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Laat maar waaien 
De Hallse vlag (een ontwerp van Ralph Lambertz en 
Celine Leeflang) is een enorm succes. Inmiddels 
wapperen er al 130 vlaggen in ons dorp. En er is een 
nabestellingsronde mogelijk: tot eind november kun je je 
vlag bestellen via e-mail naar hallleeft@outlook.com of 
telefonisch bij Lammert Hissink (06- 10868581).  

De vlag is te koop in 3 formaten: 
150x100 cm (€16,50), 180x120  
(€ 24,50) en 225x150 (€ 37,50). 

De vraag kwam uit het dorp of er 
ook een vlaginstructie geldt voor 
de Hallse vlag. Het antwoord is: 
nee. Vlaginstructies (bijvoor-
beeld na zonsondergang de vlag 
binnenhalen) gelden alleen voor 
de Nederlandse driekleur. De 
Hallse vlag mag, voor wie dat 
wil, altijd blijven wapperen! 

Stichting Hall Leeft doet dit jaar 
mee aan de RaboClubSupport! Van 
4 tot en met 25 oktober kan er 
gestemd worden via de website 
van Rabo ClubSupport! 

Ons bestedingsdoel van 2021 
Hall Bouwt, een zelfstandige werkgroep binnen de 
Stichting Hall Leeft, is erin geslaagd om binnen 6 jaar 
en volledig in eigen beheer 24 starterswoningen te 
realiseren, bedoeld voor jonge Hallenaren, starters op 
de woningmarkt. November 2021 is de oplevering en 
het is de bedoeling om in de nieuwe wijk Wheemekamp 
een blijvende herinnering te maken in de vorm van een 
centrale (boom)bank met vlaggenmast, als dank voor al 
degenen die, veelal belangeloos, aan 
de realisatie hebben meegewerkt. 
Kunnen wij rekenen op jouw stem?  
Kijk op https://www.rabobank.nl/
leden/clubsupport/club-overzicht/
clubdetail?id=181016 of scan de QR-
code en stem op Stichting Hall Leeft! 

Stichting Hall leeft doet mee aan de 
Rabo ClubSupport! 

In deze nieuwsbrief o.a: 

 Save the Date: Dorpsfeest op 15 januari 2022! 

 Zomer in Gelderland 

 Kerst vieren op de Wheemekamp 

...en nog veel meer! 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Nu de vakanties weer voorbij zijn en de coronamaat-
regelen versoepeld, gaat in De Wheme de gymclub voor 
oudere dames weer van start. Daar kunnen tot op hoge 
leeftijd en onder deskundige leiding de spieren weer 
losgemaakt worden. De dames starten om 13.30 uur en 
sporten dan, ieder naar haar eigen vermogen, maximaal 
45 minuten. Daarna wordt er onder het genot van een 
kopje thee gezellig nagepraat. De contributie wordt zo 
laag mogelijk gehouden. Aan het eind van het seizoen, 
dat loopt van september tot  en met april, wordt er een 
uitgaansdag met diner georganiseerd. Zij die zich 
geroepen voelen om wat meer te bewegen, zijn vanaf nu 
op de dinsdagmiddag in De Wheme aan de Dorpsstraat 
in Hall van harte welkom. Daar kan men geheel 
vrijblijvend een keer meetrainen en de sfeer proeven van 
een gezellig samenzijn waarbij  bewegen de hoofdzaak 
is. Voor meer informatie kan men ook bellen/mailen met 
voorzitter/penningmeester Dinie de Vries-Maatman, 
telefoon: 0313-652586. E-mail: brunodevries@hetnet.nl.  

Bewegingsclub Hall voor oudere dames 
weer van start 

Agenda Hall 

Oktober 

2 dec Seniorenentertainment Hans vesterink met   

 o.a. aandacht voor Sinterklaas. Wheme, 14.00u. 

11 dec Hallse Wintermarkt  

16 dec Kerst seniorenochtend in de Wheme 

18 dec Herdertjestocht 18.00—19.30 uur 

24 dec Kerstavonddienst, Ludgeruskerk, 22.30 uur 

25 dec Kerstmorgendienst, Ludgeruskerk, 10.00 uur 

December 

November 

4 nov Stichting Ouderenwerk Hall: Duo Een & Ander, 

 muzikaal cabaretprogramma. Wheme, 14.00u. 

