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BELANGEIIVERENIGING HEVEADORP opgericht 1 september 1987.

De vereniging heeft tot doel;

De belangen val huurders en kopers van woningen in Heveadorp
te behartigen, mits deze lid zi,in van de vereniging.

- De ontsparning i.n het dorp te stimuleren, door het organiseren
van activiteiten voor jong en oud.

De leden informatie te geven via een dorpsblad wat voor eerst
eens per drie maamden uitkomt.

-/-/-/-/-/-/-

I{et dagenli jks bestuur rvord gevormd door de volgende personen;

voorzitter;
secretaris;
penningmeest er I

l.íei j er
Peters
v. d IÍo1en

overige cor:rmissieleden ;

G. l^Iubs

J. v.d Laa:e

IV. Post
R. v. Muilekom
G. I{ayer
A. Hazenhoff

Redactiecommissie;
R. vo l,{uilekom
D. l.,lei.jer

S amenwerkings c ommi s si e ;

J. v.d Laan

C. v.d Molen

Bel angenverenigi-ng Heveadorp
p/a Beeklaan, 37

6865 vG Hëveadorp

Barrkrelc. 93. 94. 68. 522

Gelders-Utrechtse spaarbank
P.ichtersweg 3O7

6865 GV Doorwerth

S.
lÍ

C.

Beeklaan 1 t
Beeklaan 37
lliddenlaan 15

CentrurnLaan 12

Centrumlaan 7

Beeklaan 17

I{i1helmi l,aan 7
Beeklaan 50
IvÍiddenlaan 37

l'Iilhelrnilaan 7

Beeklaan 19

Cent.rumlaan J
I.liddenlaa?^ 15

te1. 334380
.334798
. 316898

336919

334380



z

Ter informatie voor de bervoners van de premie B

en vrije sector woningen...

-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -

Omdat wij verheugd zijn dat wli ons eerste krarrtje uit gaan

brengen, wi1len wij a1le bewoners van Heveadorp laten meeleven

met deze vreugde.
De zakelijke berichten die hier instaan ziin dus uitsluitend
bedoeld voor de leden van oÍLze vereniging.
Í{ij hopen u ook op een later tijdstip tot onze ledenkring te
kunnen begroeten.
Het bestuur van de Belangenvereniging Heveadorp rrenst u al]en
een prettig rroongenot in Heveadorp toe.
De volgend.e uitgave van d.it krantje is alleen voor d.e teàen van

Belangenvereniging Heveadorp.
hlij hopen dat u deze een maalige uitgave met plezier zult lezen.

Namens,

Het bestuur.

-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -
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BELAN GRI JK-.- BEI,A}'IGRI JK- - - BELAN GRI JK- -- BELAN GRI JK- - - BELAN GR I JK

Het bestuur
VERGADERÏNG

"* zg33 uss
Doorwerth.

LAAT DEZE

BESLISSEN,

nodigt a1le leden uit voor een f.lc9llry!
r'ielke wij gepland hebben op PII99|9 12

in het ONTNÍOETII'JGSCENTRUII BENTINCKLAAN

LEDEN

OKTOBER

Zte

heeft
&àJI-

De agenda punten voor deze avond zíjn de volgende;

- Voorstellen van het bestuur.
Oproep voor een Kascommissie, (vacature voor 2 personen).

- I.iat moet er dit jaar gebeuren ?

- Antenne systeem, ( ond.ervoorbehoud) .

Pauze.

Rondvraa$.
Sluiting v.d vergad.ering o* j 223C- uLLr.

GezJ-en het feit dat rve de contributie zo laag mogelijlc
hebben rqillen houd.en, zijn de consumpties voor eigen rekening.

lnciien u geen vervoer heeft, dan kunnen rrij hiervoor zorgen,
neem dan even contact op met mevr. v.d. Laan Centrumlaan 7

of te1. 335719 deze zal dan zorgen voor het vervoer.
(eul I{EL TTJDTG , NrET op I{ET LAATSTE I\{o},tENT A.u.E)

YOORBIJ GAAN, SAIvlEll I4OETEN I^IIJ

Tevens wj.lJ.en wij iedereen bedanken die zich a1s

aangemeld, rdij kunnen u meedelen dat r"re meer dan

meldingen hebben gekregen.

