpkernen. Het aantal 

sportverenigingen in Nederland neemt echter af, niet alleen in de achterhoek  ook in andere delen 

van het land is sprake van een terugloop. Een algehele tendens binnen recreatief sportend 

Nederland. Een sportvereniging kan van groot belang zijn voor de leefbaarheid.  

Door de aanhoudende krimp enerzijds en de financiële positie van gemeenten en 

sportverenigingen anderzijds, staan sportverenigingen nog voor uitdagende tijden. De aanwas 

van nieuwe leden zal moeilijker gaan, de gemeentelijke bijdrage zal vermoedelijk teruglopen, en 

van verenigingen zal een grotere mate van zelfredzaamheid worden verwacht”.  

 

Voetbalvereniging SV Almen doet er alles aan de jeugd ten allen tijde de mogelijkheid te bieden 

te kunnen blijven voetballen. 

De ontwikkeling van de kinderen en het plezier dat de kinderen hebben is ons meest belangrijke 

doel van het jeugdvoetbal. 

Het spelplezier en de ontwikkeling van de kinderen kan alleen plaatsvinden wanneer alle zaken er 

omheen goed geregeld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 

 Zijn er voldoende goede trainers, coaches en kinderen per team? 

 Is er een leuk, gevarieerd voetbalaanbod voor ieder kind wat past bij zijn/haar niveau en 

leeftijd? 

 Ook andere zaken zijn belangrijk, zoals een goede teamindeling aan het begin van het 

seizoen en een positieve houding bij de ouders langs de lijn. 

 

Als wij als club nu niks doen kunnen wij bovenstaande voor de komende jaren niet meer 

garanderen! 

We hebben hier als bestuur samen al veel gesprekken over gevoerd. We hebben opties afgewogen 

en (on)mogelijkheden bekeken.  

Ook bij Harfsen, onze voetbalbuurman, is de situatie identiek en denkt men er precies zo over. 

Harfsen is, qua grootte en voetbalcultuur, vergelijkbaar met Almen. 

Door zeer nauwe banden op voetbal- en bestuurlijk niveau werd in januari besloten om de koppen 

bij elkaar te steken. 

Wij zijn er van overtuigd dat we ons doel alleen kunnen nastreven wanneer we de handen 

ineenslaan en er samen voor gaan. 



 
Almenak 2019, jaargang 45 Nummer 3 23 

We geloven dat we de jeugd het plezier kunnen (terug)geven door een samenwerking aan te gaan 

tussen Harfsen en Almen met onze gehele jeugdafdeling.  

Vanaf komend seizoen gaat die samenwerking plaatsvinden. 

We hebben ondertussen, met veel betrokkenen, diverse bijeenkomsten gehad waarbij alle 

(on)mogelijkheden en/of praktische zaken aan de orde zijn geweest.  

 

Die avonden zijn zeer positief verlopen met veel input van meedenkende spelers en ouders. 

Het nieuw gevormde jeugdbestuur met mensen uit Harfsen en Almen hoopt, met de juiste 

informatie vanuit deze sessies, de juiste beslissingen te kunnen nemen.  

Allereerst, niet geheel onbelangrijk, zijn wij tot een besluit gekomen over onze nieuwe naam.  

Dit wordt:  SJO Almen-Harfsen 

Onder deze naam zullen alle jeugdteams van Almen en Harfsen aan de competitie gaan 

deelnemen. 

SJO staat voor: Samenwerking JeugdOpleiding. Dit is de officiële benaming volgens 

voorschriften van de KNVB voor samenwerkende jeugdorganisaties van verschillende 

verenigingen.  

 

Binnenkort is de eerste kennismaking al aan de orde en zullen de eerste gezamenlijke partijtjes 

gespeeld worden. Het zal voor sommige kinderen misschien even wennen zijn. Maar ach, als je 

naar de camping gaat maak je ook snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en als je naar de 

middelbare school gaat krijg je ook nieuwe vrienden. 