7 nov Hall Herinnert, Ludgeruskerk, 18.30 uur 

27 nov Intocht Sinterklaas in Hall. 

4 t/m 25 okt Stemmen Rabo Club Support. 

9 jan Nieuwjaarsreceptie S.H.E. 

15 jan Dorpsfeest met Nieuwjaarsreceptie en  

 feestelijke opening nieuwe wijk  

 De Wheemekamp. 

Januari 

Pepijn van Diggelen woont aan de Pongeweg in Hall. Hij haalde het afgelopen jaar de krant toen hij winnaar werd 
van de nationale Aardrijkskunde Olympiade en zilver won tijdens de internationale Geografie Olympiade, een 
driedaagse wedstrijd waaraan 179 scholieren uit 46 landen meededen. Afgelopen schooljaar slaagde hij Cum Laude 
voor het VWO aan het Baudartius College, met naast zijn Bèta profiel ook nog Frans, Nederlands en Engels. Zijn 
profielwerkstuk ‘Waterveiligheid in de IJsselvallei Zutphen’ werd door zijn leraar ingestuurd voor een 
werkstukkenwedstrijd en verkozen tot beste profielwerkstuk. Topografie en waterstromen hebben altijd zijn 
belangstelling gehad, als klein kind bouwde hij al hele waterwegen rondom kastelen op het strand. 

De 18- jarige Pepijn groeide op in Nieuwerbrug (bij Woerden) maar woont 
sinds de zomer van 2017 met zijn ouders en broertje Tijmen in Hall. Hij 
studeert nu Civil Engineering in Enschede. Als bijbaantje werkt hij in de 
bediening bij De Korenmolen en elke zaterdag fietst hij het hele dorp door 
om het Brummens Nieuws te bezorgen. ‘Wie is toch die krantenbezorger uit 
het nieuwjaarsfilmpje van Hall Leeft?’, was een veel gestelde vraag. Nou, hij 
dus, of zijn broertje die het soms van hem overneemt. 

Als hobby heeft hij natuurfotografie en ook daarmee is hij nu in de prijzen 
gevallen. Bij een fotowedstrijd in de oktober editie van het maandblad 
Roots (voorheen Grasduinen), haalde hij de eerste plaats in de categorie 
jongeren t/m 25 jaar met de foto van een roodborst. Hij maakte deze foto in 
de tuin bij zijn huis. 

Door school en zijn baantje kent hij intussen wel wat mensen in deze omgeving, maar veel betrokkenheid bij het 
dorp is er niet. Het reizen naar Enschede en zijn studie kosten veel tijd en hij speelt geen voetbal of een fanfare-
instrument. Hij is wel trots op de prijzen die hij gewonnen heeft; “Het is toch een beloning voor al je inspanningen”. 

Pepijn, we wensen je heel veel succes bij alles wat je nog gaat ondernemen! 

Pepijn van Diggelen wint ook nog fotografieprijs 

Dankzij Ralph Lambertz en Celine Leeflang wappert in 
Hall een eigen vlag. Ralph werd al eerder bezocht door 

Hall Leeft en ontving 
een vlag. Celine werd 
onlangs ook bedankt: 
zij kreeg een vlag en 
een mooie taart voor 
de inspanningen. Een 
taart met uiteraard: de 
Hallse vlag er op.  

Celine en Ralph bedankt! 

 Colofon Hall Leeft! 

Kijk voor meer informatie over Hall Leeft op: 

www.hallleeft.nl 

www.facebook.com/Hallleeft 

www.hallbouwt.nl 

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.  
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Het bestuur van Hall Leeft bestaat uit; 

Lisette Bosch, voorzitter, 

em.lisette.bosch@gmail.com, 06-51229187 

Lammert Hissink, secretaris, 

hallleeft@outlook.com, 06-10868581 

Gerrit Kersten, penningmeester, 

kersteng@hotmail.com, 06-53941858 

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

Hall viert feest! 
Op 15 januari 2022 is de officiële opening van onze 
nieuwe wijk: de Wheemekamp. Daarvan maken we 
graag een feestje voor het hele dorp. We combineren 
het daarom met de traditionele nieuwjaarsreceptie van 
Hall Leeft. Zet het vast in de agenda: we rekenen op 
ieders komst!  

