
Jubileumconcert met DES: 
Camping de Kikker viert feest 
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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 3 : 2017 

- Floralia 50 jaar 

- OBS de Vossestaart is in beweging 

- Indrukwekkende herdenking 4 mei 

- Camping de Kikker viert feest 

- Succesvolle Muzemarkt 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit voor 
de volgende nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 15 
september 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 Hall 

Oktober 

Juli 

Augustus 

September 

12 oktober:  - Floralia Najaarscursus  
      bloemschikken 

15 juli: - Vrijwilligersdag padenwerkgroep 
23 juli:     - Open Huis camping de Kikker van 
  14.00 tot 16.00 uur 

3 augustus - Trekharmonicaorkest de Sterre-
     bosch Trekkers, Wheme, 14.00 uur  

5 september - Opening nieuwe schoolplein OBS  
    de Vossestaart 

8, 9, 10 september Floraliaweekend 
Tentoonstelling in zaal Bello en buitengebeuren. 
Openingstijden zaal Bello: 
- Vr. 8 september van 20.00 – 22.00 uur met om        
20.30 uur de officiële opening) 
- Za. 9 september van 11.30 – 22.00 uur 
- Zo. 10 september van 11.00 – 17.00 uur  
 
9 September: 12.00 uur Kinderoptocht Floralia 
Tijdens het Floralia weekend zal 
Schietvereniging RHS weer de traditionele 
oliebollen en appelbeignets verkopen.  
 

15, 16 & 17 september Hallse Kermis 

Met 3 dagen live muziek bij Bello!   
Zaterdag 16 september: vogelschieten 
 
23 september - Hallse Zang bakt oliebollen op 
         de Eerbeekse Bijenmarkt 

De bouwcommissie is in gesprek met de 
gemeente over het principeakkoord.  
We hopen dit voor de vakantie te kunnen 
afronden. De bijeenkomst met de om-
wonenden was zeer positief. Diverse ideeën 
kwamen ter tafel en zullen zo mogelijk 
worden meegenomen in het bouwplan. 

Update Hall bouwt 
Maar liefst 131 donateurs steunen Stichting Hall Leeft 
al! Door donateur te worden ondersteunt 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 
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Kijk voor meer informatie op: 
www.hallleeft.nl www.des-hall.nl 
www.vossestaart.nl www.vvshe.nl 
www.hallsekerk.nl   

Alle hulp is van harte welkom! 

Floralia viert dit jaar 50-jarig jubileum 
In september wordt het 50-jarig 
jubileum van Floralia gevierd met de 
jaarlijkse tentoonstelling  in zaal Bello 
en het 5-jaarlijkse Buitengebeuren. De 
verschillende buurten in Hall versieren 
hun buurt met bloemen en groen in 
het toepasselijke thema ‘Tijd’.  

De Vossestaart is in beweging. Op allerlei fronten. 

Eerst even een korte terugblik. U kocht misschien de mooie violen van de 
kinderen van de Vossestaart. De kinderen van groep 7/8 kregen er een mooi 
kamp voor terug. Van 9 t/m 12 mei hebben ze allerlei activiteiten gedaan op 
Ameland, zoals wadlopen, een bezoek aan de vuurtoren, het juttersmuseum 
en varen met de Robbenboot. Aan de foto’s ziet u wel dat het een 
onvergetelijke ervaring was. Iedereen bedankt voor het mede mogelijk 
maken van het kamp! 

OBS de Vossestaart in beweging 

Hierboven ziet u het nieuwe logo van Hall Leeft!  
De makers Ralph Lambertz, Erno Mulder en Hans Hendriks 
hebben de afgelopen periode al hun creativiteit losgelaten 
met als resultaat dit mooie logo! 

Ter ere van het 25-jarig 
jubileum van camping 'De 
Kikker' hield muziek-
vereniging DES op 20 juni 
een druk bezocht avond-
concert op het terrein van de 
camping. 

Lees meer over het jubileum 
op pagina 2.  

