
Het voorjaar. Mooie tijd: alles raakt weer in bloei, Hall ontwaakt in alle schoonheid. En terwijl de natuur gewoon met haar 
jaarlijkse ritueel bezig is, is voor ons alles anders. Het is een beetje of het leven tot stilstand is gekomen. Natuurlijk: we werken nog 
in de tuin en koesteren ons voorzichtig in de zon. Maar heel veel doen we nu juist ook niet: het draaiboek voor het jubileum van 
DES ligt in de kast, de jongeren die het Oranjefeest willen organiseren zitten thuis. Geen kledingbeurs, geen schoolkinderen op de 
fiets en geen voetbalkampioenen bij SHE. 
Corona legt alles stil. Gelukkig zijn we een veerkrachtig dorp. De eerste alternatieve acties zijn al weer geboren: Hilde Kruk startte 
met het schrijven van kaarten en brieven aan mensen die dat nodig hebben, er is een telefoonkring opgericht om te kijken waar 
we elkaar kunnen helpen, er staat een deelcontainer met legpuzzels aan de Domineeskamp en er worden maaltijden uitgedeeld 
door onbekende weldoeners. Zo slaan we ons door deze 
bizarre, onwerkelijke periode heen. Laten we op elkaar blijven 
passen en gezond blijven. Er komen betere tijden. 
 
Sterkte allemaal, 
Namens alle vrijwilligers van Hall Leeft, 
Lisette Bosch 
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Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of 
activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 
12 juni 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   

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 

Trimclub Libelle wordt 18 november 50 jaar! Dat willen we vieren 
met een aantal activiteiten……… 

Althans, dat waren we van plan. Door de aangescherpte 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
moeten wij onze plannen op de lange baan schuiven. 

Wat we nu wel kunnen doen, is (oud)leden en docenten vragen 
om herinneringen en foto’s met ons te delen. Op termijn willen 
we graag iets organiseren en jullie inbreng kan dan goed van pas 
komen. Dus bent u (oud) lid/docent of kent u iemand die dat is, 
mail dan uw verhalen en foto’s naar LibelleHall@outlook.com 

Namens Trimclub Libelle, Marlien van Wessel. 

Trimclub Libelle wordt 50 jaar 

'Wie bunt weer jong!' 

In verband met het Coronavirus zijn alle 
evenementen en activiteiten tot en met 1 juni 
afgelast. 

Houd onze Facebook pagina en website in de 
gaten voor de laatste updates en de geplande 
evenementen na 1 juni.   

Iedere week komen we bij elkaar, een groep betrokken 
gemeenteleden, in de Ludgeruskerk in Hall. Om in dat 
eeuwenoude gebouw stil te zijn voor God. Om je leven te 
spiegelen in Gods licht en om bemoedigd en toegerust weer 
naar huis te gaan. En, zeker niet onbelangrijk, om elkaar te 
ontmoeten rond koffie en thee.  Iedere zondag, jarenlang, 
misschien wel eeuwenlang. Tot 20 maart jl. de deuren 
dichtbleven om besmetting te voorkomen met het corona-
virus. Maar de Hallse creativiteit en gedrevenheid zit ook in 
onze gemeenteleden. Zo is in korte tijd een alternatief 
bedacht. Er wordt iedere week een korte viering opgenomen 
in de kerk en deze wordt voor de zondag, op internet ge-
plaatst. In de viering noemen we ook het laatste Hallse nieuws 
wat van belang is. Op de website van de kerk kunt u de link 
vinden: https://www.hallsekerk.nl/. Deze wordt ook op onze 
facebookpagina geplaatst. Hebt u geen internet, vraag dan of 
familie of buren hierbij willen helpen om de dienst te zien.  

Blijf verbonden, graag uw mailadres. 

Om u, als gemeentelid, snel op de hoogte te kunnen brengen 
van het nieuws uit de Protestantse Gemeente willen we dit 
graag aan u kunnen mailen. Zou u daarom uw e-mailadres 
willen doorgeven aan pastor@hallsekerk.nl? Hartelijk dank! 
Jolanda Aantjes, pastor. 