Save the date: 15 januari 2022 !! 

Eind 2013 is in Hall op initiatief van de Dorpsraad Eerbeek-Hall en een aantal actieve inwoners de “Werkgroep AED 
Hall” opgericht. Doel van de werkgroep was om in ons dorp en naaste omgeving een dekkend netwerk te krijgen van 
AED’s (Automatische Externe Defibrillator). Met steun van de Dorpsraad, het lokale bedrijfsleven en de inwoners zijn 
6 AED-apparaten met buitenkast aangeschaft en geïnstalleerd op strategische plekken: 

 Dorpshuis de Wheme, Dorpsstraat 37 

 DG press, Hallseweg 21 

 Fam. van Reen, Grolweg 6 

 Camping de Kikker, Kikvorsenstraat 7 

 Fam. Hissink, Hallsedijk 5 

 Fam. van der Gouw, Lendeweg 3 
Al vanaf het begin zorgt de werkgroep er voor dat er ook steeds voldoende vrijwilligers zijn die een AED kunnen 
bedienen en die hiervoor ook bevoegd zijn. Ieder jaar worden er opleidingen en herhalingstrainingen georganiseerd. 
Ook dit jaar bent u weer welkom: 

 Donderdag 28 oktober, 19.30 uur (reeds volgeboekt) 

 Zaterdag 30 oktober, 9.00 uur 

 Zaterdag 30 oktober, 11.15 uur 
De training duurt 2 uur en wordt gegeven door een gediplomeerd instructeur in het Dorpshuis de Wheme. Alle bij de 
werkgroep geregistreerde vrijwilligers hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar nieuwe 
vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Informeer of meld u aan via mail werkgroepaedhall@outlook.com 
of tel. 06-10868581. 

Herhalingstrainingen AED 

Het 50ste seizoen van Libelle is  30 juni jl. afgesloten 
met een wandeling door het Leusveld en aansluitend 
een gezellig samen.  Twee jubilarissen zijn in het 
zonnetje gezet: Thea ten Broek is 25 jaar lid, Gerda 
Hiddink zelfs al 40 jaar. Door de corona konden er geen 
activiteiten georganiseerd worden rondom het 50-
jarige jubileum van de groep. Er zijn nog wel plannen 
om volgend jaar wat te gaan doen. We zullen dit nog 
tijdig laten weten. 
Inmiddels zijn we 1 september weer begonnen. Er is 
nog ruimte voor nieuwe leden, dus als je zin hebt, kom 
gerust woensdagavond 19.30uur naar kindcentrum de 
Vossestaart om mee te doen. 

Seizoen Libelle afgesloten 

van DES! 
PLUS actie 

De vouchers van de 
PLUS kunt u tot en 
met 20 november verzilveren. U kunt ze voor die tijd ook 
inleveren bij Nicolien, Hallseweg 65, dan zal zij ze voor 
DES verzilveren. Hartelijk dank! 

RABO Clubsupport actie 

Bent u lid van de RABO Bank Apeldoorn e.o. dan kunt u 
DES steunen! Tot en met 25 oktober kunt u op ons 
stemmen waarmee we een financiële bijdrage kunnen 
ontvangen. Hartelijk dank! 

SUC6 met DES 

Er komt een nieuw schoolproject! DES en De Vossestaart 
werken samen met TacT Muziek om de kinderen de 
muziek te laten ontdekken. We zien uit naar de nieuwe 
muzikale talenten in Hall. Suc6 met DES! 

