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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 2: 2019 

- Herdenking 4 mei 
- Dorpsraad Eerbeek-Hall 
- Enquête Hall onder één Dak 
- Koningsfeesten in Hall 
 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de volgende nieuws-
brief? Stuur dan uiterlijk 6 juni uw bericht naar redactie@hallleeft.nl 
of in de speciale 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   
www.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 

Juli 

6 juli Muzemarkt, opening: 10.00 uur. 

 Optreden schoolorkest: 13.30 uur 

6 juli Gezellige middag met een hapje, drankje 

 en muziek, op het terrein van de 

 Muzemarkt, 16.30 tot 21.00 uur 

Juni 

Mei 

April 

9 juni   Pinksteren, kerkdienst 10.00 Ludgerus Kerk  
14 juni  Midzomerklaverjassen vv SHE  
15 juni DES: Ophaaldag bruikbare spullen t.b.v. 
 Muzemarkt  

30 juni Finale ringsteken, naast de kerk bij Het 

 Grote Hof 

4 mei Dodenherdenking 17.30 uur, Begraafplaats 
 Hallseweg 
8 mei  Ringsteken, Domineeskamp, 19.00 uur 
30 mei Hemelvaartsdag – Dauwtrappen met DES 
30 mei  Sterrit vv SHE  
30 mei     Hemelvaartsdag. Kerkdienst samen met 
 Klarenbeek, Voorst en Wilp. Aansluitend 
 fietstocht en broodmaaltijd.  
 09.30 uur Ludgerus Kerk  

10 apr OBS de Vossestaart: open dag voor 
 "nieuwe ouders/leerlingen"  
11 apr Workshop Paasdecoratie maken. 
 Aanvang 20.00 uur, Wheme 
12 apr Viering Goede Vrijdag, 19.30 uur Ludgerus 
 kerk  
12 apr 2019 Killerdarttoernooi vv SHE  

13 apr Snoeihout brengen Paasvuur bij Harrie 
 van der Weide tussen 13.00—16.00 uur 
13 apr Oudijzeractie vv SHE  
14 apr Pasen, kerkdienst m.m.v.  Brummens 
 Mannen Koor,  10.00 uur Ludgerus Kerk 
                 Voorafgaand speelt DES Paasmuziek.  
17 apr Ringsteken, Domineeskamp, 18.30 uur 
19 apr Paasklaverjassen vv SHE  

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

27 apr Koningsborrel 

28 apr Koningsontbijt en Koningsfeesten 

Op donderdag 11 april is er 
een paasworkshop in de 
Wheme. We gaan een leuke 
paaskrans op een standaard 
maken. Deze past mooi in de 
vensterbank. We beginnen 
om 20.00 uur. 

 

De kosten bedragen € 25 
inclusief koffie/thee, drankje 
en iets lekkers en uiteraard 
deskundige begeleiding.  

 

Neem zelf een mesje, 
snoeischaar en evt. een 

draadtangetje mee. Voor de rest wordt gezorgd. Graag 
contant en gepast betalen voor aanvang van de workshop. 
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 7 april per mail naar 
MiekeVerweij@kpnmail.nl of per SMS of via WhatsApp naar 
06-40468383. 

Maximaal 25 deelnemers, dus meld je op tijd aan!!! 

Paasworkshop 11 april 

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse reis welke dit jaar plaats 
vindt op woensdag 19 juni a.s. 

De reis ziet er als volgt uit: 

Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het 
voetbalveld per touringcar naar Huis Het Bosch in Lexmond waar we 
om 10.00 uur worden ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens 
vertrekken wij voor een rondrit met gids door Vijfheerenlanden 
(Alblasserwaard)  en keren terug naar Huis Het Bosch voor de lunch. 
Na de lunch vertrekken wij naar een ijsboerderij waar u een 
rondleiding krijgt. Op deze boerderij bereiden zij van dagverse melk 
op ambachtelijke wijze, met puur natuurlijke ingrediënten, room,-
sorbet,-yoghurt-en kwarkijs. Uiteraard kunt u van al dit lekkers 
proeven. Aan het eind van de middag vervolgen wij de reis naar 
Eerbeek waar in De Heideroos een heerlijk 3-gangen menu 
geserveerd zal worden. Consumptie’s voor eigen rekening. 
Terugkomst in Hall tussen 19.30 uur en 20.00 uur. 