Kerkdiensten Ludgeruskerk online 

Gezellig samen aan de grote tafel, ook in Hall heeft 
men massaal de legpuzzel herontdekt. 
Eric Visschers kwam op het idee om hiervoor een 
ruilsysteem op te zetten. En ruilen, daarvan 
hebben we al een prachtig voorbeeld in het dorp, 
namelijk de mini-bieb van Nicolien. Lisette Bosch 
kreeg bij haar afscheid van Twentemilieu een 
ruilcontainer cadeau en zij stelt hem, met een 
hoeveelheid puzzels, graag beschikbaar.  
De Puzzelruilcontainer staat bij Eric en Marion aan 
de Domineeskamp 15 voor de deur. Het werkt heel 
simpel, leen een puzzel en breng hem weer terug, 
of ruil een puzzel met ééntje van jezelf. Het is 
medisch verantwoord, dat hebben we nagevraagd, 
maar er liggen doekjes bij voor degene die dat 
prettig vindt. Veel puzzelplezier! 

De puzzelcontainer van Hall 

Wat een tijden 

Gymdocente Sjoukje Oosting, die vanuit Stichting Welzijn 
Brummen de seniorengym verzorgt in Hall, Eerbeek en 
Brummen, en kleuterjuf Miranda van Bussel hadden een 
goed idee: "Laten we de kleuters van OBS de Vossestaart en 
deelnemers van het seniorengym in de Wheme in Hall eens 
een keertje samen gymmen!"  

5 februari was het zover. Onder veel enthousiasme gymden 
de 12 kleuters samen met de senioren. Achter de stoel 
werden oefeningen gedaan, liedjes gezongen, met de 
parachute en de ballon gespeeld en knipogen geoefend. Het 
was een gezellige dolle boel! Zowel de kinderen als de 
dames genoten zienderogen. 'Wie bunt weer jong!' zei één 
van de dames met een grote glimlach op haar mond. Nadien 
werd nagekletst met een glaasje limonade en een kopje 
koffie. Het was een erg geslaagde ochtend en voor alle 
deelnemers zeker voor herhaling vatbaar! 

Wil je ook een keer meedoen met senioren gym? Je mag 3x 
gratis meedoen en kijken! In de Wheme Hall is dit elke 
woensdagochtend* van 10.15-11.00 uur. Je bent van harte 
welkom. Neem voor meer informatie contact op met 
Stichting Welzijn Brummen via telefoonnummer 0575-
561988 of mail naar info@welzijnbrummen.nl. 
 

* Vanwege het 
Corona-virus is 
ook de Wheme 
gesloten zolang 
de maat-
regelen van het 
RIVM van 
kracht zijn.  

Violenactie De Vossestaart 

Op 7 maart vond het killerdarttoernooi van SHE plaats. Applaus voor 
de winnaars, gefeliciteerd! 
1: Leon Zijlstra & Frank van de Baan 
2: Nick Zweverink & Robert Hissink 
3: Johan Welmers & Luuk te Winkel 
Verliezersronde: 
1: Daan ter Hove & Bram te Winkel 

Applaus voor de winnaars van het 
killerdarttoernooi! 

Op 17 januari werd de Nieuwsjaarsreceptie van 
Stichting Hall Leeft gehouden in de Wheme. De 
avond was de ideale gelegenheid om bij te praten, 
elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar én 
om de plannen van Stichting Hall Leeft te horen. 

Nieuwjaarsreceptie  
Stichting Hall Leeft! 

mailto:info@hallleeft.nl
mailto:lisette.bosch@planet.nl
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:LibelleHall@outlook.com
https://www.hallsekerk.nl/
mailto:pastor@hallsekerk.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
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“Hallo, ik ben Björn Michels en ben 15 jaar oud. Een paar maanden geleden heb ik meegedaan aan een wedstrijd waar je als je de 
winnaar was 10 dagen op reis ging naar Ethiopië, er deden ongeveer 30 man mee. 2 mensen konden winnen, ik was 1 van die 2! 
Het doel van de reis naar Ethiopië was om het onderwijs te verbeteren, en het doel voor ons als ‘verslaggever’ was om het verhaal 
over te brengen naar mensen na de reis.  

