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Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet automatisch? Meld u dan aan voor een 
abonnement: Nieuwsbrief Heveadorp. 

Van de voorzitter 

Dit is alweer de derde editie van de digitale nieuwsbrief 
heveadorp.nl. Ik verwonder me ook deze keer weer over wat we 
allemaal kunnen melden over de afgelopen maanden. Dat is vooral 
te danken aan de actieve leden van de Groenclub en de 
Activiteitencommissie: Heveanen die tijd vrij maken om ontmoetingen 
te organiseren. Het jeu-de-boules toernooi, paaseieren zoeken en 
het vieren van Sinterklaas: het is een greep uit de activiteiten die de 
activiteitencommissie jaarlijks organiseert. Na zich 10 jaar te hebben 
ingezet, hebben Christien en Marjan aangegeven te willen stoppen 

met hun werk voor de commissie. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om 
een oproep te doen u aan te melden als lid van de commissie. Voor contactgegevens, 
volg de link die is opgenomen in het bericht verderop in deze nieuwsbrief.

Herinnert u zich het dorpsfeest ter ere van Hevea100 nog? Wat een feest was dat! 
Tijdens de ledenvergadering is geopperd om volgend jaar weer een dorpsfeest te 
organiseren. Een uitdagende vraag die we als bestuur graag ondersteunen. De tent, 
muziek, bar, vergunning: dat alles wordt helaas niet met het knippen van de vingers 
geregeld. 

Het zal u daarom niet verwonderen dat ik de voorgaande oproep herhaal: meld u aan! 
Jeroen Bosch

Dorpsfeest 2020 
Het dorpsfeest ter ere van Hevea100 was een groot succes. Reden om in 2020 
opnieuw een dorpsfeest te organiseren. Wie helpt mee dit te organiseren? 
Lees meer

Nieuwsbrief
Zomer 2019

In deze kolom kan 
uw advertentie 

staan

Heveadorp.nl

http://Heveadorp.nl
http://Heveadorp.nl
https://www.heveadorp.nl/formulier-aanmelden-nieuwsbrief/
http://heveadorp.nl
https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniging/dorpsfeest-2020/


Projectplan voor de waterspeelplaats ter inzage 
gelegd 
Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft het ontwerp 
voor de waterspeelplaats aan de Seelbeek uitgewerkt 
en vastgesteld.
Lees meer

Nieuws over projecten Hevea-initiatief 
Rond projecten van het Hevea-initiatief is weer veel 
nieuws te melden.
Lees meer

Activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe leden 
Heb je ideeën en/of vind je het leuk om mee te helpen bij de organisatie van (onder 
meer) nieuwjaarsborrel, paaseieren zoeken op de Duno, jeu-de-boules-toernooi, 
straatspeeldag, Sinterklaasfeest? Meld je dan aan!
Lees meer

Ook Heveadorp leed onder de processierups 
In de afgelopen maanden werd ook Heveadorp 
geteisterd door een eikenprocessierupsplaag. 
De beheerder van de Whatsapp-groep Buurtpreventie 
coördineerde de meldingen van bewoners en gaf 
plaatsen waar nesten waren gesignaleerd door aan de 
gemeente.
Lees meer 

Groenclub bezocht Veld en Beek 
De Groenclub organiseerde op 29 juni een excursie 
naar Veld en Beek
Lees meer

Dolle Boule wint het Heveadorp Jeu de Boules 
toernooi 
Van 24 tot en met 29 juni streden twaalf teams om de 
Hevea Jeu-de-boules bokaal.
Na een spannende strijd kon de bokaal worden 
uitgereikt aan Dolle Boule.
Lees meer

Kom een keer Jeu-de-boulen! 
Whatsapp groep voor ‘jeu-de-boulers’ die een potje 
willen boulen.
Lees meer
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Bever gesignaleerd in vijver onder Dunoplateau 
Dorpsgenoten hebben een bever gesignaleerd in de 
vijver onderaan het Dunoplateau.
Lees meer

Fietsend Heveadorp blij met reconstructie fietspad
Meldden we in de vorige nieuwsbrief dat de gemeente 
geen budget had om het zand-/modderpad tussen 
Oude Oosterbeekseweg en Van der Molenallee te 
reconstrueren, bleek er uiteindelijk toch een potje 
hiervoor gevonden te zijn. 
Lees meer

Wandeling door Heveadorp langs historische 
plaatsen op Routeyou 
Op de website Routeyou.com hebben we de route 
‘Langs historische plaatsen in Heveadorp’ gecreëerd. 
Lees meer

Besproken onderwerpen tijdens ALV 16 maart 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 
kwamen talloze onderwerpen aan de orde. 
Lees meer

Houten klimtoestel verwijderd 
Het grote klimtoestel op het Heveaveld is door de 
gemeente afgekeurd en verwijderd. Geld ontbreekt om 
het klimtoestel terug te plaatsen.
Lees meer

Nieuw boek van Felicita Vos speelt in de bossen bij 
Heveadorp 
In de nieuwe roman van de Arnhemse schrijfster 
Felicita Vos spelen de bossen rond Heveadorp een 
belangrijke rol. 
Lees meer

AED beschikbaar in Heveadorp 
In noodgevallen is in Heveadorp een AED beschikbaar. 
Je vindt deze aan de gevel van de woning op 
Zuiderlaan 1/Hoek Beeklaan.
Lees meer

Agenda 
1 september		 Rondleiding Arboretum de Dreijen in Wageningen

7 september		 Airborne wandeltocht


Wilt u zich afmelden voor de Nieuwsbrief?  Stuur dan een e-mail aan 
Nieuwsbrief@heveadorp.nl
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