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Het bestuur van de Bewonersvereniging wenst alle 
Heveanen een heel mooi, voorspoedig en gezond 2019 

Een eigen website voor Heveadorp! 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd het plan goedgekeurd 
om voor bewoners èn bezoekers van Heveadorp een website te bouwen. 
Daarna is een groepje vrijwilligers aan de slag gegaan. Sinds kort staat de 
site Heveadorp.nl online. Wat u daarop -naast actuele onderwerpen- zoal 
vindt: 

• Veel informatie over het dorp en zijn bewogen geschiedenis

• Aankondigingen en verslagen van activiteiten van de Bewonersvereniging

• Informatie over andere initiatieven, die door bewoners worden ontplooid. 

Onder meer het Hevea (energie) Initiatief.

• Links naar interessante filmpjes en boeken over Heveadorp

• Een contactformulier

• Et Cetera, et cetera!


Voor alle bewoners 
Heveadorp.nl wil een platform zijn voor alle bewoners van Heveadorp. 
Heeft u informatie die u via deze site wilt delen? Aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen.


Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in en rond Heveadorp speelt? Meldt 
u dan aan voor de Nieuwsbrief Heveadorp (verschijnt ca 4x per jaar)


Adverteren?  
Deze site wordt onderhouden door vrijwilligers. Toch zijn aan het in stand 
houden van de site kosten verbonden. De kosten willen wij graag bestrijden 
door ondernemers de mogelijkheid te bieden op deze site te adverteren. 
Heeft u belangstelling voor het sponsoren van deze site? Neem dan 
contact met ons op. Er zijn verschillende mogelijkheden om, voor een 
gering bedrag, aandacht voor uw bedrijf te krijgen op de website of in de 
Nieuwsbrief.


Nieuws op Heveadorp.nl 

Op 11 december organiseerden Hevea Initiatief 
en de gemeente Renkum een 
bewonersbijeenkomst over de mogelijkheid om 
Heveadorp een ‘Wijk van de Toekomst’ te maken. 
Lees hier een verslag. 
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De ‘doorgaande’ fietsroute van Doorwerth naar 
Oosterbeek is door de gemeente volledig 
vernieuwd. Of ook het deel tussen de Van der 
Molenallee en de Oude Oosterbeekseweg 
wordt aangepakt is echter nog onduidelijk. 
Lees meer. 

Op 24 november bezocht de goede Sint weer 
Adriano om de kleinsten te verblijden met 
lekkers en een mooi cadeau. 

Lees meer.


Deze winter worden de Valckeniersbossen weer 
gedund. Op veel bomen zijn inmiddels rode 
strepen of blauwe stippen aangebracht. 

Lees meer. 

Sint Maarten is het dorp niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Op 11 november werd ’s ochtends 
hard in pompoenen gesneden terwijl het 

’s avonds gezellig druk was in het dorp.

Lees meer 

Op 4 november organiseerde de Groenclub 
weer haar najaarswandeling, ditmaal naar het 
het Paradijs, in het Renkums Beekdal. 

Lees meer. 

Agenda:  

6 januari van 14:00 tot 16:00 uur

Nieuwjaarsborrel op het Heveaveld 

26 januari van 16:30 tot 18:30

Spannende Schemer-Speurtocht 
Voor kinderen: een fotospeurtocht door de bossen

Voor de oudere jeugd: een GPS-speurtocht


En verder: 
22 april: Paaseieren zoeken

12 juni: Buitenspeeldag

24 juni - 28 juni: Jeu de Boules

30 juni: Jeu de Boules Kindertoernooi

23 november: Sinterklaas in Heveadorp


Lees deze Nieuwsbrief online 
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