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In deze nieuwsbrief : 

Hall

 Nr. 2 : 2017 

Leeft ! 

- Jubileum Floralia 

- Update Hall Bouwt  

- Vliegtuigcrash Soerense Zand 1944 

- 4 mei Dodenherdenking in Hall 

- Nieuwe bruggen over het kanaal 

- Paasvuur 

- Play-In DES 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit 
voor de volgende nieuwsbrief? Stuur dan 
uiterlijk 9 juni uw bericht naar: 

redactie@hallleeft.nl 

of in de speciale Hall Leeft brievenbus bij de 
Wheme. 

Kijk ook eens op: www.hallleeft.nl 

of like ons op facebook 

Agenda 
April 

Mei 

Juni 

Juli 

8 april: - Snoeihout aanleveren paasvuur 13-16u 
13 april:  - Paasdecoraties maken  gr 1 t/m 8 
  De Vossestaart 
 - Paasworkshop Floralia om 20.00 uur in 
  de Wheme 
15 april: - Snoeihout aanleveren paasvuur 13-16u 
16 april: - Koraalmuziek DES in de Hallse kerk  
  om 09.30 uur 
 - Paasvuur in Hall, weiland Harrie van  
  der Weide om 20.00 uur 
23 april: - Bingo avond SHE, 20.00 uur in Bello 

4 mei:  - Dodenherdenking om 17.30 uur op de 
  begraafplaats in Hall 
15 mei: - Afhalen ledenplanten, Dorpsstraat 42, 
  tussen 14-15 uur en 19-20 uur 
21 mei: - Hutspot toernooi en Team-BBQ SHE 
24 mei: - Open dag de Vossestaart, 9.30-12 uur 
25 mei: - Hemelvaartsdag. Dauwtrappen met  
  DES, sterrit SHE 

8 juni:  - Tuinexcursie Floralia”, “Tuin aan het  
  Leusveld”, aanmelden tot 1 juni 
10 juni: - Ophaaldag Muzemarkt spullen met DES 
21 juni: - Reis naar Museum de Kantfabriek in  
  Horst en rondrit De Peel met Stichting 
  Ouderenwerk, opgave voor 15 juni * 

1 juli:  - Muzemarkt DES, 10.00 uur in de  
  pastorietuin en Eindpresentatie Suc6 
  met DES 

Op dit moment zijn er gesprekken  
gaande met ambtenaren van de  
gemeente Brummen. De plannen om in 
Hall woningen te bouwen zijn door hen 
positief ontvangen. Er zijn gesprekken 
geweest met potentiële kopers die zich 
hebben ingeschreven en omwonenden 
hebben een uitnodiging gekregen om op 
7 april de toekomstige bouwplannen 
met ons te bespreken. 

Update Hall bouwt 

Gouden jubileum Floralia  

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van Floralia in Hall werd 
oprichter Evert Brinkhuis benoemd als 
eerste erelid van de vereniging. Uit handen 
van voorzitter Riet Kolk ontving hij een vaas 
met inscriptie en voor zijn vrouw was er een 
mooie bos bloemen. Het hoogtepunt 
voor de jubilerende vereniging wordt op 
8, 9 en 10 september het 5-jaarlijkse 

‘buiten-gebeuren’. Dan worden alle buurten versierd met dit jaar als 
thema ‘Tijd’. In datzelfde weekend is ook de jaarlijkse bloemen-
tentoonstelling in zaal Bello. 

Evert Brinkhuis benoemd tot erelid 

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief  
hebben zich maar liefst 23 nieuwe donateurs 
ingeschreven! Door donateur te worden onder-
steunt u de initiatieven en activiteiten van de 
stichting Hall Leeft. Het inschrijfformulier is te 
downloaden van  de website: www.hallleeft.nl. 
Lever hem in bij de Wheme in de speciale  
“Hall Leeft”-brievenbus of mail naar  
hallleeft@outlook.com 

Word donateur! 
Steun de stichting Hall Leeft 

Als de weersomstandigheden het toela-
ten is er op 1e Paasdag een paasvuur in 
het weiland van Harrie van der Weide aan 
de Hallseweg 67 om 20.00 uur. U kunt 
hiervoor snoeihout aanleveren op zater-
dag 8 en 15 april van 13.00 tot 16.00 uur. 

