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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 1: 2019 

- Presentatie dorpsplan Hall Leeft! 
- 100-jarig jubileum zangvereniging de Eendracht 
- Hall Bouwt 
- In beeld: Zangvereniging de Eendracht 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 20 maart uw bericht naar 
redactie@hallleeft.nl of in de speciale Hall Leeft brievenbus bij de 

Agenda Hall 

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 

Word donateur! 
Steun de stichting Hall Leeft 
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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 
www.hallbouwt.nl, info@hallbouwt.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 

Januari 

12 jan Nieuwjaarsreceptie voor leden vv SHE, 
 Bello aanvang 16.00 uur. 

18 jan Nieuwsjaarsborrel Hall Leeft, Wheme 
 aanvang 20.00 uur. 

31 jan Samen Eten, Wheme, 17.00 uur 

Februari 

Maart 

April 

2 feb Filmcafé Ludgeruskerk, 20.00 uur 

3 feb Jubileumconcert 100-jarige zang- 
 vereniging ‘De Eendracht’, Ludgerus 
 Kerk, 14.30 uur. 

7 feb Stichting Ouderenwerk Hall: VVN ver- 
 keersregels. Aanvang 14.00 uur, Wheme 

28 feb Samen Eten, Wheme, 17.00 uur 

Jubileumconcert van Gemengde Zangvereniging De 
Eendracht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. 
 
Het concert wordt gegeven op zondagmiddag 3 februari 
2019 in de Ludgeruskerk, Dorpsstraat 57 in Hall. 
De aanvang is 14.30 uur en de muzikale intermezzi worden 
verzorgd door Jacqueline van Brink op dwarsfluit en Geerten 
Kooi op viool. 

Judy Riefel zal ons koor begeleiden op de piano en het 
geheel staat onder leiding van onze dirigent Wim Riefel. 
 
Aansluitend zal er een jubileumreceptie zijn bij Bello 
Partycentrum en Restaurant, Dorpsstraat 11. 

Jubileumconcert Zangvereniging 
de Eendracht 3 februari 

Herdertjestocht groot succes 

7 mrt Stichting Ouderenwerk Hall: Theater 
 Sjapoo. Aanvang 14.00 uur, Wheme.  

8 mrt Lichtjesloop 

10 mrt Kerkdienst Ludgeruskerk m.m.v. 
 Kerkkoor, 10.00 uur 

28 mrt Samen Eten, Wheme, 17.00 uur 

4 apr Stichting Ouderenwerk Hall: Weerman 
 Roelf Jansen. Aanvang 14.00uur, Wheme 

6 apr Filmcafé Ludgeruskerk, 20.00 uur 

11 apr Workshop Paasdecoratie maken. 
 Aanvang 20.00 uur, Wheme 

13 apr Snoeihout brengen Paasvuur bij Harrie 
 van der Weide tussen 13.00—16.00 uur 

21 apr Paasvuur bij Harrie van der Weide, 
 aanvang 20.00 uur 

De vergunningaanvraag voor het zonnepark is inmiddels een 
volgende fase ingegaan. De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het 
Zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall hebben ter inzage 
gelegen. Iedereen kon tot en met tot 17 december jl. zijn zienswijze 
hieromtrent indienen bij de Gemeente Brummen. Veel 
omwonenden, maar ook diverse (landelijke) organisaties hebben dat 
gedaan. De bezwaren zijn vooral gericht op de omvang en hoogte 
van het park, de beperkte landschappelijke inpassing en het feit dat 
het gebied binnen het Nationaal Landschap de Veluwe ligt. 
Daarnaast is er tot op heden geen mogelijkheid tot participatie in de 
opbrengst. Doordat de gemeente niet vooraf beleid heeft 
ontwikkeld ten aanzien van de energietransitie, worden haar 
inwoners nu geconfronteerd met initiatieven die veel onrust 
veroorzaken. 

Inmiddels is door de gemeente Brummen wel de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel ingeschakeld om een beleidskader grondgebonden 
zonne-energie op te stellen voor de gemeente Brummen en te 
adviseren rondom dit zonnepark. 

De aanvraag wordt nu opnieuw door de gemeenteraad behandeld, 
waarbij de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming worden 
betrokken. Verwacht wordt dat dit eind januari / begin februari 2019 
bekend gemaakt wordt. In het Brummens/Eerbeeks weekblad zal 
bekend gemaakt worden wanneer de gemeenteraad hier een besluit 
over neemt. Wanneer de raad besluit de definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven, dan wordt de definitieve vergunning 
met bijbehorende stukken opnieuw gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Ook dan heeft iedereen weer de gelegenheid om een reactie 
te geven.  

