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In deze nieuwsbrief o.a: 

 Nr. 1: 2020 

 Interview Lammert Hissink 

 Uitnodiging Nieuwsjaarsreceptie Hall Leeft 

 Jubilarissen RHS 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 12 maart 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 

Januari 

5 mrt Stichting Ouderenwerk: Duo Fris van de 
 Droad met liedjes en sketches.  
 Wheme, 14.00 uur 

8 mrt ‘Biddag voor gewas en arbeid’. In de kerk-
 dienst bidden we om zegen – en bij tijden 
 ook regen – voor het werk op het land. En 
 daarbij ook voor al het werk dat door 
 mensen gedaan wordt in vele sectoren. 

28 mrt Uitleveren potgrond door D.E.S.  

Maart 

Februari 

6 febr Stichting Ouderenwerk: Remedica komt 
 het nieuwe donorregister uitleggen. Na 
 afloop stamppotbuffet. Wheme, 14.00 uur 

17 febr 17 t/m 22 februari: Potgrondactie D.E.S.  

23 febr Deze ochtend zingt het Kerkkoor in de  
 kerkdienst in de LudgerusKerk. 

9 jan Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Ouderen-
 werk Hall, Wheme, 14.00 uur 

11 jan Nieuwjaarsreceptie SHE  

17 jan Nieuwjaarsreceptie Stichting Hall Leeft, 
 20.00 uur, Wheme 

19 jan Nieuwjaarsconcert Slagwerkgroep D.E.S., 
 Wheme, 14.30 uur 

CONTACT MET HALL LEEFT? 

Het bestuur van Hall Leeft bestaat uit; 

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

Lammert Hissink, secretaris, hallleeft@outlook.com, 06-10868581 

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

Contactpersoon Nieuwsbrief:  

Joke Groote Schaarsberg, joke07.gs@gmail.com, 06-27414107 

2 april Stichting Ouderenwerk: De sfeer van 
 weleer, quiz over oude  gebruiks-
 voorwerpen. Bingo. Wheme, 14.00 uur.  

9 april Seniorenmiddag Pasen ism de Ludgerus 
 Kerk: 14.30 – 16.30 uur, een gezellige mid-
 dag in de Wheme in het teken van Pasen 

10 april Voorjaarsklaverjassen SHE 

13 april Culinair rondje Hall; Op diverse plaatsen in 

 en rond Hall genieten van culinaire 

 lekkernijen. 

April 

Programma Ludgerus Kerk 

In mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In de 
AVG zijn de belangrijkste regels vastgelegd hoe instanties en 
organisaties in Nederland om moeten gaan met 
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor onze Stichting Hall 
Leeft. Wij mogen uw persoonsgegevens slechts in zeer 
beperkte mate bewaren en vastleggen, en dan ook nog maar 
alleen wanneer het doel vooraf uitdrukkelijk bepaald en 
omschreven is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen 
van uw donateursgegevens of het publiceren van foto’s op 
social media kanalen als Facebook en Instagram. 
We hebben ons beleid ten aanzien van AVG vastgelegd in 
een Privacyverklaring. Deze is voor iedereen toegankelijk en 
te lezen op onze website www.hallleeft.nl. Voor verdere 
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via hallleeft@outlook.com. 

Lammert Hissink werd tijdens het Adventsconcert van muziek-
vereniging DES benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau! Lammert was compleet verrast. Hij vermoedde niets, 
al waren hem wel wat dingen opgevallen. “Mijn dochters 
Karin en Heleen knippen altijd mijn haren. Normaal gesproken 
moet ik dat wel vijf keer vragen maar nu vonden zij dat ik 
geknipt moest worden terwijl het nog helemaal niet nodig 
was. En ik vond dat Harry van Galen wat onrustig rondliep in 
de kerk.” Lees het hele interview met Lammert op pagina 3.  

