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In deze nieuwsbrief o.a: 

 Nr. 2: 2021 

 Wat vindt u: moet de bovenbouw Eerbeeksebrug 
herplaatst worden? 

 Petunia Drive-Thru 

 Reuzewindmolens in Hall?  

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

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

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 

In verband met het Coronavirus zijn 
evenementen en activiteiten voorlopig afgelast. 
Zo gaat ook Alderjekes Mooi Hall op 30 mei 
helaas niet door. Houd de facebook-pagina van 
Hall Leeft in de gaten voor actuele informatie 
over activiteiten! 

Lucia Derickx en Marianne Bisseling organiseerden op  
2 april een online voorjaarsworkshop.   
De deelnemers kregen vooraf alle benodigde materialen 
thuisbezorgd, inclusief iets lekkers voor bij de koffie. Het 
was een gezellige virtuele avond! 

Online voorjaarsworkshop  

Helaas zal het ook dit jaar nog niet mogelijk zijn om 
samen te komen op de begraafplaats voor de 
dodenherdenking. Het 4 mei comité heeft besloten om 
een online versie te maken met daarin de meest 
belangrijke aspecten van de herdenking. U kunt dit zien 
via Facebook en de sites hallleeft.nl en hallsekerk.nl op 4 
mei vanaf 17.30u. 

Dodenherdenking 4 mei online 

 

In maart 2018 werd de gerenoveerde Eerbeeksebrug 
weer in gebruik genomen. Door een gebrek aan 
financiële middelen bij de gemeente was het niet 
haalbaar om de bovenbouw terug te plaatsen en deze is 
in opslag gegaan. Omdat de gemeente nog steeds krap 
bij kas zit lijkt terugplaatsing van dit brugdeel ver weg. 
Hall Leeft wil graag weten of u het belangrijk vindt dat de 
bovenbouw teruggeplaatst wordt, en waarom. Als er 
genoeg argumenten zijn om dit wel te doen, wil Hall 
Leeft haar uiterste best doen om op andere manieren 
aan het benodigde geldbedrag te komen. U kunt uw 
mening hierover mailen naar hallleeft@outlook.com.  
Alvast bedankt voor de moeite! 

Moet de bovenbouw van de 
Eerbeeksebrug herplaatst worden? 

Zaterdag 3 april was het groot feest voor de mini's van S.H.E. 
Zij kregen namelijk maar liefst twee paashazen op bezoek 
tijdens de voetbaltraining! 
Samen met de paashaas gingen de kinderen eerst op zoek 
naar paaseitjes die verstopt waren rondom het veld. De twee 
paashazen hadden er behoorlijk werk van gemaakt, meer dan 
500 eitjes waren verstopt en alles is gevonden! Aansluitend 
moest er natuurlijk nog wel even een potje voetbal tegen de 
paashaas gespeeld worden. De paashazen hadden geen 
enkele kans om dit te winnen, het werd maar liefst 15-1 voor 
de Mini's. Met talent zit het dus wel goed bij v.v. S.H.E! 
 
De Mini's trainen 
elke zaterdag om 
10:00 uur en 
iedereen is van 
harte welkom om 
een keer mee te 
voetballen!  

Speciaal bezoek voor de Mini's van v.v. S.H.E! 

Via deze weg willen wij graag een oproep doen aan de 
inwoners van Hall. Op dit moment wonen wij met veel plezier 
aan de Dorpsstraat (nr. 58). Wegens gezinsuitbreiding in de 
afgelopen jaren is ons kleine huisje inmiddels echter 
dusdanig “knus” geworden dat wij al even op zoek zijn naar 
een andere woning. Heel graag zouden wij weer een plekje 
vinden in Hall, aangezien wij het hier erg naar onze zin 
hebben. Zoon Luuk van 4 is sinds kort begonnen op de 
Vossestaart. Een school die helemaal bij hem past en waar hij 
tot nu toe met plezier naar toe gaat. Het zou echt geweldig 
zijn als ook Sam en Fleur van 2 over enige tijd zijn voorbeeld 
zouden kunnen volgen. Het aanbod van woningen in Hall met 
voldoende ruimte is echter bijna nihil. Vandaar ook een 
oproepje via dit medium. Wellicht zijn er mensen die erover 
denken om kleiner te gaan wonen, of nog andere plannen 
hebben en zouden we elkaar zo kunnen vinden. Voor ons zal 
dit één van de laatste mogelijkheden zijn om in Hall iets te 
vinden, waarna we ook buiten Hall zullen moeten gaan kijken.  
Wat wij zoeken is dus een (liefst vrijstaande) woning waarin 
we niet meer over elkaar heen vallen en 
voldoende ruimte hebben om ieder een 
eigen kamertje te geven. Het kan ook 
zijn dat iemand de beschikking heeft 
over een bouwkavel, ook dan zijn wij 
zeer geïnteresseerd.  
Mocht je iets weten, dan horen wij dat 
heel graag via g.boezewinkel@live.nl.  
Groetjes, Gerbert Boezewinkel en Anja 
Scheepers 

Woonruimte gezocht in Hall! 

