
 

In deze nieuwsbrief o.a: 

 Hall Bouwt 

 Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

 Kerknieuws 

 Kindcentrum de Vossestaart 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de volgende 
nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 12 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 

In verband met de huidige versoeplingen rondom het 
Coronavirus worden sommige activiteiten voorzichtig 
weer opgepakt.  

Houd onze Facebook pagina en website in de gaten voor 
de laatste updates en geplande evenementen.  

 

Onderhoud wandelpaden 

De jaarlijkse vrijwilligersochtend voor het onderhoud van 
de wandelpaden wordt dit jaar niet georganiseerd.  
De vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte gesteld.  
 

Hallse Kermis 

De vogelcommissie en Bello zalencentrum wachten met 
de beslissing om de kermis en het vogelschieten dit jaar 
te organiseren voorlopig tot 1 augustus. 

 

Startzondag 27 september.  
Het is nog onduidelijk hoe de startzondag en de 
dorpslunch worden ingevuld.  
We zijn afhankelijk van de laatste ontwikkelingen op wat 
wel/ niet is toegestaan vanuit de overheid. Een 
dorpslunch in de basisschool zal er niet komen. Mogelijk 
komt er een andere variant. Houd hiervoor de media 
zoals de website van de kerk, facebook, krant en de 
dorpstamtam in de gaten.  
 

Stichting Ouderenwerk 

Stichting Ouderenwerk is weer gestart met activiteiten. 
Alle activiteiten vinden plaats in de Wheme, de aanvang 
is 14.00 uur.  

6 aug Het geheugensteunpunt geeft voorlichting.  

  Bingo. 

3 sept CobyApart muziek en entertainment met 
 herkenbare meezingliedjes. 

2 okt Dag van de Ouderen (onder voorbehoud). 

8 okt Veiligheid voor senioren, verzorgt door de 
 brandweer en de politie.  

In januari 2020 zijn we gestart met het organiseren van 
een cultureel evenement in Hall. Uit een brainstormsessie 
kwamen al veel leuke ideeën, dus gingen we enthousiast 
van start. Het plan kreeg al mooi vorm: een theaterrondje 
Hall met muziek, dans, theater en beeldende kunst op 
verschillende locaties in Hall. En natuurlijk ook met een 
hapje en een drankje. Helaas kwam Corona tussendoor. 
Nu blijkt dat dit evenement in oktober nog niet haalbaar is. 
Alderjekes mooi Hall gaan we dus uitstellen naar 30 mei 
2021! Noteer de datum vast. Volgende keer zullen we met 
meer informatie komen. 

Alderjekes mooi Hall 

Vier tot vijf woningen moeten mogelijk zijn. Dat waren begin 2016 de woorden van wethouder Eef van Ooijen aan het eind 
van het eerste overleg tussen een delegatie van Hall Leeft en de gemeente Brummen. Hij voegde er aan toe dat de gemeente 
alleen zou meewerken als er geschikte (bouw)grond voorhanden zou zijn en als zou blijken dat er voldoende belangstelling 
voor de woningen bestond. 
Met deze opdracht is de projectgroep Hall Bouwt aan de slag gegaan.  
De eerste stap betrof de grond om te bouwen, zonder grond geen woningen. Die grond moest binnen Hall liggen (inbreiding) 
want uitbreiding van Hall is op dit moment niet mogelijk. Dan blijven er niet zo veel grondstukken over. Met de familie 
Wijgman-Harmsen is vrij snel en in goed vertrouwen een afspraak gemaakt over de mogelijke overname van ongeveer 6.000 
m2. Dit vanzelfsprekend onder het voorbehoud dat er een bestemmingsplan tot stand zou komen en er voldoende 
belangstelling zou zijn.  
Vervolgens is voor dit grondstuk een prachtig plan ontwikkeld voor de bouw van 24 woningen.  
Lees verder over dit plan en het verloop van het project op pagina 3.  

