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In deze nieuwsbrief o.a: 

 Nr. 4: 2020 

 Alle woningen Wheemekamp verkocht 

 Haal een prachtig Wintermarkt-stuk in huis 

 Aanleg glasvezel buitenaf 

 Schooljaar start met peuter– en kleutergym 

Een periodieke uitgave rondom Hall 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of activiteit voor de 
volgende nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 24 
december 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 

3 dec Stichting Ouderenwerk: Seniorenenter-
 tainmemt Hans Vesterink o.a met aan-
 dacht voor Sinterklaas.  
 Wheme, 14.00 uur 

19 dec Herdertjestocht, onder voorbehoud.  
 Het is  nog niet duidelijk of en hoe de 
 Herdertjestocht dit jaar vorm krijgt.   
 Houd de plaatselijke media in de gaten.  

24&25 Kerstviering Ludgerus Kerk 

dec 

December 

November 

1 nov Hall Herinnert. 18.30 - 20.00 uur, 
 Ludgerus Kerk 

5 nov Stichting Ouderenwerk: Duo Een & 
 Ander, muzikaal cabaret-programma. 
 Wheme of Ludgerus Kerk, 14.00 uur 

CONTACT MET HALL LEEFT? 

Het bestuur van Hall Leeft bestaat uit; 

Lisette Bosch, voorzitter,  
lisette.bosch@planet.nl, 06-51229187 

Lammert Hissink, secretaris,   
hallleeft@outlook.com, 06-10868581 

Gerrit Kersten, penningmeester,  
kersteng@planet.nl, 06-53941858 

Contactpersoon Nieuwsbrief: Joke Groote 
Schaarsberg, joke07.gs@gmail.com, 06-27414107 

Stilstaan bij verlies, dat is waar we gelegenheid voor geven op 
deze avond. Iemand gedenken die voor jou van waarde is. Die 
ene of meerderen. Herinneringen is soms met een glimlach, 
dan weer met tranen. In Hall is ook die glimlach, die traan, dat 
verlies. Vanavond geven we ruimte hieraan in de sfeervolle 
Ludgerus Kerk. De kerk is aangekleed met licht, bloemen en 
muziek. Je bent welkom om binnen te lopen, te gaan zitten en 
het te ondergaan. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te 
steken en de naam op te schrijven die jij wilt herinneren. Deze 
namen noemen we later in het moment van bezinning. In een 
bezinningsmoment van een half uur noemen we de namen, is 
er muziek en een verhaal.  Hierna kun je nog rustig even in de 
kerk blijven. De inloop is vanaf 18.30 uur, het moment van 
bezinning is van 19.00  - 19.30 uur en de kerk is nadien open 
tot 20.00 uur. Je bent van harte welkom. 

Hall Herinnert: zondagavond 1 
november in de Ludgerus Kerk 

Nicolien Leeflang en Erno Mulder zijn 
samen een eeuw oud! 

Misschien heeft u ze vrijdag 11 september wel aan het 
werk gezien: een perceel aan de Hallseweg is met 
paardenkracht en een ouderwetse zaaimachine 
ingezaaid met winterrogge!  