Stichting Hall Leeft is onlangs, met terugwerkende kracht 
per 1-10-2020, door de Belastingdienst aan- gemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor ons als Hall 
Leeft is het belangrijk om een ANBI verklaring te hebben 
omdat het ons aantrekkelijker maakt voor donateurs. 
Giften van particulieren aan een ANBI zijn onder 
voorwaarden namelijk aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting. Daarnaast hoeven wij zelf als ANBI ook geen 
erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en 
schenkingen die wij ontvangen. Voor u als donateur is 
het ook belangrijk om te weten waar u aan geeft. Daarom 
heeft een ANBI ook een publicatieplicht. Op onze website 
www.hallleeft.nl vindt u een ANBI pagina met informatie: 
waar staan we voor, hoe zijn we georganiseerd, hoe gaan 
we te werk, hoe werven we financiële middelen en hoe 
beheren we en besteden we deze middelen. Nieuwe 
donateurs zijn uiteraard van harte welkom. 

ANBI status voor Hall Leeft! 

Hall Bouwt 

Bericht vanuit de Ludgerus Kerk 

Online kerkdiensten en vlogs: Voorlopig houden 
we de kerkdiensten nog online. Iedere maand 
bekijken we of het verantwoord is om op zondag 
weer bijeen te komen. De ene week wordt een 
viering opgenomen, de andere week een vlog. 
Deze zijn te zien via het YouTubekanaal van de 
kerk. Via hallsekerk.nl kunt u deze vinden.  
Ochtendgebed: Iedere donderdagmorgen is van 
09.00  - 09.30 uur 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.  U 
bent van harte welkom. 
Kerk open: Op donderdagmorgen van 09.30 – 
11.30 uur. 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. Na Pinksteren, 23 mei, is op 
woensdagmorgen de kerk open en is er een 
rondleider 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: hallsekerk.nl. 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.  

De groengroep Wintermarkt Hall heeft reeds prachtige kransen 
van de wilgenkatjes beschikbaar. De groengroep levert graag 
haar bijdrage aan een hopelijk doorgaande Hallse 
Wintermarkt. 
Voor de activiteiten wordt er nog steeds dringend gezocht 
naar werkruimte en opslag! Heeft u mogelijkheden voor de 
groengroep of wilt u meer informatie, neem dan contact op 
met R. vd Beld 0575-567725, G. Hiddink 0313-653269 of L. 
Wijnen 0313-843092. 

Oproep van de Groengroep Wintermarkt 

Eind vorig jaar was de grond bouwrijp. In januari is Dijk-
hof aangevangen met de bouw van de woningen. Voor de 
blokken die in het verlengde van de CJ van Doornstraat 
liggen (kavels 7 t/m 20) is momenteel de 2e verdiepings-
vloer al bereikt. Vanaf week 35 worden daar wegen en 
trottoirs aangelegd en in week 40 is de oplevering van 
deze blokken gepland. De resterende woningen aan de 
Wheemekamp (kavels 1 t/m 6 en 21 t/m 24) worden naar 
verwachting in week 45 opgeleverd.  
Alles loopt nog steeds volgens plan. Celine Leeflang 
maakt regelmatig video’s over de voortgang van de  
bouw, die u op de Facebookpagina en de websites 
www.hallleeft.nl en www.hallbouwt.nl kunt bekijken.  