De kosten voor deze dag bedragen € 66.50 per persoon.  
Opgave kan bij het bestuur voor 7 juni a.s., onder vermelding van 
naam en adres. Wel opgegeven, maar ziek geworden, u krijgt uw 
geld terug minus € 35. 

Betaling op bankrekening NL16RABO 01357 32 255 ten name van 
Stichting Ouderenwerk Hall voor 14 juni. 

Op 20 juli a.s. gaan wij met een groep vrijwilligers de goed 
belopen Hallse wandelpaden onderhouden. We starten om 9.00 
uur in de Picknicktuin aan de Slatweg  bij no. 4 . Omstreeks 
12.00 uur denken we klaar te zijn en sluiten we af met koffie en 
koek. De werkzaamheden zijn divers en hebben als doel, 
aantrekkelijke en goed beloopbare routes aan te bieden. De 
benodigde gereedschappen, zoals snoeischaren e.d., worden 
zoveel mogelijk door de vrijwilligers zelf meegenomen. Naast 
onze vaste vrijwilligersgroep, is iedereen die ook een ochtend de 
handen uit de mouwen wil steken, van harte welkom!  
Padenwerkgroep Hall en Gastvrij Hall  

Onderhoud Wandelpaden 

Reis Stichting Ouderenwerk Hall 

De dodenherdenking op de begraafplaats in Hall op 4 mei vindt plaats 
rondom de zes oorlogsgraven. 
 
In één van de graven ligt Eric Royston Cocker. Op 13 juni 1944 liet hij een 
vrouw en drie kinderen na. Zij zijn alle drie nog in leven. De zoons Peter 
(1938) en Geoffrey (1942) wonen in Australië, zijn dochter Marguerite
(1936) woont in Engeland, nabij Londen. Zoon Peter en zijn vrouw Acacia 
zullen dit jaar aanwezig zijn bij de dodenherdenking in Hall. 
Het 4 mei comité verheugt zich op dit bijzondere bezoek en zal op een 
passende manier invulling geven aan het verblijf van het echtpaar Cocker 
in Hall. 
 
De herdenking is op 4 mei om 17.30u op de begraafplaats aan de Hallseweg. Burgemeester A. van Hedel zal aanwezig zijn en 
muziekvereniging D.E.S. verleent haar medewerking. 

Zoon Eric Royston Cocker aanwezig tijdens 4 mei herdenking 

Heeft u die prachtige verjaardagskalender al in 
huis? 
Er zijn er nog maar een paar dus wees er snel bij. 
Te koop voor €9,50 bij Annet Capel, Hallseweg 75. 

Hall schoon 
Op zaterdag 23 maart is Hall een stuk schoner 
geworden. Een grote groep vrijwilligers ging met 
prikstok en vuilniszak de straat op om zwerfafval op te 
ruimen, zowel in het dorp als in het buitengebied.  

De AED locaties binnen Hall zijn; 

- De Wheme 

- DGPS gebouw aan het kanaal 

- Theehuis Kanaalzicht 

   (fam. Brom) Grolweg 6 

- Camping De Kikker, Kikvorsenstr. 7 

- Fam. Lammert Hissink, Hallsedijk 5 

- Fam. Van der Gouw, Lendeweg 3 

In geval van nood… 

Jubileumkalender D.E.S. 
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mailto:lisette.bosch@planet.nl
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mailto:kersteng@planet.nl
mailto:joke.gs@online.nl
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Namens Hall Leeft en Dorpsraad Eerbeek-Hall is er een brief 
gestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Brummen. In de brief aan B&W hebben we 
verzocht de bovenbouw van de Eerbeeksebrug op de 
begrotingsagenda van 2020 te zetten. Tevens is er gewezen 
op de onlangs afgesloten samenwerkingsovereenkomst 
tussen de kanaalgemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe 
en provincie Gelderland. Deze samenwerkings-
overeenkomst stimuleert “beleving, bewegen, genieten en 
waterpret” op en langs het Apeldoorns Kanaal. 