Hall bouwt: van 4 tot 5 woningen naar 24 

Beste dorpsbewoners,       Hall, juli 2020  

Eind juni zijn in de kerk twee informatiebijeenkomsten geweest voor gemeenteleden over de 
toekomst van het kerkgebouw en die van de geloofsgemeenschap, de Protestantse Gemeente. 
In deze brief zetten we de informatie op een rijtje. 

In november 2019 heeft de werkgroep kerkgebouw, ingesteld in opdracht van de kerkenraad, 
haar plannen gepresenteerd aan de gemeente over een aanbouw bij de kerk en verandering 
van het bankenplan in de kerk.  De kerkenraad heeft in februari 2020 met de werkgroep 
gesproken over de binnengekomen reacties uit gemeente en dorp en haar eigen vragen. 
Hierna is de kerkenraad een aantal keren bijeengekomen om over de plannen te spreken om 
tot een beslissing te komen. 

In dit proces kwam tegelijk een andere vraag sterk naar voren; ‘hoe lang kunnen wij hier nog een geloofsgemeenschap in Hall en 
Voorstonden zijn, is er nog een Protestantse Gemeente?’ Deze vraag komt voort uit het feit dat er al lange tijd een tekort is aan 
ambtsdragers in de kerkenraad en dit tekort, als er niets verandert, de komende jaren alleen maar toe zal nemen.  Een 
kerkenraad, een kerkbestuur, is essentieel voor het nemen van besluiten, voor het in stand houden van de kerkdiensten, voor 
pastoraat en ook voor het beheer van het kerkgebouw en andere eigendommen. Kijkend naar de toekomst zien we dat na de 
zomer van 2023 er geen voldoende ambtsdragers meer zijn. 

Als kerkenraad zijn we, in overleg met een aantal mensen van de Classis Veluwe (de regio waartoe onze gemeente binnen de 
Protestantse Kerk behoort) gekomen tot een aantal opties voor de toekomst van onze gemeente. Bij het delegeren van taken of 
bij het samengaan met een naburige kerkelijke gemeente is alsnog een kerkenraad nodig in Hall en Voorstonden. Minimaal drie 
mensen die dan grote verantwoordelijkheden moeten dragen. Wij vinden dit een ongewenste en onrealistische situatie omdat 
de belasting voor hen dan te groot wordt. Dit toekomstscenario heeft ook gevolgen voor de bouwplannen rond het kerkgebouw. 

Verder hebben we ook ons licht opgestoken bij een gemeente in de regio die enige tijd geleden haar kerkgebouw heeft 
verbouwd. Dit om inzicht te krijgen in de benodigde tijd, acties en verantwoordelijkheid die nodig is in een dergelijk proces. 

Uiteindelijk is de kerkenraad op de volgende weg uitgekomen: 

 We voorzien dat de geloofsgemeenschap, de Protestantse Gemeente, in de huidige structuur geen toekomst heeft als 
zelfstandige gemeente. Taken delegeren of samengaan met een andere kerkelijke gemeente is geen optie.  
Dat betekent dat we de komende jaren in gaan zetten richting een verzoek tot het beëindigen van de huidige structuur 
van de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden. Dit kan alleen gebeuren in nauw overleg met de kerkelijke 
instanties van de Protestantse Kerk. 

 We onderzoeken de mogelijkheden om het kerkgebouw onder te brengen in een stichting. Bij voorkeur een stichting met 
een stichtingsbestuur dat betrokken is op Hall. Het kerkgebouw hoort immers bij de identiteit van het dorp. Daarbij zal 
nauw overlegd worden met de bestaande ‘Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk’, ook wel 
bekend als ‘Stichting Wintermarkt’. Aan de toekomstige stichting is dan de keuze om wel of niet verder te gaan met de 
plannen voor aanbouw en/ of verbouw van het kerkgebouw. 

Is dan in 2023 alles voorbij? 

Nee! Dat is zeker niet de insteek.  