Nieuwe leden 

In Hall en omgeving zijn zeker nog mensen die een 
instrument gespeeld hebben bij de fanfare of 
slagwerkgroep. Eens begonnen, genoten maar ja, door 
werk, studie, verhuizing of opgroeiende kinderen kwam 
het er niet meer van. Bij DES ben je welkom om het weer 
op te pakken! Kom op dinsdagavond (fanfare) of 
woensdagavond (slagwerk) naar De Wheme en laat je 
weer enthousiast maken voor de muziek. 

De gemeenteraad heeft in september bij het behandelen 
van de RES1.0 een motie aangenomen om het 
windmolenzoekgebied bij Hall te verwijderen.  

Geen Hallse Kermis dit jaar, maar wat was het op 
kermis-zaterdag alsnog gezellig in het dorp tijdens het 
alternatieve dorpsfeest aan de Hallseweg! 

Windmolenzoekgebied Hall verwijderd 

Hallse Wintermarkt 
Dit jaar is er weer  
de gezellige Hallse 
Wintermarkt. Zet hem 
alvast in uw agenda op 
11 december! 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=181016
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=181016
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=181016
mailto:brunodevries@hetnet.nl
mailto:info@hallleeft.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:werkgroepaedhall@outlook.com
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Voor het eerst in de clubgeschiedenis van S.H.E. zijn de beide 
dameselftallen dit seizoen in dezelfde competitie ingedeeld. 
Zondagmiddag 10 oktober was het zover, Dames 1 (in het 
blauw) en Dames 2 trapten om 13.00u af voor wat een 
spannende wedstrijd zou worden. Het was een zonnige 
zondagmiddag en er was veel publiek naar het sportveld 
gekomen. Een aantal dames was wat nerveus maar iedereen 
had lang uitgekeken naar deze wedstrijd.  
De verwachting was dat Dames 2 zou gaan winnen maar dat 
lieten de Dames 1 niet zomaar gebeuren. Er werd sportief 
maar bloedfanatiek gespeeld en dat leverde kansen op voor 
beide teams. Uiteindelijk wist Jana Kruk twee keer te scoren 
waar de tegenpartij een aantal keren de bal net naast de goal 
schoof. 
Na het laatste fluitsignaal, een biertje en een frisse douche 
gingen de dames gezusterlijk naar Bello om aan te schuiven aan het buffet en was het tot in de kleine uurtjes gezellig.  
De return is op zondag 6 februari. 

3 4 

Op het moment van schrijven , zijn we alweer 3 weken gestart na de zomervakantie. Daarin 
hebben we alweer veel gedaan. Een nieuwe rekenmethode, nieuwe Chromebooks, opstarten van 
studies binnen het team etc. Het schoolkamp naar Ameland is geweest: een gezellig, leerzaam 
kamp met prachtig weer. Ook groep 1,2,3 heeft de schoolreis gehad naar de Dierense speeltuin: 
ook met prachtig weer. Groep 4,5 zal een keer in de komende weken op schoolreis gaan. 
Langzamerhand pakken we weer wat activiteiten op, die door de pandemie niet of deels door hebben kunnen gaan. 
De schooltuin is weer opgestart door Saskia en Wendy, heel fijn! 

Komend schooljaar zal DES met ons samenwerken aan het project 
Klasse(n)orkest. Met Jolanda Aantjes volgen op korte 
termijn  afspraken voor gezamenlijke activiteiten met de kerk en onze 
ouderen in Hall. Op 30 september hebben we (nog) een aangepast 
schoolfeest vol ritme/muziek. We hebben dan een uitvoering n.a.v. de 
workshop street beat. Dus als er weer muziek gehoord wordt in Hall, 
dan is het ditmaal van school. 
Sportkompas gaat meerdere sportactiviteiten geven op school, fijn! 
Hopelijk kunnen er steeds meer activiteiten doorgaan in het kader van 
Noaberschap. We houden u op de hoogte. Onze peutergroep heeft geen 
wachtlijst, laat uw peuter een keer vrijblijvend meedraaien! Namens alle 
Vossestaarten: tot de volgende update!  