Lammert Hissink benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau 

Privacy verklaring 

Hall Leeft kijk terug op een prima jaar. We hebben weer een 
serie mooie evenementen gehad. Sommige die we al 
kenden, sommige nieuw. Maar met een gemeen-
schappelijke deler: ze tonen allemaal dat Hall Leeft! 
Dankzij onze onvolprezen nieuwsbrief zijn alle Hallenaren en 
ook de donateurs van buiten Hall goed op de hoogte. En dat 
blijkt dan ook: steeds meer mensen weten de weg naar de 
evenementen te vinden. En juist ook nieuwe mensen, die 
eerder minder vaak kwamen, zien we vaker.  De onstuimige 
groei van onze basisschool draagt daar natuurlijk aan bij.  
Er heeft een flink aantal nieuwe kinderen de weg naar de 
Vossestaart gevonden. 
Volgend jaar kunnen we de ontwikkeling van ons dorp een 
nieuwe impuls geven. De Provincie Gelderland heeft onze 
subsidieaanvraag voor leefbaarheid in kleine kernen 
gehonoreerd. Dit subsidiegeld, gaat samen met de inzet van 
de vele vrijwilligers, voor een reeks nieuwe initiatieven 
zorgen. Die gaan, - zoals dat in subsidietermen zo mooi heet 
- de 'sociale cohesie' bevorderen. Anders gezegd: We gaan 
er voor zorgen dat we elkaar nog meer kunnen ontmoeten 
in ons mooie dorp. 
Dat klinkt nu nog wat abstract, maar aan alle kanten wordt 
inmiddels gewerkt aan een geweldig 2020 voor Hall.  
 
Wil je weten wat de plannen voor het komend jaar zijn, of 
wil je graag iets (mee) organiseren, kom dan naar de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Hall Leeft. Daar worden de 
plannen verder bekend gemaakt.  Een mooi moment om je 
bij te praten, maar vooral ook een mooi moment om elkaar 
te ontmoeten! En elkaar het beste voor het nieuwe jaar te 
wensen! 
We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen: 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 17 januari 2020, vanaf 20 uur 

in De Wheme aan de Dorpsstraat. 
 
Namens alle actieve dorpelingen: tot ziens!  

Hall Gastvrij 
Medio Maart Opschoondag 
April  Paasworkshop 
Medio April Inzaaien borders entree Hall  
Voor definitieve data en tijden houd onze Facebook 
pagina in de gaten. 

Helaas valt er dit keer weinig te 
melden. Er is een oplossing voor 
het stikstof en PFAS probleem. We 
hebben een positief rapport welke 
nu ter inzage ligt bij de provincie. 
We hopen zo spoedig mogelijk 
met nieuws  te komen. 

Hall Bouwt 

Hall Leeft! 

Herinneringsavond Hall 

Zondagavond 24 november werd in de Hallse kerk de 
Herinneringsavond gehouden. De avond werd georganiseerd in 
samenwerking met Hall Gastvrij die de bloemstukken verzorgde.  Er 
was gelegenheid om een kaarsje aan te steken en het programma 
werd muzikaal begeleid door een pianist en een cellist. 

* Koffie en Gebed - LudgerusKerk 
Iedere donderdag is tussen 09.15 en 10.00 uur ‘Koffie en Gebed’. 
Een moment van rust in de week. Er is koffie, lezen de bijbeltekst 
van de dag en bidden voor dorp en kerk. Welkom. 
* Koffie op zondag - LudgerusKerk 
Iedere zondagmorgen rond 11.00 uur is er koffiedrinken in de kerk, 
na afloop van de kerkdienst. Welkom om elkaar te ontmoeten – ook 
als je niet naar de kerkdienst komt. De kerkdienst begint om 10.00 
uur. 
* Jozef, van dromer tot onderkoning.  
Op 5 woensdagavonden lezen we in het bijbelverhaal over het leven 
van Jozef. Jozef, een paar jaar terug verscheen over hem een 
musical. ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’. Het 
verhaal van Jozef is dan ook wel een echte soap. Met achterbaks 
gedrag, familieruzies, intriges, dromen, nederlagen en geluk. Dat 
verhaal staat in de bijbel en met elkaar gaan we op zoek naar de 
connecties tussen Jozef en ons leven. Die zijn er vast. Zin om mee te 
doen? Meld je dan even bij mij aan. De data zijn: 8, 22 januari, 5 en 
19 februari en 4 maart tussen 20.00 – 22.00 uur. Jolanda Aantjes / 
pastor@hallsekerk.nl 

