
In deze nieuwsbrief onder meer: 

• Presentje voor nieuwe bewoners

• In gesprek met wethouders

• Plannen voor stuweiland Driel een stapje verder

• Verslagen van activiteiten van Groenclub en Activiteitencommissie


BEWONERSVERENIGING 

Presentje voor nieuwe bewoners 
Ooit was het gebruikelijk dat nieuwe bewoners welkom werden geheten in ons dorp door een 
(bestuurs)lid van de bewonersvereniging. Om allerlei redenen gebeurde dat de afgelopen jaren 
niet. Maar vanaf nu ontvangen nieuwe bewoners een welkomstbrief en een presentje. Besluiten zij 
ook lid te worden van de bewonersvereniging, dan ontvangen zij tevens het boek ‘De eeuw van 
Heveadorp’, geschreven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het dorp.


Hulp 
U, kunt ons helpen. Heeft u in uw straat nieuwe buren gekregen? Laat het ons s.v.p weten via een 
e-mail aan bestuur@heveadorp.nl, waarin u straatnaam en huisnummer van nieuwe bewoners 
vermeldt. Alvast hartelijk dank!


Gesprek met wethouders 
Op 8 november vond een constructief gesprek plaats tussen bestuursleden van de 
bewonersvereniging en de wethouders Marinka Mulder en Daniëlle van Bentem. Onderwerpen 
van gesprek waren onder meer: beweegtoestellen op het Heveaveld en de verkeersveiligheid op 
de splitsing Seelbeeckweg/Oude Oosterbeekseweg.


Beweegtoestellen 
De bewonersvereniging heeft, met instemming van de leden, budget vrijgemaakt voor de 
aanschaf van beweegtoestellen. Dat blijkt echter niet toereikend. In het gesprek bleek dat er 
mogelijkheden zijn voor cofinanciering. De gemeente gaat ons daarbij helpen.


Verkeersveiligheid 
Wethouder Daniëlle van Bentem met wie wij ter plaatse de splitsing Seelbeeckweg/Oude 
Oosterbeekseweg bekeken zei onze zorgen t.a.v. de verkeersveiligheid op deze splitsing te 
begrijpen. Met name fietsers die (vaak) met hoge snelheid de Seelbeeckweg afdalen lopen het 
gevaar niet opgemerkt te worden door automobilisten, zowel van rechts als links.

De wethouder gaat hierover in gesprek met een verkeerskundige. 
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Plannen stuweiland Driel weer een stapje verder 
Op 3 november kwamen vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de gemeenten Renkum 
en Driel bijeen om de ideeën voor de herinrichting van het stuweiland Driel verder uit te werken. 
Heveadorp was vertegenwoordigd door bestuursleden van respectievelijk HeveaInitiatief en de

Bewonersvereniging. 

In deze sessie ging het voornamelijk om vragen als: wie worden verantwoordelijk voor het beheer 
en, niet onbelangrijk, wie nemen de kosten voor hun rekening?

Alle suggesties daartoe worden nu verwerkt in een definitief plan, dat aan Rijkswaterstaat zal 
worden voorgelegd. Wordt vervolgd.


Verlichte kerstboom 
Vanaf zaterdag 10 december zal, net als vorig jaar, een verlichte kerstboom de sfeer in het dorp 
verhogen.


GROENCLUB 

Project afkoppelen regenwater 
‘Help ook regenwater de grond in’. Zo heet het 
project van de gemeente Renkum dat bewoners 
stimuleert om regenwater af te koppelen. De 
Groenclub Heveadorp leverde een aandeel aan 
dit project door bewoners die regenwater willen 
afkoppelen te adviseren. Ook bemiddelde zij bij 
het verkrijgen van subsidie op materialen. 

De brochure ‘Help ook regenwater de grond in’ 
werd onlangs huis-aan-huis bezorgd. Een pdf 
ervan kunt u downloaden van onze site, 
Heveadorp.nl.   

Lees meer 

Regenton 
Schade aan uw regenton tijdens een vorstperiode kunt u voorkomen. 

Lees meer 

https://www.heveadorp.nl/actueel/brochure-regenwater-afkoppelen-in-renkum-gewoon-doen-gereed/
https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniging/groenclub/voorkom-schade-aan-regenton-tijdens-vorstperiode/


Mooie oogst en opkomst najaarszwerfvuilactie 
Jong en oud trokken er op 8 oktober van het Heveaveld 
opuit om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. 
Plandelen heet dat met een mooi woord.

Lees meer 

Pompoensnijden 
Traditiegetrouw toverden kleine Heveaantjes pompoenen 
om tot vervaarlijk uitziende lampions, waarmee zij op de 
avond van Sint Maarten langs de huizen trokken. 

Lees meer 

Wandeling/excursie Warnsborn 
Op 20 november trotseerde een groepje ‘die-hards’ de kou om deel te nemen aan een mooie en 
interessante wandeling op het landgoed Warnsborn: langs bronnen waaraan het landgoed zijn 
naam ontleent en waarin de zeldzame Europese rivierkreeft zich thuisvoelt, langs prehistorische 
grafheuvels, monumenten met een verhaal en een gebouw met een interessante architectuur. 
Voor herhaling vatbaar, maar dan in een ander jaargetijde.


