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Dorpsfeest
‘Wie neemt het voortouw bij de organisatie van een dorpsfeest in 2022?’
Zo luidde de oproep aan bewoners in de vorige nieuwsbrief. Daarop
meldden zich spontaan enkele enthousiaste dorpsgenoten. Die zijn nu al
een paar keer bij elkaar geweest om activiteiten te bedenken die een feest
voor jong en oud tot een groot succes kunnen maken.
Onlangs is bij u een folder bezorgd waarin de datum voor het HeveaDorpsfeest 2022 bekend wordt gemaakt: zaterdag 25 juni. Wellicht is de
folder zelfs persoonlijk aan u overhandigd door een van de initiatiefnemers.
Ook naar aanleiding van de folder kwamen reacties binnen: enkele
bewoners lieten weten een handje te willen helpen met de organisatie,
anderen gaven gevolg aan de oproep om lid te worden van de
bewonersvereniging. In de folder vroegen we ook: ‘wie bedenkt de tekst en
melodie voor een Hevealied.’ Waarop een bewoner ons erop attendeerde
dat er al een Hevealied bestaat! Dat werd destijds gecomponeerd ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Heveadorp, op de melodie van
‘Daar bij die molen.’ Erg leuk! Maar een eigentijdse versie blijft welkom. Wie
gaat deze uitdaging aan?
Er is dus door sommigen al aardig wat energie gestoken in de
voorbereiding van het feest. Nu maar hopen dat corona of weer een nieuwe variant geen roet in het eten
gooit.

Oude Heveaantjes digitaal beschikbaar!
Dat er in ons dorp ook vroeger van alles gebeurde -meer nog wellicht dan
tegenwoordig- daarvan getuigen Heveaantjes: keurig verzorgde
nieuwsbulletins die in de periode 1987 - 2007 huis-aan-huis bezorgd
werden. Veel bewoners zullen zich dat nog herinneren. Dorpsgenoot Richard
van Oosterwijk heeft alle afleveringen gescand en beschikbaar gesteld voor
onze website. Naast allerlei ditjes en datjes bevatten de Heveaantjes een
schat aan informatie over ons dorp. Op de site hebben we onder het
tabblad Heveadorp de pagina ‘Archief oude Heveaantjes’ aangemaakt,
waarop ze allemaal te vinden zijn.

Interieur&sfeer sponsort website
Blader door oude Heveaantjes en u zult zien, dat daarin veel advertenties staan van ondernemers uit de
omliggende dorpen en uit Heveadorp in het bijzonder. Ook op onze website kunnen advertenties worden
geplaatst. Tot dusver hebben wij ondernemers daarover niet actief benaderd. We zijn dan ook heel blij, dat
Marcel Willemsen van Interieur&Sfeer in Doorwerth (voorheen de Hubo) zich spontaan meldde als sponsor.
Lees meer

Aanleg glasvezel
Binnenkort is het zo ver. Waarschijnlijk al in februari of maart begint Deltafiber in ons dorp met de aanleg
van glasvezelkabels. De meeste bewoners die zich voor glasvezel hebben aangemeld hebben al bezoek
gehad van een vertegenwoordiger van Delta voor de zogenoemde ‘schouw’. Daarbij is bekeken waar en
hoe de kabel het best naar binnen kan worden gebracht. Lees meer in de folder: Zo leggen wij glasvezel
aan
E-mailadres gewijzigd? Geef s.v.p. uw nieuwe adres aan ons door!
Heeft u een provider-gebonden e-mailadres (van Ziggo of KPN bijvoorbeeld) en stapt u binnenkort over op
glasvezel? Dan heeft u misschien al een nieuw e-mail adres aangemaakt. Vergeet s.v.p. niet dit aan ons
door te geven via nieuwsbrief@heveadorp.nl

Gesprek met Vivare voorkomt onnodige aanpassingen
aan rietenkapwoningen
Bewoners van de rietenkapwoningen kregen de schrik
van hun leven toen ze te horen kregen dat ingrijpende
aanpassingen van hun woning noodzakelijk waren in
verband met de brandveiligheid ervan. De
bewonersvereniging ging in gesprek met Vivare en wist
enkele ingrepen te voorkomen.

Kerstboom op het Heveaveld
Veel enthousiaste reacties kregen we op ons initiatief om
tijdens de periode rond Kerst een ‘kerstboom’ met
verlichting op het Heveaveld te plaatsen. Een deel van de
beloning die wij ontvingen voor het promoten van
glasvezel werd hieraan besteed.
Natuurlijk gaat er niets boven een echte kerstboom. Het
is onze bedoeling om die in de loop van dit jaar op het
Heveaveld te planten. Over een paar jaar, als de boom
groot en sterk genoeg is, zal deze rond Kerst worden
versierd met lichtjes.

Wél of geen woningbouw in het buitengebied?
Uit een enquête, in 2021 gehouden in verband met het opstellen van een omgevingsvisie, bleek dat een
ruime meerderheid van de inwoners van Renkum woningbouw in het buitengebied geen goed idee vindt.
Toch wordt op 26 januari in de gemeenteraad gesproken over de vraag: willen we als gemeente het
buitengebied wél of niet uitsluiten voor woningbouw? Lees het bericht dat we over deze kwestie plaatsten.

Anekdotes over Heveadorp
Aan de rubriek ‘Anekdotes over Heveadorp’ hebben we een verhaal van dorpsgenote Moniek Nooren
toegevoegd: Een mysterieus geluid in Heveadorp.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Sinterklaas speurtocht
Vanwege corona was de activiteitencommissie ook dit
jaar genoodzaakt een alternatief te bedenken voor het
traditionele Sinterklaasfeest voor kinderen. Dat is goed
gelukt. Op 27 november deden 45 kinderen mee aan een
speurtocht naar Sinterklaas. Na het oplossen van enkele
puzzeltjes en het uitvoeren van opdrachtjes troﬀen zij de
Goedheiligman aan in een tuinhuis aan de Beeklaan.
Lees meer

Kerst- en nieuwjaarswens
Leden van activiteitencommissie bezorgden alle bewoners een kerst- en nieuwjaarswens en een
uitnodiging voor een sing along met kerstliederen op het Heveaveld. Helaas moest de sing along
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen worden geannuleerd.
GROENCLUB
Gaan met die pompoen!
Maar liefst 40 pompoenen werden op 7 november
getransformeerd tot huiveringwekkende monsterkoppen
tijdens het traditionele pompoensnijden, dat de
Groenclub al weer voor de 15e keer organiseerde.
Lees het verslag en bekijk het filmpje

Geannuleerde activiteiten
Het zat de Groenclub niet mee. Vanwege het bar slechte weer op zaterdag 30 oktober moest een
interessante excursie naar Meinerswijk worden geannuleerd.
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kon op zondag 28 november ook de gezamenlijke
wandeling op het landgoed Warnsborn helaas niet doorgaan.
Vanzelfsprekend worden deze activiteiten tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Houd de agenda op
de website in de gaten!
EN VERDER
Op onze website plaatsen wij ook berichten die voor inwoners van belang kunnen zijn. Zoals:
1e fase Zonnedak GroeneWaarden gereed!!
Ontwerp- ‘Omgevingsvisie Renkum 2040’ gereed.
AGENDA
Zaterdag 25 juni:

Hevea-Dorpsfeest
De website Heveadorp.nl is een initiatief van de
Bewonersvereniging Heveadorp.
De contributie bedraagt slechts €10,- per jaar voor een
individueel lid en €15,- voor een gezinslidmaatschap.
Nog geen lid? Meld u dan aan via dit formulier

