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    Jaarverslag 2021 
 

Algemeen 

Net als in 2020 zijn er als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het uitbreken van het 

Coronavirus ook in 2021 slechts op zeer beperkte schaal activiteiten rond Hall Leeft! geweest. 

Gedurende een lange tijd was er veel niet mogelijk, met uitzondering van een korte periode in 

de tweede helft van het jaar. Toch hebben de diverse Hall Leeft werkgroepen en Hall Leeft 

partners hun best gedaan om waar mogelijk iets van zich te laten horen en voor het dorp te 

organiseren. 

In 2021 is er door de stuurgroep Hall Leeft samen met de diverse werkgroepen en partners in 

totaal 6 x vergaderd, voornamelijk via een digitaal overleg.  

Per 31-12-2021 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 201 donateurs. Dat zijn er 14 meer als in 2020. 

 

Werkgroep Hall Bouwt: 

Met enige regelmaat (31 jan, 6 mrt, 5 apr, 18 mei, 20 juni, 23 juli, 3 november) wordt het dorp 

op de hoogte gehouden van de vorderingen tijdens de bouw van de nieuwe wijk Wheemekamp 

door middel van een video via de Facebook pagina. 

In februari worden de koopaktes formeel door alle kopers ondertekend en op 16 april wordt het 

eerste hoogste punt van het bouwtraject bereikt. De betrokken nieuwe eigenaar ontvangt 

tijdens een korte bijeenkomst een leuke attentie. 

Op 26 juni was er een informele kennismakingsbijeenkomst met een hapje en drankje van alle 

toekomstige bewoners. 

In week 43, de laatste week van oktober, worden de eerste 14 woningen opgeleverd. De 

resterende 10 woningen volgen eind november.  

Tijdens het TV jaaroverzicht van Omroep Gelderland op 8 december waren een afvaardiging van 

Hall Bouwt en 2  nieuwe inwoners van de Wheemekamp aanwezig om een toelichting te geven 

over het Hallse bouwplan. 

 

Werkgroep Hall Bruist: 

Na het grote succes van vorig jaar wordt op 30 april voor de tweede keer online de Hallse 

dorpsquiz georganiseerd. Er deden maar liefst 45 teams mee. Winnaar werd het team Hissink 

United. Verdere activiteiten waren dit jaar helaas niet mogelijk. 

http://www.hallleeft.nl/
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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. 

Informatie over activiteiten rond Hall Leeft en Hall Bouwt zijn ruimschoots via de regionale pers, 

Facebook pagina en website onder de aandacht gebracht. 

Aan de initiatieven van o.a. de Dorpsraad om een zendmast te plaatsen om de problemen met 

het mobiele bereik in het dorp aan te pakken, werd zelfs regionaal (Omroep Gelderland) en 

landelijk (Het Jeugdjournaal) aandacht besteed.  

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

Facebook. Hierin brengt een groot aantal Hallenaren hun kerstgroeten en kerstwensen over. 

 

Werkgroep Hall Gastvrij: 

De werkgroep heeft dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Januari: alle donateurs ontvangen op hun huisadres  een nieuwjaarswens, verpakt in een 
bloembollenattentie  

• 20 juni: Happen & Stappen of Trappen, een wandeling en/of fietsroute in en om Hall. 

Ruim 40 deelnemers waren aanwezig 

• De bloembakken bij school worden voorzien van nieuwe vaste planten 

• Zondagavond 7 november wordt in samenwerking met de Ludgerus Kerk de jaarlijkse 

Herinneringsavond georganiseerd 

• Er wordt medewerking verleend aan de na-borrel van concerten van de Culturele 

Stichting Brummen in de Ludgerus kerk 

• Er wordt een Welkomsttas Nieuwe Inwoners samengesteld met uitgebreide informatie 

over Hall en het dorps- en verenigingsleven. De tas wordt in een persoonlijk gesprek 

overhandigd aan alle nieuwe inwoners. 

 

Werkgroep Hall onder 1 Dak (HOED): 

De werkzaamheden van de werkgroep HOED worden ook in 2021, mede gezien de 

ontwikkelingen rond de toekomst van het kerkgebouw, vooralsnog even opgeschort. 

 

Werkgroep Hall Duurzaam: 

Het initiatief om een actieve werkgroep Hall Duurzaam in het leven te roepen is helaas (nog) 

niet van de grond gekomen. 

Kindcentrum de Vossestaart / Werkgroep Hall Leert 

De naam “OBS De Vossestaart” is gewijzigd in “Kindcentrum de Vossestaart”.  

Deze nieuwe naam dekt beter de nieuwe situatie, ontstaan na de integratie van onderwijs en 

opvang door de toevoeging van buitenschoolse opvang (BSO) en de opvang van kinderen van 2  

http://www.hallleeft.nl/
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tot 4 jaar. Op 30 september, tijdens het schoolfeest, is het nieuwe schoolbord onthult. 

