
Op vrijdag 1 november staat er een leuke herfstworkshop 
gepland! Er is plaats voor 15 deelnemers, dus meld je snel 
aan. We gaan er een gezellige avond van maken! 
Dit gaan we maken: 
 
Waar : In de grote zaal van De Wheme 
Tijd : 19.00 tot 21.00 uur 
Kosten : € 25,  inclusief koffie/thee, 
    drankje en wat lekkers 
Betalen : contant voor aanvang van de 
   workshop 
 
Aanmelden: Voor 25 oktober, via hall-gastvrij@outlook.com 
Graag meenemen: een mesje, snoeischaar en eventueel een 
draadtang. 
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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 4: 2019 

 Stem op Hall Leeft via Rabo ClubSupport! 

 Sportief in Hall voor jong & oud 

 Oktoberfest 2019 

 Herinneringsavond 24 november 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 12 december uw bericht naar 
redactie@hallleeft.nl of in de ‘Hall Leeft’ brievenbus bij de 
Wheme.  

Agenda Hall 
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Kijk voor meer informatie over Hall Leeft op: 
www.hallleeft.nl 
www.facebook.com/Hallleeft   
www.hallbouwt.nl 

Oktober 

1 dec Adventsconcert met DES, 15.30 uur, 
 Ludgerus Kerk 
14 dec Wintermarkt mmv DES, 10.30 uur, 
 Ludgerus Kerk 
17 dec Kerstmorgen Senioren ism De Vossestaart, 
 10.00 - 12.00 uur, Ludgerus Kerk 

18 dec Cabaretesk optreden van ‘De juf, de bakker 
 en de dominee’, Stichting Ouderenwerk 
 Hall, Wheme 
24 dec Kerstnachtdienst mmv DES, 22.30 uur, 
 Ludgerus Kerk 
25 dec Kerstmorgen, Kerstviering mmv DES, 10.00 
 uur, Ludgerus Kerk 

December 

November 

1 nov Workshop herfstkrans, 19.00 uur, Wheme 
7 nov Zangduo “The neighboursisters, Stichting 
 Ouderenwerk Hall, Wheme 14:00 uur 
9 nov Stichting Ouderenwerk verkoopactie 
 oliebollen en appelbeignets 
24 nov Herdenkingsavond, 18.30 uur, Ludgerus 
 Kerk 
30 nov Intocht Sinterklaas met DES 

10 okt Presentatie Alex Scholten over ‘De Tijd: 
 Vroeger en Nu’, Stichting Ouderenwerk 
 Hall, Wheme 
11 okt Dameskledingbeurs, 18.30 uur, Basischool 
 De Vossestaart 
13 okt Najaarsconcert DES, 14.00 uur bij Bello 
18 okt Herfstklaverjassen SHE 

20 okt Oktoberfest, 14.00 - 18.00 uur, Bello 

26 okt Rookworstenactie SHE 

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, joke07.gs@gmail.com, 06-27414107 

Stichting Hall Leeft doet dit jaar mee aan de RaboClubSupport! Tot en met 11 oktober kan 
er gestemd worden via de website van Rabo ClubSupport! 
Wij doen mee voor dit mooie doel: Ouderen vormen een belangrijke doelgroep voor Hall 
Leeft. Er vinden wel regelmatig bijeenkomsten en activiteiten plaats maar Hall kent veel 
meer ouderen die helaas maar moeilijk zelfstandig in beweging kunnen komen. 
Een groep vrijwilligers wil hier actief mee aan de slag en zou graag met deze ouderen 
willen gaan fietsen. Daarvoor willen we een elektrische duo-fiets aanschaffen. Een mooie 
start voor weer een nieuw initiatief en een nieuwe werkgroep: Hall Beweegt! 
Kunnen wij rekenen op jouw stem? Kijk op https://www.rabo-clubsupport.nl/  en stem op 
Stichting Hall Leeft voor de dorps duo-fiets!  

Stichting Hall leeft doet mee aan de Rabo ClubSupport! 