Hall Leeft en de Dorsraad Eerbeek-Hall hebben zich hard 
gemaakt voor het behoud van de 3 bovenbouwen tijdens de 
renovatie fase. Ook de politiek heeft destijds geluisterd naar 
ons betoog en er is een unieke samenwerking ontstaan. 
Participatie beleid optima forma! Helaas was de bovenbouw 
van de Eerbeeksebrug om budgettaire reden bestemd voor 
de verschrotter. Toch hebben we deze weten te redden en 
hij ligt vooralsnog veilig opgeslagen op een paar honderd 
meter vanwaar hij uiteindelijk weer terug moet komen. 

Inmiddels rijden we al bijna een jaar over de prachtig 
gerenoveerde bruggen, waarbij de bovenbouw van de 
Hallse- en Coldenhovensebrug esthetisch zijn terug 
geplaatst. De  Eerbeeksebrug ligt er kaal bij en steekt af 
liggend tussen de Hallsebrug en de Coldenhovensebrug. 
Bijna alle belangrijke activiteiten vonden destijds plaats op 
de locatie van de Eerbeeksebrug. De mooie historische 
plaatjes zijn hier een stille getuige van. 

Het zou toch mooi zijn als we het “beleven en genieten” 
langs het Apeldoorns Kanaal juist ook op deze historische 
plek weer weten te realiseren! 

Status bovenbouw Eerbeeksebrug 

Om de burgers meer bij de gemeente te betrekken zijn jaren geleden de dorpsraden in het leven geroepen. Brummen kent er 
zes, ze worden gefinancierd door- en werken als adviesorgaan voor de gemeente. De belangrijkste taak is om de leefomgeving 
te verbeteren en dat in de ruimste zin van het woord. Alles wat de mensen bezig houdt in de wijk kan met de dorpsraad 
besproken worden. Zij brengen situaties of problemen in kaart om daarna de gemeente een objectief advies te kunnen geven. 
Dorpsraad Eerbeek-Hall bestaat uit zes personen; Gees Borneman, Wim Blom en Hannie Elfrink namens Eerbeek en Harriët 
Hendriks, Klaas Wensink en Mark Holtslag namens Hall. Ze vergaderen elke maand en hebben contacten met gemeentelijke 
belangenorganisaties, instellingen, kerken, VVN, de OVE, politie en de politieke partijen. 
In Hall is de dorpsraad op veel gebieden actief en op meerdere plaatsen zichtbaar. Zo plaatsen zij elk jaar de kerstboom, zaaien 
de bloemenstrook naast de kerk in samen met de kinderen van de Vossestaart en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud 
van het klompen pad en wandelpaden. Verder zijn ze afgevaardigd in Hall Leeft, Hall Bouwt en hebben de eerste edities van de 
nieuwsbrief gefinancierd. Het AED project voor Hall is ook door de dorpsraad gerealiseerd. 
De afgelopen jaren hebben de kanaalbruggen veel aandacht gevraagd, en gekregen. 
Bij de presentatie van de nieuwe situatie na de renovatie van de kanaalbruggen, was ook de dorpsraad onaangenaam verrast 
door het niet terug plaatsen van de bovenbouwen. Door een bundeling van krachten met Hall Leeft is het gelukt om twee 
bruggen in oude glorie te herstellen. Daarbij kreeg de Hallse brug weer de eretitel ‘Koningsbrug’. 
Het veldje bij deze Koningsbrug is een pleisterplaats voor veel 
fietsers en wandelaars. 
Met een ontvangen bedrag van het jubilerende Veluwonen, kon 
de dorpsraad een mooi bord plaatsen waarop de geschiedenis 
van het kanaal beschreven staat. Met subsidie van Stichting 
‘Beleef het Kanaal’ is er nu ook een waterspeeltoestel geplaatst. 
Zo is het nog leuker voor toeristen om een moment rust te 
nemen en te genieten van de omgeving. 
 