Voetbal is niet alleen leuk en gezond, maar ook een belangrijk maatschappelijk en sociaal 

gebeuren.  

Willen we blijven voetballen dan hebben we voldoende spelers nodig om een elftal te vormen. 

Momenteel zijn we volop bezig met het uitwerken van de teamindelingen, trainingstijden en waar 

gaan we met welk team trainen en voetballen en op wat voor tijden enz. enz. 

Wil je hier iets in betekenen? Bijvoorbeeld leider worden, trainer, grensrechter of scheidsrechter? 

Stuur ons dan een mailtje via   jeugdcoordinator@svharfsen.nl en jeugd@svalmen.nl   

 

Het “nieuwe” jeugdbestuur bestaat uit de volgende Almenaren en Harfsenaren ; 

Annet Wichers, Sanne Truin, Ruben Wassink, Jasper Brokken, Marcel Evers en  Joost Wiltink. 

 

Beide hoofdbesturen en het nieuwe jeugdbestuur zijn zeer content met de vele positieve reacties 

die we hebben mogen ontvangen omtrent dit besluit. 

Wij hopen dan ook dat we met heel veel plezier succesvolle jaren tegemoet gaan met de nieuwe 

jeugdafdeling SJO Almen-Harfsen.  

 

Overig nieuws: 

We hebben al een aantal jaren een “Almens Streekelftal“ van geselecteerde jongens O21 (onder 21 

jaar) waarmee we af en toe een oefenwedstrijd spelen en aan het eind van het seizoen een 

afsluitende wedstrijd spelen tegen De Graafschap O19. 

Ons streekelftal bestaat uit spelers van Harfsen, Eefde, Gorssel en Almen. 

Op dit moment staat die wedstrijd gepland voor woensdag 3 juli. (onder voorbehoud) Het kan zijn 

dat deze wedstrijddatum nog wijzigt in verband met het competitieverloop van het team van De 

Graafschap. Via plaatselijke en regionale info wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

 

Hoofdtrainer: 

Onze hoofdtrainer Donovan Tegelaar uit Gorssel gaat, na 7 jaar actief te zijn geweest voor Almen, 

ons verlaten. Donovan wordt volgend seizoen hoofdtrainer bij Gorssel dat vanaf het nieuwe 

seizoen met hun 1e elftal ook aan de zaterdag-competitie gaat deelnemen. We zullen Donovan dan 

ook zeker weer tegenkomen maar dan als „tegenstander“. 

Donovan heeft zich in al die jaren bij Almen als een echte clubman gemanifesteerd. Zijn ongekend 

positieve instelling, zijn creativiteit om iedereen te vermaken en zijn voetbalenthousiasme gaan we 

mailto:jeugdcoordinator@svharfsen.nl
mailto:jeugd@svalmen.nl
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zeker missen bij Almen.  

De opvolger van Donovan is de huidige trainer bij Harfsen, Wilco Laconi. 

Wilco staat te trappelen om met de huidige jonge talentvolle selectie van Almen aan de slag te 

gaan. 

 

Walking Football: 

Walking Football lijkt op voetballen maar is het eigenlijk ook weer niet. 

Het is voetballen met aangepaste regels. Zo mag je niet rennen, geen slidings maken, en 

lichamelijk contact is ook niet toegestaan. 

Het spel speelt zich af op een klein veld en een team heeft 4-6 spelers en geen doelman.  

Zeer laagdrempelig en ook geschikt voor mensen met een lichte lichamelijke beperking.  

Nieuwsgierig? Kom op donderdag 9.00 uur naar het voetbalveld in Almen. Neem een paar 

voetbalschoenen en sportkleding mee. We starten altijd met koffie en als het slecht weer is gaan 

we naar de sporthal van Ovéra. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Gerrit Nijkamp van 

Ovéra of Jan Tuitert van SV Almen. 

 

Vriendenploeg uit Engeland (Battle)  

Vorig jaar hebben wij in de week van het Almens feest een partijtje voetbal gespeeld tegen een 

vriendenploeg uit Battle (Engeland, 8o km ten zuidoosten van Londen) 

Via kennissen uit Almen/Harfsen zijn zij in Almen terecht gekomen en logeren ook straks weer bij 

ons in de buurt halverwege Almen-Harfsen.  