Oproep Wintermarkt 
Wilt u ook de komende jaren uw kerstdecoraties blijven kopen op de Wintermarkt? De vrijwilligers 
van de ‘groengroep’ willen hun kennis en vaardigheden graag doorgeven aan de jongere generaties. 
Elke maandag kunt u hen helpen, een dagdeel of een paar uurtjes. Ook mannen die handig zijn met 
snoeimes, hamer en zaag zijn van harte welkom! Voor info; Bertha Wiegman, 0313-653618 

Muziekvereniging DES en de Vossestaart hebben een project opgezet:  
Suc6 met DES. Musiceren heeft veel voordelen: het bevordert onder andere 
het groepsgevoel en leren luisteren. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 
samen muziekles. Ze dansen, zingen en bespelen instrumenten. De groepen 
6 t/m 8 spelen ritmes met drumstokken op emmers en ze hebben ook een 
keuze gemaakt uit blaasinstrumenten. Ze bespelen onder andere trompet, 
bugel en trombone. Samen met vakdocenten hebben ze toe gewerkt naar 
een succesvol optreden op de Muzemarkt. Na de zomervakantie gaat het 
muziekonderwijs verder. 

Komende tijd wordt hard gewerkt  
aan een nieuw schoolplein.  
Verschillende delen van het plein 
krijgen speciale functies. Zo krijgt  
het deel vóór de school het  
thema “natuurlijk spelen” mee.  
Veel ouders helpen mee om dit tot 
stand te brengen. Super! 

Naast het geld dat de kinderen met een lopathon bij elkaar hebben 
gebracht, zijn er sponsoren bereid gevonden bij te dragen aan het plein en 
de speeltoestellen. Als het plein klaar is, volgt op 5 september 2017 de 
officiële opening. 
Deze maanden verwelkomen we een aantal nieuwe leerlingen! Voor het 
aankomend schooljaar zijn er al meer inschrijvingen dan verwacht. We 
wensen hen alvast veel plezier op de Vossestaart! 
Tot zover de mededelingen van de Vossestaart.  
Volgt u ons op Facebook? 

Op zaterdag 1 juli werd alweer de 42ste editie van de bekende Hallse Muzemarkt georganiseerd door DES Hall. Klokslag 10.00 uur 
was het een drukte van belang. Om 12.30 uur was de succesvolle en muzikale eindpresentatie van het muziekproject Suc6 met DES 
in samenwerking met OBS de Vossestaart. Johan Welmers liet het bekende Rad van Avontuur weer vele rondjes draaien, waarna 
veilingmeester Henry Leeflang de traditionele veiling met het Halls kwartiertje vertraging opende en voor veel amusement zorgde. 

42e editie Hallse Muzemarkt  

28 juni werd de laatste ringsteekwedstrijd 
van het seizoen door Koetsiersvereniging de 
IJsselmenners gereden op de Domineeskamp 
in Hall. Carel van Reen en Aartine Willems-
van Reen staken de meeste ringen. 

Ringsteken IJsselmenners 

mailto:info@hallleeft.nl
http://www.hallsekerk.nl/
https://www.facebook.com/aartine.willems?fref=mentions
https://www.facebook.com/aartine.willems?fref=mentions


Vrijwilligersochtend 15 juli Wandelpaden Hall. Help je mee? 

Ruim 200 genodigden en belangstellenden waren aanwezig bij 
de herdenking op 4 mei. De kinderen van De Vossestaart 
kunnen met trots omzien naar de manier waarop zij de 
‘adoptie’ van de oorlogsgraven hebben ingevuld. De rust op 
de begraafplaats, de koraalmuziek van DES, mooi gesproken 
woorden en de kransleggingen (kransen gemaakt door de 
dames van de wintermarkt) maakten de herdenking 
indrukwekkend.  
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Geslaagd Paasvuur in Hall 