Ouderwets winterrogge inzaaien 

In juli is de Stichting Hall Bouwt gestart met de verkoop 
van de 24 woningen. Vlak daarvoor stond in het 
Brummens Nieuws nog een artikel dat de woningen 
tussen de €40.000 tot €60.0000 goedkoper zijn dan 
vergelijkbare woningen in de Lombok in Eerbeek. Binnen 
2 weken waren alle woningen verkocht. Zonder ooit te 
hebben geadverteerd moesten we helaas toch een 
behoorlijk aantal mensen teleurstellen. Alle woningen 
zijn gekocht door jonge mensen die voor het overgrote 
deel een duidelijke binding hebben met Hall. Er is zelfs 
een Halls gezin waarvan alle drie thuiswonende kinderen 
een woning hebben kunnen kopen. 
Zeer positief was ook dat er uiteindelijk geen zienswijzen 
tegen het bouwplan zijn ingediend. Dat helpt als de 
gemeenteraad op 15 oktober een beslissing over het 
plan moet nemen. Voor die tijd gaan vertegenwoordigers 
van Hall Bouwt het plan nog een keer promoten bij alle 
gemeenteraadsfracties. Omdat de fracties ook bij vorige 
bezoeken onverdeeld positief op het plan hebben 
gereageerd mag er vanuit worden gegaan dat de 
gemeenteraad zal instemmen. 
Alle stukken die nodig zijn voor het verstrekken van een 
omgevingsvergunning liggen al bij de gemeente. Een 
week na het raadsbesluit zal onder archeologisch 
toezicht worden aangevangen met het afgraven van 
grondwerk. De voorbereidingen voor de aanleg van 
infrastructuur- en de bouw van de woningen zijn in volle 
gang. De kopers overleggen met Dijkhof en Nobel over 
hun individuele wensen. De bouw zal begin 2021 
aanvangen en de eerste opleveringen zijn gepland na de 
bouwvakvakantie. 
André van Welie, voorzitter Hall Bouwt 

Alle woningen Wheemekamp verkocht 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
afgelopen weken de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied is 
begonnen. Aannemer van Gelder 
Telecom is hier in opdracht van 
DELTA Fiber netwerk mee gestart. 
De werkzaamheden duren 
ongeveer tot het eind van dit jaar. 
Daarna worden de aansluitingen 
gerealiseerd. Eerder werd bekend dat de kern van Hall 
niet wordt aangesloten, want daar ligt al een coax 
netwerk. Toch is er wel degelijk gegraven in de kern, 
velen vragen zich af: komt er dan toch glasvezel in de 
kern? Lees verder op pagina 2.  

Glasvezel buitenaf 

Iedere donderdag Ochtendgebed Ludgerus Kerk 
Van 09.00  - 09.30 uur is een ochtendgebed in 
de kerk. Een moment van rust in de week. Om op 
te ademen, om te ervaren, om deel van te zijn, 
om te ontvangen. We volgen hierbij de opzet van 
aloude getijdengebeden uit de kloostertraditie.  
Kerk open: Na het ochtendgebed blijft de kerk 
open om binnen te lopen. De pastor is dan in de 
kerk aanwezig en eventueel beschikbaar voor 
een praatje. Een kop koffie is er ook.  
 
Iedere zondag is er om 10 uur een kerkdienst in 
de Ludgerus Kerk. We registreren bij de deur. In 
verband met de aangescherpte corona-
maatregelen zingen we niet. Wees welkom. 

Op 8 september vierden Nicolien Leeflang en Erno Mulder hun 
50ste verjaardag. Niemand die regelmatig door ons dorp komt, 
kan dit ontgaan zijn. Zowel aan de Hallseweg bij Nicolien als 
ook de Dorpsstraat bij Erno stond de tuin vol met spektakel-
stukken. Het hele dorp weet nu dat Abraham niet van groente 
houdt en Sara na enkele glaasje port graag een sigaartje 
opsteekt. Namens Hall Leeft allebei van harte gefeliciteerd! 

Kerstvieringen 24 en 25 december: De kerstvieringen zullen er 
zeker zijn. Mogelijk in iets andere opzet dan normaliter i.v.m. 
de beperkingen. We houden u op de hoogte. Voor meest 
recente nieuws: zie facebookpagina Protestantse Gemeente 
Hall en Voorstonden of de website: hallsekerk.nl.  
Jolanda Aantjes, pastor / pastor@hallsekerk.nl / 06-33860231  

Winnaars Hallse Dorpsquiz 
De winnaars van de dorps-
quiz van 25 september zijn: 
1ste:  Henry Leeflang 
2de:  Astrid Kloppers.  
3de:  Nicolien Leeflang 
Van harte gefeliciteerd 
allemaal! 

