Natuurdag Leusveld zondag 3 juni

Agenda Hall

Op zondag 3 juni is de jaarlijkse Natuurdag op landgoed Leusveld. Er is
weer van alles te doen voor jong en oud; van struinen over de natuur–
en landschapsmarkt, excursies en kinderactiviteiten tot genieten van
heerlijk lokaal eten en drinken of even tot rust komen bij live muziek.

April
8 apr

13 apr
13 apr
18 apr
22 apr
29 apr

Dodenherdenking op 4 mei

29 apr

Op vrijdag 4 mei is er Dodenherdenking op de begraafplaats in Hall.
De dienst begint om 17.30.

Lenteconcert Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall
Ludgerus Kerk, aanvang 14.30 uur
Vv SHE Killerdarttoernooi
Dames-tienerkledingbeurs, 18.30 21.00 uur, OBS de Vossestaart
Ringsteken aan de Domineeskamp,
start 18.30 uur
Ludgeruskerk, 10.00 uur Kerkdienst
met het kerkkoor
Feestterrein Koningsdag, 11.00
uur Openlucht dienst met
Jolanda Aantjes, pastor
Koffieconcert DES tijdens
Koningsfeest vanaf 12.00 uur,
feestterrein Dorpsstraat

Mei
3 mei
3 mei
4 mei
6 mei

Word donateur!

9 mei

Steun de stichting Hall Leeft

10 mei

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

Colofon
Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit voor de volgende nieuwsbrief?
Stuur dan uiterlijk 15 juni uw bericht naar: redactie@hallleeft.nl of in de
speciale Hall Leeft brievenbus bij de Wheme.
Kijk ook eens op: www.hallleeft.nl of like ons op facebook
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
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10 mei
20 mei

Ludgeruskerk, 20.00 uur Filmcafé:
'Agent of Grace'
Stichting Ouderenwerk: Diapresentatie
Burgers’ Zoo
Dodenherdenking op de
begraafplaats, aanvang 17.30 uur
Ludgeruskerk, 10.00 uur Kerkdienst,
bezinning en verzoekliederen n.a.v. 4/
5 mei
Ringsteken aan de Domineeskamp,
start 19.00 uur
Dauwtrappen Hemelvaartsdag met
DES
Sterrit vv SHE
Ludgeruskerk, 1e Pinksterdag 10.00
uur Kerkdienst met Chr. Gemengde
Zangver. 'Zingt den Heer' uit Voorst

Nr. 2 : 2018

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft!

In deze nieuwsbrief :
- Koningsfeesten in Hall
- 1 juli Zondagsfair & finale Ringsteken
- Moeras van het Leusveld tot Voorstonden?
- Ontwikkeling internetsnelheid

1 juli 2018: Zondagsfair ‘t Grote Hof & finale Ringsteken
Zondag 1 juli wordt een feestelijke dag: de zondagsfair ‘T Grote
Hof wordt gehouden en tijdens de fair wordt ‘s middags de finale
van het Ringsteken van Koetsiersvereniging de IJsselmenners
gereden.
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom op het fairterrein aan
de Dorpsstraat 55. Met 50 stands is er voor ieder wat wils.

Finale Ringsteken Koetsiersvereniging de
IJsselmenners
In totaal rijdt Koetsiersvereniging de IJsselmenners 3 wedstrijden
in een seizoen. De eerste 2 zijn op woensdag 18 april (aanvang 18.30 uur) en woensdag 9 mei
(aanvang 19.00 uur) aan de Domineeskamp in het dorp. De 3e en laatste wedstrijd op 1 juli is
tevens de finale. Kom het spektakel bekijken bij het fairterrein op zondag 1 juli om 14.00 uur!

Koningsfeesten 2018

Juni

Vrijdag 27 april

3 juni
7 juni

Vanaf 16.00 uur is er een dorpsborrel aan de Dorpsstraat 55. Kom gezellig borrelen met een hapje en een drankje en geniet van de
muziek. Het terrein zal bij alle weersomstandigheden goed toegankelijk zijn.

Natuurdag Leusveld (+DES)
Stichting Ouderenwerk: De
Mölledeerns, liedjes en schetsjes
8, 9 & 10 Jeugdkamp vv SHE
16 juni DES ophaaldag bruikbare spullen t.b.v.
Muzemarkt
20 juni Stichting Ouderenwerk: Jaarlijkse reis
29 juni Midzomerklaverjassen vv SHE

5 juli
7 juli
14 juli

10.00—11.00 uur
11.00—12.00 uur
12.00—13.15 uur
13.30—17.00 uur
17.00—19.00 uur

Dorpsontbijt
Openluchtkerkdienst
Live muziek met DES
Volleybal toernooi
Naborrelen

Optreden DES
Tijdens het Koningsfeest op zondag 29 april kunt u komen luisteren naar
zowel het jeugd- en fanfareorkest als de slagwerkgroep van
muziekverenging D.E.S. Zij treden voor u op met een leuk en (open)luchtig
programma vanaf 12.00 uur op het feestterrein aan de Dorpsstraat.

