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Krijgt Heveadorp eindelijk glasvezel? Campagne start binnenkort
“Wat ziet u graag verbeterd in Heveadorp?” Dat was een van de vragen in
een enquête die vorig jaar onder de bewoners werd gehouden. Het antwoord
dat met stip op één stond? “Glasvezel”.
De inwoners van Renkum en Heelsum kozen al voor glasvezel, eind maart
mag Heveadorp zich uitspreken of we aangesloten gaan worden op het
supersnelle glasvezelnetwerk.
Lees meer
Verkenning afkoppelen regenwater gestart

In de hierboven genoemde enquête ‘Wat ziet u graag verbeterd’ in
Heveadorp’ stond het antwoord Glasvezel’ op plaats één, direct
gevolgd door ‘Afkoppeling regenwater.’
Een werkgroep van de Groenclub is met deze ‘opdracht van
bewoners’ aan de slag gegaan. Lees meer
Denk en praat mee over een aardgasvrij Heveadorp: via Zoom op 11 maart
Hoe kunnen we stoppen met het gebruik van aardgas in Heveadorp? Hoe
pakken we dit aan? Dat zijn vragen die de gemoederen in Heveadorp
bezighouden. Daarom organiseert de gemeente, speciaal voor bewoners
van Heveadorp een Zoom-meeting.
“We kijken graag met je naar mogelijkheden en kansen voor Heveadorp en
zijn benieuwd naar jouw vragen en suggesties,” aldus de gemeente.
Lees meer

Voorjaars-zwerfvuilactie: 20 maart
In verband met Corona heeft de actie dit jaar een andere vorm. Na
het recente hoogwater zijn de oevers van de Rijn behoorlijk vervuild.
We concentreren ons daarom op het schoonmaken van de
uiterwaarden, tussen woonboten en zwaaikom. Helpt u ook mee?
Lees meer
Algemene Ledenvergadering: 20 april, via Zoom
Vanwege de coronamaatregelen wordt dit jaar de Algemene
Ledenvergadering van de Bewonersvereniging gehouden via Zoom.
U kunt zich aanmelden voor de Zoom-bijeenkomst via een e-mail
aan: bestuur@heveadorp.nl. U ontvangt dan uiterlijk 16 april de
stukken voor de vergadering alsook een instructie voor het inloggen
op de bijeenkomst. Het bestuur vertrouwt erop, dat veel bewoners
aan de vergadering zullen deelnemen en ziet uw aanmelding graag
tegemoet. Noteert u alvast de datum? Lees meer

Filmpje Sneeuw, zon en hoog water in Heveadorp
Op 7 februari veranderde ons ‘pareltje in het groen’ in een ‘pareltje in
het wit.’ Dagenlang zorgde een dikke sneeuwlaag voor schilderachtige
plaatjes in het dorp en op het daaraan grenzende landgoed Duno.
Tegelijkertijd was er sprake van extreem hoog water in de Rijn,
ijsvorming in de uiterwaarden en in de slotgracht om kasteel
Doorwerth. Allemaal te zien in het filmpje dat we toevoegden aan de
pagina ‘Films over Heveadorp.

Heveavlag weer verkrijgbaar
Goed nieuws voor nieuwe bewoners: de Heveavlag is weer verkrijgbaar.
Lees meer

Aan de plandel in Heveadorp
Plandelen klinkt als een tikfout, maar is het niet. Het is een
samentrekking van wandelen (wat gezond is voor jezelf) en
ondertussen plastic oprapen (wat gezond is voor de hele omgeving).
In Heveadorp is een aantal plandelaars actief.
Lees meer

Zonnebloemzaadjes, zolang de voorraad strekt
Vanwege de coronamaatregelen konden afgelopen zomer enkele activiteiten
helaas niet doorgaan. Als ‘troost’ bezorgde de Activiteitencommissie bij alle
bewoners een zakje zonnebloemzaadjes om daaruit mooie zonnebloemen op te
kweken. In de (na)zomer waren in veel tuinen en tuintjes prachtige
zonnebloemen te bewonderen. Na de actie bleven nog aardig wat zakjes over.
Stuur, als u daarvoor belangstelling hebt, een e-mail met uw naam en adres aan
de activiteitencommissie@heveadorp.nl. De zaadjes worden dan netjes bij u bezorgd. Maar….. op is op!

Agenda:
11 maart:
20 maart:
Eind maart:
20 april:

Zoom-meeting ‘Op weg naar een aardgasvrij Heveadorp
Groenclub voorjaars-zwerfvuilactie
Start Glasvezelcampagne
Algemene Ledenvergadering via Zoom

