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In deze nieuwsbrief o.a: 

 Nr. 3: 2021 

 Hall krijgt bijzondere eigen vlag 

 Huiszwaluwentil Domineeskamp heeft al 
bewoners 

 Schooljaar 2021-2021 zit er al weer bijna op 

 Windmolenzoekgebied Hall verplaatst naar 
nieuwe IJsselbrug 

 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon Hall Leeft! Agenda Hall 
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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 

Kijk voor meer informatie over Hall Leeft op: 
www.hallleeft.nl 

www.facebook.com/Hallleeft   
www.hallbouwt.nl 

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

Het geluid van D.E.S. was het afgelopen seizoen weinig 
te horen in Hall e.o. Gelukkig kon in mei het instrument 
weer uit de koffer gepakt worden en zijn zowel fanfare 
als slagwerkgroep weer gestart met repeteren.  
Het eerste stof is er weer uit. Op zaterdag 3 juli was er 
geen Muzemarkt, maar wel een klein concertje op drie 
plekken in Hall. Bij de C.J. van Doornstraat, Camping De 
Kikker en bij de Hallse Brug waar we het seizoen 
afsloten bij ‘Friet van Piet en Riet’. 
Na de vakantie starten de repetities op dinsdag 31 
augustus (fanfare) en woensdag 1 september 
(slagwerkgroep). Heb je een instrument in de kast en 
tijden niet bespeeld? Kom eens langs om mee te doen 
of om eerst eens te kijken. Of wil je een instrument leren 
bespelen, ook dat kan. We zien naar je uit. 
 
PLUS actie 
De PLUS in Eerbeek organiseert een spaaractie van 5 
september tot 13 november waarvan de opbrengt voor 
clubs en verenigingen in de omgeving is. Ook onze 
muziekvereniging is één van de doelen. U ontvangt bij 
elke €10,- aan boodschappen een voucher met unieke 
code. Die code, dat zal staan voor een bedrag aan 
euro’s, kunt u op een website toevoegen aan één van de 
deelnemers. Ons advies is om aan D.E.S. te doneren.  
Blij zijn we ook, dat de PLUS dit gebaar naar het 
verenigingsleven van de gemeente maakt.  

Eindelijk weer geluid van D.E.S.! 

Eigen vlag voor Hall 

Veel dorpen en steden om ons heen hebben een eigen vlag. Daar kon Hall natuurlijk niet bij achterblijven. En in ons 
mooie dorp woont kunstenaar Ralph Lambertz: daarmee kun je gegarandeerd een bijzonder resultaat verwachten. 
Ralph heeft in de gemeente Brummen bij veel dorpsingangen gezorgd voor een prachtig kunstwerk. Maar is ook 
bekend van zijn werken van strandafval. En kijk op onze basisschool: het logo van de Vossestaart is werk van Ralph 
en ook in de sportkantine van SHE maakte hij een bijzonder schilderij. 
Ralph tekende al eerder het logo voor Hall leeft: de bijzondere skyline van Hall: vanaf de Kikvorsenstraat, met de kerk 
als middelpunt en de huizen eromheen.  
Samen met Celine Leeflang is op basis van die mooie skyline een bijzonder vlag gemaakt. De blauwe kleur staat voor 
de Hallse verenigingen. Daarnaast wordt de vlag geaccentueerd met een oranje skyline, wat zorgt voor contrast en 
een frisse kleur in het ontwerp. Voor oranje is gekozen omdat het een kleur is die veel voorkomt in de wapenschilden 
in de Hallse kerk. Deze zijn van adellijke families, waaronder Van Nassau. 
Een prachtige vlag: collectors-item voor elke Hallenaar. En natuurlijk te gebruiken bij alle bijzondere 
gelegenheden in het dorp.  
De vlag is nu te bestellen, voor een speciale prijs. Hij is beschikbaar in drie maten, en gemaakt van 
gerecycled materiaal, dus duurzaam. Bestellen kan op twee manieren:  

 Online via de facebook pagina van Hall Leeft of de QR code hiernaast via het Bestelformulier.  