Kindcentrum De Vossestaart 

R.H.S. gaat weer beginnen 

We zouden uren kunnen praten over de afgelopen anderhalf jaar... maar dat gaan we niet 
doen. We gaan weer met frisse moed beginnen aan een hopelijk mooi schietseizoen!  
Nog even het geheugen OPFRISSEN voor leden en eventueel aspirant leden.  
R.H.S. (Schietvereniging Roode Hert Schutters) komt op donderdag bij Bello samen om de 
schietsport te beoefenen. We schieten met luchtdrukwapens, buksen en een pistool.  
De club schutters bestaat uit ongeveer 36 personen vrouwen & mannen. We hopen vanaf 30 
September rond 20.30 uur weer veel leden te mogen ontvangen.  

Nieuwsgierig geworden naar deze gezellige vereniging? Kom rustig eens binnen wandelen bij 
Bello, één van de bestuursleden zal u graag het een en ander kunnen uitleggen.  
Natuurlijk is er na een geschoten serie altijd tijd om eens serieus na te praten. 

Gesprekken met Protestantse Gemeente Brummen: Begin september heeft de Protestantse Gemeente Brummen 
ingestemd met de vraag vanuit de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden of er gesprekken gevoerd kunnen 
worden om te bekijken of we tot een fusie kunnen komen. Dat houdt in dat de komende tijd gesproken wordt hoe we 
tot een nieuwe gemeente kunnen komen waarbij ook de insteek is dat we in Hall een eigen vierplek kunnen houden, 
dus met regelmaat op zondag kerkdiensten in de Ludgeruskerk. Definitief wordt het pas nadat beide gemeenten en 
betrokken organisaties vanuit de landelijke Protestantse Kerk hun goedkeuring eraan hebben gegeven. We zijn 
dankbaar met de bereidheid vanuit Brummen om dit proces met ons aan te gaan. 
Kerst Seniorenochtend: Donderdagmorgen 16 december bent u welkom in De Wheme voor de Kerst seniorenochtend 
georganiseerd door de Protestante Gemeente. We staan stil bij het Kerstverhaal, zingen kerstliederen en er zal een 
muzikaal intermezzo zijn door kinderen van De Vossestaart. De ochtend is van 10 tot 13 uur. Er zal een broodmaaltijd 
geserveerd worden. 
I.v.m. de maaltijd is het fijn dat we ongeveer weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden kan bij Jolanda Aantjes,  
06-33860231 / pastor@hallsekerk.nl Graag voor 13 december. Welkom! 

Herdertjestocht Hall: Zaterdagavond 18 december kun je tussen 18.00 
– 19.30 uur de lichtjes volgen in het dorp en de Herdertjestocht lopen en 
meebeleven. Een oud verhaal met een nieuw licht erop. De start is 
omgeving Zwarteweg bij de school. Meer info volgt op de sociale media 
en via de dorpspraat in de komende tijd. Welkom ben je, jong en oud! 
Kerstdiensten: Vrijdagavond 24 december is de Kerstavonddienst om 
22.30 uur, op zaterdagmorgen 25 december de Kerstmorgendienst om 
10.00 uur. 

De naam noemen van die ene of van meerderen. Wiens 
naam genoemd wordt, is niet vergeten. De naam van een 
klasgenoot, broer, collega, kind, ouder, partner, buur. 
Namen van mensen die voor jou dierbaar zijn, waar je een 
glimlach bij krijgt aan de herinnering en een traan van het 
gemis. 
Als dorpsgemeenschap van Hall en omgeving willen we 
op deze avond ruimte geven om daarbij stil te staan. De 
sfeervolle Ludgerus Kerk is zondagavond 7 november 
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 van de dwarsfluit en een verhaal. Na het 
programma kun je nog rustig even in 
de kerk blijven. De inloop is vanaf 
18.30 uur, het programma start om 
19.00 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 

