
In deze nieuwsbrief: 

• Nieuws over het Hevea-Dorpsfeest

• Nieuwe pagina’s op onze website

• Verslagen van activiteiten van Groenclub en Activiteitencommissie

• Een interview met een dorpsgenoot/natuurfotograaf


En nog veel meer! 


Maar eerst: 

Een brief van Jeroen Bosch, voorzitter van de Bewonersvereniging, aan álle 
bewoners van Heveadorp. Jeroen benadrukt daarin onder meer het belang van een 
vitale bewonersvereniging. 

Zie ook het Jaarverslag 2021 


BEWONERSVERENIGING 

Hevea-Dorpsfeest 
De organisatie van het dorpsfeest verloopt voorspoedig. Bekijk het programma en de toelichting 
daarop op de pagina Hevea Dorpsfeest. 

Let op: voor enkele activiteiten is het noodzakelijk je vooraf aan te melden. Dat kan via het 
Formulier Aanmelden Activiteiten


Vragen over de aanleg van glasvezel 
Op de pagina Glasvezel in Heveadorp beantwoorden we vragen 
die ons bereikten nu de aanleg van glasvezel in volle gang is. 

Heeft u spijt, dat u zich destijds niet heeft aangemeld voor 
glasvezel? Dan kunt u zich nog steeds aanmelden via de links op 
de pagina Glasvezel in Heveadorp en profiteren van een 
aantrekkelijke korting. 


Bewonersvereniging medegebruiker stuweiland Driel? 
Rijkswaterstaat heeft de bewonersvereniging, samen met andere partijen, uitgenodigd om ideeën 
aan te leveren voor het medegebruik van het stuweiland Driel, nu de sluis op afstand wordt 
bediend en het gebouw leeg staat. De vereniging ziet mogelijkheden genoeg! Lees meer
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Ander e-mailadres? 
Heeft u in verband met de overstap naar glasvezel een nieuw e-mailadres aangemaakt? Geef dit 
dan svp aan ons door via nieuwsbrief@heveadorp.nl
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Hevea100 Bier: opnieuw verkrijgbaar! 
Speciaal ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Heveadorp 
in 2016 werd een ambachtelijk, traditioneel bier ontwikkeld en 
gebrouwen. Het bleek een groot succes. Tot grote teleurstelling 
van velen was de voorraad snel uitverkocht. Voor hen is er goed 
nieuws. Vanaf 24 juni is het Hevea 100 bier opnieuw verkrijgbaar: in 
nieuwe flesjes, met een nieuw etiket (ontworpen door dorpsgenoot 
Hein Niemeijer) maar volgens het oude, beproefde recept.

Bestel, om teleurstelling te voorkomen, nu alvast een doos met 24 
flesjes á €38,40 via het Hevea100Bier Bestelformulier. 


Heveadorp wordt (nog) kleurrijker 
Wij bespraken met boswachter/dorpsgenoot Cees den Ouden het voorstel van een van de 
bewoners om langs de Beeklaan stroken grond in te zaaien met insectvriendelijke bloemen en 
planten. “Goed plan”, aldus Cees. Het ploeg- en freeswerk is inmiddels verricht. Nu is het 
wachten op de bloemenzee die deze zomer zal ontstaan. Lees meer


Plan voor vergroening schoolplein valt in goede aarde 
Het door enkele bewoners gemaakte plan voor de vergroening 
van het schoolpleintje aan de Middenlaan werd op zaterdag       
2 april aan omwonenden voorgelegd. Die reageerden 
enthousiast.  
Lees meer 

 