 Door het sturen van een mail aan hallleeft@outlook.com. 
Bestellen a.u.b. voor 24 juli! 
      
Keuze formaat in cm Kosten  Geef onderstaande gegevens aan ons door en de vlag wordt bij je thuisbezorgd: 
A 150x100 € 16,50  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, keuze vlag (A, B of C) en aantal vlaggen.  
B 180x120 € 24,50 
C 225x150 €37,50 
 

Lees alles over de Hallse vlag verderop in deze 
nieuwsbrief. Wil jij ook zo’n mooie vlag? Bestellen kan 
natuurlijk! De vlag is in verschillende maten 
verkrijgbaar en kan vóór 24 juli besteld worden via  
e-mail of de Hall Leeft Facebookpagina.  

Hall krijgt bijzondere eigen vlag! 

Vanwege de verplichting om ‘vervangende 
woonruimte’ te creëren voor de huiszwaluwen die hun 
nest hebben aan de te slopen huizen aan de 
Domineeskamp, heeft Veluwonen in samenwerking 
met de dorpsraad een huiszwaluwtil geplaatst. Op 30 
april werd deze symbolisch in gebruik genomen. In 
bijzijn van leden van de dorpsraad Eerbeek-Hall, 
wethouder Pouwel Inberg en Rik Klaasen van 
Veluwonen onthulde wethouder Ine van Burgstede (die 
Hall in haar portefeuille heeft) samen met Evie Holtslag 
het bijbehorende bord. De paal is gemaakt door 
Brummen Metaal, de til door Riwis dagbesteding 
houtbewerking in Apeldoorn en het bord door Hilarius 
Brummen. Inmiddels hebben de eerste huiszwaluwen 
onderdak gevonden in de til. 

Huiszwaluwtil Domineeskamp heeft al 
bewoners 

http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
mailto:kersteng@planet.nl
http://webmail.hallleeft.nl/imp/dynamic.php?page=mailbox#
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AjdEJZsDhUS4rjBU3eHtJVA09bsqT6BCgkFhg0sTtDpUNVIwTDRRREs2TUJOTFJDMzhXTDBXQ05RSy4u
mailto:hallleeft@outlook.com
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Toekomst Ludgeruskerk 
Een aantal dorpelingen buigt zich over een visie voor de toekomstige Stichting die t.z.t. eigenaar zal worden van het 
kerkgebouw. Aantal kernwoorden: multifunctioneel, kerk in, van en voor het dorp, en behoud van het karakter. Heb je 
zelf ook ideëen hierover, laat het weten. We hoopten voor de zomer meer te kunnen zeggen over de ontwikkelingen 
m.b.t. de nieuwe structuur van de geloofsgemeenschap i.s.m. een naburige gemeente. We hebben iets meer geduld 
nodig. We hopen dat het in september wel mogelijk is om u bij te praten.  
Welkom op zondag: Welkom op zondagmorgen in de kerk, om 10 uur begint een viering die een uur duurt. Bij mooi 
weer is aansluitend buiten koffiedrinken. Er zijn nog een aantal voorzorgsmaatregelen maar schuif gerust aan. De 
kerk is ook te huur voor een huwelijksdienst of bij een uitvaart.  
Gemeentezondag 26 september: De ‘startzondag’ van het gemeentewerk. Aansluitend aan de kerkdienst 
organiseren we een activiteit voor het dorp. Door de Covidmaatregelen weten we nog niet precies welke. In het 
volgende kerkblad ‘Onze Gemeente’ leest u meer daarover. 
Ochtendgebed: In juli is er geen ochtendgebed, in augustus weer op iedere donderdagmorgen van 09.00  - 09.30 
uur. Een moment van rust in de week. Om op te ademen, om te ervaren, om deel van te zijn, om te ontvangen.  
Kerk open: Op donderdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur, m.u.v. de maand juli. 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.  
Tot en met half september is de kerk op woensdagmorgen open en is een rondleider aanwezig. Ook op aanvraag – 
bv. bij een familieweekend of ander feest – is de kerk te bezichtigen.  
Contact: Voor het meest recente nieuws: www.hallsekerk.nl of bekijk de facebookpagina Protestantse Gemeente 
Hall en Voorstonden. Ook voor een praatje, vraag om een bezoek, bel of mail gerust. Hartelijke groet, Jolanda 
Aantjes, pastor / pastor@hallsekerk.nl / 06-33860231  