Vrijdagavond 11 oktober is het weer zover, van 18.30 tot 21.00 uur 
vindt in basisschool De Vossestaart te Hall de grote dames-
tienerkledingbeurs weer plaats. Dus heeft u nog mooie, hippe kleding, 
schoenen of accessoires om te verkopen: bel of mail dan voor een 
nummer en de spelregels naar Gerda Hulshof tel.0313 655204 of 
Ivonne Beumkes tel.0313-654957 of mail naar hulshof81@hetnet.nl. 
Er gaat 30% van de opbrengst naar de basisschool. U kunt de kleding 
inleveren op 09 en 10 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, mocht u deze 
dagen niet kunnen bel dan even om een afspraak te maken. De niet 
verkochte kleding en uw eventuele opbrengst kunt u ophalen op 
zaterdag 29 maart van 09.00 tot 10.30 uur. Alle kleding dient op 
hangers te worden aangeleverd. Wij zorgen er 
natuurlijk weer voor dat de gymzaal wordt 
omgetoverd in een grote tweedehandswinkel met 
paskamers en spiegels. Onze welbekende 
koffiehoek met zelfgemaakte lekkernijen is 
natuurlijk ook weer van de partij. Dus noteren:  
11 oktober 2019 bij De Vossestaart in Hall. 
Graag tot dan, 
Gerda & Ivonne.  

Grote dames-tienerkledingbeurs 

Workshop Herfstkrans 

Om de reanimatievaardigheden van onze vrijwilligersgroep op peil 
te houden, organiseren wij een herhalingstraining AED en voor 
nieuwkomers een basistraining. Ook de stichting burgerinitiatief 
reanimatie / AED gemeente Brummen (STAG), onderstreept het 
belang van een jaarlijkse training. 

Er zijn drie avonden gereserveerd voor de trainingen: maandag 21 
oktober, donderdag 24 oktober en maandag 28 oktober 2019 in De 
Wheme in Hall. De training start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 
22.00 uur. Voor vragen of opgeven voor deelname aan de training 
kunt u mailen naar werkgroepaedhall@outlook.com. Bij opgave 
vragen we u de datum van uw voorkeur aan ons door te geven. 
Uiterlijk 11 oktober 2019 moet jouw aanmelding bij ons binnen 
zijn. Op basis van de ontvangen aanmeldingen maken wij een 
groepsindeling, waarbij wij zoveel mogelijk rekening zullen houden 
met uw voorkeur. De bijdrage per deelnemer is €10,- en kan 
contant afgerekend worden bij de training. 

Werkgroep Hartveilig wonen Hall 

Hartveilig wonen Hall 

Herinneringen hebben we allemaal. Aan die leuke vakantie, 
mooie baan of lieve vriend. Maar herinneringen zijn niet 
alleen leuk of mooi. Het leven heeft ook een verdrietige 
kant waarbij je ervaart dat het leven voorbij gaat. Denk aan 
een vriend, een kind, een ouder, grootouder, klasgenoot, 
collega, buurtmakker. Die ene die voor jou van betekenis is, 
waarbij je een glimlach krijg als je aan hem/ haar denkt. 
Maar ook verdriet omdat je die niet meer tegenkomt of aan 
kunt raken. Ook Hall kent dit verdriet. 

Als gemeenschap van Hall willen we op deze avond ruimte 
geven om daarbij stil te staan. We willen mensen niet 
vergeten. De sfeervolle Ludgerus Kerk is open, aangekleed 
met licht en muziek. Je bent welkom. Je kunt de naam 
opschrijven die jij wilt herinneren. Deze namen noemen we 
later in het programma. Je kunt een lichtje aansteken en 
een plekje zoeken in de kerk. In een programma van een 
half uur noemen we de namen, is er 
muziek en een verhaal.  

Na het programma kun je nog rustig even 
in de kerk blijven. De inloop is vanaf 
18.30 uur, het programma is van 19.00  - 
19.30 uur en de kerk is nadien open tot 
20.00 uur. Een ieder is van harte welkom. 

