Berichten uit de Ludgeruskerk

Agenda Hall

Vanuit de Ludgeruskerk, namens de Protestantse Gemeente
Hall en Voorstonden wensen we u heil en zegen toe in 2021.
Met moed en hoop om het vol te houden.

In verband met het Coronavirus zijn
evenementen en activiteiten voorlopig afgelast.
Houd de facebook-pagina van Hall leeft in de
gaten voor actuele informatie over activiteiten!

Online kerkdiensten en vlogs
Op zondag zijn er, in navolging van het RIVM advies, geen
kerkdiensten in de kerk. Om de week wordt een viering
opgenomen. Deze is te zien via het YouTubekanaal van de
kerk. Via hallsekerk.nl kunt u deze vinden. In de andere weken
kunt u hierop een vlog zien, een kort beeldverhaal. Voor een
(online) kerkdienst verwijzen we in die week naar de kerken in
de regio of de uitzendingen op de televisie.
Ochtendgebed
Iedere donderdagmorgen is 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. Van harte welkom.
Kerk open
Op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en op donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur is de kerk geopend. U kunt een
lichtje aansteken voor iemand die het nodig heeft of ter
nagedachtenis. De pastor, met een kop koffie of thee, is in de
kerk aanwezig.
Contact
Wilt u op de hoogte gehouden worden van veranderingen in de
gemeente/ kerk, geef dan a.u.b. uw mailadres aan ons door.
Voor het meest recente nieuws: zie facebookpagina
Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden of de website:
www.hallsekerk.nl. En ook voor een praatje, vraag om een
bezoek, bel of mail gerust. Daarvoor hoeft u geen lid te zijn van
de kerk. Hartelijke groet, Jolanda Aantjes, pastor /
pastor@hallsekerk.nl / 06-33860231
Namens OBS de Vossestaart is er
24 december bij elk oorlogsgraf
een roos gelegd. Elk graf is door
de familie Thomassen ook
voorzien van een mooi kerststuk.

Online cursus kerstdecoratie
Lucia Derickx en Marianne Bisseling organiseerden op 11
december een online cursus kerstdecoratie maken.
De 21 deelnemers kregen vooraf alle benodigde materialen
thuis bezorgd, inclusief iets lekkers voor bij de koffie. Thomas
Bisseling verzorgde de techniek en na afloop was iedereen blij
met het resultaat.
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Potgrondactie D.E.S.
De potgrondactie van D.E.S. gaat door. De
uitleverdatum zal 20 maart zijn. Houd voor
verdere informatie de social media kanalen in de
gaten. Er zal t.z.t. ook een flyer verspreid worden.

In deze nieuwsbrief o.a:

Wat deden de Hallenaren in
de decembermaand?





Hall Bouwt begonnen met de bouw
Nieuwjaarswensen door Hall, voor Hall
Berichten uit de kerk

Een Alderjekes mooi 2021 gewenst!
Linda Stevens: “Vonden
wij zomaar een lief
kaartje van de kinderen
van basisschool De
Vossestaart in onze
brievenbus. Wat een mooi
gebaar! Dankjewel OBS
De Vossestaart!”
Marga
Groot
Boerle
Berends:
“Wat een
toffe
verrassing
hebben we vanmiddag
mogen ontvangen. Dit
wordt smikkelen.”

Eric Visschers:
“Bewoners die bij
buurtvereniging de
Kamp horen hebben
een presentje en
kerstkaartje gekregen.
Werd zeer enthousiast
ontvangen.”

Renate Peters:
“Foto's maken en
genieten van de
natuur.”

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.
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,
em.lisette.bosch@gmail.com, 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
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Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft!

