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In deze editie van de Nieuwsbrief Heveadorp vindt u een overzicht van berichten en
evenementen die in de afgelopen periode op de website werden geplaatst. Lees hier
wat u misschien gemist hebt.
Inzameling afval ter discussie. Nog een kliko erbij?
Binnen de Gemeente Renkum vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de vraag
hoe afval eﬃciënter (goedkoper) kan worden ingezameld.
Lees meer
Duizendknoopbrigade hervat werkzaamheden
De ene week op dinsdag-, de andere week op
woensdagavond bindt een groep bewoners de strijd
aan met de Japanse Duizendknoop; een sterk
woekerende plant die hier niet thuishoort en andere
planten verdringt.
Lees meer

Filmpje ‘Heveadorp, een pareltje in het groen,’
veel bekeken op Youtube
Op de pagina Films over Heveadorp is een nieuw
filmpje toegevoegd: ‘Heveadorp, een pareltje in het
groen. Dorp met een bewogen geschiedenis.’
De opnamen in en rond het dorp werden dit voorjaar
gemaakt.
Lees meer
Nieuwsbrief Hevea Initiatief
Met nieuws over: Wijk van de toekomst, het
zonnedak bij de GroeneWaarden, de uitvoering van
de Energietoetsen, de Waterturbine en de oprichting
van de ‘Stichting Hevea Initiatief’.
Lees meer

Geen herdenking, maar ook niet vergeten
Op 4 mei werden onder meer de werknemers van de
Heveafabriek herdacht die op 3 mei 1944 door de
Duitsers werden gefusilleerd.
Lees meer
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Informatieavond Hevea Initiatief druk bezocht
Ruime meerderheid bewoners wil best van het aardgas af.
Lees meer
Paashaas slaat Heveadorp niet over
Het traditionele paaseieren zoeken op de Duno kon
dit jaar niet doorgaan. Toch zorgde de Paashaas voor
een verrassing.
Lees meer

Bibliotheek dicht, toch boeken lenen
Lees meer
Activiteiten geannuleerd
Spijtig genoeg moest een aantal evenementen worden geannuleerd als gevolg van de
coronacrisis.
Lees meer
Renkumse ondernemers komen naar je toe!
Een oproep om in deze coronatijd je inkopen te doen
bij lokale ondernemers.
Lees meer
Nieuwe Whatsapp-groep ‘Hevea Helpt’
Een initiatief van de beheerder van de Whats-App
groep Buurtpreventie Heveadorp: voor bewoners
van Heveadorp die in coronatijd hulp kunnen bieden
of hulp nodig hebben.
Lees meer
Zwerfvuilactie met record aantal deelnemers
De zwerfvuilactie was dit jaar een groot succes.
Lees meer
Over glasvezel, Heveadorp 2030, hinderlijk
vrachtverkeer en meer
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 3
maart.
Lees meer

Heveaantjes trots op zelfgetimmerde nestkastjes
Nestkastjes timmeren in de strijd tegen de
processierups.
Lees meer
AGENDA
21 augustus: 10 uur
Klusdag op de Duno
22 augustus: 16 uur
Klusdag op de Duno
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