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In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 3: 2019 

 Muzemarkt 6 juli 

 Bedankbrief Peter Cocker 

 Over roze wolken en grijze haren 

 Hall Bouwt 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de 
volgende nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 6 
september uw bericht naar redactie@hallleeft.nl of 
in de ‘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 

Juli 

1 sept Happen en stappen, zie www.hallleeft.nl 

5 sept Mirjam ten Hove vertelt over de  
 IJsselhoeven, 14.00 uur, Wheme 
14 sept Hallse Kermis & vogelschieten 

14 & 15  Open Monumentendagen in Ludgerus Kerk   
sept 10.00 – 16. 00 uur 

22 sept Startzondag Ludgerus Kerk, Dorpslunch 

27 sept  Kinderkledingbeurs 18:30 - 20.30 uur, 
 Vossestaart 

September 

Augustus 

1 aug Stichting Ouderenwerk; Meezingliedjes 
 met Gerrit Sangers op accordeon en bingo, 
 14.00 uur, Wheme.  

4 juli Stichting Ouderenwerk; presentatie 
 ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd’. 14.00 uur, 
 Wheme. 

6 juli Muzemarkt,  Pastorietuin Dorpsstraat. 

  Opening: 10.00 uur. 

20 juli Onderhoud wandelpaden met Paden- 
 werkgroep Hall en Hall gastrvrij,  start 9.00 
 uur in de Picknicktuin, Slatweg 4. 

Muzemarkt zaterdag 6 juli 

Gelukkig wordt Hall Leeft financieel gesteund door veel 
donateurs, waarvoor onze dank. Doordat de activiteiten 
van Floralia en de Oranjecommissie nu bij ons zijn 
ondergebracht, zijn de donaties daarvoor komen te 
vervallen. Onze penningmeester heeft van een aantal 
mensen het verzoek gekregen de donateurs-bijdrage voor 
Hall Leeft dan ook te verhogen. Uiteraard wordt dit 
gehonoreerd! Mocht u uw bijdrage ook willen verhogen 
dan kunt u een verzoek daartoe schrijven en dit in de 
HallLeeft brievenbus bij de Wheme doen. Op het verzoek 
moet u het bedrag van de jaarlijkse donatie vermelden en 
een handtekening zetten. 

Donateursbijdrage 

Cees & Emmy Rogge 60 jaar getrouwd 
Op 20 juni 1959 stapten Cees en Emmy in het 
huwelijksbootje. Afgelopen 20 juni vierden zij hun 60e 
trouwdag, het was dan ook een feestelijke dag en het paar 
kreeg bezoek van burgemeester Alex van Hedel. 

AANMELDSTROOK DORPSLUNCH 
Graag doe ik / doen wij mee met de dorpslunch op zondag 22 september. Aantal personen: .......................................................... 
Inleveren in de brievenbus bij familie Wijnen / de pastorie,     
Dorpsstraat 39. Aanmelden vóór maandag 16 september.   Naam en adres: ............................................................ 

Op 20 juni heeft de gemeenteraad besloten een definitieve 
Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het grootschalige 
zonnepark in Hall. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraadsleden 
ontstemt waren over de gevolgde procedure en volgens hen 
verkeerd waren voorgelicht over de mogelijkheid om tegen het plan 
te stemmen. Een motie van afkeuring en treurnis werd gesteund 
door GroenLinks, D66 en Democratisch Brummen. 
Het plan is de afgelopen maanden wel deels aangepast aan de 
wensen van omwonenden en Gelders Genootschap. De hoogte van 
de panelen wordt nu 1.50 meter in plaats van 3 meter en er komt 
een iets ruimere inpassing met struweel en kruiden- en bloemrijk 
grasland. De hoeveelheid is echter beperkt en is al fnuikend 
schaamgroen genoemd. Voor de omwonenden is de beslissing van 
de gemeenteraad een grote teleurstelling. Zij vinden dat de omvang 
van het park niet in verhouding staat tot de omgeving en daarmee 
ook het wild (reeën, dassen, etc) verdreven zal worden. Daarnaast 
wordt landelijk steeds meer benadrukt dat eerst daken en 
incourante terreinen gebruikt moeten in plaats van landbouw- en 
natuurgronden. 
Binnenkort zal de vergunning opnieuw ter inzage worden gelegd. 
Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen 
het plan in beroep gaan. Anderen kunnen alleen in beroep gaan 
tegen de wijzigingen ten opzichte van de eerste 
vergunningaanvraag. De initiatiefnemer kan nu met deze vergunning 
SDE-subsidie gaan aanvragen. De omwonenden gaan zich beraden 
over vervolgstappen. 

