Word donateur!

Agenda Hall

Steun de stichting Hall Leeft

Juli

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 september uw bericht naar:
redactie@hallleeft.nl of in de speciale Hall Leeft brievenbus bij de
Wheme.
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

7 juli
14 juli

Muzemarkt, aanvang 10.00 uur
Pastorietuin
Jaarlijkse vrijwilligersochtend Hallse
wandelpaden, start 09.00 uur

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft!

Augustus
2 aug

September
Stichting ouderenwerk Hall: Natuurpresentatie in de Wheme, 14.00 uur
15-16 sep Kermis
15 sep
Vogelschieten
23 sep
Startzondag LudgerusKerk met om
12.30 uur Dorpslunch

In deze nieuwsbrief :
- Oktoberfest in Hall
- Ontwikkelingen glasvezel
- Dorpslunch Ludgerus Kerk 23 september
- Hall Bouwt

Stichting Ouderenwerk Hall:
Bingo, aanvang 14.00 uur

06 sep

Oktober
21 okt.

Oktoberfest 14.00 — 18.00 uur, Bello

Dorpslunch bij de Ludgerus Kerk

Dorpsplan in de steigers
Een inspirerende avond eind 2017, in de kantine van SHE, vormde de basis. Het zelfde enthousiasme op de nieuwjaarsbijeenkomst zorgde voor de verdere detaillering van de invulling: we hebben met een groot aantal Hallenaren gewerkt aan een
toekomstvisie voor ons mooie dorp.
En terwijl we inmiddels met steeds nieuwe initiatieven verder werken aan die toekomst, wordt achter de schermen gewerkt
aan het vastleggen van de visie. In een toekomstplan voor Hall, waarin staat hoe we de toekomst van ons mooie dorp zien.
Die zogenoemde “Visie op Hall” beschrijft waar we de mogelijkheden voor ons dorp zien. In het koesteren van wat er al is, en in
het verder ontwikkelen van wat we allemaal graag willen. En natuurlijk zal dat niet allemaal voor honderd procent lukken, maar
vast staat dat we met elkaar de schouders eronder gaan zetten en proberen te zorgen dat Hall groeit en bloeit.

Lunch voor iedereen!

De zaken die we met een grote groep Hallenaren bespraken, hebben we aan het papier toevertrouwd. Die dorpsvisie vormt de
basis, geeft ons richting voor de komende periode. En die notitie vormt ook de basis onder subsidie-aanvragen aan de overheid.
Een overheid die ons zeer welwillend tegemoet treedt. Zowel op het provinciehuis in Arnhem als op ons eigen gemeentehuis
wordt met veel enthousiasme gekeken naar al het moois wat we al doen en wat we willen gaan doen. Burgerparticipatie,
plannen ‘van onderaf’, dat is vaak het beste recept voor succes. En dat zullen
we dan ook met elkaar laten zien. De basis voor een geweldige toekomst ligt
er, en Hall zou Hall niet zijn als we daar ook niet met zijn allen verder aan
gaan werken.

De lunch is voor een ieder uit Hall, ongeacht of u wel of niet de
kerkdienst bezoekt. De lunch en rondleiding kunt u 'los' meemaken.
Om 10.00 uur: begint de kerkdienst met aansluitend koffie/thee en om
12.30 uur start de lunch.

De dorpsvisie is nog voor de zomer gereed en zal – met hulp van de provincie –
uitgegeven worden, zodat het een mooi document voor de toekomst is.
Lisette Bosch, voorzitter Hall Leeft!

Zondag 23 september start de kerk haar seizoen van activiteiten weer.
De startzondag heeft als thema 'Proef en Geniet'. Na de kerkdienst is
er een dorpslunch rondom de kerk. De overheerlijke broodjes, beleg,
kop soep en wat hartigs wordt verzorgd door Groot Boerle Bake Off
Brood. Na de lunch zijn er rondleidingen door het kerkgebouw. De
voorbereidingen zijn in volle gang, houd de datum vast vrij.

Voor de lunch dienst u zich wel aan te melden in verband met de
inkopen. Hieronder vindt u een aanmeldstrook die u kunt invullen en
inleveren. De lunch wordt u aangeboden door de kerk. Mocht u een
vrijwillige bijdrage willen geven dan is die welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Aantjes,
pastor. Tel 06-33860231, email pastorhallvoorstonden@gmail.com.
———————————————————————————————————————————————————————————
AANMELDSTROOK DORPSLUNCH ZONDAG 23 SEPTEMBER
Graag doe ik/doen wij mee met de dorpslunch op zondag 23 september.
Aantal personen:
Naam en adres:
Deze strook graag inleveren bij familie Wijnen/de pastorie, Dorpsstraat 39. Aanmelden vóór maandag 17 september.
4