Voordat we op reis gingen moest er eerst geld ingezameld worden, dat deed ik 
onder andere bij de Nieuwjaarsreceptie van Hall Leeft. Daar had ik koekjes voor 
gemaakt en er was nog een vrije gave.  

Eenmaal geld ingezameld was het alweer zover, kwart voor 6 op Schiphol voor een 
vlucht van ongeveer 7 uur totaal. Laat in de avond kwamen we aan daar op vliegveld 
Addis Abeba, waar we ook 1 nacht bleven slapen. De volgende dag ongeveer 9 uur 
reizen met de bus naar de stad Jimma, waar we ook de hele week verbleven. Voor 
de hele week kregen we ook een buddy (een tiener uit Ethiopië), en daar trok je dan 
de hele week mee op. Mijn buddy was 17 jaar oud, en midden in de week ging ik ook 
zijn huis bezoeken wat heel bijzonder was om te zien want je hebt verwachtingen en 
toch is het heel anders. Want mijn buddy had gewoon een stenen huis en een tv en 
een radio, ook stroom en een telefoon. Met je buddy ging je ook mee de les in, en 
wat me gelijk opviel is dat de leraren/leraressen van de school heel weinig materiaal 
hadden maar toch alles duidelijk over konden brengen. Ook werd soms mijn buddy 
gevraagd of hij het voor de andere leerlingen kon vertalen omdat hij alles zo goed 
begreep en zo slim was.  

In een week tijd bouw je dus al zo’n goede band op met iemand die echt als iemand 
heel speciaal voelt, en dan moet je aan het eind van de week afscheid nemen op de 
school, heb je een half uur de tijd om jou buddy je afscheidsbrief voor te lezen en je 
cadeautjes te geven, en van zijn kant hetzelfde. Daarna is het dan tijd om te gaan….  

De dag erna vertrokken we dan weer naar huis, waar we er onderweg achter kwamen dat we 13 uur vertraging hadden! Dus 
uiteindelijk nog een nacht in Ethiopië sliepen, de dag daarna om half 1 dan echt onderweg naar huis. Heel jammer dat we weer 
moesten gaan ook omdat de sfeer daar zo mooi is, bijvoorbeeld als we vanuit het busje naar mensen zwaaide vroegen mensen 
gelijk hoe het met je ging of moesten ze lachen en zwaaide ze terug, iets wat in Nederland niet heel snel gebeurd. 

Ik heb van de reis heel erg geleerd om tevreden te zijn met wat je hebt en wat minder humeurig te zijn. Ook heb ik geleerd om wat 
meer blij te zijn zoals ze daar zijn! Het was echt een top ervaring en de reis van mijn leven!” 

De reis van Björn naar Ethiopië 
Stikstofproblematiek, PFAS, archeologie, afwezigheid van 
ambtenaren en nu weer de coronaproblematiek, alles wat in 
het prachtige project van Hall Bouwt vertragend kan werken 
heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. 

Eind maart heeft de omgevingsdienst eindelijk haar akkoord 
gegeven op het namens Hall Bouwt opgestelde 
stikstofrapport. Daarmee lijken alle problemen opgelost. 

Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het ontwerp-
bestemmingsplan eind april te kunnen publiceren. Rekening 
houdend met vaste termijnen, het verwerken van eventuele 
zienswijzen en vakanties zou het plan dan in september in 
de gemeenteraad behandeld kunnen worden. 

Na een akkoord van de gemeenteraad kan in de loop van 
oktober een omgevingsvergunning worden verstrekt.  
Aannemer Dijkhofbouw houdt 
rekening met een start van de bouw 
in november. 