Gezelligheid bij 
Harrie’s Bar met 150 
man afgelopen 28 
december in Hall 
aan de Hallseweg bij 
Harrie van der 
Weide.  

mailto:info@hallleeft.nl
mailto:lisette.bosch@planet.nl
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
http://www.hallleeft.nl
mailto:hallleeft@outlook.com
mailto:pastor@hallsekerk.nl


Dat RHS  een vereniging is waar veel leden 
lang blijven hangen bleek afgelopen jaar 
wel weer. Tijdens de feestelijke slot middag 
werden Marco Wagter & Lieuwe Zijlstra 
beiden gehuldigd voor hun 25-jarig 
lidmaatschap. Tijdens de jaarvergadering in 

november werd Herman Leeflang naar voren gehaald en 
kreeg hij de versierselen opgespeld door dochter 
Monique. Herman is lid sinds 30-6-1969  dus al 50 jaar lid 
van RHS. Uiteraard hebben we als vereniging geproost op 
de jubilarissen. 
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In de periode na de vorige nieuwsbrief van Hall Leeft, zijn we 
weer erg druk geweest!  
Op onderwijsinhoudelijk gebied zetten we de "puntjes op de 
i", we zijn gaan werken met blokuren i.p.v. halve uren binnen 
de vakadoptie. Dat bevalt goed! Ook kunnen we de kinderen 
steeds meer betrekken bij het stellen van hun eigen 
leerdoelen, er ontstaat meer en meer intrinsieke motivatie 
doordat leerlingen "eigenaarschap" krijgen binnen dit 
proces. De dames- en kinderkledingbeurs hebben ons weer 
kunnen "sponsoren" met een deel van hun opbrengst voor 
school. De opbrengst van de kinderkledingbeurs besteden 
we aan het ASK (Sinterklaas) toneel in Orpheus. Van de 
opbrengst van de dameskledingbeurs gaan we een keer extra 
naar de Villa in Brummen met de hele school. Kinderen 
kunnen daar ontwerpen, creëren en lekker aan de slag met 
techniek! (zagen, timmeren, koken etc) Bedankt namens de 
school! Op het moment van schrijven hebben we (per 1 
januari 2020) 58 leerlingen, en daar zijn we super trots op! 
Op 6 januari gaan we van start met een peuterspeelgroep.  
Kent u nog ouders met een peuter die daar gebruik van 
willen maken, kom dan gerust eens langs op de maandag- of 
donderdagochtend tussen 8.30-12.00 uur. Informatie staat 
vanaf eind december op de website van de school. 
Sinds 1 oktober hebben we buitenschoolse opvang op 
school; erg leuk om te zien hoe enthousiast de pedagogisch 
medewerker en de kinderen zijn. Ook voor deze opvang; 
structureel of incidenteel, verwijs ik u naar de website van de 
school! Kom gerust eens kijken op de maandag- dinsdag of 
donderdagmiddag vanaf 14.15 uur! 
Het Sinterklaasfeest vierden we op 30 november, 
georganiseerd door Hall Leeft. Op 5 december kwam Sint op 
school. Op 18 december hebben we ons kerstfeest weer 
gevierd in de kerk. Evenals vorig schooljaar voerden we een 
kerstmusical op, aangestuurd door Jasper Arts en Marieke 
van der Have. Kortom; een gezellige tijd in het schooljaar en  
daarna een welverdiende vakantie voor allen! 
Rest mij u een mooi en gezond 2020 toe te wensen namens 
het team van de Vossestaart! 