Onthulling informatiebord bij Koningsbrug

Juli
1 juli

Zondag 29 april

Finale ringsteken en zomerfair op het
terrein van fam. Wartena,
Dorpsstraat 55
Stichting Ouderenwerk: dialezing door
‘dhr Bark, Boodschappen vorige eeuw’
Muzemarkt
Jaarlijkse vrijwilligersochtend Hallse
wandelpaden, start 09.00 uur

Op Koningsdag 27 april om 13.30 uur zal bij de Hallse Koningsbrug een nieuw informatiebord
onthuld worden. Het bord geeft met tekst en foto’s de geschiedenis van het kanaal weer en met
name van de Hallsebrug, ook wel de Koningsbrug genoemd. Het bord is tot stand gekomen nadat
Dorpsraad Eerbeek-Hall een gift had ontvangen van de Woningstichting bij gelegenheid van het
eeuwfeest van de stichting. De dorpsraad Eerbeek-Hall en stichting Hall Leeft hebben in
samenwerking nu dit mooie bord gerealiseerd. Tijdens de onthulling zal de Brummense
dorpsdichter Laurens Hoevenaren een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht
voordragen. Ook zal de dorpsraad enkele activiteiten rondom de onthulling organiseren.
Allemaal tot ziens bij de Koningsbrug op Koningsdag.
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Ontwikkelingen internetsnelheid

Floralia gaat over in Hall Leeft!

Onder "leefbaarheid" verstaan we onder andere wonen, recreëren, leren en ondernemen.
Onlosmakelijk daarmee verbonden is tegenwoordig een goede infrastructuur zoals mobiele telefonie en internet. Op beide
terreinen valt nog veel te verbeteren in Hall. "Hall Leeft" houdt samen met de "Dorpsraad Eerbeek-Hall" de ontwikkelingen op
dit gebied in de gaten. Op het terrein van internet zijn er wat ontwikkelingen, zonder dat we daar hoge verwachtingen van
moeten hebben.
We kunnen in Hall het internet op via de kabel (coax/breedband), de koper kabel (telefoonlijn), 3G of 4G via de mobiele
telefoon en de schotel. Glasvezel is niet aanwezig in de kern van Hall en/of het buitengebied.
Volgens Brussel moet breedband internet voor ieder huishouden/aansluiting mogelijk zijn. Daar waar al coax kabel ligt hoeft dus
niet per se glasvezel kabel aangelegd worden. De buitengebieden beschikken over het algemeen alleen maar over de koper
kabel (telefoonlijn). Hoe verder van de centrale in Eerbeek des te trager het internet
wordt. 5 Mbps downloadsnelheid of zelfs nog lager is geen uitzondering in de kern
en/of het buitengebied van Hall via de koper kabel.
Halverwege april vind er een overleg plaats met EQT infrastructure (voorheen CIF)
over de mogelijkheden van glasvezel. Bij voldoende deelname zou het wellicht ook
mogelijk zijn om zowel in de het buitengebied als de kern van Hall glasvezel aan te
leggen. We laten ons informeren wat er mogelijk is op dit gebied en mochten er
daadwerkelijk ontwikkelingen zijn dan houden we de inwoners van Hall, via de
nieuwsbrief "Hall Leeft" op de hoogte. Haalbaarheid zal ook zeker afhangen van
deelname.
Wilt u ambassadeur worden meld u dan aan via breedband@brummen.nl!

Floralia heeft onlangs aangekondigd te stoppen als vereniging. Er waren geen
nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties te vinden. Floralia heeft daarom
gevraagd haar activiteiten onder te mogen brengen in Hall Leeft, zodat de
bestuurlijke besognes geen last meer zijn.
Uiteraard helpt Hall Leeft graag. In ons mooie dorp zijn groene activiteiten
van belang voor de leefbaarheid! Floralia zal haar huidige leden binnenkort
hierover informeren en vragen wie straks weer actief wil zijn binnen Hall
Leeft.
Degenen die aan de oude- en nieuwe activiteiten willen meewerken kunnen
zich dan melden.
Geweldig dat we op deze manier een belangrijke activiteit voor ons dorp
kunnen behouden….

Jaarlijkse reis Ouderenwerk
Op woensdag 20 juni brengt deze reis u naar Almere,
Harderwijk, Barneveld en Lieren.
In Almere brengen we een bezoek aan de Yakult fabriek. U
krijgt uitleg over speciale producten, ziet verschillende
delen van het productieproces, kunt proeven en krijgt een
goedgevulde goodiebag mee. Daarna gebruiken we een
Veluwse koffietafel in Harderwijk. Na de lunch vervolgen we
onze weg naar Barneveld voor een bezoek aan het Borduuren houtsnijwerkmuseum. U krijg uitleg over de geschiedenis
en een rondleiding langs de mooiste borduurkunstwerken.
Ter afsluiting gaan we dineren in De Rosenboom te Lieren.
Het vertrek is om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het
voetbalveld, terugkomst tussen 19.30 en 20.00 uur. De
kosten voor deze dag bedragen € 57,50 per persoon,
opgave voor 10 juni bij het bestuur.

