
Het bestuur van de bewonersvereniging en de redactie van heveadorp.nl wensen 
alle bewoners een voorspoedig en gezond 2021  

Terugblik 
Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in, maar dan wel op een zwarte bladzijde. Ook aan 
Heveadorp ging de coronacrisis helaas niet voorbij. Maar lockdown of geen lockdown, tóch waren er 
ook nog heel wat positieve ontwikkelingen en gezellige activiteiten. De mooiste, leukste en meest 
bijzondere vindt u in deze nieuwsbrief, samen met het laatste nieuws over de al-dan-niet-komst van 
glasvezel en de stand van zaken bij het HeveaIniatief.  

Alternatieven voor afgelaste evenementen 
Coronamaatregelen maakten het noodzakelijk om een aantal evenementen te annuleren zoals bijvoorbeeld 
het paaseieren zoeken op de Duno voor kinderen. Maar: de altijd vindingrijke leden van de 
Activiteitencommissie bedachten alternatieven. In het voorjaar ontvingen alle bewoners van Heveadorp een 
zakje met zonnebloemenzaad. ‘Wie kweekt hieruit de mooiste of de grootste zonnebloem?’ Dat bleek een 
uitdaging voor menige dorpsbewoner. 

Op audiëntie gaan bij Sint Nicolaas in restaurant Adriano was er dit jaar niet bij. Wel konden Heveaantjes 
deelnemen aan een speurtocht naar de Goedheiligman.


Ook de Groenclub zag zich genoodzaakt enkele geplande activiteiten te annuleren. Als pleister op de wonde 
wegens het vervallen van de excursies ‘Vogelgeluiden herkennen’ en een gezamenlijke wandeling over het 
Nederrijnse (klompen)pad bedacht de Groenclub een paddenstoelenfotowedstrijd. Die bleek een groot 
succes. Het was voor de jury bepaald niet eenvoudig om uit alle inzendingen de drie fraaiste foto’s te kiezen. 

In plaats van gezamenlijk pompoensnijden konden kinderen op de zondag voorafgaand aan Sint Maarten op 
het Heveaveld een pompoen afhalen, om die thuis te bewerken.
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Activiteiten die wél doorgingen 
Nadat afgelopen zomer de coronateugels werden gevierd, kon het traditionele jeu-de-boules toernooi worden 
georganiseerd. Als vanouds bleek dit een spannend, maar vooral gezellig evenement. 


In maart hervatten de circa tien vrijwilligers van de Duizendknoopbrigade 
hun strijd tegen de Japanse Duizendknoop (JDK); vanzelfsprekend met 
inachtneming van de anderhalvemeterregel. Je kunt natuurlijk, zoals in 
Oosterbeek, Bonte Bentheimers inzetten om de JDK uit te roeien, maar de 
methode die in Heveadorp wordt toegepast blijkt effectiever. Door 
regelmatig jonge scheuten weg te spitten verliezen deze exoten ‘de moed’ 
om door te groeien en sterven uiteindelijk af. Medio september sloot de 
Duizendknoopbrigade een succesvol seizoen af.


Na een geslaagde voorjaarsactie organiseerde de Groenclub ook in het 
najaar een zwerfvuilactie. Gewapend met grijpstok en afvalzak trokken 
enkele ‘supporters van schoon’ er op 10 oktober op uit om Heveadorp en 
omgeving te ontdoen van zwerfvuil. De ‘oogst’ van de najaarsactie: zeven 
volle zakken.

Dat zouden er minstens tien keer zoveel zijn geweest als niet enkele 
bewoners regelmatig tijdens hun wandeling zwerfvuil oprapen. Lees en 
bekijk hier wat ‘Plandelen’ betekent en verbaas u niet, verwonder u 
slechts wat plandelaars zoal op straat en in de bermen aantreffen.


Zaken die het afgelopen jaar zorgden voor de nodige opschudding in het dorp


Vervanging lantaarnpalen 
De gemeente Renkum liet de afgelopen maanden alle lantaarnpalen, ook die in Heveadorp, vervangen door 
‘slimme’, van led-lampen voorziene palen. Deze kunnen (in de toekomst) meer dan alleen licht geven. 
Bewoners van het ‘oude dorp’ tekenden protest aan tegen het vervangen van de bestaande, klassieke 
lantaarnpalen door moderne armaturen met led-verlichting. De klassieke lantaarns zijn immers mede 
gezichtsbepalend voor het monumentale karakter van het dorp.