Paasvuur 

 

St. Ouderenwerk Hall houdt, voor alle leeftijden, op iedere dinsdag  
een ontmoetingskoffie ochtend in de Wheme tussen 10 & 12 uur. 
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Kijk voor meer informatie op: 
www.hallleeft.nl www.des-hall.nl 
www.vossestaart.nl www.vvshe.nl 
www.facebook.com/FloraliaHall 

* Aanmelden voor de Museumreis bij: 
J. Holtslag, Vosstraat 20, 6964 BA Hall, 
0575 562259,  j.holtslag62@upcmail.nl  of 
G. Hogeweij-Groot Roessink, Slatweg 17, 6964AD Hall, 
0313 652335,  gerriehogeweij@hetnet.nl  

Alle hulp is van harte welkom! 

In februari moest 
de karakteristieke 
kastanjeboom in 
de pastorietuin 
helaas geveld  
worden vanwege 
de kastanjeziekte.  

Stichting Hall Leeft is op zoek naar mensen die zich beschikbaar 
stellen voor vrijwillige klussen voor Hallse verenigingen, com-
missies of stichtingen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. 
Wanneer je je aanmeldt ga je geen enkele verplichting aan; je 
bepaalt zelf of je beschikbaar bent wanneer je gevraagd wordt 
voor werkzaamheden. Ben je bereid om af en toe zonder enige 
verdere verplichting ergens mee te helpen? 

Dan zijn we op zoek naar jou!  

Aanmelden kan via Johan Welmers, via jcwelm73@planet.nl  

Zaterdag 18 maart j.l. was er een enorme muzikale drukte in het dorp   
Hall. De plaatselijke muziekvereniging DES organiseerde dit jaar de   
regionale play-in die sinds een aantal jaren in een grote regio bij   
toerbeurt elk jaar door een andere vereniging wordt georganiseerd.    
Maar liefst 135 muzikanten 
hadden zich hiervoor aangemeld. 
Nadat de  groep verdeeld werd in 
3 orkesten studeerde iedere groep 
een aantal nummers in, welke om 
16.00u in een prachtig eindconcert 
voor een bomvolle zaal ten gehore 
werd gebracht. 

Zeer geslaagde Play-in 2017  

Vrijwilligers gezocht 

Stichting Ouderenwerk Hall 

Graag hadden we op deze plek als oranjecommissie Hall jullie 
geïnformeerd over het oranjefeest 2017. Helaas kunnen we dat 
nog niet. Voorgaande jaren was het al een uitdaging om met de 
weinige leden die we hadden een oranjefeest te organiseren. 
Met de 4 enthousiaste leden die de oranjecommissie Hall nu 
nog over heeft is het een enorme uitdaging geworden. 
Wij willen graag met een knallend oranjefeest laten zien dat Hall 
Leeft, maar we hebben echt hulp nodig om een waardig 
oranjefeest in Hall te organiseren. Daarom op deze plek een 
dringende oproep. Wil jij meehelpen het oranjefeest in Hall te 
organiseren? Stuur dan een e-mail naar info@ochall.nl 
We hebben het liefst mensen die in de commissie plaats willen 
nemen, zodat ook in de toekomst de commissie in leven blijft. 
Vrijwilligers die een deel van de organisatie willen dragen zijn 
natuurlijk ook zeer welkom. 

Tijd voor feest? 

Groeten,  
Els, Anton, Bjorn en Arno  

mailto:info@hallleeft.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#


De geschiedenis van de kanaalbruggen 
herhaalt zich?  

Eind september 2016 stond het groots in de krant, eindelijk werd de belofte ingelost! Na 8 jaar over noodbruggen te 

hebben gereden kunnen we eind 2017 weer over de volledig herstelde bruggen rijden. Het was te mooi om waar te 

zijn…Helaas wordt geld wederom een mogelijke spelbreker net als in 1865. Gaat de geschiedenis zich herhalen en 

zullen we ons weer tot de koning moeten wenden?  