GROENCLUB 

Succesvolle zwerfvuilactie 
Zaterdag 19 maart trokken ruim 
twintig deelnemers erop uit om 
in en rond ons dorp zwerfvuil op 
te ruimen. Nu steeds meer 
bewoners ook tijdens hun 
dagelijkse wandelingetje 
zwerfvuil oprapen viel er in het 
dorp weinig eer te behalen. 
Maar des te meer in de 
uiterwaarden en bij het Drielse 
Veer.  
Lees meer 
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Groenclub-excursies vogelgeluiden herkennen: leerzaam en gezellig 
Om een appelvink te spotten hoef je niet, zoals Hans Dorrestijn, naar Polen, Frankrijk, Bulgarije of 
Hongarije af te reizen. Ook dichtbij huis kun je deze prachtige vogel tegenkomen. Dat bleek 
tijdens de succesvolle excursies ‘Vogelgeluiden herkennen’, georganiseerd door dorpsgenoten

Daphne en Mark. Lees meer


ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Spelletjes, ijs en taart (Koningsdag 2022) 
Op 27 april was het op het Heveaveld een gemoedelijke en gezellige boel, met een kleedjesmarkt 
en een spelletjescircuit voor de jeugd en een jury die het moeilijk vond een winnaar aan te wijzen 
van de wedstrijd ‘Heel Heveadorp Bakt’.  
Lees meer


Op zoek naar het gouden eiH 
Traditiegetrouw ging op Tweede 
Paasdag een drom Heveaantjes op 
zoek naar paaseieren, die de 
Paashaas op de Duno had 
verstopt. Het gouden ei was dit jaar 
erg goed verstopt maar werd 
uiteindelijk wel gevonden.

Lees meer 

EN VERDER 
Pagina Heveadorp Duurzaam 
Op onze website hebben we in de rubriek Initiatieven een nieuwe 
pagina aangemaakt: Vereniging Heveadorp Duurzaam. Daarop een 
toelichting op het doel van de vereniging en wat aan de oprichting 
vooraf ging. En vanzelfsprekend een link naar de website van de 
vereniging.  

Op 12 maart konden bewoners kennismaken met deze pas 
opgerichte vereniging.


Spelletjes… ijs… …en taart

Linde vindt het gouden ei

Appelvink Zwartkop
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Interview met Bart Jansen, Heveadorps natuurfotograaf 
Veel Heveanen kennen hem van zijn prachtige vogelfoto’s op zijn Facebookpagina. Of als de altijd 
goed gemutste dorpsgenoot Bart Jansen. Lees het interview met Bart


(Kunst)Kerstkaart Heveadorp in de maak 
Op basis van foto’s, gemaakt in Heveadorp werkt schilderes 
Mandy Nellestein uit Ede op dit moment aan een schilderij 
waarvan kerstkaarten gedrukt zullen worden. Deze zullen te zijner 
tijd via onze website besteld kunnen worden. De opbrengst ervan 
zal ten goede komen aan de Manege zonder drempels te 
Bennekom. Mandy houdt ons van haar vorderingen op de 
hoogte.  
Lees meer 

Lintjes voor Heveanen 
Plandelman Anton Damen en kampioen duurzaamheid Wim Schoonderbeek ontvingen een lintje 
voor hun verdiensten op het terrein van een schoon en duurzaam Renkum. 
Lees meer


Concept Hevea-tentoonstelling gereed 
Eveneens ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van 
Heveadorp richtten destijds George en Marcel Willemsen een 
tentoonstelling in, bestaande uit foto’s, reclamemateriaal en vele 

rubberproducten van de voormalige Heveafabriek: destijds te zien in de Hubo winkel van Marcel 
(nu: Interieur en Sfeer) aan de Cardanuslaan.

De tentoonstelling krijgt een nieuw leven. In het Fletcher hotel zal vanaf dit najaar een permanente 
‘Hevea-tentoonstelling’ worden ingericht, ontworpen door ontwerpbureau ‘1416’.  
Lees meer 

AGENDA 
Zaterdag 14 mei:	 Excursie Meinerswijk


Zaterdag 25 juni:	 Hevea-Dorpsfeest


De website Heveadorp.nl is een initiatief van de 
Bewonersvereniging Heveadorp en wordt mede mogelijk 
gemaakt door: 

Bart Jansen

Om alvast een indruk te geven: 
Kerstkaart Kasteel Doorwerth

“Mooi hè,” zucht Bart IJsvogel
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