Tijdens een werkbezoek aan Heveadorp toonde de verantwoordelijke wethouder Maouche begrip voor de 
wens van de bewoners, maar liet tevens weten dat het vanwege contractuele verplichtingen jegens de 
leverancier, niet mogelijk is de bestaande lantaarnpalen te handhaven. Dat zou namelijk extra kosten met zich 
meebrengen en de gemeente zit, zoals bekend, erg krap bij kas. Wel opperde de wethouder de mogelijkheid 
om via ‘crowdfunding’ geld bijeen te brengen om de extra kosten voor lantaarnpalen die beter bij het oude 
dorp passen te dekken. 

Wordt wellicht vervolgd.


Draagvlak voor HeveaInitiatief geslonken 
De gemeente Renkum heeft zich als doel gesteld om 
in 2040 af te zijn van fossiel gas, oftewel aardgas; niet 
te verwarren met groen gas, zoals potentieel 
waterstofgas. Er zijn diverse mogelijkheden om deze 
doelstelling van het project ‘Renkum aardgasvrij in 
2040’ te bereiken. 

Om te voorkomen, dat ons dorp straks wordt 
opgezadeld met ‘oplossingen’ die door de gemeente 
zijn bedacht, is een werkgroep opgericht met als doel: 
samen met bewoners te zoeken naar oplossingen die 
voor ons dorp het meest geschikt zijn.


Klassiek armatuur Wethouder Maouche op bezoekVervanging van armaturen
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Teleurstellende uitkomst peiling 
Om het draagvlak onder bewoners te peilen werd aan alle huishoudens gevraagd of de werkgroep de 
bewoners van Heveadorp mocht blijven vertegenwoordigen in het project ‘Renkum, aardgasvrij in 2040’. De 
uitslag van deze peiling liet zien, dat er naast de grote groep bewoners die vanaf het begin het project 
enthousiast omarmden, er ook een grote groep is die dit nu niet ziet zitten. Lees het volledige bericht 

Wandeling ‘Heveadorp in foto’s en verhalen’ opnieuw uitgezet 
De vereniging ‘Vijf dorpen in ’t Groen’ heeft de wandeling die in 2016 werd uitgezet ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Heveadorp nieuw leven in geblazen.  
In “ons romantische Heveadorp” (het zijn de woorden van Vijf dorpen in ’t Groen!) zijn langs 
de 3,7 km lange route foto’s opgehangen waarop te zien is, hoe het er op die plaats ooit 
heeft uitgezien. Via Spotify is de beschrijving bij de foto’s ook te beluisteren. Maakt u de 
wandeling bij voorkeur virtueel? Bekijk dan het filmpje ‘Heveadorp in foto’s en verhalen'. 

Speciaal voor deze gelegenheid heeft Vijf dorpen in ’t Groen haar logo aangepast.

Lees het volledige bericht 

Bijzondere vondst 
Iemand uit Doorwerth deed tijdens de wandeling ‘Heveadorp in foto’s en verhalen’ een onverwachte en wel 
heel bijzondere vondst.


Glasvezel in Heveadorp? 
In het voorjaar zal in Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze gepeild worden of 
voldoende bewoners (minimaal 30%) belangstelling hebben voor een 
glasvezelaansluiting ter vervanging van een aansluiting via koperdraad 
(KPN) of coaxkabel (Ziggo).

Lees het volledige bericht 

Berichtenarchief 
Bericht gemist?  In het berichtenarchief vindt u een compleet overzicht van alle berichten die op de website 
werden geplaatst


Agenda 
Zaterdag 9 januari: Inleveren kerstbomen op het Heveaveld van 13:00 tot 15:30 uur. 

Er zijn mooie prijzen te winnen!

Bordjes met foto’s en verhalenDe wandeling op Routeyou.com Een bijzondere vondst
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