De geschiedenis van het Apeldoorns-Dierens kanaal 
gaat terug tot 1864-1865. Tijdens de voltooiing werden 
er 20 houten verkeersbruggen gebouwd. Waaronder 
twee koningsbruggen. Eén van deze twee bruggen 
kennen we heden ten dage als de Hallsebrug. Dit is de 
verbindingsbrug tussen de dorpen Eerbeek en Hall. 
 

Bijna was de Hallsebrug / Koningsbrug er niet gekomen. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
wilden, waarschijnlijk uit kostenbesparing, niet mee-
werken aan de bouw van de brug en verschilden hierin 
van mening met de hoofdingenieurs van Waterstaat. 
Het probleem werd voorgelegd aan de Koning, die het 
op een heel aparte manier oploste; hij nam de kosten 
(fl. 4.990) voor zijn eigen rekening en liet kennelijk in 
het midden wie er gelijk had. 

De huidige Hallsebrug stamt van na de Tweede Wereld-
oorlog en is een zg. hameipoort brug. Midden jaren 70 
heeft de brug zijn functie verloren toen er geen scheep-
vaart meer door het kanaal ging. Wat over bleef was het 
Apeldoorn-Dierens kanaal met zijn karakteristieke 
bruggen. 

De bruggen kwamen in eigendom en beheer van de 
gemeenten en na verloop van jaren werd onderhoud 
noodzakelijk. Door toenemend en zwaarder verkeer 
kwam de veiligheid in gedrang. De huidige aanblik van 
de bruggen was tijdelijk, maar bleek toch ruim 8 jaar 
een gegeven te zijn. Eindelijk gaat de gemeente 
Brummen over tot renovatie. Binnen de gemeente 
Apeldoorn is dit de afgelopen jaren gerealiseerd. 
Dit gold voor zowel de betonconstructie als de 
karakteristieke bovenbouw. In gemeente Apeldoorn zijn 
de bruggen gemeente monument, vanwege het feit dat 
ze gezichtsbepalend zijn de uitstraling van het kanaal. 
De gemeente Brummen denkt hier anders over en over-
weegt, vanwege de financiën, om alleen de beton 
constructie te renoveren en te verbreden. 

 

Dit geldt voor de Eerbeeksebrug, de Coldenhovensebrug 
en de Hallsebrug. Zowel de Dorpsraad Eerbeek-Hall als 
de stichting Hall Leeft vinden dit een gemiste kans. Het 
doet afbreuk aan de karakteristieke bruggen.  
“Kijk hoe mooi deze weer zijn geworden in de gemeente 
Apeldoorn”. Ook landelijk worden de bruggen veelal 1 
op 1 gerenoveerd met behoud van de bovenbouwen. Er 
zijn brieven gestuurd van uit de dorpsraad Eerbeek-Hall 
en tijdens de raadsvergadering is er gebruik gemaakt 
van het spreekrecht door de Stichting Hall Leeft. 

 

De race is nog niet gelopen. Wellicht moeten we ons 
wederom wenden tot de koning, in dit geval koning Wil-
lem Alexander. Het zou een mooi verhaal opleveren 
voor een plaquette die we kunnen plaatsen bij de 
Hallsebrug / Koningsbrug... 

Nieuwe bruggen over het kanaal 

OBS De Vossestaart deed 26 februari met een groep 
kinderen en ouders weer mee aan de carnavalsoptocht 
in Eerbeek. Een groot succes, de beker ging voor de 
2e keer op rij weer mee naar Hall!  

De kinderen van groep 7 
en 8 van OBS de 
Vossestaart hebben in 
maart ons dorp op-
gefleurd met de jaar-
lijkse violenactie. De 
opbrengst komt ten  
goede aan het school-
kamp. De viooltjes 
kunnen weer in de grond 
gezet worden dankzij de 
potgrond actie t.b.v. 
muziekvereniging DES. 

