
Na 8 jaar over noodbruggen te hebben gereden kunnen we eind dit jaar over volledig vernieuwde bruggen rijden. Eind september 
zijn de eerste werkzaamheden aan de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug gestart.  De bruggen zullen worden 
verbreed,  om ruimte te bieden aan het steeds zwaarder wordende (landbouw)verkeer. Tijdens de werkzaamheden kan het 
verkeer gebruik maken van tijdelijke noodbruggen. 
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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 4 : 2017 

- 25e wintermarkt op 9 december 

- Jolanda Aantjes vertelt: Herdertjestocht 

- Succesvol 50e jubileum Floralia  

- Vernieuwde bruggen bij Hall 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 

Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit voor 
de volgende nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 15 
december 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 

November 

December 

8 okt.  Start nieuw seizoen kamermuziek 
 Hallse Kerk  
12 okt.  Floralia najaarscursus bloemschikken 
 Wheme, 20.00 uur 
13 okt.  SHE herfstklaverjassen, 19.30 uur 
19 okt.  Lokaal Belang: sparren voor de  
 toekomst. Wheme, 20.00 uur  
31 okt.  Ludgerus Kerk 20.00 uur: filmcafé 
 met de film 'Maarten Luther'.  

4-5nov. Rookworsten actie SHE 
19 nov. Najaarsconcert DES bij Bello  
25 nov. Ludgerus Kerk 20.00 uur: filmcafé 
 met de film 'Mar Adento'.  

Het principeakkoord is officieel ingediend bij de 
gemeenteraad. Zij moeten hier nu op korte termijn 
een besluit over nemen. 
Het volgende traject is het bestemmingsplan 
wijzigen. Ook hier gaat weer een tijdje overheen.  
Al met al hopen we in de zomer van 2018 de  
eerste schop in de grond te kunnen steken.  
We houden u op de hoogte. 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Hall Bouwt 

Update Hall bouwt 

Stichting Hall Leeft kan uw steun goed gebruiken! 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 

Bent u nog geen donateur, maar wilt u ons wel graag 
steunen? In de komende periode zullen wij bij u aan 
huis langskomen en kunt u zich aanmelden als 
donateur.  

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     
www.facebook.com/Hallleeft   
www.facebook.com/Floraliahall  

Alle hulp is van harte welkom! 

Januari 

2 dec. Intocht Sinterklaas met D.E.S. 
9 dec.  Wintermarkt, Ludgerus Kerk 10.30 uur 
14 dec. Kerstworkshop bloemschikken Floralia
 Wheme, 20.00 uur 
15 dec. Kerstmiddag voor de senioren.  
 Wheme 14.30 uur 
15 dec. S.H.E. Kerstklaverjassen 
20 dec.  Herdertjestocht m.m.v D.E.S. 
24 dec. Kerstavond m.m.v. Zangvereniging 'De 
 Eendracht'. Ludgerus Kerk, 22.30 uur  
25 dec. Kerstviering Ludgerus Kerk met D.E.S. 
 10.00 uur  
29-30 dec. S.H.E. oliebollenactie 

23 jan. Filmcafé en gesprek over 'Religie en 
 geweld'. Ludgerus Kerk 20.00 uur  
2e helft Nieuwjaarsbijeenkomst en  
januari aansluitend nieuwjaarsborrel 

Woensdag 20 december is aan het begin van de avond de gelegenheid om de Herdertjestocht door 
Hall te lopen. Iets nieuws! Door Hall zijn op verschillende plaatsen taferelen mee te beleven uit het 
Kerstverhaal.  

We ontmoeten de herders met hun schapen, het engelenkoor, de herberg en de stal, Jozef en Maria 
en hun baby Jezus, de wijzen uit het Oosten. De route eindigt bij de kerk waar het Kerstfeest in de 
kerk verder gaat met o.a. muziek door de kinderen van de Vossestaart. De verlichte route is te lopen 
voor ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, voor groten en kleinen, kortom... voor u en jou! 

En... we hebben uw hulp nodig bij deze herdertjestocht! Wilt u lege, schone, etiketvrije glazen 
potten sparen. Bijvoorbeeld een jampot of groentepotjes. Deze kunt u inleveren/ neerzetten bij de 
familie Wijnen in de pastorie, Dorpsstraat 39. Wanneer u verder mee wilt helpen, laat het me 
weten!  

Meer informatie over de tocht komt t.z.t. in het kerkblad of 
de sociale media.  