Grote dames-tienerkledingbeurs
Vrijdagavond 13 April is het weer zover, van 18.30 tot 21.00
uur vindt in basisschool De Vossestaart te Hall de grote damestienerkledingbeurs weer plaats. Heeft u nog mooie, hippe
kleding, schoenen of accessoires om te verkopen: bel of mail
dan voor de spelregels naar: Gerda Hulshof T. 0313-655204 /
Ivonne Beumkes T. 0313-654957. E-mail: hulshof81@hetnet.nl.
Er gaat 30% van de opbrengst naar de basisschool.
U kunt de kleding inleveren op 11 en 12 april van 19.00 tot
21.00 uur, mocht u deze dagen niet kunnen bel dan even om
een afspraak te maken.
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.
Graag tot 13 april,
Gerda & Ivonne.
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Update Hall bouwt
De commissie Hall Bouwt is
inmiddels officieel een stichting.
Alle leden hebben zitting met
daarboven een raad van
Toezicht.
Zoals inmiddels bekend heeft
Gemeente
Brummen
het
principe akkoord getekend om
24
starterswoningen
te
realiseren.
Als
voorwaarde
wordt er gefaseerd gebouwd. In
eerste instantie 11 woningen
daarna de resterende 13.
De taken zijn intern opgesplitst omdat er nu veel op ons af
komt. Zo zijn er gesprekken gaande met geïnteresseerde
kopers. Er zijn bureaus benaderd om offertes uit te
brengen voor bodem en omgevings-onderzoeken e.d.
Leerlingen van het Saxion Deventer met de opleiding
stedenbouwkunde werken, als stageopdracht, mee aan
een planontwerp. Onze dorpsgenoot Timo Wijgman volgt
deze opleiding en fungeert als aanspreekpunt voor deze
groep.
Ook aan de bestemmingsplanwijziging wordt in goed
overleg met de gemeente hard gewerkt. Dit proces neemt
behoorlijk wat tijd in beslag.
Intussen worden aannemers benaderd en hopen we deze
zomer de eerste voorstellen qua uiterlijk van de woningen
te kunnen presenteren.
Uiteraard willen we voordat het definitieve plan wordt
gepresenteerd nog in gesprek met de geïnteresseerde
kopers en omwonenden om hun mening te horen.
We houden u op de hoogte en als u vragen heeft kom er
gerust mee. U kunt hiervoor contact opnemen met Henry
Leeflang via 06-22687533.
Met vriendelijke groet,
Stichting Hall Bouwt

Zonneakker aan de Oude Zutphenseweg?
De familie Jurrius uit Eerbeek wil op 36 hectare grond aan de Oude Zutphenseweg
een zonneakker aanleggen. De zonnepanelen moeten komen in een gebied ter
grootte van 30 hectare. De zonneakker moet zo’n 25 megawatt gaan opleveren,
genoeg voor 7.000 huishoudens in de gemeente Brummen. De omwonenden zijn
inmiddels ingelicht over de plannen. Op dit moment worden gesprekken gevoerd
op het gemeentehuis over het initiatief.
Oude tijden herleven in Hall!
Aan de Hallseweg wordt een deel van de akker op
nostalgische wijze geploegd. Mogelijk kunt u ze
komende dagen nog aan het werk zien.

Lenteconcert zondag 8 april
Zondagmiddag 8 april Gemengde Zangvereniging De
Eendracht Hall haar Lenteconcert in de Ludgerus Kerk
in Hall. Dirigent: Wim Riefel, begeleiding op piano:
Judy Riefel-Lindel en muzikaal intermezzo door Yentl
Flavour; Lizelore Molier op viool en Allert van der
Heijden op gitaar.
Aanvang 14.30 uur en toegang is gratis.

Moeras van het Leusveld tot Voorstonden?
Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en de
gemeente Brummen zijn doende om een uitgestrekt gebied van Het Leusveld tot en
met Voorstonden te ‘vernatten’.
Om verdroging van de bodem tegen te gaan zal het landschap zoals het nu is
drastisch veranderen. Er zal zo’n 18.000 kuub grond afgegraven worden tussen De
Kikvorsenstraat en de Kaniestraat. Sloten en rabatten worden dichtgeschoven,
bomen gekapt en slenken aangelegd. Binnen de rode lijnen op het kaartje is te zien
welke gebieden straks maandenlang onder water zullen staan.
Op 23 maart was er een bijeenkomst
van ongeruste bewoners in De
Wheme, bezwaren zijn ingediend
maar in afwachting van antwoorden
gaan de werkzaamheden door.
Meer weten over de plannen? Alle
informatie en opgestelde rapporten
liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Ook kunt u contact opnemen met
Wilco van Zadelhoff wilcovz@planet.nl
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