De padenwerkgroep organiseert op zaterdag 15 juli de jaarlijkse 
vrijwilligersdag om het onderhoud uit te voeren aan de Hallse 
wandelpaden. Om 9.00 uur wordt vanuit de Picknicktuin aan de Slatweg in 
teams gestart met de werkzaamheden waaronder vrijzetten, controleren 
en, zonodig, vervangen van de routemarkeringen, en het snoeien van 
overhangend groen. Wil je zelf een snoeischaar en/of heggenschaar 
meenemen? Met deze uitnodiging benaderen wij de groep vrijwilligers die 
er jaarlijks voor zorgt dat de wandelpaden probleemloos gebruikt kunnen 
worden, maar enthousiaste dorpsgenoten, voor wie dit evenement nog 
onbekend is, zijn natuurlijk van harte welkom. Zegt het voort! 

Wij denken rond 12.00 uur de 
ochtend te kunnen afsluiten met 
koffie en koek in de Picknicktuin. 
Hartelijke groet namens de 
padenwerkgroep, 
John van Unen (tel 0313-651381, 
mail johnenhanny@upcmail.nl) 

Dauwtrappen met DES! 

Traditiegetrouw maakte DES het dorp op Hemelvaartsdag 
aangenaam wakker met muziek om 05.00 uur.  

Natuurdag op het Leusveld 

Achter de Hallse kerk, bijna aan het oog onttrokken in het groen, ligt 
naturistencamping De Kikker. 
Eigenaren Arie en Ineke te Winkel vierden daar het laatste weekend van mei 

een driedubbel feest: op 19 mei waren ze 45 jaar getrouwd, de 20e bestond 

de camping 25 jaar en de 21e werd Ineke 65 jaar. 

 
Arie en Ineke kennen elkaar van de lagere school. Daarna gingen ze samen 
naar de MULO in Brummen en ze kregen verkering toen hij 16 en zij 14 jaar 
oud was. Het was hun droom om een oud boerderijtje te kopen en op te 
knappen. Die kans kwam toen ze aan de Kikvorsenstraat een ‘krot’ konden 
pachten en later kopen. Het grote klussen kon beginnen en met hun drie 
jonge kinderen was dat soms afzien maar ook heel gezellig. 

Het naturisme is heel geleidelijk in hun leven gekomen. Voor de kinderen  
had Arie een zwembadje in de tuin gemaakt, een gat in de grond bekleed met 
landbouwplastic, waarin de kinderen in hun blootje gingen zwemmen. Van lieverlee 
trokken ze toen zelf de kleren ook maar uit en na enkele vakanties op  
naturistencampings ontstond het idee om zelf zo’n camping te beginnen.  
In 1992 begonnen ze met 5 gasten. Een éénmalige advertentie in ‘Het 
Vijgenblaadje’ (kosten 25 gulden) is alles wat ze ooit aan reclame hebben uitgegeven. 
Inmiddels telt de camping 70 plaatsen waarvan 20% vaste jaarplaatsen zijn.  
Veel ‘vaste gasten’ komen er al ruim 20 jaar. 

Arie en Ineke hebben hun eigen inkomen altijd buiten de deur verdiend. Ineke als groepsleider op de Michaelshoeve en Arie als 
boekhouder bij een bouwbedrijf in Oisterwijk. En dat doet hij, ondanks zijn 
leeftijd van 67 jaar nog steeds, 2 dagen per week. Het heeft altijd goed gevoeld 
om ook werk buiten de camping te hebben. De inkomsten uit de camping zijn 
altijd aan verbeteringen en uitbreiding van het terrein besteed. 
Daarnaast is Arie ook zeer verknocht aan het mannenkoor ‘Hardkoor’ met als 
motto; geen drank, geen klank. Het koor mag eigenlijk maar 24 leden tellen, 
gelijk aan het aantal flesjes bier in een krat. Een poging om bierbrouwer 
Grolsch te bewegen een krat voor 28 flesjes te maken is jammerlijk mislukt. 
De gasten van de camping zijn gaandeweg familie van hen geworden. Samen 
koffie drinken en feestavonden in de kantine, lief en leed wordt met elkaar 
gedeeld. Veel van hen helpen ook met werkzaamheden op het terrein zoals het 
snoeien van de meterslange hagen. 
Nu bestaat de Kikker 25 jaar en ze zijn daarmee de oudste privé naturistencamping van Nederland.  