De komende tijd gaan we ook gebruiken om in te zetten op nieuwe vormen van ontmoeten en geloofsgemeenschap zijn. Een 
soort pionieren zal het zeker worden, maar dat past wel bij Hall. Soms moet je eerst veel loslaten om in vertrouwen nieuwe 
wegen in te slaan. Dat past ook bij een geloofsgemeenschap. Vertrouwen in de toekomst, ook al zie je de weg niet helder voor 
je. 

Bovenstaande informatie heeft zeker veel impact. Het is niet niks wat er gaande is. Een historie van het kerkgebouw, van de 
gemeente zal op andere wijze de toekomst ingaan. Dat roept gevoelens, emoties, gedachten en vragen op. We nodigen u/jou 
van harte uit om deze ook met de kerkenraad te delen. Dat kan per mail of via een bericht naar één van de kerkenraadsleden. 

Houd moed! Heb lief en wees gezegend. 

 
Harry van Galen, vz. Kerkenraad  |  info@hallsekerk.nl  Jolanda Aantjes, pastor  |  pastor@hallsekerk.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, 
joke07.gs@gmail.com, 06-27414107 

Het was een andere 4 mei dan normaal, waarbij een 
publieke herdenking niet mogelijk was. Toch werd er op 
gepaste wijze herdacht en vond er op de begraafplaats in 
Hall een alternatieve kranslegging plaats. 

Bekijk via de QR code hiernaast een prachtig filmpje, waar 
groep 8 van De Vossestaart de graven schoon maakt en 
onderhoudt.  

Klassenvertegenwoordigster Demi vertelt 
wat zij doen. Een fantastische bijdrage 
aan #75jaarvrijheid van Omroep 
Gelderland, waarin kinderen aan het 
woord komen over de oorlog.  

75 jaar vrijheid 

Inmiddels zijn op zondag weer kerkdiensten in de Ludgerus kerk. De zitplaatsen in de kerk zijn geteld om de 1,5 meter in acht 
te kunnen nemen. Het zijn er voldoende om de kerkgangers een plaats te geven. De halfronde vorm van de banken in de kerk 
geeft dan toch een gevoel van samen zijn. Er is nog geen koffiedrinken na de dienst. Mogelijk dat in de zomer dit naast de 
kerk kan. Verder mag in de kerk niet gezongen worden. Inmiddels worden we creatief in alternatieve invullingen. En ondanks 
alles, altijd welkom om te komen! Voorlopig nog met aanmelden via info@hallsekerk.nl voor vrijdagavond 20:00 uur. Of 
probeer op zondagmorgen of er nog een plaatsje over is.  
Dank voor alle positieve reacties die we hebben gehad op de online vieringen. Er werd geregeld door u gekeken. Het is (nog?) 
niet mogelijk om zowel in de kerk als online de diensten te doen. Daarvoor ontbreekt ons de menskracht en faciliteiten in de 
kerk. Houd moed, heb lief en wees gezegend. 
Jolanda Aantjes, pastor. @: pastor@hallsekerk.nl 

Kerkdiensten Ludgeruskerk 

Berichtgeving toekomst Ludgeruskerk 

Volg Hall Leeft! online 
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Sinds 16 maart is er veel veranderd! Voor onze school 
betekende dit; het geven van (t)huisonderwijs. 
Vanaf 17 maart hebben de kinderen dit aangeboden 
gekregen; na de nodige aanvullingen en bijstellingen is er 
vanaf 11 mei weer een andere fase aangebroken. Er werd 
een combinatie gevraagd van 50% volgen van lessen op 
school en 50% (t)huisonderwijs. Wederom een klus, omdat 
we uit zijn gegaan van hele dagen (rekening houdend met 
broertjes/zusjes en de BSO) lessen op school en daarnaast 
aanbod om huiswerk thuis te kunnen maken. 
Sinds 8 juni zijn alle kinderen weer op school, daar zijn we 
erg blij mee maar.....helaas zijn veel activiteiten in deze 
periode komen te vervallen voor de kinderen zoals de 
pannenkoekendag, de Koningsspelen, toernooien, wandel- 
4daagse, jubileum DES 75 jaar, herdenking 75 jaar etc.  
Toch gaan we de laatste periode tot aan de zomervakantie 
proberen om binnen de gestelde maateregelen van het 
RIVM het jaar goed af te sluiten.  