En dan zit het schooljaar 2020-2021 er bijna weer op. Wat een bijzonder jaar in vele 
opzichten. Een jaar van Corona maatregelen, beslisbomen, tweede Lock down, werken 
in klassenbubbels, weinig “leuke activiteiten” en dus weinig Noaberschap.  
De schooltuin heeft, met dank Saskia en Wendy, gelukkig wel een start gekregen. Fijn! 
We hopen volgend jaar weer veel te kunnen en mogen organiseren. Daar hoort de samenwerking met DES ook bij 
middels Klasse(n)orkest. 
We sluiten dit schooljaar af met afscheid nemen van groep 8 en de “verhuisleerlingen”. We hopen op de nodige 
nieuwe (verhuis?) leerlingen, ook voor onze peutergroep. Volgend schooljaar gaan we weer verder met onze 
onderwijsontwikkeling: die heeft namelijk niet stilgestaan. Een nieuwe rekenmethode, toewerken naar meer 
eigenschap binnen het leerproces van kinderen en vormgeven aan de pijler; Lichaam en brein. Bewegend leren en 
de nodige (ontspannings) oefeningen zijn hierbij helpend. 
Wij wensen u een fijne zomer toe, en we supporteren de werkgroep die zich bezig houdt met Zomer in Hall...succes! 

Op vrijdag 28-juni-21 heeft Mark Holtslag namens de Dorpsraad Eerbeek-
Hall 267 zienswijzen tegen het voorgenomen plan uit de RES 1.0, om een 
windmolenzoekgebied over Hall en buitengebied te plaatsen, overhandigd 
aan wethouder Pouwel Ingberg van de gemeente Brummen. Van de 287 
huishoudens die zijn bezocht door de Dorpsraad heeft 93% de zienswijze 
ondertekend. 4% heeft geen bezwaren tegen de komst van windmolens in 
het zoekgebied en 3% heeft niet gereageerd, wilde nergens aan meewerken 
of achtte zich te oud om mee te doen. 
De bezwaren van de Dorpsraad zelf lagen op de punten van onvoldoende 
participatie in het proces van totstandkoming van het zoekgebied. De 
ongelijke lastenverdeling voor de inwoners van Hall door de stapeling van 
activiteiten. Er komen al 27ha aan zonnepanelen in het buitengebied, dit is 
enorm, daar hoeven geen windmolens bij te komen. Daar komt bij de 
overweldigende hoeveelheid zienswijzen, (93% van de huishoudens in het 
windmolen zoekgebied heeft de zienswijze ondertekend.) hierdoor achtte 
de Dorpsraad Eerbeek-Hall een zorgvuldige besluitvorming en herweging 
van het windmolenzoekgebied uit de RES 1.0 door B&W van Brummen 
onvermijdelijk. 
In het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden, het beleidsdocument 
waarin de gemeente ingaat op de eisen die gesteld worden aan toekomstige plannen die uit de RES 1.0 komen, 
blijkt dat het windmolenzoekgebied is verplaatst naar de omgeving van de nieuwe IJsselbrug. Gelukkig waren de 
inwoners van Hall niet de enige die een zienswijze hebben ingediend, ook Natuurmonumenten, een groot 
voorstander van duurzame energie, was tegen de locatie bij Hall. Ook de organisaties die we nu niet benoemen 
willen we bedanken voor hun bijdrage. 
Is het windmolenzoekgebied bij Hall dan nu definitief verdwenen? Nee, dit is het geval, het zoekgebied blijft 
bestaand voor een zogenaamd ‘buurtinitiatief’. Dit betekent dat als we als inwoners van Hall gezamenlijk een 
windmolen willen realiseren dit een mogelijkheid blijft in de toekomst. Verder moet de gemeenteraad de RES 1.0 en 
het uitnodigingskader nog vaststellen. De gemeenteraad zal hier op 16 september een besluit over nemen. De 
Dorpsraad Eerbeek-Hall wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit resultaat tot zover mogelijk te maken. 
Tot en met 27 juli ligt het uitnodigingskader ter inzage en heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Meer informatie over de RES 1.0 kunt u vinden via de link: https://cleantechregio.nl/res/images/
Cleantech_Regio_Ontwerp_RES_1.0.pdf 