Opening Waterspeeltoestel 27 april 
Het veldje wordt feestelijk in gebruik genomen op 27 april om 
14.30u. Voor de kleintjes zal er vanaf 14.00u een springkussen 
staan. U bent dan van harte welkom! 

Dorpsraad Eerbeek-Hall, schakel tussen dorp en politiek 

Hoe vreemd het ook klinkt; in de maanden januari en 
februari realiseren we ons altijd dat we weer een periode 
werken tot aan de zomervakantie. Ons jaarplan is leidraad 
om de stand van zaken door te nemen. In de maand januari 
hebben we 4 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 
Momenteel zitten we op 56 leerlingen; een mooie stijgende 
lijn! Vanaf 22 maart werken we (olv Jasper Arts) weer toe 
naar het optreden met het schoolorkest op 6 juli. 
Op 4 mei zal de school weer vertegenwoordigd worden door 
leerkrachten en leerlingen; een speciale herdenking dit jaar! 
Kortom; binnen school wordt druk gewerkt aan de pijlers 
binnen onze visie; bewegend leren, vakadoptie en 
Noaberschap. We zijn trots op de huidige ontwikkelingen! 

OBS de Vossestaart 

Afgelopen december was het dubbel 
feest bij de familie Bello. Op de 1e 
vierden André en Petra hun zilveren 
huwelijksfeest en op de 13e Gerrit en 
Dinie hun 55- jarig huwelijk. Tijdens 
de traditionele  oudjaarsdagborrel 
werd er dan ook flink getrakteerd. 
John van Zadelhoff bood de 
jubilarissen een grote felicitatiekaart 
aan namens alle Hallse verenigingen. 

Jubilea familie Bello 

In een overvolle Ludgeruskerk gaf Gemengd koor De 
Eendracht  op 3 
februari haar laatste 
concert. Hiermee werd 
ook het eeuwfeest 
gevierd. Na de laatste 
tonen volgde een 
staande ovatie waarbij 
menig zanger alsook 
bezoeker een traantje 
moest wegpinken. 

Afscheid van De Eendracht 
In februari is de aanblik van de pastorietuin ingrijpend 
veranderd. Door eerdere stormschade bleken een aantal 
bomen gevaar op te leveren voor omwonenden, bezoekers 
van de muzemarkt en het naastgelegen voetbalveld. Tijdens 
de werkzaamheden bleken  een aantal andere bomen ziek 
te zijn en daarmee onverantwoord om te laten staan. De 
kap is een besluit van het 
kerkbestuur, als grond-
eigenaar van dit perceel, en 
de gemeente. In de ver-
gunning is de verplichting tot 
gedeeltelijke herbeplanting 
opgenomen. 

Bomenkap Pastorietuin Ringsteken 2019 
Dit jaar rijdt Koetsiersvereniging de 
IJsselmenners 3 wedstrijden ringsteken in 
het seizoen. De eerste wedstrijd is op 17 
april om 18.30 uur en de tweede op 8 
mei om 19.00 uur aan de Domineeskamp 
in het dorp. De 3e en laatste wedstrijd op 
30 juni is tevens de finale.  