Dit jaar helaas geen 
musical maar een 
zelfgemaakte film 
door groep 8 
leerlingen!  
En. . . .we mogen 
gebruik maken van 
het trainingsveldje 
van SHE voor de gymlessen (dank voor de samenwerking!).  
Het project "moestuin" (o.l.v. Saskia Wielenga) is wel 
gestart. Sinds donderdag 11 juni helpen  er kinderen mee 
(elke donderdagmiddag van 14.15-15.00 uur) om er wat 
moois en eetbaars van te maken! Kortom; we houden ons 
aan de maatregelen en zijn steeds op zoek naar wat wel 
mag! We hopen in september 2020 een goede start met een 
nieuw schooljaar te kunnen maken! Alvast een fijne 
zomervakantie allemaal, namens alle Vossestaarten!  

Beste lezers, al ruim een half jaar werk ik bij Kindcentrum de Vossestaart , waar ik in oktober 2019 de BSO ben begonnen en 
daar is in januari 2020 een Peuterspeelgroep bijgekomen. Mijn naam is Anouk Strelitski (pedagogisch medewerkster) en ik ben 
erg blij dat ik op deze groepen werk wat gevestigd is in Kindcentrum de Vossestaart. Juist deze combinatie van peuters en BSO 
kinderen past erg goed bij mij.  Ik gebruik het achterste lokaal wat grenst aan het speellokaal en het grote achterplein wat 
uitkijkt op de weilanden. Het is zo ingericht dat het voor beide doelgroepen een prettige plek is om te spelen/ knutselen/ eten 
etc. 
Voor peuters is het belangrijk dat ze straks makkelijk kunnen doorstromen naar de kleutergroep.  
Ik pas mijn activiteiten daar dan ook zoveel mogelijk op aan door met een vaste dagindeling te 
werken en overleg te hebben met de kleuterjuffen op school. Zo is er een kringmoment (nu nog 
een piepklein kringetje) waar we oefenen met de namen, samen zingen, ik interactief voorlees 
en we de dagritme kaarten bekijken. Naast het vrij spelen, knutselen we ook veel, kliederen met 
scheerschuim en trekken er soms op uit met de bolderwagen. Samen naar de schapen en 
lammetjes kijken, hoe leuk is dat. Buiten spelen we vaak samen met de kleuters, zodat ze ook al 
wennen aan een wat grotere groep kinderen. 
Maar het zou SUPER zijn als er meer peuters bij kwamen, nieuwe aanmeldingen zijn erg welkom.  
 
Voor de BSO kinderen is het fijn om na school eerst even wat te drinken en hun verhaal kwijt te 
kunnen. Ook bespreken we dan wat we kunnen gaan doen die middag. De jongens willen het 
liefst spelen op het grote speelplein achter de school. Je kunt daar goed voetballen, 
schommelen, klimmen, op de wip en er is een grote zandbak. Ook naast de school staan uitdagende speeltoestellen van vnl 
hout waar ze graag spelen. 
Zelf ben ik graag creatief bezig, maar een potje voetbal ga ik ook niet uit de weg. Ook bakken we weleens koekjes, bouwen we 
prachtige constructies van de Kapla in het speellokaal en knutselen we regelmatig…..want wat een creatieve kinderen heb ik in 
de groep. Op zo’n middag hebben we rond 15.00 uur een fruitmoment en aan het eind van de middag eten we nog een 
cracker met worst of kaas. Als het erg warm is, zorg ik ook voor waterijsjes in mijn vriezer. 
 