Vanaf 17 februari kunt u de leden van D.E.S. weer aan de deur verwachten voor 
de jaarlijkse potgrondactie. Tegen een scherpe prijs wordt goede kwaliteit 
potgrond geleverd voor universeel gebruik, gegarandeerd onkruidvrij. De inhoud 
is 40 liter à € 4,00 per zak en € 11,00 voor 3 zakken. De opbrengst van de actie 
wordt besteed aan onderhoud en aanschaf van instrumenten en bladmuziek. 
Steunt u de vereniging? De leden komen de bestellingen op zaterdag 28 maart 
bij u aan huis afleveren, dat scheelt u sjouwen met zware zakken! 
Bestellingen kunnen ook worden doorgegeven via:  potgronddes@gmail.com of 
tel. 06-30576855. 

Jaarlijkse potgrondactie Muziekvereniging D.E.S. 

Op zondagmiddag 19 januari zal de Slagwerkgroep van D.E.S. het muzikale- en tevens haar 75-jarig 
jubileumjaar openen met het inmiddels traditiegetrouwe Nieuwjaarsconcert in verenigingsgebouw de 
Wheme. U bent van harte uitgenodigd!  
Aanvang:  14.30 uur  
Locatie:  Wheme, Hall 
Toegang: Gratis 

Nieuwjaarsconcert D.E.S. 

RHS zet trouwe leden in het zonnetje 

 Op de jaarlijkse feestavond van EVV (Elwins Vis 
Vereniging) werden de prijswinnaars van afgelopen 
seizoen bekend gemaakt en gehuldigd. Zoals we van de 
voorzitter gewend zijn, maakt hij daar een klein feestje 
van waar de aanwezigen even goed voor gaan zitten. Dit 
jaar ging de wisselbeker naar Bert Alberts, die tevens ook 
de prijs voor de meeste vis in één wedstrijd en de prijs 
voor het meeste gewicht in één wedstrijd binnen wist te 
hengelen. Iebe Mulder ontving de prijs voor de grootste 
gevangen vis (62 cm). 
Na alle lof voor de prijswinnaars, sprak de Elwin vooral zijn 
waardering uit over de hoge opkomst van de leden tijdens 
de viswedstrijden in het afgelopen seizoen. Een luid 
applaus volgde en maakte even later plaats voor een heel 

gezellige avond tijdens het 
Bourgondisch buffet bij Bello. 
EVV heeft plaats voor nieuwe 
leden. 
Vind je het leuk om af en toe 
een hengel uit te gooien en 
lijkt het je gezellig om dit in 
competitieverband te doen 
bij een heel gezellige 
visvereniging, neem dan 
gerust contact op met Elwin 
te Winkel.  

Bestuurslid Monique Leeflang 
spelt Lieuwe Zijlstra de 
onderscheiding op. 

Marco Wagter krijgt  zijn 
onderscheiding opgespeld door 
bestuurslid Belinda Minkhorst. 

Herman Leeflang krijgt zijn 
onderscheiding van dochter 
Monique. 

OBS de Vossestaart Prijswinnaars Elwins Vis Vereniging Het heeft Zijne Majesteit de 
Koning behaagd………. 
 