Het is hun vorig jaar zo goed bevallen dat ze ook nu weer van plan zijn om tijdens het Almens 

feest hun „trainingskamp“ hier op te slaan. Deze jongens hebben vorig jaar tijdens het Almens 

feest totaal onvoorbereid mee gedaan aan de zeskamp. Dat is hen erg goed bevallen. De kans is 

groot dat zij ook dit jaar weer van de partij zijn. 

   

Competities: 

Op het moment dat deze Almenak verschijnt zijn de meeste teams klaar met de competitie of 

spelen a.s. zaterdag hun laatste wedstrijd. 

Bij de Pupillen hebben we dit jaar wisselvallige resultaten gezien. Hoewel het plezier altijd voorop 

moet staan is het wel leuk dat je ook met enige regelmaat een wedstrijdje wint. Soms lukt dat, 

soms niet. Dat is niet altijd te organiseren maar het hoort ook een beetje bij voetbal. 

 

Onze junioren O15 en O17 strijden volop voor het kampioenschap. 

Onze dames 30+ en heren 35+ recreanten teams draaien een erg goed seizoen en de sfeer is daar 

optimaal.  

Bij deze dames recreanten kunnen we overigens nog wel wat extra voetbalsters gebruiken! Ben je 

ongeveer 30 jaar (iets jonger is ook geen probleem), lijkt het je leuk om ongeveer 1x in de 5-6 

weken op een vrijdagavond een paar potjes te voetballen (7 tegen 7 op een half veld) meld je dan 

aan of kom eens kijken of doe gewoon mee bij een training op woensdagavond vanaf 20.00 uur. 

Ongedwongen, sportief en bovenal gezellig. Hoe meer zielen……… 

  

Het 3e elftal heeft helaas de strijd om de koppositie na de winterstop moeten opgeven. Zij strijden 

nog om de 4e plek. 

Het 2e elftal strijdt samen met BeQuick om het kampioenschap. 

Het 1e elftal is aan een ware opmars bezig. Vanaf November ongeslagen en een periodetitel lonkt, 

maar dat zal nog een hele klus worden. In november nog op de 9e plek, nu strijdend voor plek 4.  

 

Kortom: 

De sfeer is goed, SV Almen is volop in beweging en wellicht kunnen we straks nog wat 

kampioenen huldigen. We maken ons op voor een spannend en sportief einde van een mooi 

seizoen. 

Bert Wentink  
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ZIN IN ALMEN     
      
 

Het derde seizoen  
 

De werkgroep ‘Zin in Almen’, inmiddels uitgebreid met een tweetal nieuwe leden, 

zet er ook het komende seizoen de schouders onder om een aantrekkelijke reeks 

bijeenkomsten te organiseren in de Almense kerk. De inmiddels vertrouwde aanpak 

blijft de groep trouw: elke derde zondagmiddag van de maand vanaf 16.00 uur, te 

beginnen komende oktober, is iedereen weer van harte welkom. Opnieuw staan we 

als werkgroep voor de uitdaging om in dat uur meer te bieden dan alleen een 

interessante lezing. De bedoeling blijft om in dat uur ook iets van reflectie, 

bezinning en bezieling te brengen.  

 

De contouren van het nieuwe programma liggen nog niet helemaal vast. In de 

komende Almenakken informeren we daar uitgebreider over. Maar we willen 

voortborduren op het stramien van de succesvolle bijeenkomsten van afgelopen 

seizoen. We denken aan een bijeenkomst over korte verhalen (analoog aan de 

succesvolle sessie over dichtend Almen), misschien opnieuw een nieuw 

liederenrecital, en bijvoorbeeld een bijeenkomst over ouder worden en mantelzorg.  