Zonnepark Oude Zutphenseweg 

Eind november vonden de eerste bewoners-
bijeenkomsten plaats waarin bewoners met elkaar, 
het Waterschap, gemeente en provincie in gesprek 
gingen. Verdeeld over 3 avonden namen 104 
bewoners hieraan deel. Na de presentaties over 
klimaatverandering, de waterhuishouding in het 
gebied, biodiversiteit en landschap gingen de 
bewoners met elkaar in kleine groepen in  gesprek 
over gewenste en ongewenste gevolgen van 
klimaatverandering voor de leefomgeving. 
De belangrijkste en steeds terugkerende aspecten 
waren: zorgen over de toename van weers-
extremen, wateroverlast door grondwater en/of 
hoosbuien, droogte en risico toename plaagsoorten 
(o.a. muggen). Een verslag is te vinden op de 
website van het waterschap Vallei en Veluwe: 
www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen. 
De bewonersbijeenkomsten in november waren een 
eerste stap. In de volgende fase worden bewoners 
en belanghebbenden opnieuw nadrukkelijk 
uitgenodigd om mee te denken over de toekomst 
van het gebied. Waarschijnlijk zal dat in februari 
2019 gaan plaatsvinden. 

Voortgang  project 
“Waardevol Brummen” 

Op woensdag 19 december riep de heraut de dorpelingen 
in Hall op om zich in te schrijven en de lichtjes in het dorp 
te volgen langs het Kerstverhaal. 

Via de verlichte route in het dorp vonden de dorpelingen 
bij de kerk de stal, met Jozef en Maria en het geboren 
kindeke Jezus.  

Het was een mooie avond waarbij vele mensen uit het 
dorp samen kwamen.  
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Voor iedereen een gelukkig maar vooral een gezond 2019. 

2019: het jaar van de nieuwbouw woningen! 24 woningen,  
bijna evenzoveel jaar hebben we er op moeten wachten. 
Maar dit jaar lijkt het dan toch eindelijk te gaan lukken.  

Als het goed is zijn de archeologische 
onderzoeken afgerond. Deze maand gaat 
de bestemmingsplanwijziging de deur uit. 

Rond februari zullen de woningen een wat 
vaster uiterlijk krijgen en worden ook de 
prijzen bekend. Tijd om weer eens een 
gesprekje te hebben met onze potentiele 
kopers. 
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Zangvereniging De Eendracht werd opgericht op 19 januari 
1919. De vereniging bestond uit een gemengd -en een 
kinderkoor genaamd ‘Jong Eendracht’. In 1947 werd er ook 
nog een meisjeskoor aan toegevoegd ‘De Nachtegalen’.  
Lid worden van het gemengde koor was gebonden aan 
leeftijd. Meisjes mochten vanaf 14 jaar meezingen, jongens 
vanaf hun 16e. 
De eerste dirigent was Arend Vredenberg, vertelt Rietje 
Zomer. Vredenberg was een boer uit Hall, hij woonde aan de 
Slatweg in de boerderij waar later dokter Stoepker woonde. 
Over twee periodes is hij in totaal 35 jaar de dirigent 
geweest. Dinie Wijgman-Harmsen weet zich haar eerste 
jaren nog goed te herinneren. “Uit school gingen we 
rechtstreeks naar Pniél voor de repetitie en van het 
meisjeskoor ging je automatisch naar het grote koor.” 
De 78- jarige Bert Mooibroek is al een kwart eeuw lid, 
waarvan 23 jaar voorzitter van het vijf-koppige bestuur. Aan 
zijn keukentafel haalt hij herinneringen op. Het koor 
bestond ooit uit ruim 80 leden. Er was nog geen tv of 
internet, er was sowieso veel minder vertier dan nu. De 
repetities waren in die tijd een uitje voor de mensen. Ook nu 
voelt dat nog wel zo, het is altijd heel gezellig en er is ruimte 
om bij te praten. Het zingen is zeker geen bijzaak want we 
willen goed presteren. De veelal klassieke stukken zijn soms 
lastig om in te studeren en we zingen in meerdere talen. 
Mooibroek roemt hierbij dirigent Wim Riefel, die in staat is 
gebleken het koor naar een hoger muzikaal niveau te 
brengen. Riefel is de 9e dirigent en staat nu al 35 jaar ‘op de 
bok’. 
Vandaag de dag telt het koor nog 23 leden. Menigeen zingt 
al langer dan een halve eeuw mee, Jenny Schotpoort-
Leeflang zelfs al 65 jaar. De drie mannen zingen de baspartij, 
drie vrouwen de tenorstem, zeven alten en 10 sopranen. 
Eens per jaar geeft men een concert en er wordt gezongen 
bij bijzondere gelegenheden. 