In andere jaren was januari de maand voor onze nieuwjaarsreceptie. Een jaarlijks terugkerend evenement in De
Wheme, dat steeds drukker wordt bezocht. Samen een oliebol en een glaasje champagne, en samen vooruit kijken
naar het nieuwe jaar. Ook 2020 zou een jaar zijn met de traditionele evenementen als bijvoorbeeld de Muzemarkt,
de kermis met het Vogelschieten en de dorpslunch in de Vossestaart. Maar ook met nieuwe evenementen:
‘Alderjekes mooi Hall’ zou het nieuwe culturele evenement gaan heten, en er werd gewerkt aan dorpsdiner op
verschillende locaties. Een jaar om naar uit te kijken. Dat werd allemaal anders.
Gelukkig laat Hall zich niet kisten in tijden van crisis. Er werden bloemen rondgebracht bij dorpsgenoten die een
extraatje konden gebruiken, op de Domineeskamp verscheen de puzzelcontainer. De werkzaamheden aan het
schooltuintje gingen gelukkig gewoon door en er werd een online dorpsquiz gehouden. En met kerst
was er een geweldige dorpsfilm, waarin we elkaar de beste wensen deden. En 2020 was natuurlijk
ook het jaar waarin we konden beginnen met de bouw van 24 nieuwe woningen, iets waar een groep
enthousiaste dorpsgenoten sinds 2016 hun best voor hadden gedaan.
Hall heeft zich ook in 2020 laten kennen als een dorp waarin het goed toeven is, waar we er voor
elkaar zijn, waar we naar elkaar omkijken. Dat wordt in 2021 alleen nog maar beter, wanneer corona
ons niet meer belemmert om ook live elkaar te ontmoeten. Daar kijken we dan ook samen enorm
naar uit. Elkaar gewoon weer ontmoeten en genieten van het enorme enthousiasme dat er overal in
ons mooie dorp is.
Juist in 2021 zullen we met elkaar laten zien dat HALL LEEFT. Namens het bestuur en alle
vrijwilligers wens ik jullie voor 2021 een gezond en gelukkig en Alderjekes mooi jaar!
In november 2020 werd begonnen
met de bouw van de Wheemekamp.

Lisette Bosch

Word donateur van Hall Leeft!

Schooltuin 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 kunt u vinden via www.hallleeft.nl. Lever hem
in bij de Wheme in de speciale “Hall Leeft”-brievenbus
of mail naar hallleeft@outlook.com.

Saskia Wielenga: “Afgelopen jaar heb ik met een leuke
groep leerlingen van De Vossestaart een schooltuin
opgestart. In de tuin achter de school hebben we al
verschillende soorten groenten en fruit geoogst. Ook dit
jaar zullen we vanaf maart de schooltuin weer starten,
maar ik kan soms wel wat hulp gebruiken. Ik zou het
leuk vinden als er 1 of 2 vrijwilligers zijn die me komend
schooltuinseizoen (maart – oktober) kunnen ondersteunen. Ervaring is niet nodig. Zin om in de tuin te
werken en een keer met de leerlingen aan de slag te
gaan wel. Voordat we van start gaan met de tuin, moet
ook het hekwerk nog vervangen worden. Ik kan veel
zelf, maar een helpende hand op een zaterdag in
februari zou fijn zijn. De
datum is in overleg. Voor
meer informatie kun je
contact met me opnemen
via 06-14189868.”

Begin januari ontvingen alle donateurs van Stichting
Hall Leeft! een voorjaarscadeautje.
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OBS De Vossestaart

En dan is het alweer 2021! We hopen dat dit jaar meer perspectief biedt; ook voor de kinderen op school en alle
activiteiten die altijd zo leuk zijn. We missen het directe contact met ouders, ook daarom hopen we snel meer
perspectief te kunnen bieden in dit jaar. De pilot met een jeugdconsulent op school komt daarom ook wat
moeizamer van de grond. Maar mocht u vragen hebben; Eugenie is altijd op de woensdagochtend op school tussen
10.30-12.30 uur (ook voor kleine vragen bv over opvoeding). Aan de achterkant van de school kunt u via de
peuteringang eens binnen lopen. De ouder-kindgesprekken hebben online plaatsgevonden; vreemd om juf en
meester ineens "op afstand" te spreken. De moestuin ligt er weer winterklaar bij met dank aan Saskia. In maart
gaan we weer aan de slag met de moestuin; hierbij wordt dit jaar groep 3,4,5 meer betrokken.
Sint en Kerst hebben we op school aangepast gevierd. Sinterklaas met een "Sint"-show. Gelukkig kon de Sint toch
nog even op gepaste afstand op school aanwezig zijn op 4 december met 2 pieten. En Kerst; dit jaar geen musical,
kerk, hapjes maken etc...maar met patat en een snack, film kijken, kaarten maken en
rondbrengen in het dorp, pyamadag, foute truiendag. Kortom; samen met de kinderen
hebben we er mooie feesten van kunnen maken.
Het blijft lastig om "open" te kunnen blijven voor onze peuters, dus nogmaals de
oproep om uw peuter (vanaf 2 jaar) op de maandag- of donderdagochtend aan te
melden. Laat uw peuter een keer gratis meedraaien! Op de donderdagochtend is er
altijd peuter-kleutergym. Erg leuk georganiseerd door stichting Sportkompas.
Namens alle Vossestaarten wens ik iedereen een fijn maar bovenal gezond 2021 toe.
En onze allergrootste wens? Weer meer terug kunnen gaan naar het nieuwe "normaal",
en activiteiten samen met de Hallse gemeenschap.
Groet, Nanda de Wit
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Hall Bouwt: bouw is begonnen

