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Website heveadorp.nl: druk bezocht

Sinds eind vorig jaar beschikt ons dorp over een eigen website. Uit
statistieken blijkt dat de site druk bezocht wordt; heveadorp.nl trekt niet
alleen bezoekers uit Nederland. Ook in bijvoorbeeld Australië, Canada en
Nieuw Zeeland weet men de site te vinden. Aldus draagt de website bij aan
de naamsbekendheid van het dorp.
De nieuwsbrief telt inmiddels 208 abonnees.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet automatisch? Meld u dan aan voor een
abonnement: Nieuwsbrief Heveadorp.

Algemene Ledenvergadering: 11 maart

De algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging wordt dit jaar
gehouden op maandag 11 maart in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7,
Doorwerth. (Aanvang 20:00 uur, koﬃe vanaf 19:45 uur)
Het bestuur van de Bewonersvereniging nodigt u uit de vergadering bij te
wonen. Bent u (nog) geen lid? Ook dan bent u van harte welkom.
Wilt u weten wat er op dit moment speelt en wat de plannen zijn voor
activiteiten in het komende jaar? Kom dan naar de ledenvergadering.
Nadere info en de stukken voor deze vergadering vindt u in de rubriek
Bewonersvereniging op de site.

Waterspeelplaats in de Seelbeeck
Net als vroeger, kunnen kinderen
binnenkort weer spelen in de
Seelbeek. Ter hoogte van het
waterfiltergebouw komt een
waterspeelplaats.
Lees meer
Spelende kinderen in de Seelbeek, kort
na de oorlog
(Bron: De eeuw van Heveadorp)

Dunnen Valckeniersbossen voltooid
De afgelopen weken zijn er heel
wat bomen gekapt in de
Valckeniersbossen. Daarbij is men
rigoureus te werk gegaan.
Bekijk het filmpje en lees meer

In deze kolom kan
uw advertentie
staan

Geen geld voor begaanbaar maken van fietspad

De gemeente heeft als gevolg van een enorme bezuinigingsopgave geen
budget om het zandpad tussen de Oude Oosterbeekseweg en de Van der
Molenallee begaanbaar te maken voor fietsers. De gemeente adviseert de
bewonersvereniging hiervoor fondsen te werven. De vereniging beraadt zich
hierover.
Lees meer

De ‘doorgaande’ fietsroute Heveadorp - Oosterbeek

Succesvol experiment ter bestrijding duizendknoop

Heveaan Theo Portegijs heeft een methode gevonden om de gevreesde
duizendknoop te bestrijden.
Lees meer

Groenclub Zwerfvuilactie

(Filmpje) De ‘oogst aan zwerfvuil op een
willekeurige dag na een wandeling in en
rond Heveadorp

Iedereen zou natuurlijk tijdens
elke wandeling zwerfvuil moeten
oprapen, maar voor degenen die
liever gezamenlijk het dorp en de
omgeving willen schoonmaken,
organiseert de Groenclub op
zaterdag 16 maart de jaarlijkse
zwerfvuilactie. Bent u op 16 maart
verhinderd? Dan kunt u ook een
bijdrage leveren door uw kinderen
te leren hun afval niet zo maar op
straat te gooien.
Lees meer

Extra lus in mountainbikeroute
Langs Heveadorp loopt een voor
mountainbikers uitdagende route.
Onlangs heeft MTB-Zuid Veluwe
deze route voorzien van een extra
lus.
Lees meer

In deze kolom kan
uw advertentie
staan

Geslaagde schemerspeurtocht
Op 9 februari organiseerde de Groenclub een geslaagde
schemerspeurtocht.
Lees meer

Groenclub organiseert vogelzangcursus
Bent u geïnteresseerd in vogels,
maar herkent u vogels niet aan
hun gezang? Volg dan de
vogelzangcursus die wordt
georganiseerd door de Groenclub
Lees meer

Agenda
9 maart:
11 maart:
16 maart:
16 maart:
23 maart:
13 april:
22 april:
12 juni:
24-28 juni:
30 juni:

Toelichting op ontwerp en locatie Waterspeelplaats
Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging
Vogelzangcursus
Groenclub zwerfvuilactie
Johannes Passion koor het Liefdesliederenkoor
Workshop snoeien
Paaseieren zoeken op de Duno
Buitenspeeldag
Jeu de Boules toernooi
Jeu de Boules Kindertoernooi

De bosuil op zijn/haar ‘roest’plaats op de Dunolaan geniet van het
voorjaarszonnetje

In deze kolom kan
uw advertentie
staan

