
 

4 

In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 4: 2018 

- Oktoberfest in Hall 
- Hall bloeit 
- In beeld: Harrie van der Weide 
- Herdertjestocht 19 december 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of  activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 23 december uw bericht naar 
redactie@hallleeft.nl of in de speciale Hall Leeft brievenbus bij de 
Wheme.  

Agenda Hall 

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 

Word donateur! 
Steun de stichting Hall Leeft 
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Kijk voor meer informatie op: 
www.hallleeft.nl                   www.facebook.com/Hallleeft   
www.vossestaart.nl             www.des-hall.nl 
www.hallsekerk.nl              www.vvshe.nl 

CONTACT MET HALL LEEFT? 

Het bestuur van Hall Leeft bestaat uit; 

Lisette Bosch, voorzitter, lisette.bosch@planet.nl, 06-51229187 

Lammert Hissink, secretaris, lammerthissink@planet.nl, 06-10868581 

Gerrit Kersten, penningmeester, kersteng@planet.nl, 06-53941858 

Contactpersoon Nieuwsbrief:  

Joke Groote Schaarsberg, joke.gs@online.nl, 06-27414107 

Oktober 

11 okt. Stichting Ouderenwerk: Duo Alles Anders 
12 okt. Herfstklaverjassen SHE, 19.30 uur 
13 okt. AED training, Wheme. Op aanmelding, 
 09.00 – 11.00 uur of 11.15 – 13.15 uur. 

20 okt. AED traning, Wheme. Op aanmelding, 
 09.00 – 11.00 uur of 11.15 – 13.15 uur.  
21okt. Oktoberfest bij Bello, 14.00 uur 
27 okt. Ludgerus Kerk,  Filmcafé 'Life of Pi’             
 20.00 - 22.00 uur 

November 

December 

1 dec.  Sinterklaasintocht, 13.00 uur Vossestaart  
2 dec. Ludgerus Kerk, Eerste advent. M.m.v.  
 Het kerkkoor. 10.00 — 11.15 uur 

3 dec. Ludgerus Kerk, infoavond voor medewer-
 kers Herdertjestocht. 19.30 - 20.45 uur 

6 dec. Stichting Ouderenwerk: Presentatie 
 geschiedenis Sinterklaas, dhr Booy.  
 14.00 uur, Wheme 

7 dec. De Wheme Advent/ Kerstochtend 
 senioren m.m.v. De Vossestaart, incl 
 broodmaaltijd 10.30 - 13.30 uur 

14 dec. Kerstklaverjassen SHE, 19.30 uur 
15 dec.  Wintermarkt  bij de Ludgerus Kerk,  
 aanvang 10.30 uur 

19 dec.  Herdertjestocht. Tussen 18.00 - 19.30 
 uur. Start: Slatweg 

24 dec. Ludgerus Kerk Kerstavond m.m.v. 
 muziekvereniging DES 22.30 - 23.30 uur 

25 dec. Ludgerus Kerk Kerstmorgen m.m.v. 
 zangver. De Eendracht 10.00 - 11.15 uur 

29 dec. Harrie’s Bar 

Januari 

6 jan.  Ludgerus Kerk Nieuwjaarsdienst met 
 koffie en oliebollen 10.00 - 11.15 uur 

12 jan. Nieuwjaarsreceptie vv SHE  16.00 uur bij 
 Bello 

13 jan.  Nieuwjaarsconcert slagwerkgroep en 
 jeugdorkest, 14.00 uur Wheme  

1 nov. Stichting Ouderenwerk: Volksdansgroep 
 Zarazan en Bingo, 14.00 uur, Wheme 
3 nov. SHE worstenactie 

11 nov.  DES najaarsconcert ,13.30u bij Bello  
25 nov. Ludgerus Kerk, Eeuwigheidszondag. 
 Gedenken van overleden gemeente-
 leden. 10.00-11.15uur 

Na de warme zomer is de verhitte discussie rond het voorgenomen zonnepark aan de Oude Zutphenseweg/Lendeweg weer 
losgebarsten. De vergunningaanvraag is in juni ingediend door de familie Jurrius, waarna de gemeente heeft besloten een 
periode van orde in te stellen om voldoende tijd te hebben voor een zorgvuldig proces. Om de vaart erin te houden en mee 
te kunnen doen aan de subsidieronde van voorjaar 2019 heeft het College op verzoek van de aanvrager begin september een 
ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen voorgelegd aan de raad. Op het moment dat de raad hiermee instemt, gaat het 
proces lopen waarbij de termijn van zes weken ingaat om zienswijzen in te dienen. 