Hall Gastvrij en Jolanda Aantjes, pastor 
Ludgerus Kerk 

Herinneringsavond 24 november 
in de Ludgerus Kerk 

5 jan Nieuwjaarsdienst, 10.00 uur Ludgerus Kerk 
11 jan Nieuwjaarsborrel SHE, 16.00 uur 

Januari 

Kermis & Vogelschieten 2019 

Maar liefst 257 schutters probeerden de vogels naar 
beneden te halen. Na 247 schoten was het Wim 
Hulshof die aan de spanning een eind maakte bij de 
oude vogel. Leonie Plant schoot de jonge vogel eraf 
met het 291ste schot. Heel bijzonder is dat beide 
koningen de titel overnemen van hun partner. Bij de 
jeugd werd Aimy van Otterdijk schutterskoningin.  

mailto:info@hallleeft.nl
http://www.hallleeft.nl/event/7-non-2019-zangduo-the-neighboursistersstichting-ouderenwerk-hall-wheme-1400h/
http://www.hallleeft.nl/event/7-non-2019-zangduo-the-neighboursistersstichting-ouderenwerk-hall-wheme-1400h/
mailto:lisette.bosch@planet.nl
mailto:lammerthissink@planet.nl
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
https://www.rabo-clubsupport.nl/
mailto:werkgroepaedhall@outlook.com
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Schietvereniging Roode Hert Schutters (RHS) maakt in 2020 
al 55 jaar deel uit van het Hallse verenigingsleven. 
Een club gezellige vrouwen en mannen schiet vanaf de 
oprichting in 1965 al een onderlinge competitie.  

De schutters zijn verdeeld in groepen. De schutters binnen 
een groep hebben allemaal ongeveer hetzelfde gemiddelde. 
De dames zijn in alle groepen vertegenwoordigd want ze 
staan zeker hun mannetje in de competitie.  

Er worden 25 series in één seizoen geschoten. Per serie (2 
schietkaarten) kun je maximaal 100 punten schieten. Dan 
hebben we over het schieten met een luchtdrukgeweer. 

Bij RHS wordt geschoten met luchtdrukgeweren van het 
merk Feinwerkbau, type 800 Universal. Dit zijn geweren met 
een persluchtkamer, het kaliber is 4,5 mm.  

Naast het geweerschieten is er bij RHS nog een competitie 
met pistoolschieten. 

RHS is een gezellige vereniging met 
ruim 40 leden. Er wordt geschoten 
op donderdagavond. Omdat het 
geen teamsport is ben je niet 
verplicht om elke donderdag aanwezig te zijn. 

Natuurlijk is er in januari de nieuwjaarsborrel waar uiteraard 
ook de partners welkom zijn. Aan het einde van het seizoen, 
net voor de vakantieperiode, is er een feestelijke afsluiting 
van het seizoen. Dan worden ook de prijzen verdeeld over de 
diverse winnaars. 

Ben je nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat bij de Roode Hert 
Schutters, vanaf 26 september heeft de familie Bello de deur 
weer openstaan. Uiteraard niet alleen voor de schutters! 

Bestuur RHS 

RHS leeft net als Hall…. 

Sportief in Hall voor jong & oud 

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur verzorgd 
het SWB gymnastiek voor ouderen in de Wheme. Vanuit de 
stoel worden er oefeningen gedaan om de spieren soepel 
te houden en het geheugen te trainen. Na afloop wordt er 
samen een kopje koffie gedronken. Om dit niet verloren te 
laten gaan is er behoefte aan nieuwe leden, zowel mannen 
als vrouwen. Loop gerust eens binnen om mee te doen, u 
bent van harte welkom! 

Gymnastiek voor ouderen 

Hallo sportieve dames, 

Wij dames van Gym Libelle zijn sinds september weer 
begonnen met onze gymnastiek! 

Waar?     Basisschool De Vossestaart 

Wanneer? Iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur 

We nodigen jullie uit om te komen kijken of mee te doen.  
Je bent welkom!!!!! 