Dinie de Jonge is met haar 63 jaar de jongste, Bertha 
Wiegman als 86- jarige de oudste. Maar de leeftijd gaat de 
leden nu parten spelen. Met name de hoge tonen worden 
moeilijk. Voor de koffiepauze gaat het nog wel maar daarna 
eigenlijk niet meer zegt Margreet Vervelde. 
Het eeuwfeest wordt op 3 februari om 14.30u gevierd met 
een jubileumconcert in de Ludgerus kerk. Aansluitend is er 
een receptie bij Bello waarbij iedereen welkom is. Daarna zal 
het koor opgeheven worden. Met pijn in het hart, omdat 
een ieder de repetities op maandagavond zal gaan missen. 
En zeker het zingen, want daarover is men unaniem; zingen 
maakt je blij! 
 
Op de avond dat de foto werd gemaakt was Det Materman 
niet aanwezig.  
Enkele dagen hierna werd bekend dat Det op 71- jarige 
leeftijd is overleden. De Eendracht heeft tijdens haar 
afscheidsdienst gezongen. 

Eeuwfeest wordt afscheid voor zangvereniging De Eendracht 

Drie jaar 

Hall Leeft bestaat inmiddels ruim drie jaar en in die tijd is er 
veel gebeurd. Het belangrijkste is natuurlijk dat onze school, 
de Vossestaart, open blijft. De school vormt het hart van ons 
dorp en zorgt er voor dat het levendig blijft.  Dat bleek in 
december maar weer eens: samen Sinterklaas, vlak voor de 
vakantie de parkeerweek, waarin mensen uit het dorp op 
school hielpen en natuurlijk de Herdertjestocht, een initiatief 
van de kerk met hulp van veel mensen uit het dorp! 

En ook in het nieuwe jaar staat die saamhorigheid centraal. 

Daarover praten we tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
iedereen bij: over de zo gewenste woningbouw, natuurlijk, 
maar ook over de enorme lijst van activiteiten die er het 
komende jaar zullen zijn. 

 

Vers van de pers 

Tijdens de bijeenkomst wordt – vers van de pers – het 
Dorpsplan Hall gepresenteerd.  In samenwerking met de 
Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de Provincie is het 
mogelijk gemaakt om een boekje uit te geven over de 
dorpsplannen. De plannen die we met elkaar gedurende het 
afgelopen jaar bedachten, met heel veel mensen uit het dorp 
samen, en die we in verschillende onderwerpen 
ondergebracht hebben: Hall bloeit, bruist, leeft, leert en 
bouwt! Ook is de activiteitenlijst voor het komende jaar te 
bekijken: het wordt een bruisend jaar. Bij de provincie is 
inmiddels enige financiële ondersteuning gevraagd om al 
deze mooie dingen te gaan realiseren.  ‘Sociale Cohesie’: met 
elkaar samen het dorp versterken, elkaar weten te vinden en 
mooie initiatieven koesteren en uitbouwen. Daar gaat  het 
om. We zijn daar als dorp al erg goed in, enige ondersteuning 
van de provincie geeft de gelegenheid het nog net iets 
mooier te maken. 

Hall Leeft nodigt graag alle mensen uit 
het dorp, en geïnteresseerden van 
daarbuiten uit om kort de plannen 
voor 2019 te bekijken, en daarna 
vooral elkaar te ontmoeten! Iedereen 
is vanaf 20 uur welkom. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 15 december was de 26e Wintermarkt in en rondom de 
Ludgerus kerk in Hall. Voor aanvang stonden al veel mensen 
te wachten voor het hek dat klokslag half elf werd  geopend. 
Al snel liepen de bezoekers met kerstukken, groen-
decoraties, eigengemaakte lekkernijen en oliebollen het 
terrein over. 
Binnen in de kerk en in de tent warmden de bezoekers zich 
op met koffie, chocomelk en glühwein. In de middag was er 
weer boerenkool met worst verkrijgbaar.  
Onze Hallse muziekverenging DES beet traditioneel het spits 
af met een mooi optreden in de kerk. Daarnaast had de 
supportersvereniging DES ook een kraam ingericht waarin zij 
de fraaie verjaardagskalenders verkochten, om zo wat extra 
inkomsten op te halen voor het 75-jarige jubileum van DES 
in 2020.  
Het bestuur van de Wintermarkt Hall wil alle vrijwilligers en 
sponsoren, voor én achter de schermen, hartelijk danken 
voor hun inzet. Het is werkelijk ongelofelijk wat er ieder jaar 
weer gepresteerd wordt. Zonder vrijwilligers geen markt. 
Ieder jaar mag de Wintermarkt weer rekenen op de 
belangeloze medewerking van de Hallse bevolking en 