De argumenten van de tegenstanders richten zich vooral op de grootte en hoogte van het park, het langdurig ontnemen van 
landbouwgrond, de (nog) beperkte landschappelijke inpassing en het tot dan toe ontbreken van mogelijkheden voor 
participatie door de inwoners van Brummen. Daarnaast is er (nog) een gebrek aan visie en regie van de Gemeente Brummen 
om dit proces in goede banen te leiden. 

Om ook de inwoners van Brummen te betrekken bij dit proces is er een petitie gestart. Deze kunt u tekenen op https://
eerbeeksehooilanden.jouwweb.nl/. Tijdens de Forumvergadering op 6 september zijn er 5 insprekers geweest om de 
standpunten van aanvrager, en tegen-standers (omwonenden, Natuurmonumenten, LTO en de werkgroep Eerbeekse 
Mooilanden) voor te leggen. Tijdens de raadsvergadering op 20 september heeft een grote meerderheid van de raad 
ingestemd met de VvgB en via een motie aangedrongen op een nieuwe dialoog tussen initiatiefnemer en omwonenden en 
het college verzocht hierin de regie te nemen. 

Update zonnepark 

Woensdag 19 december is in Hall de Herdertjestocht. Door het dorp 
beleven we het Kerstverhaal. We ontmoeten de Romeinse soldaten, de 
herders met de schapen, Jozef en Maria met het kindje Jezus om 
uiteindelijk in de herberg op verhaal te komen. Jong en oud is welkom! 
U kunt starten tussen 18.00 - 19.30 uur op de hoek van de Slatweg / 
Dorpsstraat. 

Ook dit jaar willen we de route verlichten met vele lichtjes. Daarvoor willen 
we de 'lege potjes' verzameling aanvullen. Wilt u mee verzamelen? De lege 
schone potjes zonder deksel kunt u buiten in de doos inleveren bij de 
pastorie/ fam. Wijnen in het dorp, Dorpsstraat 39. Dank u wel!  

Herdertjestocht 19 december 

En de bouwer van “onze huizen” wordt…………………..Dijkhofbouw  
uit Klarenbeek ! 
Deze onthulling konden we vorige week doen op de bijeenkomst  
van geïnteresseerde kopers van de nieuw te bouwen woningen  
in ons dorp. 
Aannemersbedrijf Dijkhof had een prachtige presentatie gemaakt 
waar we virtueel door de nieuwbouwwijk konden wandelen. 
Mooie betaalbare woningen, gas-loos en nagenoeg energieneutraal. 
Zowel aspirant kopers als omwonenden zijn enthousiast over de 
uitvoering. 
We moeten nog een paar hobbels nemen maar we hebben het  
volste vertrouwen dat we volgend jaar zomer kunnen beginnen  
met de bouw. 
Binnenkort worden er nog enkele 
proefsleuven gegraven om te kijken naar 
archeologische vondsten. Een ieder weet 
dat Hall wel een heel erg oud dorp is. Ver 
voor onze jaartelling was Hall (toen 
Hallum) al bewoond.  Hopelijk blijft dat de 
komende duizend jaar zo. 
Dus gemeente Brummen kom op even dat 
laatste duwtje…. Dan kuw d’r an ! 
 
met vriendelijke groet, 
Henry Leeflang 
Hall Bouwt 

Hall Bouwt 
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Op 27 augustus zijn we 
het schooljaar begonnen 
met 52 leerlingen en we 
verwachten vanaf januari 
in groep 1 en 2 nog 
minimaal 4 ‘instromers’ . 
We hopen natuurlijk  

meer kinderen te verwelkomen. Kent u iemand die mogelijk 
belangstelling heeft? Neem dan gerust contact op met 
Nanda de Wit (0313 652046) voor informatie en/of een 
bezoek aan school. 
De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken van 
groepsvorming door onder andere schoolreizen en het 
schoolkamp naar Ameland. We doen dit snel na de 
zomervakantie om er het hele jaar profijt van te hebben. 
In september is er is een ouderavond geweest en een leuke 
activiteit met de kinderen en hun ouders. 
We gaan aandacht schenken aan de Kinderboekenweek, 
Dierendag en natuurlijk het Sinterklaasfeest op zaterdag 1 
december. Er is contact geweest met pastor Jolanda Aantjes 
over de Herdertjestocht op woensdag 19 december.  
De kinderen gaan hieraan meewerken en het schoolorkest 
sluit die avond af met een concert in de kerk. 
De laatste week voor de vakanties worden de zogeheten 
parkeerweken, waarin wij in de middagen de kinderen iets 
extra’s willen bieden op creatief gebied. We zoeken nog 
vrijwilligers die hier iets in kunnen en willen betekenen. U 
kunt daarbij denken aan breien, haken, schilderen, fietsband 
plakken etc. De eerste twee parkeerweken zijn van 15-19 
oktober en 10-18 december. 
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Nanda de Wit. 

