
Heveadorp Duurzaam, een vereniging van en voor alle bewoners van 

Heveadorp die zich betrokken voelen bij de energietransitie van hun dorp. 

 

 

 

 

 

MAAK ZATERDAG 12 MAART KENNIS MET 

HEVEADORP DUURZAAM 
U hebt het misschien al gehoord, misschien ook niet: de uitkomst van de stevige 

discussies afgelopen jaar in ons dorp over het energievraagstuk is, dat de bewoners 

duurzaamheid belangrijk vinden, maar dan wel in hun eigen tempo en met inspraak 

van alle betrokken Heveanen.  

Daarom ontstond het verlangen om een vereniging op te richten. In een vereniging 

hebben alle leden inspraak; Heveadorp Duurzaam neemt dus op democratisch wijze 

besluiten. UW INBRENG IS WAARDEVOL VOOR ONS DORP. 

 

 

 
 

POP-UP-STORE ZATERDAG 12 MAART 10.00-14.00 UUR 

Het wordt gezellig op het Heveaveld: informatie, koffie, thee, glühwein, taart…  

In de pop-up-store worden duurzaamheidsartikelen verkocht en tips gegeven voor 

een zuinig energieverbruik. Daarnaast is het voor de nieuwe vereniging belangrijk om 

te horen welke wensen en zorgen de Heveanen hebben, dus laat ons uw ideeën en 

opmerkingen weten: wat wilt ú?  

Wethouder Joa Maouche van milieuzaken komt waarschijnlijk ook naar de pop-up 

store. Als hij er is kunt u hem ongetwijfeld vragen stellen over de energietransitie en 

uw wensen laten horen. Daarnaast zal in de pop-up-store natuurlijk informatie 

gegeven worden over de kersverse 

vereniging: wat is het doel en hoe 

word je lid?  
 

PROGRAMMA: 

10.00 - Start 
kleine maatregelen, veel effect / warmtefoto 

ophalen / lidmaatschap / kennis maken / 

info ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrips   

14.00 – Laatste mogelijkheid om uw 

(klein)kinderen op de reuzenstoelen 

te fotograferen. 

WAAR VINDT ALLES PLAATS? 

OP HET HEVEAVELDJE. U HERKENT ONS AAN DE 

REUZENSTOELEN: BIJ HEVEADORP DUURZAAM 

STAAT VOOR IEDEREEN EEN STOEL KLAAR! (grote 

en kleine kinderen welkom voor een fotomoment) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTINGSACTIES VOOR LEDEN van  

HEVEADORP DUURZAAM 

We hebben aan Hubo Renkum de ideeën van Heveadorp Duurzaam voorgelegd en 

gevraagd of leden van Heveadorp Duurzaam korting kunnen krijgen op 

duurzaamheidsartikelen. En dat kan!  

• Leden krijgen 15% korting op duurzaamheidsproducten in de pop-up-store, 
zoals glaswol, radiatorfolie en tochtstrips. 

• Leden krijgen 15% korting op duurzaamheidsartikelen bij Hubo-Renkum van 

12 t/m 31 maart 2022. 

 

Van harte welkom dus op zaterdag 12 maart om ons te informeren, geïnformeerd 

te worden en lid te worden. Nieuwe leden krijgen een ledlamp cadeau én 

profiteren van de kortingen. Neem alvast een kijkje op onze website-in-aanbouw: 

www.heveadorpduurzaam.nl  

 

Met hartelijke groet! 

Namens het bestuur van de Vereniging Heveadorp Duurzaam, 

 

Michiel Köhne (Voorzitter)  

Heveadorp Duurzaam 

-heeft als doel om bij te 

dragen aan een 

duurzaam Heveadorp, 

in het bijzonder op het 

gebied van energie.  

-wil er zijn voor alle 

bewoners, zowel voor 

huurders als 

woningeigenaren.  