 

Interactie 
 

Suggesties over onderwerpen en invulling van de bijeenkomsten zijn van harte 

welkom. We willen graag horen wat mede-dorpsgenoten van onze inzet en pogingen 

vinden (mail aan Rik Groenhuijzen, r.groenhuijzen@gmail.com). En we blijven 

nadenken over onze formule: misschien meer aansluiten bij landelijke thema’s en 

bijvoorbeeld meer interactie met de toehoorders. Voor de werkgroep blijft 

continuïteit en herkenning voorop staan. Zo willen we ons steentje bijdragen aan het 

sterk houden van de gemeenschap. 

 

Zie ook de website: www.zininalmen.nl  

Hans Schlaghecke 

  

mailto:r.groenhuijzen@gmail.com
http://www.zininalmen.nl/
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Zangworkshop 'Ontdek je eigen Stem' 

 

Iedereen heeft een eigen zangstem die bevrijd en onthuld kan worden, zodat deze vrij en gezond in 

de ruimte kan klinken. 

 

Na het succes van afgelopen zomer, komt Janneke Moes opnieuw naar Nederland om ons een 

workshop te geven. Gedurende de zangworkshop zullen we intensief werken met zangoefeningen 

van Die Schule der Stimmenthüllung en zal er aan een aantal mooie koorliederen worden gewerkt. 

De oefeningen bieden de mogelijkheid om met zowel de zangstem als met jezelf  als mens aan de 

slag te gaan.  

 

"De School der stemonthulling" is een scholing opgericht door Valborg Werbeck-Svärdström 

(1879-1972). Deze Zweedse vrouw had een groot natuurlijk 

zangtalent en trad daarmee als kind al op. Toen zij als volwassene 

eenmaal professioneel zangeres was, verloor ze op een gegeven 

moment haar stem. Zij realiseerde zich hoe ze haar stem 

geforceerd had en ging op zoek naar hoe zij als kind haar stem 

gebruikte. Zo ontdekte zij tal van oefeningen waarmee ze haar 

natuurlijke stem herwon. Hieruit ontwikkelde zij de zangmethode 

van de "stem onthulling", die ook aan anderen onderwezen kon 

worden. 

Janneke streeft in zowel haar eigen zingen als in het werken met leerlingen en groepen naar een 

klankkwaliteit die het innerlijk beleven van mensen diep raakt, voedt en verrijkt. 

  

Eerdere zangervaring is niet vereist. Het plezier om met de zangstem te werken is genoeg! 

 

Gedurende acht jaar heeft Janneke Moes beroepsmatig als zangdocente en zangeres gewerkt. Na 

haar afstuderen aan de Vrije Muziek Academie/Hogeschool Helicon in 2005 heeft ze naast haar 

werk met succes een vervolgstudie aan de Snellman-Korkeakoulu in Helsinki, Finland, gevolgd 

met de internationaal werkende zangdocent Christiaan Boele.  

Momenteel werkt Janneke als uitvoerend- en docerend musicus in Finland. Haar eigen 

zangrepertoire reikt van klassieke en 20e eeuwse liederen tot de passievolle Argentijnse Tango   

 

Datum: vrijdag 31 januari: 20:00-22:00 

zaterdag 1 februari: 10:00 - 12:00 en 13:00 - 15:00 

zondag  2 februari: 10:00 - 12:00 en 13:00 - 15:00 

Locatie: Ons Huis in Almen 

Docent: Janneke Moes 

Kosten: 100 euro (inclusief koffie, thee en lunch) 

  

Je kunt je aanmelden bij Thea Nijenhuis-Janssen tel: 0575-518589 of per mail: 

theajanssen50@hotmail.com 

 

Zie ook: http://www.doulapraktijkagathe.com/ontdek-je-eigen-stem.php 

 
Christine Derksen 

 

  

file:///C:/Users/Christine/Documents/Zang%20Almen/Almen%20%20februari%202014/theajanssen50@hotmail.com
http://www.doulapraktijkagathe.com/ontdek-je-eigen-stem.php
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   afdeling gymnastiek 

   www.overa.nl 

 

Nieuws en Informatie 
 

Zomervakantie 
Onze vereniging doet mee aan de vakanties van de Julianaschool in Almen. De sportlessen liggen 

in die periodes stil. 