Basisschool de Vossestaart 

Najaarsconcert Muziekvereniging D.E.S. 
Op zondagmiddag 11 november geeft Muziekvereniging 
D.E.S. haar jaarlijkse Najaarsconcert. Het Leerlingen- en 
Fanfare orkest o.l.v. Willem Jan Jolink en de Slagwerkgroep 
o.l.v. Johan Welmers zullen een afwisselend programma ten 
gehore brengen met onder meer bekende film melodieën 
en vlotte Hollandse meezingers. U bent van harte welkom 
vanaf 13.00 uur in zalencentrum Bello. 
Aanvang van het concert is 13.30 uur en de toegang gratis. 
 
Nieuwjaarsconcert Slagwerkgroep D.E.S. 
De Slagwerkgroep en het Leerlingenorkest van D.E.S. zullen 
het muzikale jaar op inmiddels traditionele wijze openen 
met het Nieuwjaarsconcert op zondag 13 januari 2019. 
Aanvang van het concert is 14.00 uur in de Wheme aan de 
Dorpsstraat 37. 
 
Naast deze twee concerten verleent D.E.S. haar 
medewerking aan de intocht van Sinterklaas, de 
Wintermarkt, het schoolkerstfeest in de kerk/
Herdertjestocht en de begeleiding van de kerkdienst in de 
Kerstnachtdienst. 

Uitnodiging concerten 
Muziekvereniging D.E.S. 

Op 15 mei werd op de Reuvershoeve het manifest 
aangeboden van de bewonersbelangengroep “WaterVOL 
Brummen”. Dit manifest is door 250 mensen ondertekend 
en beschrijft de zorgen die een groot aantal bewoners 
heeft over de plannen voor herinrichting van de 
waterhuishouding in Leusveld, Oeken en Voorstonden. 
Het werd aangeboden aan de gedeputeerde van de 
Provincie Gelderland, de heemraad van waterschap Vallei 
en Veluwe en de wethouder van de gemeente Brummen. 
Op 5 juni hebben de overheden het manifest met 
vertegenwoordigers van de bewonersbelangengroep 
besproken, gevolgd door een schriftelijke reactie op de 
vragen, wensen en eisen van de bewoners. Naast de 
inhoudelijke reactie op alle punten was een belangrijke 
conclusie dat de overheden een actieve dialoog met 
bewoners en belanghebbenden willen aangaan. 
Er worden geen deelprojecten uitgevoerd op terrein van 
Natuurmonumenten zolang er geen integraal 
schetsontwerp ligt voor het hele gebied. 
Binnenkort worden er door de overheden bijeenkomsten 
georganiseerd om de wensen, ideeën en vragen van 
bewoners te horen. Ook zullen lopende afspraken, huidige 
inrichting, hydrologische situatie en ontwikkeling van het 
klimaat en mogelijke effecten hiervan op water- en 
ecosysteem besproken worden. Omdat het hele dorp Hall 
binnen de contouren van het plangebied valt, zal ieder 
huishouden daarvoor t.z.t. persoonlijk worden 
uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn voor iedereen, en stelt 
u in de gelegenheid om naar presentaties te luisteren en 
mee te praten over wat er volgens u niet of juist wel moet 
gebeuren! 
Wilt u meer weten: kijk dan voor alle officiële informatie 
op de website van het waterschap Vallei en Veluwe 
www.vallei-veluwe.nl en zoek op waardevol Brummen, 
en/of kijk op de website van de bewonersbelangengroep 
www.watervolbrummen.nl. Voor vragen over de 
bewonersbelangengroep: info@watervolbrummen.nl. 

Stand van zaken Waardevol 
Brummen Om te zien is Harrie van der Weide wellicht de meest markante figuur in Hall. Met zijn karakteristieke 