om Lammert Hissink te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Deze benoeming wordt verleend wegens 
bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Burgemeester 
Alex van Hedel decoreerde hem tijdens het Adventsconcert 
van D.E.S. op 1 december in de Ludgeruskerk. Dat concert was 
speciaal georganiseerd om de gelegenheid te scheppen. 
Lammert had er nogal over gemopperd bij het bestuur. “We 
geven een concert in oktober, spelen tijdens de wintermarkt 
en bij de intocht van Sinterklaas, dus waarom nog een concert 
erbij? Dat dit erachter zat kon ik natuurlijk nooit vermoeden.” 
Namens het bestuur startte voorzitter Johan Welmers bijna 
een jaar geleden de procedure en betrok Lammert’s vrouw 
Willy erbij. Naast persoonlijke gegevens moesten er minimaal 
drie aanbevelingen bijgesloten worden die de aanvraag 
zouden ondersteunen. Deze werden geschreven door 
bestuursleden van D.E.S., de Wheme, het kerkbestuur en Hall 
Leeft. Eind maart werd alles ingeleverd bij het secretariaat 
van de burgemeester. Pas half november werd de toekenning 
gepubliceerd in de Staatscourant en ontving het bestuur de 
bevestiging. Om de kans op versprekingen zo klein mogelijk te 
houden was maar een enkeling binnen het orkest op de 
hoogte gesteld. 
Toen het concert begon en Lammert de eerste tonen op z’n 
bugel blies, werd zijn familie via een zijdeur de kerk binnen 
geloodst door Harry van Galen. Na een kwartiertje nam Johan 
het woord om  Lammert te huldigen voor zijn 55- jarig 
lidmaatschap van D.E.S.. “Dat vond ik vreemd omdat dit geen 
echt jubileum is. Pas toen de burgemeester naar voren werd 
geroepen begon me iets te dagen.” 
Hij was compleet verrast. Ook achteraf kan hij niet zeggen dat 
hij iets vermoedde, al waren hem wel wat dingen opgevallen. 
“Mijn dochters Karin en Heleen knippen altijd mijn haren. 
Normaal gesproken moet ik dat wel vijf keer vragen maar nu 
vonden zij dat ik geknipt moest worden terwijl het nog 

helemaal niet nodig was. En ik vond dat Harry van Galen wat 
onrustig rondliep in de kerk.” Dat de burgemeester er zou zijn 
wist hij, de dag ervoor had Jan-Willem hem dat gevraagd bij 
de intocht van Sinterklaas. “Hij komt wel vaker dus ik heb 
daar niks achter gezocht.” Lammert is een fan van de Rolling 
Stones. Dat daarvan nummers op de speellijst stonden vond 
hij apart voor een Adventsconcert, maar wel leuk, eens een 
keer wat anders. Nadat hij de onderscheiding opgespeld had 
gekregen moest hij weer verder spelen. “Ik was wel van slag 
maar dat ging toch prima.” Hij houdt niet zo van poespas. 
“Maar ik vind dit wel heel bijzonder. Er zijn wel meer mensen 
in Hall die een lintje verdienen, er moet alleen iemand 
opstaan om die procedure aan te gaan. 
Het ordeteken zit nu weer in de fraaie doos opgeborgen. Er zit 
een boekwerk bij waarin omschreven staat wanneer je het 
mag dragen. “Bijna nooit eigenlijk, er zit een klein speldje bij 
die je bij bijzondere gelegenheden mag dragen, mits op de 
juiste manier gekleed.”  
Na een bevordering, bij een gerechtelijk vonnis of overlijden 
moeten de versierselen teruggegeven worden aan de 
Kanselarij der Nederlandse Orden. 

Resultaat RaboClub Support 
D a n k z i j  a l l e 
stemmers heeft 
Stichting Hall Leeft 
het mooie bedrag 
van € 628,10 binnen 
om op zoek te gaan 
naar een duo-fiets 
voor gemeen-
schappelijk gebruik 
in Hall! 
O o k  m u z i e k -
vereniging DES heeft 
een cheque in 
ontvangst mogen 
nemen met daarop 
het bedrag van € 
654,49! 

Wintermarkt 2019 
De voorlopige op-
brengst van de 
wintermarkt staat op 
€ 1 4 . 5 0 0 , - .  E e n 
prachtig bedrag voor 
het restauratiefonds 
van het kerkgebouw! 