Houd de facebook-pagina van Hall leeft in de 
gaten voor actuele informatie over activiteiten! 

mailto:info@hallleeft.nl
mailto:lisette.bosch@planet.nl
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:pastor@hallsekerk.nl


2 3 

WaardeVOL Brummen is een project dat zich afspeelt in een voor mensen, dieren en planten bijzonder leefgebied. 
De hoofdletters VOL staan voor de drie gebiedsdelen: Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. De provincie 
Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen met inwoners en bedrijven om 
de leefomgeving te verbeteren, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur te versterken. Zodat 
inwoners kunnen genieten van het landschap, agrariërs kunnen blijven ondernemen en de natuur kan bloeien. 

Klimaat 
Klimaatverandering zorgt voor verdroging van natuur en het verlies van belangrijke natuurwaarden. Verandering 
van het klimaat leidt ook tot meer droogte in de landbouw. Door de ligging en het type bodem is het projectgebied 
hier gevoelig voor. Op andere momenten zorgt klimaatverandering voor meer wateroverlast op het land en rond 
bebouwing. Deze veranderingen willen provincie, gemeente en waterschap aanpakken. Bovendien ligt er een 
Natura2000-opgave, dat wil zeggen dat in het projectgebied nieuwe natuur moet worden ontwikkeld. In de aanpak 
speelt het watersysteem een centrale rol. Bovendien komt die aanpak in 
samenspraak met de bewoners tot stand.  De Haarsloot, Oekense Beek en 
Rhienderense Beek vormen de grote watergangen in dit watersysteem.  

Schetsontwerp 
De aanpak van knelpunten hebben de drie overheden een aantal keren 
besproken met de bewoners en gebruikers in het gebied. De knelpunten die 
bewoners en gebruikers ervaren en de oplossingen die daarvoor worden 
geuit, zijn gebruikt om tot het concept-schetsontwerp te komen. Zo veel 
mogelijk wordt rekening gehouden met winst voor iedereen. Eind juni is het 
concept-schetsontwerp in een digitale bewonersavond toegelicht. Ruim 80 
deelnemers namen hieraan deel. Momenteel wordt gewerkt aan het 
vaststellen van het definitieve schetsontwerp. Dit is gepland voor oktober 2020. De reacties die bewoners op het 
concept hebben laten weten zijn beoordeeld. Waar deze reacties tot een verbetering leiden, wordt het concept 
aangepast. Na vaststelling van het schetsontwerp, door de besturen van provincie, gemeente en waterschap, 
volgen gesprekken hoe oplossingen in deelgebieden en op particuliere gronden het best kunnen worden ingevuld.  

WaardeVOL Brummen: samenwerken in een gebied vol uitdagingen 

“De scholen zijn weer begonnen”, zo ook Kindcentrum 
de Vossestaart. De start zonder ouders in school die 
de kinderen wegbrengen was vreemd.... 
Desalniettemin zijn we goed gestart! Met natuurlijk 
nog steeds de nodige maatregelen, waarbij handen 
wassen en een protocol “verkouden, ziek zijn” leidraad 
blijft. Ook de ventilatiemogelijkheid op school is recent 
gecontroleerd. We zijn gestart met 53 leerlingen, wat 
fijn dat er in de loop van het jaar weer meerdere 
kleuters bijkomen!  
Aanmelden kan via de inschrijfformulieren op de 
website of kom langs voor een gesprek en informatie 
op school! Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak 
maken met ons. Dit geldt ook voor de peuterspeel-
groep en de buitenschoolse opvang!  
We gaan een spannend en uitdagend schooljaar 
tegemoet. De schoolreizen voor de groepen 1-5 zijn 
uitgesteld tot het eind van het schooljaar, maar het 
schoolkamp kon doorgaan! Van 9-11 september zijn 
de groepen 6,7 en 8 naar Gorssel geweest.  
We zullen zien wat dit jaar mogelijkheden zijn tot 
verbinding met Hall (Leeft)....Op school proberen we in 
ieder geval die verbinding, zoals gewoonlijk, wel vast te 
houden. Zoals met de Kinderboekenweek,  kraanwater-
dag, nationaal schoolontbijt etc.  
Van de firma Nobel hebben we een afwasmachine 
aangeboden gekregen, waarvoor zeer veel dank!  
Vanaf oktober starten we peuter- en kleutergym op de 
donderdagochtend, op school onder leiding van 
Sportkompas.  
Kortom: we zijn gestart, hebben er zin in en wachten af 
wat de nabije toekomst zal brengen. 
 