Maar hoe leuk zou het zijn als er nog meer kinderen op de BSO komen, ook voor incidentele opvang kun je bij ons terecht! 
Voor zowel de Peuterspeelgroep als de BSO heb ik een groepsapp aangemaakt.  
Via deze app kan ik foto’s doorsturen en informatie. Zo zijn de lijntjes heel kort en 
worden de ouders goed op de hoogte gehouden van wat ik zoal doe op een ochtend 
of middag. De Peuterspeelgroep is open op maandag- en donderdagochtend van  
8.30 uur tot 12.00 uur en de BSO is er op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 
van 14.15 uur tot 18.00 uur. 
 
Voor nieuwe aanmeldingen en/of informatie bel of mail naar Kindcentrum de 
Vossestaart en vraag naar Nanda de Wit (directeur) of Anouk Strelitski (pedagogisch 
medewerkster), via  vossestaart@archipelprimair.nl of bel 0313-652046 én bekijk 
onze website; www.vossestaart.nl. 

De Vossestaart 

Kindcentrum de Vossestaart 

Op 24 april jl. werden de heren Antoon Menkveld en Klaas 
Wensink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vrijdag 3 juli kregen ze de hierbij behorende versierselen 
opgespeld. 

Antoon Menkveld begon zijn carrière als sociaal economisch 
voorlichter bij het Utrechts Landbouw Genootschap (ULG), 
een belangenorganisatie voor de land- en tuinbouw die met 
name door baronnen en jonkheren werd bestuurd. Na 17 
jaar stapte hij over naar het Kantoor Kerkelijke Goederen, 
waar hij rentmeester werd voor Gelderland en Overijssel. 
Om in zijn werkgebied te wonen verhuisde hij in 1992 met 
zijn vrouw Roelie en de kinderen Jaap, Alien en Adriaan 
vanuit Zijderveld naar Hall. Zijn benoeming kwam niet echt 
als een grote verrassing omdat hij tijdens zijn arbeidzame 
leven weleens betrokken is geweest bij voordrachten. 
Zodoende had hij in de afgelopen periode wel wat signalen 
herkend.  

Maar het initiatief tot zijn voordracht kwam wel uit 
onverwachte hoek. Het was de inmiddels 95- jarige Jan 
Verkade, destijds bestuurslid van het ULG, die de te volgen 
procedure in gang zette. Hij kreeg hierbij hulp van Nel van 
Vuuren, bestuurslid van het Verenigingsgebouw in 
Zijderveld. Ze zochten contact met Harry van Galen om 
Antoon’s vrijwilligerswerk in Hall erbij te betrekken. De 
voordracht is ondersteund door Verenigingsgebouw 
Zijderveld, Stichting Gemeenschapsbelangen Hall die De 
Wheme exploiteert en de Hallse Kerkenraad. Op de ochtend 
dat hij gebeld werd door de burgemeester had Roelie ervoor 
gezorgd dat alle kinderen ‘toevallig’ koffie kwamen drinken, 
voor Antoon het bewijs dat er echt iets stond te gebeuren! 

Voor Klaas Wensink begon 24 april niet heel anders dan 
andere dagen. Behalve dan dat zijn vrouw Ria hem vroeg 
thuis te blijven en een pak aan te trekken omdat er 
kennissen uit Friesland op bezoek zouden komen.  

Wat een onzin dacht hij nog, dat zijn ook boeren, daar hoef 
ik toch geen pak voor aan te trekken? Het bezoek was wat 
verlaat dus Klaas en Ria namen vast een kop koffie met hun 
zoon Erik. Hij woont in Duitsland en vanwege de coronacrisis 
was hij al wekenlang niet op bezoek geweest. ‘Onverwacht’ 
kwam zoon Bert die ochtend ook op visite aan de Lendeweg.  

Toen burgemeester Van Hedel belde ging bij Klaas geen 
lichtje branden. Wel bijzonder was dat het voor het eerst 
een gesprek via FaceTime was. Hij zag de burgemeester 
zitten achter zijn bureau met een oranje stropdas en zijn 
ambtsketen om en een glaasje oranjebitter erbij. Pas bij de 
woorden; het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd…..viel het kwartje. Wim Blom heeft namens de 
dorpsraad Eerbeek-Hall de voordracht gedaan en Ria heeft 
hem voorzien van de benodigde informatie. De voordracht is 
ondersteund door LTO Brummen, de Hallse kerk, 
Studiegroep Melkveehouderij en Jong Gelre. De kennissen 
uit Friesland zijn nog steeds niet aangekomen. 