bedrijven maar ook uit de dorpen rondom Hall zijn veel 
mensen actief voor de markt. Het is als 26 jaar een feest om 
dit mee te mogen maken.  
Alle bezoekers op de markt hebben het geld flink laten 
rollen. Na de eerste (voorlopige) telling bleek dat de markt 
netto € 16.500,- heeft opgebracht. Hiermee is het één van 
de succesvolste edities ooit. Het geld wordt besteed aan de 
instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Het 
bestuur zal het definitieve bedrag bekend maken in het 
Hallse kerkblad. Nogmaals heel veel dank aan alle 
vrijwilligers, sponsoren en een ieder die heeft bijgedragen 
aan de Wintermarkt! 

Wat hebben we een drukke, maar gezellige tijd gehad op 
school de afgelopen maanden. Naast borging van ons 
onderwijsconcept, hebben we natuurlijk ook veel aandacht 
besteed aan Sint en Kerst. Hall Leeft heeft wederom voor 
een super fijne intocht gezorgd. De kinderen van school 
hebben een bijdrage geleverd in de vorm van liedjes en 
moppen. Sint is ook op school geweest op 5 december, 
gelukkig hoefde hij niet van ver te komen aangezien hij 
wakker werd in de caravan bij school. 

Op 7 december hebben we de liedjes laten horen aan de 
ouderen in de Wheme. Een geslaagd optreden wat 
enthousiast werd ontvangen. De periode daarna hebben 
we veel geoefend voor de musical "Kouwe kerst". 
Op 19 december hebben we genoten van een gezamenlijk 
lopend buffet, alle leeftijden bij- en door elkaar! Wat zijn 
onze kinderen dan lief en behulpzaam voor elkaar, de 
kracht van de school! De ouders (en overige familieleden 
en vrienden) konden op dat moment genieten van soep en 
broodjes van Adryjane Groot Boerle. Heerlijk en erg 
gezellig hebben we begrepen. 

Na de herdertjestocht hebben we de musical opgevoerd in 
de kerk. We zijn enorm trots op onze kinderen en danken 
Geert Jan voor de begeleiding vanuit DES. Op het moment 
van dit schrijven is het vakantie. Een welverdiende 
vakantie voor iedereen. Op naar 2019! De eerste weken na 

de vakantie staan in het 
teken van o.a. extra 
oefeningen m.b.t. sociaal 
emotionele vorming: daar 
hebben we dan veel profijt 
van in de periode tot aan de 
zomervakantie. 

In januari mogen we 4 nieuwe leerlingen begroeten in 
groep 1,2. Welkom! 

Namens de Vossestaart wensen we iedereen een mooi, 
gezond en liefdevol 2019 toe!  

Update Vossestaart 26e editie Wintermarkt wederom druk bezocht 

Stichting Hall Bouwt 
Op zondag 13 januari zal in verenigingsgebouw de Wheme 
weer het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging D.E.S. 
worden gegeven. Vanaf 14.00 uur zal er opgetreden 
worden door de slagwerkgroep en het leerlingen, 
dirigent Willem Jan Jolink zal met zijn kinderen tussendoor 
voor leuke intermezzos zorgen. Het beloofd een 
gevarieerde muziek middag te gaan worden met vooral 
veel jeugdige inbreng. De toegang is gratis.  
 
Jubileumkalender 
Bij de uitgang zal de gloednieuwe Hallse 
verjaardagskalender te koop zijn, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de jubileumcommissie van D.E.S. ter 
gelegenheid van het naderende 75 jarige jubileum in 2020 
dat D.E.S. graag samen met heel Hall wil vieren. Op de 

kalender staan foto’s 
van alle mooie plekken 
van ons dorp. Hij is 
tevens te verkrijgen bij 
Annet Capel, Hallseweg 
75 in Hall. 

Nieuwjaarsconcert D.E.S. 

Op 2e Kerstdag werd de gezellige 
kerstviering voor ouderen in de 
Wheme door 16 mensen bezocht.  

Kerstviering ouderenbond 