Nr. 3: 2018

Oktoberfest 21 oktober 2018
Op 21 oktober wordt er bij partycentrum Bello weer een
Oktoberfest gehouden!
Het begint ‘s middags om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Uiteraard zullen lange rijen biertafels klaar staan!
Ook de traditionele bradwurst und fisch zullen niet
ontbreken. De muziek is in handen van partyband Zugabe. Zij
zullen de schlagers aaneen rijgen zodat u wel van de banken
af moet komen.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. En natuurlijk
mag u in lederhose of dirndl komen.
Binnenkort start de kaartverkoop voor dit familie uitje.
Houd de facebook-pagina van Hall Leeft! In de gaten!
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Update glasvezel
Gaat het lukken om in het buitengebied glasvezel aan te
leggen?
Voor de vereiste 50% deelname heeft zich nu 20% bij
Glasvezel Buitenaf aangemeld en 13% bij
De Digitale Stad. Daarmee lijkt in ieder geval aangetoond
dat de behoefte groot is.
Hebt u zich nog niet aangemeld? Dit kan nog tot 13 juli bij
Glasvezel Buitenaf en tot 18 juli bij Digitale Stad.
Advies nodig? Beide aanbieders organiseren nog info
avonden de komende weken, de locaties zijn te vinden op
hun sites.

Veel belangstelling informatie
avond WaardeVOL Brummen
Op 15 mei jl werd in Pannenkoekenhuis De Reuvershoeve
een informatie avond georganiseerd door Provincie
Gelderland, Gemeente Brummen en Waterschap Vallei en
IJssel over de plannen voor project WaardeVOL Brummen,
grofweg tussen Het Leusveld en Huize Voorstonden. Deze
avond is georganiseerd nadat er op grote schaal onrust is
ontstaan bij diverse inwoners in dit gebied over de plannen.
De avond werd door ongeveer 180 personen bezocht, de
belangstelling was dus erg groot.
De zorgen bij de inwoners gaan over moerasvorming,
overlast van muggen, natte kelders, land dat lang nat blijft
(ook voor agrarisch grondgebied). Namens een groot aantal
inwoners is een manifest opgesteld met alle bezwaren en
deze is tijdens de informatie avond aangeboden aan de drie
partijen.
Op dit moment zijn de voorbereidingen en werkzaamheden
gestopt en worden er vervolg gesprekken gevoerd met
diverse betrokkenen, waarbij het manifest wordt
meegenomen in de besluitvorming. De gesprekken hebben
in eerste instantie tot doel op een gemeenschappelijke
probleemstelling te formuleren.
Duidelijk werd dat de basis voor het hele project ligt in
verplichtingen vanuit de Europese Unie en het Rijk die
betrekking hebben op de Natura 2000 en PAS-gebieden
(Programma Aanpak Stikstof). Concreet betekent dit dat een
aantal gebieden van in totaal 12 hectare een andere
bestemming krijgt. Dit moet voor 2021 uitgevoerd worden.
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Waar zijn de kransen?
In de week na de 4 mei herdenking zijn de kransen van de
oorlogsgraven verdwenen.
Weet iemand waar ze gebleven zijn? De groengroep van de
wintermarkt wil ze graag terug.
Je kunt ze afgeven bij Wendeline Udink of bij school.

Muzemarkt DES zaterdag 7 –7
Op zaterdag 7 juli a.s. organiseert DES alweer de 43ste editie
van de bekende Hallse Muzemarkt.
Deze grote rommelmarkt behoort al jaren tot één van de
grootste plaatselijke activiteiten en kan door de gezellige
sfeer in de prachtige pastorietuin altijd rekenen op een zeer
grote publieke belangstelling vanuit de verre omgeving.
Behalve allerlei rommelmarktspullen is er nog veel meer te
vinden op de Muzemarkt, zoals een bloemetje voor in de
tuin of op de vaas of nostalgische spullen uit grootmoeders
tijd, er is voor ieder wat wils! De inwendige mens wordt
uiteraard ook niet vergeten. Koffie met gebak en voor tussen
de middag de over-heerlijke Hallse pannenkoeken, of een
hartige hap bij de friteskraam.
De vele sponsoren hebben er voor gezorgd dat in de tent
Johan Welmers het bekende Rad van Avontuur weer vele
rondjes kan laten draaien. Wie meedoet weet zich bijna
altijd verzekerd van een prachtige prijs. Evenals
voorgaande jaren zijn er ook nu weer speciale kinderrondjes.
Om 13.30 uur is de muzikale eindpresentatie van het
muziekproject Suc6 met DES, dat de vereniging vorig jaar in
samenwerking met de basisschool de Vossestaart is
opgestart.
Hoogtepunt is om 14.30 uur de veiling onder leiding van
veilingmeester Henry Leeflang, die ongetwijfeld weer zal
zorgen voor veel spektakel en amusement.
Graag zien we u op zaterdag 7 juli, vanaf 10.00 uur in de
pastorietuin in Hall!