De scholen zijn weer begonnen 

Ruim 13 jaar geleden werden Max en Noa Udink 
geboren, maar nu heeft de ooievaar de Hallse Enk toch 
weer weten te vinden. Op 26 augustus kwam Steff 
Jacob Hendrik Meijer ter wereld. Hij is het zoontje van 
Erik Meijer en Patricia van der Burg en zij vernoemden 
Steff naar hun vaders. Sinds vorig jaar september 
wonen ze aan de Hallseweg 61. De 36- jarige Patricia 
is geboren in Berkel en Rodenrijs en werkt als 
fysiotherapeut in Eerbeek. Erik zag 37 jaar geleden het 
licht in Apeldoorn. Hij werd timmerman maar liet zich 
omscholen en werkt nu als bouwkundig opzichter in 
Nijmegen. 
Patricia is altijd gek geweest op de Veluwe, ze vindt het 
hier veel mooier en rustiger dan in het westen. Ze 
droomde ervan ooit een boerderijtje te kunnen kopen 
met wat grond voor een paard en wat schapen. Maar 
dat bleek nog niet zo gemakkelijk. Totdat oud-
studiegenoot en vriendin Nanda aan de Heimeriete 
ging wonen. Via haar leerden ze Hall een beetje kennen 
en toen dit huis te koop kwam was de beslissing snel 
genomen. 
Ze hebben het hier prima naar hun zin. “We hebben 
afgelopen winter ‘buurt’ gemaakt met glühwein en 
warme chocomel bij het vuur, heel gezellig. Je leert 
iedereen een beetje kennen en hoort veel verhalen over 
het dorp. Een betere inburgering is er haast niet. Van 
het geld dat we toen kregen hebben we een vintage 
wieg gekocht. Mijn 94- jarige buurman uit Berkel en 
Rodenrijs heeft die voor ons opgeknapt.” 
Patricia is al actief voor Hall Leeft, ze zit in de 
organisatie van theatertour Alderjekes Mooi Hall en ze 

bedacht een trimbaan die aangelegd kan worden op 
het voetbalveld. Om een vriendin met een 
rozenkwekerij te helpen die het door de crisis moeilijk 
had, is ze haar rozen gaan verkopen in een stalletje aan 
de weg. Erik is een groot muziekliefhebber en in zijn 
vrije tijd doet hij werk als dj. Als zodanig verzorgde hij 
tijdens de afgelopen editie van Harrie’s Bar de muziek. 
Voordat Patricia zwanger werd hebben ze eerst nog 
een lange reis gemaakt door Guatemala en Mexico. Nu 
begint het leven als jong gezin te normaliseren, al 
konden ze de afgelopen maanden vanwege corona niet 
buitenshuis werken. “Dan ga je deze omgeving nog 
meer waarderen, je kunt hier op de fiets of lopend echt 
alle kanten op.” Ondertussen zijn ze al aardig gewend 
in de buurt. “We kregen 
heel veel babykleertjes in 
de kraamtijd, precies in 
de periode dat het veel 
regende. Erik heeft ze 
gewassen en buurvrouw 
Joke Reinders heeft ze op 
haar zolder opgehangen 
om te drogen. Die hulp-
vaardigheid en gezellig-
heid in de buurt, dat 
vinden we echt geweldig. 
En we verheugen ons 
heel erg om volgend jaar 
eens de Hallse kermis 
mee te kunnen vieren!” 