De tweede stap betrof het zoeken van potentiële kopers. Ook dat ging relatief snel. Om de gemeente te tonen dat er 
voldoende belangstelling was hebben we ongeveer 30 ondertekende intentieovereenkomsten kunnen overleggen.  
Deze belangstelling was het resultaat van een flyer die we alleen in Hall en nabije omstreken hebben verspreid. Buiten dit 
beperkte gebied hebben wij nog nimmer geadverteerd. 
 
Op dat moment diende het eerste serieuze probleem zich aan. Wij moesten de gemeente er van overtuigen dat in een kleine 
kern als Hall een plan voor 24 extra woningen levensvatbaar zou zijn. Volgens de statistieken van de gemeente was dat 
namelijk onmogelijk en bovendien was er, buiten Brummen en Eerbeek, maar een woningcontingent beschikbaar van 
maximaal 25 woningen. Ons plan zou dus het gehele contingent opslokken. Wij hebben daarover zeer veel gesprekken 
gevoerd met wethouders, ambtenaren en politieke partijen. Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven is dat het om een 
burgerinitiatief ging zonder winstoogmerk, met als enige doel om Hall leefbaar te houden door betaalbare en duurzame 
woningen te realiseren voor jongeren en jonge gezinnen. 
 
Vervolgens diende zich het probleem aan dat gemeente en provincie van mening waren dat het plan in twee fasen (eerst 12 
woningen en na de realisatie daarvan nog eens 12 woningen) zou moeten worden uitgevoerd. In de tussentijd was de stichting 
Hall Bouwt opgericht die de ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen zou gaan realiseren. Deze stichting moest alle 
kosten van de aanschaf- en het bouwrijp maken van de grond verdelen over 24 woningen. Bij een fasegewijze ontwikkeling 
zou de stichting het risico lopen dat een deel van de laatste 12 woningen, door bijvoorbeeld een plotselinge crisis in de 
woningmarkt, niet verkocht zouden worden. Omdat de stichting over een eigen vermogen van nul beschikte kon zij zich een 
dergelijk risico niet veroorloven. Ook hier is na lang overleg en uiteindelijk met de nodige bereidwilligheid van de gemeente 
een oplossing gevonden. De 24 woningen mogen ineens worden gebouwd. 
 
Het proces van overleg met de gemeente heeft door voornoemde omstandigheden meer tijd gekost dan was verwacht, maar 
daarmee leek de laatste hobbel voor het in gang zetten van de bestemmingsplanprocedure uit de weg geruimd. In de 
tussentijd had het door Hall Bouwt ingeschakelde gespecialiseerde bureau het concept bestemmingsplan voorbereid. Dat 
moest nog op een paar punten met de gemeente worden afgestemd. Het probleem was dat het gemeentelijk apparaat juist op 
dat moment overbezet was door de problematiek met betrekking tot het zonnepark Hall. Dat heeft een vertraging van 
maanden opgeleverd waardoor het plan niet meer voor eind mei 2019 ter inzage kon worden gelegd.  Dat laatste zorgde weer 
voor een extra vertraging van ongeveer een jaar omdat de Raad van State op 29 mei 2019 heeft bepaald dat er een nieuwe 
berekeningsmethodiek moest komen voor de stikstofuitstoot in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Niemand wist hoe 
daar mee om te gaan en daardoor kwam ook de behandeling van het plan van Hall Bouwt stil te liggen. 
Toen de nieuwe berekeningsmethodiek beschikbaar was bleek al snel dat het plan aan de nieuwe criteria voor stikstofuitstoot 
voldeed. Met aannemer Dijkhofbouw uit Klarenbeek werd toen al uitvoerig onderhandeld over woningtypes, isolatiewaarden, 
fundering en energieconcept (aansluiting op het gas is vanaf medio 2018 niet meer mogelijk). Voor Hall Bouwt is daarbij steeds 
het uitgangspunt geweest om de woningen zo duurzaam- en levensloopbestendig mogelijk te bouwen. Ook voor de aanleg van 
de infrastructuur weten we intussen wat de kosten zullen zijn. Bij de bouw van de woningen en de aanleg van de 
infrastructuur zal grotendeels onder begeleiding van archeologen worden gegraven. 
 