Van 22 juli tot 31 augustus dus geen sportlessen bij de afdeling gymnastiek. Na 2 september is 

iedereen weer van harte welkom. 

Maar er zijn altijd uitzonderingen. 

Spinning is zo’n uitzondering. Omdat het weer in juni, juli en augustus meestal zonnig en droog 

is, verkiezen veel spinningleden om ’s avonds buiten te fietsen. Deze sportles stopt na 17 juni. 

De leden van de badminton en dynamic tennis houden geen vakantie. Deze sportles gaat de hele 

zomer door, zolang er animo is. Via de groepsapp hebben de leden contact. 

 

Koningsdag 2019. 
Zaterdag 27 april hebben weer heel veel Almenaren en niet-Almenaren onze stand bezocht op de 

koningsmarkt. Zij konden weer een naam invullen op de groot vel papier en zo meedingen naar de 

vele leuke prijzen. Allen hartelijk dank voor de klandizie. 

Ook dank aan alle leden, die artikelen beschikbaar stelden voor deze verloting. 

Mede dankzij jullie inzet konden we weer ongeveer € 140,= in de clubkas storten. 

 

Nieuw. Bijna nieuw. 
Kort geleden zijn we gestart met twee nieuwe sportlessen. 

Kidsdance is een nieuwe les. Speciaal voor meisjes en jongens, in de leeftijs van 5 tot 12 jaar, die 

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

sportzaal. Er is nog plek voor nieuwe leden. Als jullie je nu opgeven, mag je tot de zomervakantie 

gratis meedoen. 

Ook nieuw is de sportles dynamic tennis op de zaterdagmorgen; van 11.00 tot 12.00 uur. Hier is 

ook nog plaats voor nieuwe sporters, onder dezelfde voorwaarden: nu aanmelden en gratis spelen 

tot 22 juli. 

 

 

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. 

 
  

http://www.overa.nl/
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nieuws atelier V  

 

Atelier V organiseert weer verschillende activiteiten waaronder de 

workshops in de laatste week van mei en de eindexpositie van de cursisten. 

Op maandag 20 mei woensdag 22 mei en vrijdag 24 mei zijn de workshops 

gepland en kan er heerlijk getekend  en geschilderd worden. De 

onderwerpen heb ik per dagdeel aangegeven maar je kunt ook zelf  een 

onderwerp kiezen op de dag dat het jou uitkomt. Op maandag 20 mei is dat abstraheren, op 

woensdag 22 mei portrettekenen -schilderen en op vrijdag 24 mei landschap, en wat je daar 

allemaal mee kunt doen. Maar als je op maandag portret wilt gaan tekenen / schilderen dan kan dit 

ook.  De workshop is € 40,00 per dagdeel. Bel gerust, er zijn nog plaatsen,  een heerlijke 

bezigheid voor jou of om samen met partner, vriend of vriendin te komen, doen! Je hebt geen 

schilderervaring nodig, ik leer het je stap voor stap! 

Op 1 juni is de opening van de expositie van het werk van de volwassenen. Leuk om te komen 

kijken en de opening mee te maken. Iedereen is welkom op zaterdagmiddag 1 juni 13.30 uur in het 

Hart in Eefde waar ik bij ieder schilderij uitleg geef en vertel hoe dit tot stand is gekomen. Deze 

expositie loopt tot woensdag 26 juni. Hierna maak ik een expositie van het werk van de jeugd. De 

opening hiervan is op zaterdagmiddag 29 juni om 13.30 uur in het Hart in Eefde ook daar is 

iedereen van harte welkom en zal ik ook hier alle werken toelichten. Deze expositie loopt van 

zaterdag 29 juni tot woensdag 24 juli. 

Tot ziens, wilt u meer informatie over de lessen of workshops zie www.jacquelinevanmunster.nl of 

bel gerust 0575-572120 

Jacqueline van Munster Atelier V 

 

 

 

 

Notities van een Torenhaan.  
  