Op dit moment wordt met Dijkhof-
bouw hard gewerkt aan het oplossen 
van de laatste onduidelijkheden over 
prijzen. Zodra dat is gebeurd kan Hall 
Bouwt de verkoopprijzen van de 
woningen bepalen en met de 
verkoop van de woningen starten. 

Hall Bouwt 

Er is deze zaterdagmiddag volop bedrijvigheid aan ’t 
Zaaibroek. Mensen zijn druk in de tuin en een trekker met 
giertank raast over de weilanden. Bij de familie Ottink is het 
dit voorjaar nog drukker dan normaal, aan de stal wordt 
namelijk een robotruimte gebouwd. 
Op het erf lopen de Duitse herders Max en Boaz rond, mooie 
bewakers van de boerderij waar Miranda Ottink-Schiphorst 
en haar kinderen Maureen, Robin en Tijmen wonen. Nadat 
in 2013 haar man en hun vader Willy onverwacht overleed 
stonden ze er alleen voor, de kinderen waren toen 13, 11 en 
8 jaar. Willy was jaren actief in de Hallse Oranjecommissie. 
Miranda werkte altijd volop mee op de boerderij; Melken, 
het trekkerwerk en de boekhouding, ze draaide haar hand er 
niet voor om. “Na Willy’s overlijden was het emotioneel een 
zware tijd, ik moest mijn gezin en de boerderij draaiende 
houden. Ik was getrouwd met een boer maar dat maakt je 
nog geen boerin. Om een boerenbedrijf te kunnen runnen 
moet je toch echt een ondernemer zijn en dat was ik niet. In 
mijn wanhoop heb ik overwogen om alles te verkopen en 
desnoods maar op een flatje te gaan wonen. Maar je kunt je 
bedrijf maar één keer verkopen en Robin heeft van kinds af 
aan nooit anders gewild dan boer worden. We hebben toen 
afgesproken dat we het in ieder geval één jaar zouden 
proberen, om alle seizoenen een keer mee te maken. Het 
was niet gemakkelijk en financieel loodzwaar door hoge 
kosten voor professionele bedrijfshulp en loonwerkers. Maar 
dankzij heel veel hulp van familie, vrienden en buren is het 
ons gelukt.” 
Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest, Robin wordt 
boer! Hij vindt het omgaan met levend vee en de afwisseling 
in zijn werk prachtig. En de vrijheid, al is 14 keer melken per 
week wel vaak. Een grote wens gaat nu dus in vervulling. 
“We melken 110 koeien en hebben 55 stuks jongvee. Door 

het werken met twee melkrobots wordt het werk fysiek 
lichter en word ik flexibeler met mijn tijd.” 
Ook Miranda is er blij mee. “Ik kijk er echt naar uit dat ik niet 
meer elke dag om 16.30u het warme eten op tafel hoef te 
hebben, om een half uur later weer in de melkput te staan. 
Robin moet nog een jaar naar de landbouwschool en dan 
komt hij volledig thuis, daar verheug ik me enorm op. De 
melkrobot is een grote investering maar nu kunnen we weer 
voor onszelf gaan opbouwen en daar ben ik supertrots op! 
Een paar jaar geleden vond Miranda weer een 
levenspartner. “Jeroen is geen boer maar heeft een aantal 
jaren in het onderhoud van melkrobots gewerkt. Hij helpt 
ons bij al het werk op de boerderij. Hij was, en is nog steeds 
een hele grote steun voor mij en de kinderen, zonder hem 
hadden we het niet gered.” Afgelopen winter werden ze 
allebei 50 jaar en dat werd gevierd. “Een groot feest geven 
na al dat verdriet voelde voor mij best dubbel. Maar het was 
een geweldig feest, een mooie gelegenheid om iedereen te 
bedanken die ons zo geholpen heeft. 

