


Ons  
Hartelijk welkom in een dorp….

…..vol met leven, lachen, contrasten en verbroedering.
…..vol met natuur, cultuur en ambacht.
…..vol met verhalen, van toen en nu
 
Een dorp gekoesterd door levenslustige dorpelingen, 
vrouw of man, met belangstellende gasten van ver en 
dichtbij, waar vreemden buren worden en zich thuis 
gaan voelen.

Wees nieuwsgierig, kom Alme ontdekken, leer ons kennen.

 „Almundoraf“ heette het huidige Alme in het jaar 952.
In dat jaar werd het dorp officiëel vermeld in de 
oorkondes van Keizer Otto de eerste. Korte tijd later 
veranderde het dorp, het werd in drieën opgedeeld.
Tegenwoordig is het weer verenigd.

Met bijna 1800 inwoners is Alme het grootste dorp 
van de gemeente Brilon, niet alleen qua inwonersaantal,
maar ook door zijn  oppervlakte van zo’n 36 km².
Alme ligt in het oostelijkste puntje van het Hochsauerlandkreis 
en grenst Aan het kreis Paderborn. Er heerst een sociaal en cul-
tureel gemeenschappelijk klimaat.



Levenswaardige infrastructuur:
• basisschool met openbare kantoorurenschool
• peuterspeelzaal/kleuterschool
• kerk
• bakker
• sportcomplex en verwarmd buitenzwembad
• jeugdhuis
• overnachtingsmogelijkheden
• bloemenwinkel
• kapper
• gastronomie
• melkautomaat
• camperstaplaats
• garage
• geldautomaten
• bedrijven
• drankenhandel

Alme, vol met belevenissen.
Actieve verenigingen bieden:
• dorpswandelingen
• schuttersfeesten voor jong en oud
• seniorenmiddagen
• badeendraces
• sportfeest
• carnaval voor jong en oud
• concerten
• theater
• ontbijt voor mannen - en voor vrouwen.
• het brandweerfeest
• het paasvuur

Zomerpret en winterplezier:
• themawandelingen
• fietstochten
• spirituele wandelingen
• kinderprogramma
• kerstmarkt
• levende adventskalender

Alles wat u verder nog over ons dorpsleven wilt weten…

…vindt u op 
     onze homepage 
     www.alme-info.de .
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Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848) 
schreef over het Almer Mühlental:

“De gerechtvaardigde trots over de ligging, wellicht de 
kroon van Westfalen, om verder niet over de heerlijkheid 
te overdrijven: men moet dit dal, waarin zich woestheid 

en aantrekkelijkheid in een zo zeldzame grond versmelten 
eigenlijk gezien hebben, wie kan anders dit duistere maar 
toch levendige naar bloemen ruikende ravijn benoemen 

en wie de vormen van de zeldzame, koene en toch sierlijke 
stenen spitsen voldoende precies  beschrijven?”

Letterlijk afschrift van: W. Woesler (ed.): Annette von Droste Hülshoff: Historisch-kritischen
Uitgave, Volume VII - Literaire bijdrage, Records, Biografisch, uitgegeven door O.

Niethammer, Tübingen (Max Niemeyer Verlag) 1998, pagina‘s 34-37 