Kerst mogen we samen vieren in het dorp! 

 
Hartelijke groet, 

Jolanda Aantjes, pastor Ludgerus Kerk 

06-33860231 / pastorhallvoorstonden@gmail.com  

Herdertjestocht 20 december 
Vrijdag 15 december organiseert de Protestantse Gemeente in de Wheme 
een kerstmiddag voor de senioren van 14.30 - 17.30 uur. We zingen 
kerstliederen, er is een korte overdenking, muziek door de saxofonist Ben 
Wissink en we sluiten af met een broodmaaltijd. Van harte welkom! 
Jolanda Aantjes, pastor  

Kerstmiddag senioren 

Het zit er weer aan te komen; dit jaar de 
25ste  wintermarkt op zaterdag 9 december 
a.s. rondom en in ons mooie eeuwen oude 
kerk van Hall en Voorstonden! 

De vele vrijwilligers en bestuur zijn in volle 
gang om alles weer in gereedheid te maken 
voor het welslagen van dit jaarlijkse evenement voor de instandhouding 
van het monument. Vele handen zijn bezig om weer mooie creatieve 
bloemstukken en decoratieve voerslingers te maken en ter verkoop aan te 
bieden. Ook de streekproducten van eigen gemaakte advocaat tot allerlei 
jamsoorten en de versnaperingen om de inwendig mens te versterken 
zullen weer aanwezig zijn. Verder zullen er kraampjes zijn die de kerstsfeer 
versterken en waar u inkopen kunt doen op deze gezellige markt. 

In de kerk zijn drie optredens gepland: vanaf 10.45 
speelt onze Hallse muziekvereniging D.E.S. haar 
klanken, dit doen zij al zolang de wintermarkt bestaat 
“geweldig”, daarna komt het Singer -Songwriter duo 
LORIEN uit Andelst ons muzikale klanken ten gehore 

brengen, en hierna komt er een  optreden van het Klein Orkest Eendracht 
KOE uit Eerbeek. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of een  
glaasje glühwein. Wij hopen u allen te zien en dit evenement samen tot 
een feest te maken op zaterdag 9 december van 10.30 tot 15.00 uur! 
De Wintermarktcommissie. www.wintermarkthall.nl 

Binnen het beschikbare budget was het helaas niet mogelijk om de drie 
bruggen met nieuwe bovenbouwen te voorzien. Het gemeentebestuur 
heeft onderzocht of een of enkele bestaande bovenbouwen 
teruggeplaatst kunnen worden. Dit blijkt nu gelukkig wel mogelijk. Na 
afstemming met de werkgroep Hall Leeft en Dorpsraad Eerbeek-Hall is 
besloten om de bestaande stalen bovenbouw van zowel de 
Coldenhovensebrug als de Hallsebrug te laten renoveren en terug te 
plaatsen. Volgens planning gebeurt dit begin 2018. 

Het terugplaatsen van de bovenbouw is puur om esthetische redenen; de 
bovenbouwen hebben namelijk geen functie, maar met het terugplaatsen 
van deze bovenbouwen zullen de bruggen wel weer de karakteristieke 
uitstraling krijgen, zoals we deze van de huidige bruggen kennen. 
Kijk voor updates over de bruggen op de site van de gemeente Brummen. 

Nieuwe kanaalbruggen: Hallsebrug krijgt bovenbouw  

9 december Wintermarkt 

Lokaal Belang houdt in 
aanloop naar de 
verkiezingen in maart 
2018 een dorpentocht.  
 
Donderdag 19 oktober 
zal Lokaal Belang in Hall 
zijn, en nodigt alle 
inwoners van Hall uit in 
de Wheme om mee te 
denken wat we met en 
voor elkaar kunnen 
betekenen. U bent van 
harte welkom 
in de Wheme 
om 20.00 uur!  