Sinds de oprichting van Hall Leeft eind 2015 zijn er heel 
veel bijeenkomsten en gesprekken geweest over 
allerlei mogelijke onderwerpen. Daarbij is onder 
andere gebleken dat veel inwoners (jong en oud) het 
zeer op prijs zouden stellen als er in Hall een centrale 
ontmoetingsplaats of een soort dorpscentrum zou zijn 
dat voldoet aan alle eisen en wensen van de Hallse 
verenigingen en de bevolking, voor nu en in de 
toekomst. 

Binnen Hall Leeft is er daarom een commissie opgericht 
onder de naam HOED (Hall onder één dak). Deze 
commissie onderzoekt de mogelijkheden om een 
centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, 
stichtingen, groeperingen, clubs enz. in Hall gebruik 
van kunnen maken. Een gebouw waar iedereen terecht 
kan en zich thuis voelt en waar bijvoorbeeld ook 
kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een 
feestje tot de mogelijkheden behoort. 

Er is al een aantal besprekingen geweest waarbij 
aanwezig o.a. de kerk, de Wheme, de muziekvereniging 
en de voetbalvereniging, maar uiteraard gaan we er ook 
andere groepen bij betrekken, zoals de school en de 
jeugd, Stichting Ouderenwerk, de schietvereniging, een 
eventuele biljartclub, de gymclubs en ga zo maar door. 

Om te voorkomen dat er veel werk voor niets wordt 
gedaan is er ook overleg geweest met de 
verantwoordelijke wethouders van de Gemeente 
Brummen. Daarbij is gebleken dat de gemeente in 
principe positief staat tegenover het initiatief. Een 
goede onderbouwing en participatie van de bevolking 
is daarbij van groot belang. 

HOED wil nu stappen maken en daar hebben we, in het 
kader van participatie van de bevolking, uw hulp bij 
nodig. Wat zijn uw ideeën over een dorpscentrum? 
Wat zou u graag in Hall willen zien en hoe? Wat zou u 
anders willen zien, of wat mist u misschien?  
We zijn erg benieuwd naar uw mening. 

Ingevouwen in deze Nieuwsbrief treft u een enquête 
aan waarmee we een zo goed en compleet mogelijk 
beeld willen proberen te krijgen van wat er in Hall leeft 
ten aanzien van een Dorpscentrum. 

We willen u vragen deze enquête in te vullen en 
uiterlijk 19 april a.s. in te leveren.  

Dat kan schriftelijk via de speciale Hall Leeft brievenbus 
bij de Wheme, maar bij voorkeur graag digitaal via de 
volgende link: 

https://nl.surveymonkey.com/r/HallOnderEenDak 

Mocht u verder nog vragen 
hebben of komt u er niet helemaal 
uit, dan zijn wij te bereiken via de 
telefoonnummers 06-38744145 en 
06-10868581 of via het emailadres 
hallleeft@outlook.com  

Uw medewerking stellen we zeer 
op prijs. 

Commissie HOED (Hall onder één 
dak) 

Enquête Hall Onder één Dak  

De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel zijn in volle 
gang. Aannemer Van Gelder Telecom hoopt na de bouwvak 
de eerste schop in de grond te gaan zetten. 
In de zomer zullen zij alle bewoners per brief informeren over 
de start van de aanleg. 

Glasvezel Buitenaf 

Het bestemmingsplan is ingediend. 

Na beoordeling door de gemeenteraad zal het plan ter 
inzage liggen op het gemeentehuis. 

Bij het archeologisch onderzoek is gebleken dat Hall een 
oude pleisterplaats moet zijn geweest. Er zijn resten 
gevonden die weliswaar diep liggen maar wellicht nog door 
de regio-archeoloog nader onderzocht zullen worden. 

Het wachten is op de offerte voor het verwarmingssysteem 
van de woningen. Daarmee zijn de meeste prijzen bekend 
en kan de officiële verkoopprijs van de woning worden 
bepaald. Vervolgens zullen de potentiële kopers benaderd 
worden voor een intake gesprek. 

Heeft u interesse in dit project, kijk dan ook eens op de 
website www.hallbouwt.nl 

Update Hall Bouwt 
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