Zonnepark Hall wéér een stap dichterbij… 

Muziekvereniging D.E.S. organiseert op zaterdag 6 juli voor de 
44ste keer de Hallse Muzemarkt in de pastorietuin aan de 
Dorpsstraat. Vanaf 10 uur begint de welbekende rommel-
markt, met in de tent het  Rad van Avontuur. Om 13.30 uur 
beginnen de leerlingen van de Vossestaart met de muzikale 
eindpresentatie van het muziekproject Suc6 met DES. En 
vanaf 14.30 uur start de altijd verrassende veiling . 
Nieuw dit jaar is de aansluitende barbecue waaraan iedereen 
kan deelnemen. Voor € 10,- kunt u een gevarieerd 
vleespakket kopen. Opgeven kan (liefst vooraf i.v.m. inkoop) 
via 0575-560322. De opbrengst van de barbecue komt ten 
goede aan het 75 jarig jubileumfeest in 2020.  

Hall Bouwt!   
Verkoop start in september 
Stichting Hall Bouwt! is bijna klaar. Bouwproject “DE WHEEME-

KAMP” gaat van start. Als er geen gekke dingen gebeuren 

beginnen we in september met de verkoop van 24 woningen, 

waarbij de planning is dat de bouw eind dit jaar gaat beginnen. 

De prijzen variëren vanaf € 180.000 voor een tussen-woning en 

gemiddeld € 230.000 voor een hoek/2-onder-1 kap woning. 

Deze verkoopprijzen zijn laag vergeleken met recente projecten 

in de omgeving. Wil je in aanmerking komen voor een woning, 

schrijf je dan nu nog in. Alle inschrijvingen vóór 1 september a.s. 

zullen wij in de eerste verkoopprocedure meenemen. Na deze 

datum wordt de verkoop regionaal gepubliceerd. Voor meer info 

en details zie www.hallbouwt.nl of neem contact op met: 

Henry Leeflang  06-22687533 

Erno Mulder   06-51409508 

André van Welie 06-22406474 

Onder de vlag van de Stichting Hall Leeft is in Hall enige tijd geleden 
een commissie opgericht onder de naam HOED  (Hall onder één 
Dak). Deze commissie onderzoekt de mogelijkheden om in Hall een 
centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, stichtingen, 
groeperingen, clubs enz. gebruik van kunnen maken. Eén gebouw 
waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt en waar bijvoorbeeld 
ook een kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een feestje 
tot de mogelijkheden behoort. Ter ondersteuning van de uitwerking  
van de plannen heeft de commissie contact gezocht met een aantal 
studenten van de Hogeschool Saxion StadsLAB. 
De afgelopen maanden hebben deze studenten onderzoek gedaan 
naar alle mogelijkheden en naar de wensen en ideeën die er bij de 
bevolking hierover leven. Donderdag 20 juni hebben zij in de Wheme 
hun eindrapport gepresenteerd aan de commissie. Ruim 100 
Hallenaren hebben door middel van een mondelinge en schriftelijke 
enquête hun mening en ideeën kenbaar gemaakt, ruim voldoende 
om een goed en representatief beeld te krijgen van wat er leeft.  
Conclusie van het rapport is dat 81% van de bevraagden aangeeft 
behoefte te hebben aan een algemene centrale plek in het dorp en 
83% de huidige locatie bij de vv S.H.E. als meeste geschikte plek 
hiervoor ziet. Het merendeel van het dorp blijkt ook bereid om als 
vrijwilliger aan de verschillende activiteiten mee te werken. 
De commissie is erg tevreden over de resultaten en bevindingen in 
het rapport en ziet het als een goede basis en een praktisch 
hulpmiddel om verder te gaan met de uitwerking van de 
voorgenomen plannen.  

Plannen nieuw dorpscentrum in Hall 

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, 

joke07.gs@gmail.com, 06-27414107 

mailto:info@hallleeft.nl
http://www.hallbouwt.nl
mailto:lisette.bosch@planet.nl
mailto:lammerthissink@planet.nl
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
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Beste gemeenschap van Hall,           17 mei 2019 

 

EEN HEEL WARM EN HARTELIJK WOORD VAN DANK AAN DE HALLSE GEMEENSCHAP. 