De anterieure overeenkomst met gemeente, waarin alle afspraken met de gemeente zijn vastgelegd, is ondertekend op 3 juni 
jl. en vanaf 9 juni ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. 
Medio juni hebben we de prijzen van de woningen kunnen vaststellen. Normaal gesproken baseert een projectontwikkelaar de 
prijzen op de markt. Als de markt uitwijst dat kopers bereid zijn € 250.000 voor een woning te betalen, is dat ook de prijs die 
voor de woning wordt gevraagd. Als de kosten dan later tegenvallen wordt de winst wat lager dan begroot. Hall Bouwt 
daarentegen streeft niet naar winst. 
De bestuursleden verdienen niets aan het 
werk dat zij voor de stichting verrichten. De 
verkoopprijzen van de woningen zijn alleen 
gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten 
worden om de woningen te realiseren.  
Wij konden de verkoopprijzen van de 
woningen pas vaststellen op het moment dat 
alle kosten bekend waren. De prijzen voor de 
24 woningen vallen daardoor aanzienlijk 
lager uit. Alle zes tussenwoningen hebben 
bijvoorbeeld een prijs (vrij op naam) onder 
de € 180.000. We gaan in juli aanvangen met 
de verkoop van de woningen. 
 
Belangstellenden kunnen zich nog 
inschrijven voor de aankoop van een 
woning via info@hallbouwt.nl 
André van Welie, voorzitter Hall Bouwt 

Stichting Hall Bouwt bouwt aan de toekomst 

Tijdens het pinksterweekend zou Door Eendracht Sterk haar 
75ste verjaardag vieren. De voorbereidingen waren al ruim 
twee jaar aan de gang en het had een fantastisch dorpsfeest 
moeten worden, maar helaas.  
Toch waren er wat feestelijke momenten. Alle leden werden 
muzikaal gefeliciteerd door Chelsey, Nikkie en Laure en DES 
Digitaal wekte het dorp op Hemelvaartsdag.  
En natuurlijk was er de serenade voor erelid Jan Schut, die 
75 jaar lid is. Op de foto met zoon Hendri die hem mocht 
decoreren. De bedoeling is om het feest tijdens de 
pinksterdagen van 2021 te vieren. 

Muzikale felicitaties en serenade door D.E.S. 

Antoon Menkveld en Klaas Wensink: Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Foto: Marja Poldermans 

In verband met corona maatregelen wordt voorlopig papier ingezameld met een zijlader in plaats van een achterlader. Hierbij 
hoeft naast de chauffeur maar één vrijwilliger van DES mee. De containers moeten nu, anders dan gebruikelijk, geplaatst 
worden met de handvaten gericht naar uw woning. Los papier buiten de containers kan voorlopig helaas niet meegenomen 
worden. Volgens de planning van Circulus-Berkel wordt papier komende periode gehaald op:  

Zaterdag 11 juli (Let op: dit is in dit geval de 2e zaterdag) 

Zaterdag 1 augustus  

Zaterdag 5 september 

Mocht uw container beschadigd of defect zijn kunt u deze gratis laten ruilen of heeft u vaak extra papier dan kunt u een 
tweede container aanvragen bij Circulus-Berkel via 0900-9552. 

Ophalen oud papier 

3 

mailto:nandadewit@archipelprimair.nl
http://www.vossestaart.nl/
mailto:info@hallbouwt.nl