De Dames van Gym. Libelle 

Kom meedoen met Gym Libelle 

Op 2 september is de Vossestaart gestart met schooljaar 
2019-2020. Een jaar waarin we ons onderwijsconcept 
"aanscherpen". Op 23 september starten we weer met de 
vakadoptie nadat we de eerste weken in stamgroepen 
hebben gewerkt (groepsvorming). Ook willen we meer 
samenwerking zoeken met Hall Leeft zodat de Hallse 
gemeenschap meer bij school betrokken raakt (en 
andersom). De schoolreizen en het schoolkamp zijn 
geweest. Erg leuk, gezellig en belangrijk voor de 
groepsvorming voor de rest van het schooljaar. De komende 
tijd gaan we verder met de Kinderboekenweek, de 
ouderavond, de rommelmarkt op 3 oktober, Sint en kerst. 
Op 1 oktober starten we met buitenschoolse opvang; door 
de groei van het aantal leerlingen kunnen we dit opstarten! 
Super fijn! We zijn ook aan het inventariseren i.v.m. een op 
te starten peuteropvang; dus als u een peuter vanaf 2 heeft 
en/of kent dan graag melden op school! Hiervoor moeten 
we wel voldoende aanmeldingen hebben (4/5 peuters voor 
nu- en de komende jaren) Kortom; een positieve start van 
een goed schooljaar. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen!  

Basisschool De Vossestaart 
De dames en heren van de groengroep zijn alweer druk met 
de voorbereidingen voor de wintermarkt, dit jaar op 14 
december. De kransen met hortensia’s, rozenbottels en 
distels zijn in deze tijd van het jaar eigenlijk op z’n mooist en 
daarom worden ze nu al te koop aangeboden. U kunt 
daarvoor elke maandag van 9.30 - 12.00 en van 13.00 -16.00 
terecht in de schuur van de familie Nijenhuis, Vosstraat 23. 

Kransen te koop 

Ruim 60 mensen liepen 1 september mee tijdens de 
premiere van Happen en Stappen door Hall!  Een goed begin 
met koffie en plaat appeltaart gesponsord door Adryjane 
van Groot Boerle Bake-off Brood. Na dit heerlijks begon men 
met de wandeling naar keuze. De kinderen speurden naar 
verstopte trollen en konden onderweg uitrusten met lekkers 
uit hun rugzakje. De langere wandelingen van 6 en 9 km 
maakten hun route door het dorp en Het Leusveld met 
onderweg verschillende hotspots zoals het uitkijkpunt, het 
Leusveld Jachthuis en de openstelling van de kerk. 
Onderweg kwamen de wandelaars 2 punten tegen waar ze 
een hapje en een drankje konden nuttigen. Bij terugkomst in 
de picknicktuin wachtte een heerlijke smokey chicken van 
BBQ-Jo. Na een geslaagde dag met lekker wandel weer, 
gezelligheid en goed eten zien wij uit naar Happen & 
Stappen in 2020!  

Happen & Stappen 2019  

Omwonenden van het aan te leggen zonnepark hebben een 
beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter. Zij hebben 
bezwaar tegen de omvang van het park en de wijze waarop 
het uitgevoerd gaat worden. Bovendien voelen zij zich niet 
gehoord door de gemeente. Volgens hen zijn de bezwaren 
te gemakkelijk opzij gelegd en is er van de vereiste burger-
participatie niets terecht gekomen. Wordt vervolgd….. 

Zonnepark Hall 

Zondag 22 september was de startzondag van de Ludgerus 
Kerk. Net zoals vorig jaar was er een heerlijke lunch 
georganiseerd, voor alle mensen uit Hall en omgeving.  

Samen lunchen  
Op 1 september is de voorinschrijving gesloten voor de  
geïnteresseerden  van het woningbouwproject. Als iedereen 
de serieuze belangstelling doorzet zijn we alle  woningen zo 
goed als  kwijt. Helaas gooit de stikstofregeling op dit 
moment roet in het eten, en zit 
heel bouwend Nederland op slot. 
U heeft hier al van alles over 
kunnen lezen en horen in de 
media. Hierdoor kunnen we even 
niet verder met de officiële 
verkoop. De intentie van onze 
regering  is om dit op korte termijn 
op te lossen. We houden u op de 
hoogte. 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Hall Bouwt. 

Hall Bouwt 

Rookworstenactie S.H.E.  
Zaterdag 26 oktober zijn ze er weer, heerlijke 
rookworsten! Onze verkoper gemist?  
U kunt ze bestellen via rookworstenshe@hotmail.com of via 
www.vvshe.nl. Ze kosten €3,-per stuk of 4 voor €10,-. U kunt 
uw bestelling op zaterdag 26 oktober ophalen en afrekenen 
tussen 10.00 en 15.00 uur op het voetbalveld bij SHE.  

mailto:rookworstenshe@hotmail.com