leren hoed op het kale hoofd doet hij eerder denken aan een cowboy dan aan een automonteur. 
Hij werd op 1 augustus 1953 geboren in Zeyen, gemeente Vries in Drenthe in een gezin van 10 
kinderen. Na de lagere school had hij baantjes in fabrieken en op een boerderij. 
Tot hij op z’n 16e jaar door zijn zus werd gevraagd om in de garage van zijn zwager in Haarlem te 
komen werken. Hij ging naar de avondschool en werd zo automonteur. Maar het leven in het drukke 
centrum van Haarlem met gruwelijk veel stoplichten ging hem steeds meer tegenstaan. Toen hij in 
het vakblad van de BOVAG de advertentie zag staan van garage Iebe Mulder stapte hij op zijn motor 
en reed naar Hall. Hij werd op slag verliefd op de omgeving, de rust en de ruimte. 
In augustus 1991 kwam hij met zijn gezin deze kant op. Dochter Laura was 3 en zoon Arend 1,5 jaar 
oud en die eerste avond gingen ze gezellig pannenkoeken eten bij De Bok. 
Al was hij een verwoed motorrijder, hij realiseerde zich dat dit niet de beste manier was om hiermee 
de natuur in te gaan. De meeste mensen doen dat op de fiets maar dat was Harrie niet avontuurlijk 
genoeg. Dus kocht hij een paard. Vele tochten heeft hij gemaakt, vaak met vrienden en vaak naar de Carolinahoeve in  
De Steeg. 
Harrie aarde hier snel, maakte gemakkelijk contacten en zijn bedrijf liep goed. Zijn betrokkenheid bij Hall is groot en niets is 
hem eigenlijk te gek. Dus toen zijn buurman een locatie zocht voor de oudejaarsborrel voor alle Hallenaren, en later ook voor 

het paasvuur van Hall Leeft, stelde Harrie zijn garage en de wei beschikbaar. 
Harrie’s bar  (dit jaar op 29 december) is nu al een aantal jaren een begrip. 
Nu Harrie 65 jaar is en het eind van zijn werkzame leven in zicht komt bezint hij 
zich op zijn toekomst. Een opvolger voor zijn garage heeft hij al gevonden. 
Michiel Pasman heeft met zijn bedrijf al een tijd geleden onderdak gevonden 
bij Harrie en gaat op termijn de zaak overnemen. 
En dan? Hier blijven behoort zeker tot de mogelijkheden, een huis met wat 
grond voor zijn paarden en in de buurt van Laura en Arend. Bang om zich te 
gaan vervelen is hij niet. Beetje klussen in huis, beetje in de tuin, beetje Michiel 
helpen, beetje reizen, lekker paard rijden en graag nog veel gezellige uren met 
al zijn vrienden en familie. 

Harrie van der Weide gaat langzaam aan zijn toekomst denken 

Op 20 juni was de jaarlijkse reis voor de ouderen. Er gingen 
49 personen mee waarvan 25 Hallenaren. Het was een 
geslaagde dag met onder andere een bezoek aan het 
borduur- en houtsnijwerkmuseum. 

Jaarlijkse ouderenreis  

Proeven en genieten! 
Een mooie startzondag op 23 september bij de Ludgeruskerk 
met als afsluiting een gezamenlijke lunch. Ruim 80 mensen 
kwamen samen om te genieten van een heerlijke lunch.  

Hallse Kermis 
14, 15 & september was het weer feest in Hall met de 
Kermis. Zaterdag 15 september was het vogelschieten. Auke 
van der Gouw schoot de jeugdvogel er af, Willian 
Bloemendal de Jonge vogel en Gerda Hulshof de Oude vogel.  

Het is gelukt! Glasvezel buitenaf heeft de benodigde 50% 
deelname in het buitengebied gehaald. De adressen van 
iedereen die zich heeft aangemeld via Glasvezel buitenaf zijn 
inmiddels doorgegeven aan de aannemer. Die gaat nu een 
planning van de werkzaamheden maken. Als die planning 
klaar is worden de belanghebbenden per brief geïnformeerd 
over de te volgen procedure. 

Er komt glasvezel! 

Met een prachtig gouden jubileumjaar is Floralia Hall 
opgeheven. Begin augustus zijn de leden hierover middels 
een laatste nieuwsbrief geïnformeerd. De nog bruikbare 
goederen en het kasgeld zijn gedoneerd aan Hall Leeft. 
Een aantal activiteiten van Floralia zullen worden 
voortgezet onder de paraplu van Hall Leeft, onder de 
naam Hall Bloeit! Het gedoneerde kastegoed zal dan ook 
besteed worden aan Floralia- gerelateerde activiteiten. 
Mieke Verweij heeft inmiddels zitting genomen in de 
stuurgroep van Hall Leeft. Zij zal een aantal bloemschik-
cursussen blijven geven en wil ook nieuwe activiteiten 
gaan ontwikkelen. Daarbij kan ze wel wat hulp gebruiken 

van mensen met ‘groene 
vingers’. Is dit iets in uw 
straatje? 
Dan kunt u dit aangeven via 
redactie@hallleeft.nl 

Floralia opgeheven, maar  
Hall Bloeit! 
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