
In deze nieuwsbrief onder meer: 

• Terugblik op het Hevea-Dorpsfeest

• Een nieuwe pagina op onze website

• Plannen voor het stuweiland Driel

• Verslagen van een Groenclub-excursie en van het Jeu de Boules toernooi

• Glasvezelnieuws


BEWONERSVERENIGING 

Hevea-Dorpsfeest 
Als bewoners kunnen we terugkijken op een fantastisch dorpsfeest, dat mede dankzij het zonnige 
weer en een zorgvuldige voorbereiding vlekkeloos verliep.

Lees het verslag van het feest, bekijk het album met foto’s en het filmpje op Youtube.


Heerlijk, helder Hevea 
Het ambachtelijk gebrouwen Hevea 100 biertje vond tijdens het 
dorpsfeest gretig aftrek. De reacties erop waren unaniem: 
“Heerlijk!”

Veel bewoners bestelden direct een of meer dozen, zodat de 
voorraad al aardig geslonken is. 

Ook een doos bestellen? Dat kan (nog), via het  

Hevea100Bier Bestelformulier

Lees meer 

Pagina ‘Groene daken’ toegevoegd 
De infostand waarin leden van de Groenclub tijdens het dorpsfeest informatie verstrekten over 
(onder meer) de aanleg van ‘groene daken’ trok veel belangstellenden. Dat bracht ons op het idee 
om aan de website een info-pagina ‘Groene daken’ toe te voegen. 

Lees meer 




Gezamenlijke maaltijd Optreden popkoor ‘Koorsprong’ Swingen tot in de late uurtjes
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Bewonersvereniging praat mee over bestemming 
stuweiland Driel 
Op 30 juni vond een tweede werksessie plaats waarbij diverse 
‘belanghebbenden’ discussieerden over eerder ingebrachte 
ideeën voor het stuweiland Driel.

Lees meer 




Bloemenstroken langs de 
Beeklaan 
De stroken met 
insectvriendelijke planten, 
aangelegd langs de Beeklaan, 
komen wat later in bloei dan 
gepland. 

Lees meer 

Heveadorp is geen circuit 
Niet alle bewoners zijn even blij dat Max Verstappen winnaar 
werd van de Grand Prix. 

Lees meer 

GROENCLUB 

Interessante Groenclub-
excursie 
Tijdens de excursie naar 
Meinerswijk kwamen de 
deelnemers veel te weten over 
de natuur en de geschiedenis 
van dit prachtige gebied, 
onder de rook van Arnhem.

Lees meer 




Heveanen aan de slag met afkoppelen regenwater 
Na een bericht over het afkoppelen van regenwater stroopte 
een aantal Heveanen de mouwen op en gingen aan de slag met 
het plaatsen van regentonnen, afzagen van regenpijpen, 
aanleggen van wadi’s et cetera. 

Lees meer 
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EN  VERDER  

Hapjes, drankjes en spannende potjes jeu de boules 
Maar liefst 12 teams namen deel aan het jaarlijkse jeu de 
boules toernooi, dat tot het laatste moment spannend bleef. 

Lees meer 

Expositie Hevea History  
Naar verwachting zal de permanente tentoonstelling ‘Hevea 
History’ eind van dit jaar te bezichtigen zijn in het Fletcher 
hotel Doorwerth. De initiatiefnemers doen een oproep aan 
bewoners. 

Lees meer 

 
Kunstkerstkaart Heveadorp 
gereed 
Met gepaste trots liet 
schilderes Mandy Nellestein 
ons weten dat zij de finishing 
touch heeft aangebracht op 
haar schilderij/kunstkerstkaart 
‘Heveadorp’.

Lees meer 

Glasvezelnieuws 
De aanleg van glasvezelkabels in Heveadorp, Doorwerth en Wolfheze nadert zijn voltooiing. Na de 
bouwvakvakantie gaat aannemer BAM starten met de huisaansluitingen. Meer hierover in de 
Aanlegnieuwsbrief juli 2022


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

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.


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

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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