Windmolenzoekgebied Hall verplaatst naar nieuwe IJsselbrug 

De anderhalve meter afstand houden nog steeds van kracht is. De 
commissie neemt half augustus het besluit of we op 18 september de 
vogelwei kunnen betreden. Houd dus de sociale media van Hall Leeft en 
het regionale nieuws in de gaten. 

De Hallse Kermis gaat door, tenzij... 

De Vossestaart 

Berichten uit de Ludgeruskerk 

Van harte gefeliciteerd aan de winnaars van de Hallse Dorpsquiz:  
1. Familie Hissink, 2. Gerda Hulshof, 3. Mart Hulshof. 
Pechvogelprijs: Ernie Verbeek, vanwege het fantastische internet hier in Hall  

Mobiele bereikbaarheid is in onze omgeving nog vaak een probleem. Omroep Gelderland doet hier in samenwerking 
met studenten van Windesheim onderzoek naar. Heeft u problemen met uw mobiele bereik dan kunt u dat melden  
via geen112@gld.nl  of Facebookgroep Geen112. 

Mobiele bereikbaarheid 

Hall Bouwt organiseerde zaterdag 26 juni een 
bijeenkomst voor de mensen die aan de Wheemekamp 
en de C.J. van Doornstraat komen te wonen. Het doel 
was om nog wat praktisch informatie te geven maar 
vooral om alvast kennis te maken met elkaar. Op het 
voetbalveld waren 12 picknickbanken in dezelfde vorm 
opgesteld als de 24 huizen in aanbouw  waardoor 
iedereen aan tafel zat met de toekomstige buren. 
Onder het genot van een hapje en een drankje leek het 
al aardig op een gezellig buurtfeest. Om alvast een 
beetje kennis te maken met  ‘onze’ (nieuwe) inwoners 
is een plattegrond bijgevoegd met huisnummers en de 
namen van degenen die er komen te wonen. 

Welkom bewoners Wheemekamp! Wheemekamp 
1. Lobke Lambertz en Joris Lukassen    
3. Niels van Wessel en Larissa te Pas   
5. Michel Palm      
7. Marinde en Luuc Bourgonje   

               
 2. Josh van Marle en Milou Wals    
 4. Gertjan Spieker en Linsy Höhler 
 6.  Damian en Loes de Koningh 
 8.  Tim Verbeek en Joyce Scholten, Isebell van Eck 
 10. Samira ter Voert en Sietse Brands 
 12. Frank van de Baan en Jilani Hekkelman 

C.J. van Doornstraat. 
28. Hilde Bruggeman 
      Zara en Levi Brouwer     
30. Roos Hulshof en Marco Reusken   
32. Stef en Lisette Berendsen    
34. Jeroen en Jessica Huis in ’t Veld  
  
36. Lars Gieteling en Zoë van Meegdenburg  
38. Tim Jansen 
40. Marjolein Nieuwenhuis 
42. Nils Hulshof 
44. Ingrid Lenderink en Mark van Raaij 
46. Rick Hendriks en Maryse de Winter 
 
9. Mark Brouwer 
11. Thijs Streppel en Quinty Hillebrand 
13. Mart Hulshof en Anouk Albers 
15. Jessica Heijboer en Ennio Zarone 
       Davide en Emily 

http://www.hallsekerk.nl
mailto:pastor@hallsekerk.nl
https://cleantechregio.nl/res/images/Cleantech_Regio_Ontwerp_RES_1.0.pdf
https://cleantechregio.nl/res/images/Cleantech_Regio_Ontwerp_RES_1.0.pdf
mailto:geen112@gld.nl