Vliegtuigcrash Soerense Zand 

Op maandagavond 12 juni 1944 stegen vanaf tien vliegvelden aan de  
Engelse oostkust ruim 300 bommenwerpers op met als doel, het bombar-
deren van olieraffinaderijen in Gelsenkirchen. Tijdens deze nacht leed de 
Royal Air Force grote verliezen. Zeventien Lancaster bommenwerpers  
gingen hierbij verloren. Op de terugreis, inmiddels dinsdag 13 juni 01.30 uur, 
stortte een van deze Lancasters, de LM158 neer nabij de Den Texweg 
(Soerense Zand) in Eerbeek. Zes bemanningsleden kwamen hierbij om het 
leven. Het zevende bemanningslid, P.C. Hoffos, heeft de crash overleefd en 
de oorlog in een krijgsgevangenenkamp doorgebracht. In 1990 is hij op 76 
jarige leeftijd overleden in Canada.  

 
De 7 bemanningsleden van de LM158. 
V.l.n.r. Bovenste rij: 
DM Willmott 20 jaar, KC Walker 
21 jaar,  DC Kibble 23 jaar en 
ER Cocker 35 jaar.  
Onderste rij: PC Hoffos 30 jaar, 
AC Elliot 27 jaar en A. Allen 27 jaar. 

 
 

De zes omgekomen bemanningsleden liggen begraven op de Algemene  
Begraafplaats van Hall. De families Jopie Thomassen en Jan Schut hebben 
deze graven al die jaren op 13 juni en met Kerstmis van bloemen voorzien. 
In goed overleg met hen is besloten dat basisschool de Vossestaart de  
graven gaat adopteren. De leerlingen zullen de families gaan helpen bij het 
onderhoud van de graven om zo betrokken te raken bij de geschiedenis van 
Hall in de Tweede Wereldoorlog en bij de achtergrond van deze mannen. 
 

4 mei Dodenherdenking Hall 

Stichting Hall Leeft heeft het initiatief genomen om ook in Hall een 
herdenking te houden voor  oorlogsslachtoffers. Hiervoor is het 4 Mei 
Herdenkingscomité opgericht waarbij ook basisschool De Vossestaart en de 
Hallse kerk betrokken zijn. De plechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 4 
mei van 17.30 tot 18.15 uur op de algemene begraafplaats in Hall.  

Het programma bestaat uit enkele sprekers, waaronder burgermeester Alex 
van Hedel van de gemeente Brummen. Kinderen van basisschool De 
Vossestaart zullen een gedicht voorlezen en tot slot zal er een kranslegging 
plaatsvinden bij de graven van omgekomen militairen en burgerslachtoffers 
(voor zover bij ons bekend) van de Tweede Wereldoorlog. Muziekvereniging 
DES zal ook haar medewerking verlenen. We hopen dat u hierbij aanwezig 
bent. 

13 juni 1944 

Een aantal enthousiaste mensen 
organiseert al 33 jaar Bingo-
avonden voor de jeugd van S.H.E.  
Het zijn gezellige avonden waarbij 
mooie prijzen te winnen zijn. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
jeugd van S.H.E.  
De eerstvolgende bingo-avond is 
op 23 april in zalencentrum Bello. 
De zaal is open vanaf 19.30u en 
om 20.00u gaan de balletjes 
rollen. De organisatie stelt de 
komst van iedereen en in het bij-
zonder de ouders van de jeugd-
leden zeer op prijs. 

Bingo! 
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Raad de plaat! 

Weet jij waar en wat dit is? 

Laat het ons dan weten. Stuur je 
antwoord naar 

redactie@hallleeft.nl 

Onder de goede inzendingen ver-
loten wij een prijs! 

Lichtjesloop 10 maart jl. 

In geval van nood… 
De AED locaties binnen Hall zijn; 
- De Wheme 
- DGPS gebouw aan het kanaal 
- Theehuis Kanaalzicht 
   (fam. Brom) Grolweg 6 
- Camping De Kikker, Kikvorsenstr. 7 
- Fam. Lammert Hissink, Hallsedijk 5 
- Fam. Van der Gouw, Lendeweg 3 

Een geheugensteuntje 