Het gaat goed met de familie Ottink 

......op tijd een stukje aangeleverd voor de nieuwsbrief, nog 
niet wetende wat ons ineens te wachten zou staan! De 
periode maart-juni zou in het teken staan van onze pijler 
”Noaberschap”: pannenkoekdag met opa’s en oma’s, een 
thema avond omtrent jeugd EHBO, NLDOET, open dag, 
Koningsspelen, hand- en voetbaltoernooi, 75 jaar bevrijding 
(herdenking op 4 mei) en 75- jarig bestaan van DES, start 
moestuin etc. 

Hoe anders kan de wereld er ineens uitzien: Corona en ineens 
vanaf 16 maart onderwijs geven op afstand! Wat was dat 
“schakelen” voor ons, maar zeker voor de kinderen en ouders! 
Vanaf 17 maart konden er elke dinsdag werkpakketten 
afgehaald worden op school. Natuurlijk hebben we daarin 
moeten schakelen aangezien de RIVM normen 
“aangetrokken“ werden, en we een en ander na evaluatie 
moesten bijstellen. 

De groepen 6,7,8 werkten op Chromebooks met spelling en 
rekenen: daaraan hebben we taal, woordenschat en studie-
vaardigheden kunnen koppelen. Die groepen kunnen we op 
afstand goed volgen!  (We kunnen meekijken op onze eigen 
computers). Voor de groepen 3,4,5 hebben we boeken, 
schriften, extra werk mee kunnen geven om thuis mee verder 
te kunnen werken. Alle groepen werken met een weektaak, 
dat is de structuur waarin de kinderen gewend zijn te werken, 
die gaat elke week mee voor de week erop. Groep 5 hebben 
we afgelopen week ook meer met digitale lesstof laten 
werken: ook weer prettig om te volgen. Kinderen kunnen 
vragen chatten, mailen etc en wij staan “onder schooltijd 
klaar” om te helpen! 

 

Groep 1,2 krijgt ook werkboekjes mee, en krijgen via de mail 
extra opdrachten. Kortom: qua lesstof hebben we alles “ op 
de rit”, maar daarnaast is het erg belangrijk dat wij de 
kinderen en de kinderen elkaar kunnen zien: afgelopen week 
hebben we Google Meet ingezet. Fijn om de kinderen te zien 
en te spreken op deze manier. Ik ben erg trots op de 
leerkrachten hoe snel er geschakeld is om dit voor elkaar te 
krijgen. We proberen de kinderen op afstand, positief te 
begeleiden. Daarnaast nemen we filmpjes op om instructie 
geven of om ons “te laten zien” voor de kinderen. (Ook voor 
ons een leerproces!) Op het moment van schrijven hebben we 
“pas” 3 weken op deze manier gewerkt, we blijven ons 
ontwikkelen om het beste voor de kinderen te kunnen 
betekenen. We weten niet hoe lang de periode gaat duren dat 
we onze kinderen moeten missen, 28 april (+meivakantie) of 
komt er verlenging? Niemand weet het antwoord, tot die tijd 
zullen we de kinderen zo goed mogelijk proberen verder te 
helpen en dat betekent dat we een hele grote “pluim” willen 
geven aan alle ouders die er super druk mee zijn dit zo goed 
mogelijk te organiseren thuis. Dat zal bij het ene kind 
makkelijker gaan dan bij het andere kind. Daarvan zijn we ons 
bewust, maar we hebben 
veel respect voor alle 
ouders! We gaan een 
onzekere tijd tegemoet 
maar “samen” kunnen we 
dit aan! 

Namens Kindcentrum de 
Vossestaart: blijf gezond! 
Nanda de Wit  

Basisschool de Vossestaart 

Omzien naar elkaar 
Huis aan huis is een brief bezorgd met de contactadressen 
van zeven personen die u kunt bellen als u ergens hulp bij 
kunt gebruiken of behoefte hebt aan een praatje. Schroom 
niet, we doen het samen! 

Al ging het afleveren van de potgrond anders dan gewend, het 
was weer een geslaagde actie voor Muziekvereniging DES Hall! 

Potgrondactie DES Hall 21 maart 


