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Jaarverslag 2020 
 
Algemeen 

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het uitbreken van het Coronavirus hebben er dit 

jaar in slechts zeer beperkte mate activiteiten van Hall Leeft! plaats kunnen vinden. 

Reeds geplande activiteiten moesten helaas worden gecanceld of zijn naar een later moment 

doorgeschoven. Niettemin hebben de diverse Hall Leeft werkgroepen en Hall Leeft partners 

toch hun best gedaan om, weliswaar vaak in aangepaste vorm, iets van zich te laten horen en 

voor het dorp te organiseren. 

In 2020 is er door de stuurgroep Hall Leeft samen met de diverse werkgroepen en partners in 

totaal 2 x vergaderd, waarvan 1 x in een digitaal overleg.  

Per 31-12-2020 bestaat Stichting Hall Leeft uit een stuurgroep (het dagelijks bestuur van 3 

personen) en 5 zelfstandig werkende werkgroepen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt 

met 4 partners: kindcentrum de Vossestaart, de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden, 

Stichting Ouderenwerk Hall en de Dorpsraad Eerbeek-Hall.  

Hall Leeft heeft 187 donateurs. Dat zijn er 2 minder als in 2019. 

 

Werkgroep Hall Bouwt: 

De gemeente Brummen gaat akkoord met de bestemmingsplanwijziging, dus realisatie van het 

bouwplan “de Wheemekamp” komt dichtbij. In juli worden de 24 beschikbare starterswoningen 

in een mum van tijd verkocht, waarvan 17 aan jonge Hallenaren.  

Op 15 oktober neemt de Gemeenteraad het definitieve goedkeuringsbesluit en op 19 oktober 

wordt een start gemaakt met de eerste activiteiten op het bouwterrein. 

Op 30 december wordt de definitieve aankoop van het bouwterrein ondertekend. 

 

Werkgroep Hall Bruist: 

Geen evenementen en festiviteiten dit jaar. 

In april wordt er aan de Domineeskamp een puzzelcontainer geplaatst. Door puzzels te ruilen 

kan iedereen elke keer over een verse puzzeluitdaging beschikken.  

Op 25 september wordt de Hallse Dorpsquiz georganiseerd, digitaal en life via de 

facebookpagina van Hall Leeft. Er waren maar liefst 47 deelnemers / deelnemende groepen. 

 

Werkgroep Hall Communiceert: 

Evenals voorgaande jaren is er ieder kwartaal een fullcolour nieuwsbrief uitgebracht die zowel 

huisaanhuis is verspreid in Hall en directe omgeving als digitaal onder onze donateurs en 

verdere belangstellenden. 

http://www.hallleeft.nl/
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Informatie over activiteiten rond Hall Leeft en Hall Bouwt zijn ruimschoots via de regionale pers, 

Facebook pagina en website onder de aandacht gebracht. 

Rond de kerstdagen is er een film geproduceerd (“Voor Hall Door Hall”) en te zien via Facebook, 

waarin een groot aantal Hallenaren hun kerstgroeten en kerstwensen overbrengt. 

 

Werkgroep Hall Gastvrij: 

De werkgroep heeft dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• 17 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Wheme. Er wordt een toelichting gegeven 

over de besteding van de ontvangen Leefbaarheidssubsidie en de stand van zaken m.b.t. 

het woningbouwproject “de Wheemekamp”.  

• 1 november: Herinneringsavond overledenen i.s.m. de kerk. In verband met de corona- 

beperkingen dit keer alleen een online bijeenkomst, te volgen via Facebook en Website. 

• 23 december: herdertjestocht (online) i.s.m. de kerk 

 

Werkgroep Hall onder 1 Dak (HOED): 

De werkzaamheden van de werkgroep HOED zijn in 2020 vooralsnog even opgeschort. 

Werkgroep Hall Duurzaam: 

Ook het initiatief om een actieve werkgroep Hall Duurzaam in het leven te roepen is vooralsnog 

opgeschort. 