We willen de Hallse gemeenschap, hartelijk bedanken voor jullie geweldige inzet en toewijding bij het organiseren 

van een heel memorabele en mooie bijeenkomst voor de 75ste herdenkingsdag. 

We hebben tijd met jullie doorgebracht tijdens het bezoek aan het graf van mijn vader en zijn bemanning en de 

locatie waar de Lancaster is neergestort. Hierbij werden we vergezeld door de prachtige 48th Highlanders of 

Hollands Pipes and Drums. De onthulling van het herdenkingsteken met burgemeester Alex van Hedel en 

wethoudster Margriet Wartena en in het bijzonder de herdenkingsdienst op de Hallse begraafplaats in het bijzijn 

van de schoolkinderen met de mooie kransen, behoren tot de mooiste momenten van mijn leven. 

Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor alle moeite die jullie hebben gestoken in deze twee prachtige dagen. 

Ook waren we heel verheugd met het gezelschap, bestaande uit leden van de dorpsraad en Hall Leeft, tijdens de 

lunch op onze aankomstdag en het diner. Het was voor mij persoonlijk erg belangrijk om de volgende dag tijdens 

de lunch, de mensen te ontmoeten die voor de graven van mijn vader en zijn bemanning hebben gezorgd. Ik zal de 

mensen die ik nieuw heb ontmoet, maar ook de oude vrienden die ik nog kende van mijn eerdere bezoek in 2003, 

nooit vergeten.  

Ik kan zeggen dat ons bezoek aan Hall en Eerbeek voor altijd een van de meest bijzondere momenten in mijn 

leven is geweest. 

Hartelijke dank van Acacia en mij voor alles dat jullie gedaan hebben om dit zo ’ n  speciale 75ste herdenking te 

maken.  

 

Met warme en oprechte dank, 

Peter Cocker 

Door de vergrijzing en de dreigende sluiting van school waren 
er een tijdlang zorgen over de leefbaarheid in ons dorp. Maar 
nu gloort er weer licht aan de horizon. 
Want de ooievaar heeft Hall de laatste maanden goed weten 
te vinden. Binnen een afstand van 200 meter werden dit jaar 
aan de Dorpsstraat vier baby’s geboren. 
Op huisnummer 58 wonen Anja Scheepers en Gerbert 
Boezewinkel met hun 2- jarige zoontje Luuk. Hij kreeg op 19 
februari een broertje én een zusje, Sam en Fleur. 
Op 27 maart werd Beau geboren. Hij is het zoontje van 
Natasja en Leonard van Baren, die sinds afgelopen november 
in Pniël wonen. En aan de overkant op nummer 29 kregen 
Marco ten Oever en Emily ten Kate op 14 april dochter 
Lauren. Zij is het zusje van Sven. 
Minstens zo bijzonder is dat er iets verderop, ook binnen een 
afstand van 200 meter, vier 90- jarigen wonen. Lien 
Modderkolk bereikte op 30 maart de leeftijd der zeer sterken, 
Jan Schut op 19 mei en Coby van Galen hoopt op                     

24 september 90 jaar te worden. Buurvrouw Mieneke 
Zweverink werd op 6 maart zelfs al 91 jaar. 
Alle vier zijn ze dankbaar voor hun lange leven. Volgens Coby 
is dit misschien wel de mooiste tijd omdat je nu zo kunt 
genieten van je kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Natasja geniet erg van de rustige omgeving en van de 
vriendelijkheid van de mensen in het dorp. “Ik hoop voor 
Beau dat hij veel van de wereld zal zien en dat hij over 30 jaar 
tegen ons zal zeggen; jullie eruit, nu ga ik hier wonen.” 
Deze foto symboliseert eigenlijk alles waar Hall Leeft voor 
staat. Je kunt hier geboren worden, naar school gaan en lid 
worden van een vereniging. 
Je kunt de zondagsdienst bezoeken of een mooi concert 
bijwonen in de monumentale Ludgeruskerk. 
Je kunt hier prachtig wonen en in verbondenheid leven met 
meerdere generaties. 
En.......... je kunt hier heel oud worden!  
Hall Leeft! 