Hall Bouwt
Toen we een paar jaar geleden het idee lanceerden om 24
woningen te bouwen in Hall werd er meteen geroepen “
daar krijgen jullie nooit mensen voor !”
Dat hebben we geweten; voor de eerste fase hebben we
ruim 30 aanmeldingen gehad. Na een aantal gesprekken
hebben we voldoende gegadigden over om de eerste fase te
kunnen starten. Echter we krijgen nog steeds
aanmeldingen !
We zijn dan ook van mening om alle 24 woningen in 1 keer
te bouwen. Het stedenbouwkundigplan is klaar.
Maar liefst 18 eindwoningen en 6 tussenwoningen zijn er
ingetekend. De eindwoningen hebben een eigen oprit en
kunnen worden voorzien van een garage.
Binnenkort ontvangen de aspirant kopers van het eerste uur
en de omwonenden een uitnodiging om medio augustus
een avond bij te wonen waarin de ontwerpen van de
woningen te zien zijn. Tevens wordt dan ook de aannemer
bekend gemaakt. De bestemmingsplanwijziging loopt nog .
Hier valt ook het bodemonderzoek onder en tot nu toe is er
(gelukkig of niet) nog geen Vikingschip opgegraven.
Om ook de laatste paar woningen
van starters te kunnen voorzien
kunnen we nog wat aanmeldingen
gebruiken zodat we de gemeente
kunnen overtuigen dat we in 1 keer
24 woningen willen bouwen. Dit
allesmede om ons dorp leefbaar te
houden. Wij gaan ervoor!
Met vriendelijke groet,
Henry Leeflang
Stichting Hall Bouwt
info@hallbouwt.nl

Hoe staat de school ervoor
aan het (bijna) einde van
schooljaar 2017-2018?
Er is dit schooljaar weer veel gedaan. Vele doelen zijn
bereikt, een enkele (nog) niet.
We zijn gaan werken met weektaken waardoor kinderen
beter kunnen plannen. Het Bewegend leren (één van
onze pijlers) heeft meer vorm gekregen.
Noaberschap hebben we vorm gegeven door ouderen uit
te nodigen met kerst en voor de pannenkoekendag. De
samenwerking met DES en de 4-mei herdenking met Hall
Leeft hebben weer gezorgd voor veel saamhorigheid
binnen Hall.
SHE heeft de afgelopen weken de sportlessen op het
voetbalveld verzorgd.
Momenteel zitten we op 55 leerlingen waarvan er straks
zes naar de middelbare school zullen gaan, maar er
komen ook nog een aantal ‘verhuiskinderen’ wennen.
Stichting Archipel is vol bewondering over alle initiatieven
van het dorp om zoveel mogelijk in stand te houden. We
kijken dan ook met spanning uit naar de start van de
woningbouw.
Kortom; veel gedaan en voor volgend jaar weer mooie
doelen stellen en vervolg geven aan een aantal
activiteiten!

Zonnige Zondagsfair
De Zondagsfair ‘t Grote Hof in Hall was een zeer mooie en
geslaagde dag. De vele stands, diverse eet– en
drinkgelegenheden, activiteiten en de gezelligheid maakten
de dag tot een groot succes. Winnaars van de finale
ringsteken werden Jack de Vries & Jolien Visser met Peter.

Kom kijken bij Trimclub Libelle!
Elke woensdagavond wordt er door de dames van Trimclub
Libelle fanatiek gewerkt aan lijf en leden in de gymzaal van
de Vossestaart.
Onder leiding van Ina, Loes of Sandra worden de nodige
arm-, been-, buik- en bilspieroefeningen gedaan. Maar er
is
ook
tijd
voor
bijvoorbeeld
blokjesvoetbal.
Na afloop wordt er gezellig nagepraat onder het genot van
een kopje koffie of thee. Ook ben je gelijk op de hoogte van
de laatste nieuwtjes uit Hall.
We zijn op zoek naar nieuwe leden! Wil je wel sporten maar
niet in een sportschool of in een grote groep; dan is Libelle
bij uitstek geschikt voor jou. Iedereen kan op zijn eigen
niveau
meedoen.
Niets
moet,
alles
kan.
We starten woensdag 5
september weer. Kom 19:30
uur een kijkje nemen bij onze
1e avond. Wil je meer weten
kun je ook contact opnemen
met Marlien van Wessel of
Gerda Hiddink.
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