Voor de schooltuin is door de grondeigenaar een beter stukje land (groter en zonniger) 

beschikbaar gesteld: positief voor de interesse van de leerlingen en het resultaat! 

In samenwerking met de Stichting Sportkompas zijn de pleinactiviteiten onder en na schooltijd 

uitgebreid: Peuter en kleutergym, schoolpleinactiviteiten, sportlessen in de gymzaal, Sport on 

Wheels op het voetbalveld enz. 

 

Kerk / Protestantse Gemeente 

Met de Protestantse Gemeente Brummen zijn gesprekken opgestart om te komen tot een 

mogelijke fusie, waarbij het de wens is om de kerk in Hall te blijven gebruiken voor erediensten 

en andere bijeenkomsten. 

Er is een groep Hallenaren bereid gevonden om zitting te nemen in een mogelijk nieuw te 

vormen Stichting Kerkgebouw. Deze nieuwe Stichting moet de eigenaar worden van het 

kerkgebouw. 

In samenwerking met Hall Gastvrij en ander vrijwilligers zijn de volgende activiteiten 

georganiseerd: 

• 4 mei dodenherdenking. De bijeenkomst op het kerkhof in Hall wordt digitaal 

opgenomen en uitgezonden via websites en facebookpagina’s. 

• 7 november: herinneringsavond met muziek en woorden in de Ludgerus kerk. 

• 24 december-kerstavond: verspreiding per arrenslee van het Vredeslicht door het dorp 

en het buitengebied. 

Stichting Ouderenwerk 

Ook in 2021 alleen bijeenkomsten op zeer beperkte schaal en alleen wanneer mogelijk en 

toegestaan. Het jaarlijks uitstapje, dit jaar naar IJsselmuiden en Genemuiden, kon wel doorgaan, 

evenals een aantal voorstellingen in de Wheme. 

De oliebollenactie in het najaar was noodgedwongen wat anders van opzet, maar niettemin een 

groot succes. 

 

Dorpsraad Eerbeek – Hall 

Op initiatief van de Dorpsraad en woningstichting Veluwonen wordt op 30 april aan de 

Domineeskamp de Hallse Huiszwaluwtil geopend, dit als natuurcompensatie voor de vervanging 

van een aantal huurwoningen. 

Alle gezamenlijke inspanningen hebben er toe geleid dat er concreet plannen zijn om een 

zendmast te plaatsen aan de Hallsedijk. Deze moet er voor zorgen dat de problemen t.a.v. het 

mobiele bereik in Hall en omgeving straks verleden tijd zullen zijn. 

Het buitengebied van Hall werd aangewezen als windmolen zoekgebied. Tegen de plannen 

werden maar liefst 267 zienswijzen ingediend, met als resultaat dat deze in september  

http://www.hallleeft.nl/
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uiteindelijk weer van tafel gingen. 

Dorpsraad en Hall Leeft zien definitief geen mogelijkheden om de bovenbouw van de Eerbeekse 

brug te herplaatsen en nemen in september het besluit de brug nog dit jaar af te voeren als oud 

ijzer. 

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: 

• 29 januari: de aanvraag voor de ANBI-status wordt door de Belastingdienst met 
terugwerkende kracht per 01-10-2020 geaccordeerd. 

• Juni 2021: het bestuur stelt het WBTR-document vast, waarin vastgelegd de afspraken 
en voorschriften in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
WBTR per 1-7-2021. 

• Juli 2021: Hall krijgt een eigen vlag. Ralph Lambertz en Celine Leeflang hebben op basis 
van het logo van Hall Leeft (de skyline van Hall vanaf de Kikvorsenstraat) een prachtig 
ontwerp gemaakt in frisse blauw en oranje kleuren. Maar liefst 182 vlaggen in 3 
verschillende maten zijn er door de inwoners besteld.  

• 12 augustus: Zomer in Gelderland. Het jaarlijkse spektakel van Omroep Gelderland 
brengt het hele dorp in beweging. Alle voorbereidingen, het versierde dorp, de vele 
vrijwilligers, jong en oud, de teams, de werkgroepen en de sponsoren hebben 
uiteindelijk gezorgd voor een derde plaats in de eindrangschikking plus daarbij nog een 
mooi geldbedrag.  

• 12 november: Hall Leeft ontvangt een bijdrage van € 594,37 uit de actie RABO 
ClubSupport. Het bedrag is bestemd voor een blijvende herinnering in de vorm van een 
bank/ vlaggenmast in de nieuwe wijk Wheemekamp. 
 
 

http://www.hallleeft.nl/