mailto:info@hallleeft.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:hallleeft@outlook.com
http://www.hallleeft.nl
mailto:pastor@hallsekerk.nl
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De tweede Lockdown heeft veel impact gehad op ons Kindcentrum. Online 
onderwijs, noodopvang en opvang aan de zogenaamde “kwetsbare kinderen”. 
Gelukkig hebben we veel (ter verbetering) mee kunnen nemen uit de 
eerste periode. Het geven van interactief onderwijs, leerkrachten vrij roosteren 
voor de opvang, verschillende groepen instructie op maat aanbieden en 
daarnaast de mogelijkheid tot een verlengde instructie moment. De ouders zijn 
tussentijds gevraagd om feedback, daar waar mogelijk hebben we er iets mee 
kunnen doen. Gelukkig konden de kinderen op 8 februari weer naar school, al 
was sneeuw en code rood voor gladheid weer lastig om echt goed te kunnen 
starten. Een weekje voorjaarsvakantie was uiteindelijk best fijn voor kinderen en 
leerkrachten. Op 2 maart zijn we weer gestart. We proberen het voor de kinderen 
zo goed en leuk mogelijk te maken; wat kan wel? Helaas gaan er een aantal 
activiteiten niet door, o.a. de violenactie. Erg jammer, maar we hebben zoals u 
hieronder kunt lezen een corona-proof alternatief gevonden! 
De komende tijd houden we ons bezig met toetsen om te kijken waar we nog 
aandacht aan moeten besteden. Erg jammer dat onze minister van onderwijs 
spreekt over leerachterstanden; veel leerlingen zijn namelijk goed op niveau 
gebleven met thuisonderwijs. We proberen ook op sociaal/emotioneel gebied veel aandacht voor onze kinderen te 
hebben. Helaas momenteel nog in “groepsbubbels”. Kinderen mogen (nog) niet door elkaar heen en weer lopen en 
spelen. Hierover hebben we afspraken op school gemaakt; verschillende pauze tijden en verschillende pleinen in 
gebruik voor de groepen. Hopelijk kunnen we snel weer over naar meer “normaal”, zodat er ook weer 
activiteiten voor alle kinderen en ouders kunnen komen. We proberen bepaalde activiteiten in 
aangepaste vorm in ieder geval door te laten gaan! Hopelijk kunnen we de volgende nieuwsbrief 
melden wat we allemaal hebben kunnen doen! Uitgestelde schoolreizen en meer informatie over de 
musical bijvoorbeeld. 
Rest mij nog aandacht te vragen voor de peutergroep. Graag peuters aanmelden om de peutergroep 
te kunnen laten voortbestaan! Dat zou super fijn zijn! 
Mede namens het team, groet Nanda  

Hall heeft van Omroep Gelderland een uitnodiging 
gekregen om dit jaar mee te doen aan het bekende 
zomerspektakel ‘Zomer in Gelderland’. 
Voor het 12e achtereenvolgende jaar inmiddels wordt er 
in augustus iedere werkdag een dorp of buurtschap in 
de schijnwerpers gezet. Een prachtige gelegenheid voor 
ons om ons mooie dorp weer eens goed op de kaart te 
zetten. En er valt natuurlijk ook gewoon een leuke 
geldprijs te verdienen. 
Het is nog niet helemaal bekend wat er vanwege de 
coronabeperkingen allemaal wel en niet mogelijk is, 
maar een voetbalveld of schoolplein vol publiek zal er 
wel niet in zitten. Zodra we meer weten melden we dat 
op onze Facebookpagina en website. 
We zijn inmiddels begonnen met de eerste 
voorbereidingen, want het is natuurlijk de bedoeling dat 
we het hele dorp, alle verenigingen, alle buurten enz. 
erbij betrekken en in beweging krijgen. 
We hebben 12 of 13 augustus als voorlopige datum 
afgesproken, dus voor nu de oproep aan iedereen: houd 
de tweede week van augustus vrij 
en help ons Hall op de kaart te 
zetten! 

Zomer in Gelderland komt naar Hall 

Dat gaat gebeuren voor Wim en Gerda Hulshof-Streppel, 
die met hun drie kinderen en twee honden aan de 
Hallseweg wonen. Mart, Nils en Roos gaan verhuizen naar 
een koopwoning aan de Wheemekamp. “Leuk hoor, dat ze 
allemaal in Hall blijven” zegt Gerda. De eerste die 
geïnteresseerd was in een koopwoning was Roos, de 
jongste, met haar vriend Marco Reusken. Vervolgens 
schreven oudste zoon Mart met zijn vriendin Anouk Albers 
zich in en daarna werd ook Nils enthousiast. 
Het zal straks stil worden. Met name het afgelopen 
coronajaar was het druk in huis omdat iedereen een eigen 
plek moest hebben voor online studie of werk. “Als de 
partners er ook waren was het wel erg vol. En dat je nooit 
meer eens een paar uur alleen thuis bent en eigenlijk geen 
ruimte genoeg meer hebt was weleens lastig.” Voor het 
‘lege nest syndroom’ zijn ze vooralsnog niet bang. Gerda 
(56) werkt 24 uur op de kraamafdeling in het Gelre 
ziekenhuis in Apeldoorn en als oproepkracht voor 
Buurtzorg. Wim (61) is politieagent op de Afdeling 
Bijzondere Wetten. Hij zou wel met pensioen mogen maar 
hij heeft nog genoeg plezier in zijn werk om door te gaan. 
 