Kindcentrum de Vossestaart / Werkgroep Hall Leert 

• 5 februari: de kleuters hebben een gezamenlijke gymles met de dames van de 

seniorengym in de Wheme 

• 28 april: Hall Leeft ondertekent een pachtovereenkomst voor 5 jaar met grondeigenaar 

de heer Menkveld voor het aanleggen en onderhouden van een moestuin achter de 

Hallse school. Op 11 juni start het project en samen met vrijwilligster Saskia Wielenga 

gaan de kinderen leren waar groente vandaan komt, hoe je voor een moestuin moet 

zorgen en hoe planten groeien. In de komende jaren wordt de tuin onderdeel van 

natuureducatie. 

• 8 oktober: in nauwe samenwerking met Hall Leeft en Stichting Sportkompas Brummen 

wordt een start gemaakt met peuter- en kleutergymnastiek. Doel is om de peuters 

kleuters en hun (groot)ouders door middel van sport en spel uit te dagen voor een 

gezonde leefstijl 

• 11 december: de kinderen bezorgen zelfgemaakte kerstkaarten bij de inwoners van Hall 

• Op 24 december is op de oorlogsgraven op het kerkhof een roos gelegd 

 

 

http://www.hallleeft.nl/
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Kerk / Protestantse Gemeente 

In juli besluit de kerkenraad dat er geen toekomst meer is voor een eigen geloofsgemeenschap 

in Hall in de huidige structuur. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van ontmoeten en 

geloven. Tevens wordt besloten om mogelijkheden te onderzoeken om het kerkgebouw onder 

te brengen in een stichting. 

• 28 maart: in samenwerking met Hall Leeft wordt er een huisaanhuis flyer verspreid “Hall 

ziet om naar elkaar”. Inwoners kunnen contact opnemen met een zevental vrijwilligers  

als zij in verband met de coronamaatregelen hulp nodig hebben, zich zorgen maken of 

gewoon even willen praten. 

• 4 mei: een sobere dodenherdenking zonder publiek dit jaar i.v.m. de 

coronamaatregelen. De organisatie was in handen van de kerk en Hall Leeft, in 

aanwezigheid van een afvaardiging van de Gemeente Brummen. 

• 1 november: In samenwerking met de werkgroep Hall Gastvrij wordt een online 

Herinneringsavond georganiseerd. Via de website van de kerk en de Facebook pagina’s 

van Hall Leeft en de kerk kan deze worden gevolgd. 

• 23 december: wederom in samenwerking met Hall Gastvrij wordt een online 

herdertjestocht georganiseerd 

Stichting Ouderenwerk 

Eigen activiteiten hebben slechts op zeer beperkte schaal en alleen wanneer mogelijk en 

toegestaan plaats kunnen vinden. 

Dorpsraad Eerbeek – Hall 

Nader onderzoek naar de mogelijkheden voor herplaatsing van de bovenbouw op de Eerbeekse 

Brug leert dat deze nog niet echt onmogelijk maar wel nagenoeg minimaal zijn.  

In de Domineeskamp is een zwaluwtil geplaatst. 

Samen met Leuvenheims Belang wordt er in overleg met de Gemeente Brummen nu concreet 

gezocht naar een oplossing voor het slechte mobiele bereik in Hall en omgeving. 

Stuurgroep 

De stuurgroep Hall Leeft (dagelijks bestuur) houdt toezicht op en coördineert alle activiteiten die 

er vanuit de verschillende werkgroepen worden ondernomen. Zij zorgt voor de onderlinge afstemming 

en bewaakt de grote lijnen en de voortgang. De stuurgroep bewaakt ook de doelstelling van de 

Stichting en heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en eindverantwoording. 

Daarnaast heeft de stuurgroep zich o.a. bezig gehouden met onderstaande zaken: 

• Januari 2020: de regels en voorschriften in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)  worden vastgelegd in een formele Privacyverklaring van 
Hall Leeft 

http://www.hallleeft.nl/
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• Mei 2020: Hall Leeft verbindt zich als formeel ondersteuner van het Sport- en 
Beweegakkoord van de Stichting Sportkompas Gemeente Brummen. 
Doel van het akkoord is dat iedereen in de Gemeente Brummen een leven lang met 
plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en 
gezonde omgeving. 

• Mei 2020: in het kader van de subsidieregeling “Sociale Initiatieven Covid-19” van de 
provincie Gelderland dient Hall Leeft een projectplan in voor de aanleg van een 
bootcampbaan. Behandeling c.q. verlening wordt door de provincie opgeschort bij 
gebrek aan financiële middelen. 
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