Muziekvereniging D.E.S.

Op 15 oktober 2020 heeft de Brummense gemeenteraad het bestemmingsplan voor de bouw van 24
woningen in Hall goedgekeurd. Het had een hamerstuk
kunnen zijn omdat reeds vooraf duidelijk was dat
iedereen met het plan zou instemmen. Toch is het geen
hamerstuk geworden. Alle politieke partijen wilden
namelijk nog een keer in de vergadering duidelijk maken
hoeveel waardering zij hadden voor een dergelijk
burgerinitiatief. Centraal in alle lofuitingen stond het feit
dat de leefbaarheid van Hall zou worden verbeterd door
jongeren via betaalbare- en duurzame woningen aan
Hall te binden. Direct daarna heeft de Stichting Hall
Bouwt ook een omgevingsvergunning aangevraagd die
medio december is verleend. Deze vergunning is 23
december gepubliceerd en is begin februari
onherroepelijk.
Begin november is Jan Zevenhuizen aangevangen met
de terreininrichting om het grondstuk bouwrijp te
maken. Alle ondergrondse infra zoals riolering- en nutsleidingen maar ook de fundering voor de bestratingen
waren eind december gereed. Alle woningen worden
overigens aangesloten op het glasvezelnet. Begin
januari van dit jaar is aangevangen met boringen voor
de 24 grondwaterwarmtepompen. Als dat gereed is
gaat Dijkhof beginnen met de bouw van de woningen.
Fred Wijgman heeft namens Dijkhof de dagelijkse
leiding op de bouw-plaats. Een lager woon-werkverkeer
is vrijwel niet mogelijk.
Op 24 december vorig jaar heeft de Stichting Hall Bouwt
de bouwgrond notarieel verworven. In de loop van
februari, als de omgevings-vergunning onherroepelijk
is, gaat Hall Bouwt met de
kopers naar de notaris.
Alles loopt tot nu toe
volgens schema. Ik wens
namens Hall Bouwt een
ieder een gelukkig en met
name gezond 2021 toe.
André van Welie

Helaas heeft het jaar 2020 voor muziekvereniging
D.E.S niet gebracht wat we er van verwacht hadden,
maar dat was natuurlijk voor iedereen het geval. We
hopen dat 2021 meer mooie momenten voor ons gaat
brengen. Al zullen we voorlopig nog even geduld
moeten hebben.
Op 9 december hebben we wel onze docent Edgar
Lutke verrast tijdens zijn lessen, om hem te huldigen
vanwege zijn 25-jarig dienstverband bij DES.
Vanwege de huidige maatregelen konden we dit niet
grootser vieren, maar hij werd verrast door een
delegatie van het bestuur met een trompet spelen
‘moermannetje’, dinerbon en uiteraard een bloemetje.

Groen licht Zonnepark Hall
Het toekomstige zonnepark heeft een oppervlakte
van 36 hectare, waarvan 27 hectare aan
zonnepanelen, op voornamelijk landbouwgrond aan
weerszijden van de oude Zutphenseweg in Hall. De
vergunning heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
De hoogte van de zonnepanelen bedraagt maximaal
1,5 meter. Rondom het terrein wordt beplanting
aangelegd en een hekwerk geplaatst.

Bekijk de nieuwjaarswensen vanuit Hall op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/Hallleeft
Het filmpje kreeg maar liefst 137 likes, een record voor de pagina.
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