Over roze wolken en grijze haren 

Momenteel hebben we 60 kinderen op school, waar we 
erg trots op zijn! Een aantal jaar geleden zag de prognose 
er heel anders uit. Afgelopen jaar hebben we ons 
onderwijsconcept aangescherpt, geborgd. Door onze 
heldere visie kunnen we juiste keuzes maken mb.t. o.a. 
Bewegend leren, vakadoptie en Noaberschap. 
Op dit moment wordt het schoolplan voor de komende 4 
jaren geschreven; ouderparticipatie krijgt een 
prominentere rol. 
De muzieklessen (schoolorkest) zijn weer gestart; we 
werken toe naar een optreden op de Muzemarkt. U komt 
toch ook kijken en luisteren om 13.30 uur? 
De laatste periode van het schooljaar werken we ook toe 
naar een eindmusical. Daarnaast gaan we nog met de hele 
school naar het Kröller Möller museum; voorafgaand 
werken we met de kinderen aan het thema; "Kunst". 
Kortom; er moet nog veel gebeuren in zo'n laatste periode 
tot aan de zomervakantie, maar zoals te lezen valt; ook 
veel leuke gezamenlijke activiteiten.  
Namens het team van de Vossestaart; alvast een fijne, 
mooie zomer toegewenst!  

Basisschool de Vossestaart 
Open monumentendagen: Op zaterdag 14 en zondag 15 
september zijn de landelijke Open Monumentendagen. In 
Hall is de Lugerus Kerk open tussen 10 en 16 uur voor 
bezichtiging. Er zijn rondleiders aanwezig die u kunnen 
vertellen over de historie van de kerk. Op zondag is om 10 
uur de kerkdienst met aansluitend koffie. Rond 11.30 uur 
zingt het AMC koor uit Amsterdam.  
 
Startzondag met o.a. Dorpslunch: Zondag 22 september is 
het startzondag in de Ludgerus Kerk. Het programma:  
10.00 uur Kerkdienst m.m.v. het kerkkoor. Thema: ‘een goed 
verhaal!’ 
11.00 uur Koffie/ thee 
11.30 uur De enige echte Hallse fotoquiz 
12.30 uur Dorpslunch in Basisschool De Vossestaart 
De dorpslunch wordt verzorgd door Adryane Groot Boerle. 
Er is een rijke keus uit soep, broodjes, salades en hartige 
hapjes. De dorpslunch is voor een ieder uit Hall.  Opgeven 
kan voor 16 september via de aanmeldstrook die u kunt 
inleveren in de brievenbus van de familie Wijnen / de 
pastorie, Dorpsstraat 39. U bent  van harte welkom! Meer 
info: Jolanda Aantjes, pastor 06-33860231.  

Ludgerus Kerk 

Peter Cocker aan het woord  na de 
onthulling van het monument 

Peter Cocker en zijn vrouw Acacia leggen 
een krans voor Eric Royston Cocker 

Peter en Acacia met het 4 mei comité 

Bedankje vanuit het 4 mei comité  
Het 4 mei comité kijkt met tevredenheid terug op het bezoek van Peter en Acacia Cocker aan Hall. Beide dagen waren een 
aaneenschakeling van bijzondere ontmoetingen en gedenkwaardige momenten. Dat dit ook door het echtpaar zo ervaren is, 
blijkt wel uit de brief die wij ontvingen. 
Van alle foto’s die gemaakt zijn, is een mooi boek samengesteld dat naar Australië wordt gestuurd. De foto’s zijn te zien op onze 
site; www.hallleeft.nl.  
Veel mensen hebben een inspanning gedaan om deze twee dagen goed te laten verlopen. We bedanken Marjolein van Leeuwen, 
Antoinette Martijnse en Willeke Bobbink voor de mooie foto’s. Vrijwilligers van de Wheme, de Ludgeruskerk en het 4 mei comité 
Eerbeek. De dames van de groengroep voor het maken van de kransen en Herman Leeflang voor de kranshouders.  Adryjane 
Groot Boerle en de familie Bello voor de heerlijke lunches en de familie Te Bokkel voor de gastvrije ontvangst. Björn Staal voor 
de stoelen en de tent. René Hillebrink, Arie Hamer en Arie te Winkel voor hun oude legervoertuigen en D.E.S. En natuurlijk ook 
de schoolkinderen, die zo’n mooie erehaag vormden voor de ruim 300 aanwezigen bij de 4 mei herdenking op de begraafplaats.  