Wat een ongelooflijk mooie dag. En dan bedoel ik niet alleen het weer (wat overigens niet mooier kon zijn) maar 
natuurlijk Zomer in Gelderland in ons dorp.  
Vele vrijwilligers maakten dit mogelijk. Ongetwijfeld vergeet ik er wel een paar want het hele dorp heeft op zijn eigen 
wijze een steentje bijgedragen dus bij deze alvast iedereen nogmaals dank. De bouwploeg had het meeste werk, een 
pracht van een decor ontworpen door Ralph. Wat een uren zijn hier ingestoken in de schuur bij familie Hissink in 
Tonden, vakwerk mannen! Alle materialen gesponsord door Bouwcenter Nobel, de prachtig gedekte tafel door 
Margriet, de bloemstukken van de groengroep.. het leek wel Floralia! 
De dorpsgenoten die de landen vertegenwoordigden in de schitterende kleding, verzorgt door Gerda Hulshof, (waarbij 
de tv regisseur toch heel graag die blonde Zweedse vooraan wilde zetten). Het varken aan het spit met dank aan 
Varego en slagerij van der Horst. De thuisteams die ongeveer de hele schuur al vol hadden gesjouwd met 
voorwerpen die op het rad zouden kunnen staan en wat wordt het dan.. ?? Juist ja.. suiker en een landkaart. 
Het wedstrijdteam, wat een inzet zeg! Zag je die gasten over de stormbaan gaan? Alsof de duvel er achteraan zat. 
Maar ook de puzzelaars natuurlijk, die hebben hun 
longen er uit gefietst. Na afloop een geweldig feest daar 
was iedereen echt aan toe. Super gezellig tot in de kleine 
uurtjes! 
Het is niet in een paar regels uit te leggen wat er deze 
dag en in de voorbereiding is gebeurd. We hebben 
gelachen, gehuild, ongelooflijk veel arbeid verricht en tot 
slot samen feest gevierd. Met als resultaat een derde 
plaats en € 1030,- rijker. Maar ook een eerste plaats! 
Van alle afleveringen was in Hall het meeste publiek 
aanwezig. En dit maakt Hall Hall, voor elkaar en met 
elkaar! 
Een trotse coach, 
Henry 

12 augustus 2021: Zomer in Gelderland 

John Bisseling deed mee aan 
de Tour for Life. Een tocht 
van 1300 km, van Nederland 
naar Italië. John vertelt: 
“Tour for Life is een jaarlijkse 
tocht voor wielrenners, in 
2021 van 29 augustus t/m 5 
september 2021, om in 8 
dagen van Italië naar 
Nederland  te fietsen. Het is 
zo’n 1.300 km en 19.000 
hoogtemeters, van camping 
naar camping. Het 
achterliggende doel is om 
geld in te zamelen voor het 

Daniel den Hoed Fonds, dat zal worden ingezet voor 
wetenschappelijk kankeronderzoek in het Erasmus MC. 
Er doen 300 renners mee, ondersteund door 100 
verzorgers en 100 vrijwilligers. 

De voorbereiding 
Normaal fiets ik 1.000-2.000 km per jaar. Dus toen ik 
was overgehaald om deze uitdaging aan te gaan samen 
met Leo en Sandra hebben we een jaar hard en gericht 
getraind en heb ik afgelopen jaar zo’n  9.000 km gefietst, 
zo’n 8 uur/200 km per week. 

De 8 etappes van Tour for Life 
De tocht begon met drie fantastische, zware Alpen 
etappes, daarna volgden drie glooiende etappes in 
Midden-Frankrijk en tenslotte de etappes in De Ardennen 
en Limburg. De 8 dagfilmpjes van Tour for Life 2021 op 
Youtube tonen geweldig mooie beelden van de 
omgeving, maar ook indrukwekkende persoonlijke 
verhalen van renners om aan Tour for Life mee te doen. 
Bizar mooi en zwaar was bijvoorbeeld de Col de la 
Madeleine, vooral de afdaling ;-).  
Mooi of niet, het fietsen bleek erg zwaar, doordat je niet 
herstelt gedurende de 8 dagen en bij mij – en anderen - 
elke dag de krachten verder afnamen. Na een paar dagen 
merk je dat je gewoon door moet trappen en na 7, 8 of 9 
uur heb je dan weer 140, 160 of 180 km afgelegd. Om 
21.30 uur naar bed en 06.00 uur weer op, en daar gingen 
we weer. Alleen zadelpijn heeft een heel nieuwe 
betekenis gekregen… 