Update Kindcentrum de Vossestaart 

Bestel petunia’s en haal ze 12 mei op bij de ‘Petunia Drive-Thru’! 
De Vossestaart organiseert dit jaar een petunia-actie! De opbrengst komt ten goede aan o.a. het 
schoolkamp en de eindmusical. Heeft u geen bestelformulier in uw brievenbus gevonden, is het ook 
mogelijk om bestelformulieren bij de schoolingang af te halen tijdens openingstijden. De Petunia’s 
zitten per 6 in een tray en kosten €3,50 per tray. Een bestelformulier kunt u tot en met 22 april volledig 
ingevuld met het het te betalen bedrag in een envelop in de brievenbus van school doen, maandag  
t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur. De brievenbus wordt iedere dag geleegd. Op woensdag 12 mei 
tussen 12.00 en 16.30 uur kunt u de bestelling coronaproof afhalen op de parkeerplaats van SHE.  

2 februari jongstleden presenteerde Wethouder Pouwel Inberg 
samen met Cleantech RES regio de inkleuring van de 
gebiedsplannen van de Regionale Energie Strategie (RES) in de 
landgoederenzone Brummen waaronder Hall valt. Dit alles in 
het kader van Brummen energie neutraal 2030.  
Als verrassing bleek dat een van de zoekgebieden voor grote 
windmolens direct grenst aan het gebied naast de kerk van 
Hall. Midden in de weilanden gelegen  tussen de Kaniestraat, 
Hallsepad, Kikvorsenstraat en Vosstraat denkt Cleantech RES 
Regio ruimte te claimen voor drie grote windmolens van 250 m 
hoog. Ter vergelijking: de Eifeltoren in Parijs is 324 m hoog. 
Inmiddels staan windmolens er nu al om bekend dat ze  
zeer schadelijke gezondheidsrisico’s (RIVM) veroorzaken 
waaronder slapeloosheid, depressiviteit, hart- en vaatziekten. 
En niet te vergeten de zenuwslopende slagschaduw, de 
continue geluidsoverlast van 47 db en de ver dragende 
laagfrequente tonen die ook door muren en ramen gaan, 
onhoorbaar voor mens en dier. De overlast wordt ervaren tot minimaal 8 km afstand en windmolens zijn tot 35 km 
zichtbaar in de omgeving en dat dag en nacht, ook in het bos. De woningwaarde daling in de omgeving van 
windmolens blijkt landelijk op dit moment 23%. Zijn de windmolens geplaatst, dan zullen wij in Hall en omgeving de 
komende 25 jaar veel overlast ondervinden.  
Gemeente Brummen is op dit moment haast aan het maken met het te vormen beleid inzake initiatief mogelijkheden 
om investeerders de ruimte te geven zoals geadviseerd door Cleantech RES Regio. Het concept van dit nieuwe beleid 
wordt naar verwachting in april aan inwoners en raadsleden voorgelegd. Meer informatie kunt u vinden op 
de website van de gemeente Brummen onder de kop “opgewekt Brummen” https://www.brummen.nl/
inwoner-en-ondernemer/opgewekt-brummen.html.  
Er is ook een petitie in omloop met de titel “geen windmolens in de landgoederenzone van Brummen”. 
Deze kunt u ondertekenen: www.petities.com/geen_windmolens_in_de_landgoederenzone_van_brummen.  

Reuze windmolens in Hall? 

In één keer alle kinderen het huis uit... 

Nieuwbouw Domineeskamp 

Veluwonen gaat aan de Domineeskamp de woningen 1, 
3, 5 en 7 vervangen door 6 nieuwbouwwoningen, zowel 
levensloopbestendige woningen als gezins– en 
starterswoningen.  De sloop staat gepland in het najaar 
2021. In het voorjaar 2022 start de nieuwbouw en eind 
2022 zal de oplevering zijn. 

Als iedereen straks naar de Wheemekamp vertrokken is 
gaan Gerda en Wim eerst hun huis op orde brengen. 
“Dat ik straks een eigen kamer heb voor mijn 
hobbyspullen en de naaimachine gewoon kan laten 
staan, heerlijk!! Wim kijkt met plezier uit naar de dag 
dat het hele wagenpark en alle fietsen van de oprit 
zullen zijn verdwenen. De honden Flip en Spike blijven 
wel gezellig thuis! 

Palmpaasoptocht met groep 1/2  
en de peuters 

De moestuin is 18 maart opgestart 
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