Tijdens de koude koningsdag heb ik me enige tijd opgehouden in Ons Huis. 

’s Morgens was het niet erg druk, wat jammer was, omdat daardoor veel dorpsgenoten een tweede 

optreden  voor publiek van een gloednieuw muziekensemble gemist hebben. 

Het muzikale gehalte was zeker niet slecht- in het Achterhoeks zou men zeggen: “’t was good an 

te heuren” en de samenstelling van het ensemble is zeer opmerkelijk. 

Dit verdient een nadere verklaring die ik gaarne geef. 

Twee zeer zanglustige Berkelschippers peilden onder hun collega’s of ze zin hadden een 

schipperskoor op te richten. De animo was niet bijzonder groot. 

Aangezien deze heren gedurende de winter, als zij toch niet varen, hun verveling verdrijven door 

op de midwinterhoorn te blazen, klopten ze bij hun collegablazers aan. 

Deze herinnerden de vragers er aan dat het ten strengste verboden is en volstrekt tegen de tradities 

om de hoorn te laten schallen voor of na midwintertijd. 

“Ja, maar, als we nou de hoorn thuis laten en gewoon zingen, mag dat dan ook niet?” 

Daar moesten de overige puttenblazers even over nadenken.  “We hebben ook nog een 

trekzakgenootschap, zich noemende de Binnenweggers, die staan te popelen  om mee te doen!” 

Net die toevoeging haalde het Saksisch didgeridoogenootschap over de streep. De toestemming 
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werd afgegeven. De geboorte was een feit. Hoe heten jullie eigenlijk”?’, was mijn vraag. 

“Shantykoor Almen”, was het antwoord. “Maak er dan SHAAL van!”, zei ik. 

Deze suggestie werd beleefd weggewoven. Op mijn vraag of ze Vocaal geen concurrentie 

aandeden, vertrouwde de leadzanger mij toe, dat ze juist voor deze zustervereniging op pad gingen 

om sponsors te werven. Shanty of SHAAL zelf had geen sponsors nodig, meldde de leadzanger 

glimlachend. Helemaal begrijpen deed ik het niet meer. 

Bij de opening van het zwembad hadden ze hun 3e optreden en voor die gelegenheid hadden ze 

een toepasselijk 2 couplettenlied geschreven: 

De zwemmers staan in hun badpak     Duik snel in het water 

te bibberen van de kou      en zwem fijn in het rond 

ze willen in het zwembad      de warmte komt pas later 

en daarom stoppen we gauw      maar nu is het gezond. 

 

Terugtrappend naar mijn toren werd ik staande gehouden door een 

bewoonster van de Bakkersteeg. Zij vertelde mij dat ze bezoek had 

gekregen van een ambtenaar van de gemeente die haar had 

medegedeeld, dat de gemeente voornemens was een milieupark op te 

richten op de hoek van de Blauwedijk en de Bakkersteeg. In eerste 

instantie had ze begrepen dat het hier een klein parkje waar veldbloemen, vlinders en vogels en 

gevarieerd struikgewas hun gang konden gaan betrof, maar al snel werd duidelijk dat het er hier 

om ging de glasbakken nu eindelijk een definitieve verblijfplaats te geven. Ik vertelde haar, dat ik 

mij had laten vertellen door een van de bewoners in de buurt van de sporthal, dat men vooral 

bezwaar had aangetekend tegen oor-gerinkelschade, tegen de constante verkeersstroom van 

flessenbrengers, tegen de dagelijks af- en aan rijdende vrachtwagens die voorzien van nare 

knipperende waarschuwingslichten de bakken komen legen en glasbrengende lieden die na het 

storten op luide toon een gesprek aanknopen, daarmee het overige verkeer hinderend en de rust in 

de tuinen verstorend. Om het fijnstof en de extra CO2 uitstoot maar even buiten beschouwing te 

laten. 