Saamhorigheid 
Wat echter de meeste indruk op me heeft gemaakt, is de 
ongelooflijke saamhorigheid van alle betrokkenen die 
zorgden voor elkaar. Motards die steeds checkten of je 
nog water had, de Checkpoints waar je enthousiast werd 
onthaald, masseurs die stramme hamstrings weer 
soepel kregen, renners die elkaar onderweg aan-
moedigden en verzorgers van andere teams die je een 
krentenbol toestopten. En de persoonlijke verhalen, zoals 
van een renner die namens zijn overleden echtgenote 
aan alle verzorgers een medaille liet uitreiken. 
Regelmatig hadden we kippenvel en een brok in je keel, 
dan realiseer je je weer dat de pijn en vermoeidheid 
tijdens het fietsen niet te vergelijken zijn met wat mensen 
met kanker doormaken. Onderweg werden we 
ondersteund door onze eigen fantastische supportteam, 
bestaande uit Marianne, Lucia, Maarten en Roel. Zij 
stonden langs de weg met lekkere broodjes, repen, 
drankjes, drop en héél veel enthousiasme en onze Kermit
-groene jacks. Maar ze moesten ook boodschappen 
doen, naar de volgende camping rijden, tenten opzetten, 
ons weer opvangen bij 
binnenkomst en nog veel 
meer. 

Sponsoring 
Tour for Life had bij de finish 
in Valkenburg al € 1.163.000 
aan sponsoring voor het 
Daniel den Hoed Fonds 
binnengehaald! Ons team 
bestaande uit Leo, Sandra en 
mijzelf heeft uiteindelijk ruim 
€ 15.000 aan sponsoring 
ontvangen. Hartelijk dank aan 
alle sponsors die ons hebben 
gesteund!!! We hebben gemerkt dat er gul werd 
gesponsord voor dit mooie doel om van kanker geen 
dodelijke, maar een chronische ziekte te maken. 

Tenslotte 
Ga ik dit ooit nog eens doen? Nee, dit was prima zo. Maar 
het was een fantastische ervaring die ik nooit zal 
vergeten en ik kan het iedereen aanraden! Je moet wel 
even trainen…” 

Tour for Life 

Nieuws van de Ludgeruskerk 

Hall Herinnert  

Dit jaar gaat het dan eindelijk gebeuren: alle bewoners kunnen 
kerstmis vieren in hun nieuwe woning. De nieuwe bewoners van 
de C.J. van Doornstraat op hun bankstel en een heerlijk diner op 
tafel omdat deze woningen week 43 al opgeleverd worden. 
De bewoners van Wheemekamp waarschijnlijk op een 
verhuisdoos met een papieren bordje op schoot, omdat deze 
woningen pas week 48 worden opgeleverd. Maar ja, dan woon je 
wel in het 3de mooiste dorp van Gelderland, met de nieuwste 
straatnaam. Het einde van het Hallse bouwproject is dus in 
zicht. Op dit moment worden de laatste woningen afgebouwd en 
wordt er hard aan de bestrating gewerkt. 
6 jaar na het idee van de woningbouw is het maar mooi 
gerealiseerd. Een project waar we als Hallenaren ontzettend 
trots op mogen zijn. Wat niemand had verwacht is in Hall gelukt; 
24 woningen voor jonge mensen.  
Uiteraard gaat dit groots gevierd worden en wel op zaterdag 15 
januari in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van Hall Leeft! 
We hopen natuurlijk dat iedereen hierbij aanwezig is om samen 
met de nieuwe inwoners te toasten op het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henry Leeflang, Hall Bouwt 

Kerst vieren op de Wheemekamp! 

ps. Nieuwe inwoners, luister allemaal... 

in Hallse huizen horen echte kerstbomen, 

die kun je zelfs in Hall kopen, 

bij Wunderink of van Wessel, beide aan  
het kanaal! 

MATCHDAY! 

mailto:pastor@hallsekerk.nl
https://lnkd.in/edaKrSS6
https://www.youtube.com/results?search_query=tour+van+life+2021+
https://www.youtube.com/results?search_query=tour+van+life+2021+