VEJ?GADTRING NIET

DUS KOl.,l ......

1Íd
100

Voor diegeene di-e aj.s nog lid iril worden heten wij van harte
welkom, u kunt zJ-c}:. opgeven bi.j een van onze bestuurs leden.
(lrie zich voor 1 oktober opgeeft als 1id betaal-t Í15.- p/ j
na deze datum komt er ;f1O.- inschrijfgeld bii).
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I'Iaarom een Belangenvereniging, dit zal- toch wer bij een enkeling
door het hoofd zijn gegaan, nu het is zo dat een vereniging
statuten heeft waarin precies staat waar het bestuur en d.e leden
zich aan te houden hebben, door deze statuten via een notaris te
laten belcrachtigen rvord je een erkend.e vereniging wellie ook
ingeschreven staat bij kamer van koophandeL t zo zijn de leden
gegarandeerd vaII een gedegen beleidsvoering van het bestuur.

-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ - / -/ -/ -

fiij hebben het 1OOst" l-id, de farn.
kunnen aanbieden.

v. Gelder, een bos bloemen

Cok een bos bloemen ging naar
fam. vr Strien.

het "Diamanten bruidspaarr de

Wij wensen de fam. v. Strien nog ve.Le gelukkige jaren toe.

ALGE}"IENtr OFROEP.

I{i1t u er rekening
spelen, pas daarom

mee houden Cat

ur{ snelheid hi
er in ons dorp

eroi) aan .....
veel kinderen

A1s er visite rveg ga-at

het \{eg rj. jden r €r zi jn
Iiggen.....

vraag deze dan niet te cla:loneren bi_i
ool< lcinderen en ouderen die dan op bed

Ga sfavonds niet zo maar

buren of de lcinderen a1

aaÍr het boren
sIapen......

, infomeer eens bij de

De buurt hoopt dat hieraan gehoor rvord gegevenr €n bedalken
Li alvast.....

Beste inr.roners van I{eveadorp rrilt u er aarr mee rverken dat de
speeltuj-n aan de l.Íicldenlaan niet vernield word, deze speeltuin
is berekend op de kleinere inwoners van ons d.orp en niet op d.e

a1 wat oudere jeugd, welke er zo nu en dan verblijft, deze
groep vragen wij nog even geduld op te brengen er komt nog een
speelveld voor hun.....

Heeft u iets te melden, doe dit dan schriftelijk bij het bestuur
of voor het krantje bij de redactieconrm. vegeet niet uw naarn en
adrgs..... .
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HALLO ALLE}.IÀA.L,

Ilrij rvi-lIen ons graag even aan u voorstellen.
Wij zijn Diana Irleijer en Rita van lvÍui1ekom.

hrij zijn de redactie vart dit blad en hopen dat ons blad u bevaft.
I{eeft u iets te melden iets Leuks of minder leuk nieurys, recepten,
felicitaties, moppenr serieuze zal<en r'rat rvij j-n ons blad kunnen
publiceren zouden wij dat graag vart u rvillen vernerreÍr.
Heeft u iets te melden waar meer mensen rvat aan hebben, dan zj-jn
wij bereid dit te publj-ceren.

-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -

Zoa1s u heeft lcunnen zj-en heeft ons blad nog geen naarr,

U kunt ons daarbij helpen.
De orgineelste en leukste naam zal rr,orden beloond met een leuke
verrassing.

N.B. Hiervoor l<unt u de onclerste strook invullen en afknippen
en inleveren op 1{j-1}relmilaant 7.

Dit adres is tevens het adres orn ur'r ideeen en alder nieurvs

in te leveren.

hiILT U DIT IrIf,L DOEI\ VOOP. 1 },IOVEII:J5]I.

Bijvoorbaat onze hartelijhe danl<.