Dorpentocht 
Lokaal Belang 

mailto:info@hallleeft.nl
http://www.hallsekerk.nl/
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
http://www.wintermarkt.hall.nl
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RECEPT: Pompoensoep (4 personen) 
  
1,2 kg oranje pompoenen 
1 liter groente bouillon 
2 eetlepels kerrie 
1 kleine eetlepel majoraan 
1 ui 
2 tenen knoflook 
3 dl kookroom 
Zout/peper of 
groentebouillonpoeder 
2 x scheut olijfolie 
Pompoenen ontzien van buitenste schil en daarna doormidden snijden. 
Verwijder de  pitten en snijdt de pompoen in stukken. Meng de pompoen met 
de olie, en rooster in de oven 25 min op 180 graden.  
Snipper de ui en zet deze in een grote pan met wat olie aan. Voeg de gehakte 
knoflook toe en daarna de kerrie. Voeg hierbij de  geroosterde pompoen toe 
en laat het nog een paar minuten verder bakken. Groentebouillon toevoegen 
en het geheel  45-60 minuten zachtjes laten koken.  Pureer de massa met    
een keukenmachine of staafmixer zodat je een gladde massa hebt.  
Daarna room toevoegen en het geheel op smaak brengen met zout/peper, 
verse bieslook en/of groente bouillon poeder. 

We zijn ons schooljaar allemaal enthousiast begonnen en 
hebben er weer zin in. De eerste schooldag zijn we "sportief" 
begonnen. Dit om een van onze pijlers (bewegend leren) te 
benadrukken en ook om de spanning van het begin van een 
nieuw schooljaar "eraf" te halen. Ouders mochten even mee 
om in de klassen te kijken. De eerste 3 weken stonden in het 
teken van de sociale groepsvorming. We werken in 
stamgroepen maar wel met het nieuwe rooster dat 
gedraaid gaat worden (vak adoptie, elke leerkracht heeft 
eigen vakgebied om lessen in te geven aan alle groepen) na 3 
weken. In het kader van deze groepsvorming, hebben we 
vorig schooljaar besloten het schoolkamp en de schoolreizen 
ook aan het begin van het schooljaar te laten plaatsvinden. 
Het schoolkamp naar Holten heeft in de tweede week 
plaatsgevonden en we zijn allemaal erg enthousiast! Een 
andere pijler (Noaberschap) krijgt komende week ook veel 
aandacht. Floralia vierde een lustrum feest. We maakten 
(zoals elk jaar) weer bakjes maken voor de tentoonstelling, 
maar deden ook mee met een groot stuk vanuit school.  
Op 5 september hadden ouders en kinderen een back to 
school feestje; samen het nieuwe jaar beginnen. Op dit 
feestje vond ook de officiële opening van het schoolplein 
plaats. Komend jaar werken we toe naar werken vanuit 
leerlijnen en zullen we weer de verbinding zoeken met alle 
Hallse verenigingen en inwoners. Waar vorig schooljaar mee 
gestart is, wordt dit jaar uitgebouwd! We houden u op de 
hoogte en zullen dit schooljaar graag een beroep doen op de 
Hallse samenleving. 

Ruim 25 jaar geleden kwam dominee Kraai het pad opgelopen van Wim en Bertha 
Wiegman, die net in de tuin aan het werk waren. De boodschap was dat de kerk eigenlijk 
nieuwe ramen nodig had. Of zij niet iets konden organiseren om hiervoor geld in te 
zamelen. ‘Samen voor Ramen’ kwam er en de wintermarkt werd een jaarlijks 
terugkerende traditie. 
In de woonkamer van Bertha worden deze middag herinneringen opgehaald aan die 
eerste jaren, samen met Hilly Wartena en Margreet Vervelde. Drie dames die al die jaren 
betrokken zijn gebleven bij de wintermarkt. Er was nog geen draaiboek, ze moesten alles 
zelf nog bedenken maar bij het vertellen van anekdotes over die tijd schieten ze geregeld 