“Ach”, zei ze tegen mij, “ik geloof niet dat het zo’n vaart loopt en bovendien hoef ik nu nog maar 

50 meter te gaan om van mijn glas af te komen”. 

Zo heeft elk nadeel toch weer z’n voordeel, niet waar. 

Maar…. We spreken hier over een voorstel dat nog gepubliceerd moet worden. 

Daarna kunnen bezwaren ingebracht worden en als dat tot gevolg heeft dat ook hier een brede 

“niet in mijn achtertuin beweging” ontstaat, dan zullen we ons voorlopig nog wel een tijdje 

moeten behelpen met de staande bakken bij de sporthal. Almen beleeft ‘t! 

 

--00-- 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMs4_C2IHiAhXDJlAKHT50CEoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ssvz-zutphen.nl/afdelingen/zwemmen&psig=AOvVaw3Wsm0suoryZFipNY2WO9Z9&ust=1557052965897789
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Aktiviteitenkalender  
Open tafel voor ouderen: iedere maandag woens- vrijdag 12 u steunpunt De Linde 
Inloop senioren Ons Huis: iedere 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. Kerkopenstelling maandag - zaterdag 14.30 tot 16.30u (8 juni-
7 sept) Inloopconcerten zaterdag van 15.00 tot 16.00 u. 
De Wereldwinkel staat iedere eerste zondag van de maand in Ons Huis 11 – 12 u 
bibliotheek: bestelde boeken kunnen worden gehaald/gebracht naar de Superrr/spreekuur 
iedere eerste dinsdag van de maand 15.30 – 17.00 uur 
Open Handwerkcafé Iedere 4e dinsdag vd maand 19.30-22.00 u in de foyer van Ons Huis.  

Ons Filmhuis: laatste woensdag vd maand 
Exposities: galerie De Blauwe Deur: zie www.blauwedeur.nl.   
Voorstellingen: Het Kamertheater: zie www.kamertheater.nl 
Duo fiets huren: Via ehze@herbergier.nl of 0575 – 431169 
Iedere 2e zaterdag v.d. maand wordt oud papier gehaald! 

 
2019 

Mei 
21 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
25 pupillenkamp SV Almen 
29 Ons Filmhuis: ovERWINms 
Juni 
1 jeugdtoernooi SV Almen 
8 tentoonstelling “Verhaal van Vocaal” + concert in kerk 15 u 
8 Sixday toernooi SV Almen 
13 Kleintje Almens feest 
14, (Almen’s got talent) 15, 16 Almens feest 
18 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
Juli 
Juni en juli expositie werk leerlingen Jac v Munster in ’t Hart Eefde, zie atelier V 
3 streekwedstrijd voetbal O21 onder voorbehoud 
7 Spetterend Openluchtconcert Juliana e.a. activiteiten plus Berkelmarathon 
9 VAB vergadering 20 u met inloop halfuur 
Augustus 
9, 10, 11 en 16, 17, 18 Berkelfestival met Staringroute, zie Kamertheater 
September 
1 triatlon, start bij zwembad  
12, 19, 26 openbare repetities muziekver. Juliana Dorpsplein of elders v.a. 19.30 u  
25 Ons Filmhuis 
Oktober 
10 Winterlezing Ons Huis 
12 Diner Frappant voor en door leden Juliana en genodigden 
30 Ons Filmhuis 
November  
21 Winterlezing Ons Huis 
24 concert Juliana en Vocaal in kerk 
27 Ons Filmhuis 
December 
20 Ons Filmhuis 
24 kerstnachtdienst m.m.v. muziekver. Juliana 22 u 

2020 
januari 
23 Winterlezing Ons Huis 
Maart 
12 Winterlezing Ons Huis 

 

Vakantierooster 2018-2019 

 

meivakantie 22 april t/m 3 mei 

hemelvaart 30 en 31 mei 

pinksteren 10 jun 

zomervakantie 22 jul t/m 30 aug 

 

 

http://www.blauwedeur.nl/
http://www.kamertheater.nl/
mailto:ehze@herbergier.nl