Diana en Rita.

NAA}I BLAD

Ul{ ]]IGEN }.JAA.},I

ADP.ES

L§EFTIJD

Voor 1 November inleveren bii Rita van l.{uilekom
Wilhelmil-.aan 7



Denk om de kinderen en de ouderen.

Citaat uit Hoog en Laag van 26 augr.:.stus.

rn het be,Iang van voetgangers vraaSt de gemeente de bepranting
in de tuinen die overlast bezorgt aan rreggebruikers, !S :Igg1gl.
ook hier in het dorp, waar geen voetpaden zijn, maar gemarkeerd
j-s door paaltjes, is het soms niet mogelijl< de ]<ind.eren en ool<

de ouderen hier te laten lopen.
Ze zijn dan gedoemd orn over de rijbaan te lopen.
Laten we toch helpen om leet dorp veilig te houden en snoei uvr

bomen of struiken bij, in het berang van de voetgangers en d.e

spelende kinderen.. . ..

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

------l.itrli ZEGT llAT

De belangenvereniging bruist van a-ictiviteit.

Zij 
.nog 

meer leden iiunnen gebruiken.

De bourrr in ons dorp gestadig voort gaat

Er d.aardoor steeds meer auto's bi jl<omen.

Er door de bewoners veel te hard gereden wordt.

Dit gevaarlijk rvordt voor spelende kinderen.

I{et.tijd word om de 30 KI\Í intevoeren in he.t dorl:.

Er volgend jaar nog meer Heveaanen worden gebooren.



Kleuren

tekening: Alfons van Heusden
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GEV..LARLIJi( AEVAL

El.iI(trI,E RI]IS GIFEUS

Even ter infornatie no3 een maal de gifbusltalenr1e.-, maaJit u er
a"Ll .b gebruilt van r,,'ant alle llleine beetjes leel1:en lrooi'een schoncr
rnili eu.
tsijvoorbaat onze hartelijlie danl<.

Iien ad'ries: lcnip liet schema uit en ber"aar het r.rant de zsn. groene
l<aart die vori.g jaar huis aan hu.i-s bezor-gd klopt llg: neer.
U zult begin volgend jaar eerl niertrse folder lcunnGfl voirr'2chten.

l-aast l-rct inleveren bi j de gifbus l<unt u met klein cirenisch afval
nLr ooli Cageli jirs terecht bii het SeneenielÍ ji:e del:ot o1: de geineelie-
rqerf '/eentjesbnig 6 sorxs bete:'i:elienri als de s-bocht in l-lee1.srrm.

De openingstijden iedere ruerl<dag vam S tot 12 en van 1j.lO to.t
16.30.

lialender gifbus t/m decenber 1987.

Dinsd.ag 22 sept.
20 olct. 17 nov.
22 dec.
r+oensdag 2l sept.
21 okt. 18 nov. - 23 dec.
dontieriag 24 sept.
22 okt. 1! nov.
2Q dec.

rr.enkr lrr , r,arl,:i 1-,i j cie '' i;nllorr
lcnl:un, Iuro1.ra.L a.;:.n

l,'o-'l-fheze, -ct.ati on

Iter-e:c1o r..-, lloo rc'-erL a.r'n

!ooi'r'ertlr , r.rir:l:oL c en tn:n
Oosterbccl:, nar'l;t
C'osterl;ee1:, St i:nenl:rr:is
lleclsr-rr:r r I zuni;erdi j!-,'l a:rn

8.15-11.4'
12.4i-1 4.'.
1 4.45-1 5.(

.s . 't 5-1 C,. (

1O.15-11.,
8,,15-11.'

12.45-14.'.
1 /* . Lq-16 .l

l'ltr r're jiet toch ei./en o'/er het r:j-lietr hebL.en.
De ri 'rr'elbeliende g1asL,al.,lten staan tegeno'rer Ce
laal en op clc pai'keerplaats ael:ter iret r.ri.nllel

Super in cle Ií. F].n:orth-
centrum )e Dorenr,reerd.