in de lach. Er volgt een opsomming van alles wat door hen, en vele Hallenaren gemaakt werd voor de markt; kerstbakjes, 
kransen, vogelvoerslingers, advocaat, hoeden, schorten, lopers, truien, er komt geen eind aan. 
De glühwein werd door Wim uit Duitsland gehaald omdat het daar goedkoper was, de boerenkool kwam van café De Bok en de 
snert werd gemaakt door Lien Modderkolk en Riek Welmers. 
Bij ondernemers werden prijsjes gehaald voor de verloting en er 
werden cadeautjes ingepakt die in de kerstboom werden gehangen 
voor de kinderen. Dat alles moest ergens opgeslagen worden en veel 
kwam terecht bij Teunis en Mientje Reinders, daar kon altijd alles. 
Om de markt aan te kondigen ging Peter van Galen op een arrenslee 
rond door de straten van Hall en Eerbeek, verkleed als kerstman met 
in zijn hand een grote bel. Aangekomen bij de Hallse kerk werden de 
bezoekers verwelkomd door dominee Kraai en werd de markt 
‘opengeluid’ door Ronnie te Winkel, beide heren getooid in zwarte 
jas, hoge hoed en witte sjaal. 
En altijd mooie muziek, zoals een Surinaams koor uit Amsterdam en 
zigeunerorkest Tata Mirando. Daar moest wel voor betaald worden 
maar het trok ook veel publiek. 
Onder het genot van een borreltje werd na het sluiten van de markt door het bestuur het geld geteld bij Hilly aan de keukentafel. 
Na de nieuwe ramen kwamen er onder andere nieuwe kroonluchters, buitenverlichting, een mooi hek en nieuwe verwarming. 
Nog steeds zijn er veel vrijwilligers het hele jaar door druk met voorbereidingen voor de markt en zij kunnen wel wat hulp 
gebruiken. Elke maandag vanaf 10.00 uur en vanaf half november elke dag zijn extra handen zeer welkom. Van alles wat er door 
het jaar heen verzameld is moeten dan de slingers geregen worden en de hulst- en dennentakjes uit tuinen gesnoeid. Klusjes die 
zelfs met twee linkerhanden gedaan kunnen worden. En met een heel stel is het ook nog eens gezellig. Lijkt het jou leuk om mee 
te helpen of om creatieve bloemstukken te maken? Informeer eens bij Bertha Wiegman,  0313 653618 of kom in de weken voor 
de wintermarkt gerust eens binnen lopen in de schuur van Nijenhuis aan de Vosstraat 23.  
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er nog vele jaren een mooie wintermarkt zal zijn! 
 
De wintermarkt is op zaterdag 9 december van 10.30 tot 15.00uur. 

Goed nieuws voor de ruiters van Hall en omgeving; de 
Brummense Buiten Ruiters zijn in samenwerking met 
Natuurmonumenten bezig om het aantal ruiterpaden in de 
omgeving van Brummen uit te breiden. Updates kun je volgen 
op de Facebook pagina van de Brummense Buiten Ruiters. Zij 
hebben het initiatief genomen om samen met 
terreineigenaren de ruiterpaden uit te gaan breiden.  

Floralia viert 50-jarig jubileum 
In het jubileumweekend van Floralia zag het dorp er weer 
prachtig uit. Velen zagen wat op tegen het extra werk dat het 
met zich meebrengt maar die moeite werd ruimschoots 
beloond toen alle kunstwerken er stonden. Op de Facebook-
pagina van Hall Leeft zijn de foto’s van het buitengebeuren 
door ruim 7000 personen bekeken. Waar een klein dorp groot 
in kan zijn….. 

25 jaar Wintermarkt, wat is er veel tot stand gebracht... Uitbreiding ruiterpaden 

Gezellige Hallse Kermis  
Ondanks het druilerige weer was het gezellig als altijd op de 
Hallse Kermis. Drie dagen lang was er live muziek bij Bello, en 
op zaterdag natuurlijk het vogelschieten. Sophie Pieters werd 
jeugdkoningin, Marion Visschers werd koningin van de jonge 
vogel en Eric Jonkers van de oude vogel.  

Muziekvereniging D.E.S. 

O.B.S. De Vossestaart 

Op zondag 19 november wordt een gezamenlijk 
concert gegeven door Harmonie orkest La 
Fraternité uit Broek o.l.v. Andy Kievits en 
Fanfare- en jeugdorkest D.E.S. o.l.v. Willem Jan 
Jolink met de Slagwerkgroep o.l.v. Johan 
Welmers. 

Tevens zal samen met het jeugdorkest uit Broek 
het vernieuwde jeugdorkest uit Hall hierbij haar 
eerste openbare optreden geven. 

Er is een afwisselend programma uitgezocht dus 
het belooft een gezellige muzikale middag te 
worden. U bent van harte welkom vanaf 13.30 
uur in zalencentrum Bello. Aanvang van het 
concert is 14.00 uur en de toegang is gratis. 

Dinsdag 19 september was de eerste vergadering van de 
Jongeren commissie van Hall Leeft een groot succes! 
Wil jij hier ook aan deelnemen? Alle jeugd uit Hall, ook alle 
jeugdigen die lid zijn van een Hallse vereniging,  tussen de 12 
en 21 jaar is van harte welkom bij de Jongeren commissie Hall 
Leeft. Je kunt je aanmelden bij Celine Leeflang (0683985915) 
We zien je graag bij de eerstvolgende vergadering en in de 
app groep Hall Leeft! 

Jongeren Commissie Hall Leeft! 