Het is een jongetje en we noemen hem Steff 

“Hall leeft” heeft contact opgenomen met DELTA 
Fiber netwerk en men heeft hier duidelijkheid over 
gegeven. Het klopt inderdaad dat er 
glasvezelmantelbuizen zijn gelegd in de kern, maar 
dit heeft als reden dat de aannemer voor het 
bepalen van de aanlegroute kiest voor een route 
waarbij er een minimale afstand ontstaat tussen de 
lokale verdeelpunten en de woningen die op deze 
verdeelpunten worden aangesloten. Voordat de 
aanleg start, brengt de aannemer het gebied in kaart 
en bepalen zij aan de hand van de ligging van de 
woningen hoe deze het beste bereikt kunnen 
worden. Een minimale afstand tussen de lokale 
verdeelpunten en de woningen is hierbij van belang, 
omdat de glasvezelkabels die de woningen met de 
verdeelpunten verbinden, een maximale afstand 
mogen hebben. Uiteraard spelen de kosten ook een 
rol in het bepalen van de route; hoe langer de 
afstanden zijn, hoe duurder de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. Om die reden liggen er dus wel 
glasvezel netwerken in de kern maar worden huizen 
in de kern er niet op aangesloten.   Meer nieuws 
kunt u vinden op : https://www.deltafibernetwerk.nl/
gebieden/veluwe-oost/nieuws/ 

Aanleg glasvezel buitenaf 

Omdat de kerk niet open mag, omdat er alleen verpakte etenswaren 
verkocht mogen worden en omdat men de toestroom van bezoekers 
niet kan controleren. Dat, en de onzekerheid over het verloop van de 
corona crisis zijn de redenen waarom het bestuur deze beslissing heeft 
moeten nemen. De groengroep wil wel graag de al gemaakte kransen, 
guirlandes en houtsnijwerk verkopen. Het zijn niet alleen dingen voor 
kerst, maar ook kransen van rozenbottels en lampions. U kunt op 
afspraak elke maandag- en zaterdagochtend terecht in de schuur bij de fam. Nijenhuis aan de Vosstraat 23. Een 
afspraak maken kan via de dames R. vd Beld 0575-567725, G. Hiddink 0313-653269 of L. Wijnen 0313- 843092. 
Voor een paar heerlijk warme gebreide sokken kunt u terecht bij Gerrie van Zadelhoff (0313-652701) Zij breit 
sokken voor de wintermarkt, maar gezien deze niet doorgaat heeft zij volop sokken op voorraad.  
 

Werk– en opslagruimte gezocht 
De groengroep is dringend op zoek naar een andere werk- en opslagruimte van ca. 40m2 . Verwarming zou fijn zijn. 
Weet u iets of hebt u een ruimte beschikbaar dan kunt u ook contact opnemen met Gerda Hiddink. 

Wintermarkt gaat niet door, maar toch een 
prachtig Wintermarkt-stuk in huis halen kan! 

Kindcentrum de Vossestaart start in oktober in samenwerking met Hall Leeft en 
Stichting Sportkompas Brummen met peuter- en kleutergymnastiek. 
De gymlessen worden aangeboden door een gecertificeerde gymdocent of 
trainer. Het doel is om peuters, kleuters en hun (groot)ouders door middel van 
sport en spel uit te dagen voor een gezonde leefstijl. De lessen starten op 
donderdag 8 oktober, van 9.15 uur tot 10.15 uur, vooralsnog 1 x per week. Er zijn 
verder geen kosten aan verbonden. Neem voor aanmeldingen of meer informatie 
contact op met Nanda de Wit of Anouk Strelitski van de Vossestaart. 

Peuter- en Kleutergym in Hall 

S.H.E. Rookworsten– en 
oliebollenactie 

Het is nog niet bekend of de jaarlijkse rookworsten– 
en oliebollenactie van S.H.E. dit jaar door kan gaan. 
Houd de plaatselijke media hiervoor in de gaten! 

https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/veluwe-oost/nieuws/
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/veluwe-oost/nieuws/