 
 

Nieuwsgierig geworden? Speciaal voor de Hallse bevolking houden Arie en Ineke open huis op zondagmiddag 23 juli  
van 14.00 tot 16.00 uur. U bent dan van harte welkom! 

Driedubbel feest bij camping De Kikker! 

De voetbaljeugd ging ook dit jaar weer op kamp, en zeker niet 
voor de laatste keer! Er komt een vervolg…… 

S.H.E. Jeugdkamp 

Open huis 

Verkeersregelaars gezocht. 

Tijdens evenementen waarbij mensen gebruik 
maken van openbare wegen is het 
tegenwoordig verplicht om verkeersregelaars in 
te zetten. Stichting Activate in Eerbeek heeft 
een vrijwilligerspool opgericht om de veiligheid 
te waarborgen tijdens in- en optochten. 
Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. 
Het motto is: Helpt u ons dan helpen wij jullie! 
Als u wilt dat niet alleen onze kinderen, maar 
alle kinderen uit onze gemeente veilig weer 
thuis komen na een evenement, meldt u dan 
aan. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Bob Pieters 06 37133600 of 
info.bpieters@gmail.com 

Indrukwekkende herdenking  

Struinen over de natuur– en landschapsmarkt, live kijken naar 
heggen vlechten en houtkunstenaars, boomklimmen, water-
diertjes zoeken, mountainbiken met Last Gear en tussendoor 
genieten van lekker en lokaal eten & drinken. Dat en nog veel 
meer kon allemaal op de natuurdag op het Leusveld op 
zondag 11 juni.  

Eerste Paasdag werd het Paasvuur aangestoken. De 
belangstelling was groot. Harrie van der Weide stelde zijn land 
beschikbaar en Chris Hertgers maakte een mooie bult van het 
aangevoerde snoeihout. Rond het vuur werd door jong en 
oud genoten van de warmte, gezelligheid en wat te drinken.  

Ingrediënten:   voor 4 personen 
- 1 pak vluggort (Lassi) 
- 300 gram grote blauwe rozijnen 
- 300 à 400 gram mager rookspek 
- 1 grote of 2 kleine droge worsten 
- 1 liter karnemelk 
- ca. 5 takjes verse kervel 
- 2 takjes selderij 
- 1 takje verse bonenkruid/mespuntje gedroogde bonenkruid 
- Evt. 2 blaadjes van zwarte bessen (aalbes) 
 
Kook het spek en de worst in ruim water zachtjes gaar. Spek 
en worst uitnemen en kooknat koud laten worden om het 
gestolde vet te verwijderen. Het kooknat weer aan de kook 
brengen en de gort al roerende instrooien in ruim water. 
Onder af en toe roeren (op laag vuur) minstens een half uur 
laten garen tot er een goed gebonden brij ontstaat. Dan de 
gewassen en geweekte rozijnen, de fijn gesneden kervel, 
selderij, bonenkruid en spek toevoegen en ca. 10 minuten 
laten mee garen. De laatste 5 minuten de in plakjes gesneden 
worst toevoegen. De pan van het vuur nemen en met kleine 
scheutjes (om schiften te voorkomen) de karnemelk al 
roerend goed doormengen. Ca. ½  à  ¾  liter (zachtzuur) naar 
eigen smaak, maar niet te dun maken. Het geheel goed koud 
laten worden. Blijkt ze dan te dik dan kan er altijd nog wat 
karnemelk bijgevoegd worden. 
Kruudmoes is een stevige maaltijd, welke vroeger gegeten 
werd tijdens het hooien of oogsten van graan en wat als 
voordeel had dat men het van tevoren kon bereiden zodat 
men snel kon eten en rap weer aan het werk. 

Oma’s recept: Kruudmoes 

mailto:johnenhanny@upcmail.nl
mailto:info.bpieters@gmail.com