Excursie naar het ‘Kerkje op de Heuvel’ 
Op zondag 11 december kunt u deelnemen aan een rondleiding in en rondom het 
in kerstsfeer gebrachte Kerkje op de Heuvel’ Voor deze excursie is veel 
belangstelling. Wilt u ook deelnemen? Meld u dan aan vóór 9 december

Lees meer 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Op zoek naar Sinterklaas 
Waar zit Sinterklaas? Die vraag konden jonge Heveaantjes pas beantwoorden, nadat ze op het 
Heveaveld aan een paar spelletjes hadden meegedaan. Elk spelletje leverde een cijfer op, 
waarmee een code kon worden gekraakt. Zodoende kwamen ze erachter waar Sinterklaas te 
vinden was. 

Lees meer 

Discozwemmen 
Op vrijdag 9 december kunnen kinderen van 7 tot en met 13 jaar gaan discozwemmen, mits ze 
een zwemdiploma hebben. 

Lees meer 

https://www.plandelen.nl
https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniging/groenclub/mooie-oogst-en-opkomst-najaarszwerfvuilactie/
https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniging/groenclub/klein-en-groot-vermaken-zich-met-pompoensnijden/
https://www.heveadorp.nl/event/excursie-kerkje-op-de-heuvel/
https://www.heveadorp.nl/geen-categorie/op-zoek-naar-sinterklaas-2/
https://www.heveadorp.nl/event/discozwemmen/


Kerstsamenzang 
De activiteitencommissie organiseert in samenwerking 
met popkoor ‘Koorsprong’ op vrijdagavond 23 december 
een kerstsamenzang (of wel ‘sing along’) op het 
Heveaveld. 

Lees meer 

EN VERDER 

Glasvezelproject nadert voltooiing 
Alle kabels zijn gelegd en naar de meeste woningen is de 
kabel doorgetrokken tot in de meterkast. In een flink 
aantal woningen is de glasvezelaansluiting al 
operationeel. Verwacht wordt, dat in januari de 
werkzaamheden zullen zijn afgerond.


Maakt glasvezel het noodzakelijk dat u een nieuw e-
mailadres moet aanmaken? Geef dan s.v.p. uw nieuwe e-
mailadres aan ons door! 


Kunstkerstkaart Heveadorp 
De monumentale rietenkapwoningen van Heveadorp 
inspireerden schilderes Mandy Nellestein tot het 
ontwerpen van een prachtige kunstkerstkaart. Zoekt u 
een originele kerstkaart waarmee u tevens een goed doel 
steunt? Bestel dan tijdig een of meer setjes kaarten.

Lees meer  

Tip voor een leuk kerstcadeautje 
Men neme twee flesjes Hevea100Bier, een kerstkransje en 
een kaars erbij, folietje eromheen, strik erom en klaar!

Een idee? Bestel dan tijdig een van de laatste dozen 
Hevea100Bier.


Crea 2.0 avonden 
Vind je het leuk om te oefenen met een techniek om 
versieringen te maken onder leiding van een van de leden 
of om te werken aan je eigen naai-, borduur- quilt- of 
haakprojectje? 

Kom dan naar de derde Crea 2.0 avond op 14 december.

Lees meer 

Autodelen in de buurt? 

Lijkt autodelen jou leuk en wil jij dat samen met jouw buurtgenoten doen? Tot nu toe was dat 
helaas niet mogelijk in Doorwerth/Heveadorp. Maar wanneer voldoende bewoners interesse 
hebben binnenkort wél.

Lees meer 



https://www.heveadorp.nl/geen-categorie/kerstsamenzang-23-december/
https://www.heveadorp.nl/actueel/kunstkerstkaart-heveadorp/
https://www.heveadorp.nl/actueel/hevea100-bier-bijna-uitverkocht/
https://www.heveadorp.nl/event/crea-2-0-avond/
https://www.heveadorp.nl/geen-categorie/autodelen-met-de-buurt/


HEVEADORP DUURZAAM 

Energiebespaarboxen 
Het klusteam van Heveadorp Duurzaam reikte op verzoek 
van woningbouwvereniging Vivare energiebespaarboxen 
uit aan de bewoners van de rietenkapwoningen. 

Lees meer 

AGENDA 

9 december:	 Discozwemmen van 18:30 tot 22:00


11 december:	Excursie Kerkje op de Heuvel van 13:30 tot 15:30


14 december: 	Informatieavond verduurzamen 2-o-1-kap woningen van 19:30 tot 21:30


14 december: 	Crea 2.0 avond van 20:00 tot 22:00


23 december: 	Kerstsamenzang van 19:00 tot 20:00


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

Het bestuur van de 
Bewonersvereniging, de Groenclub 
en de Activiteitencommissie wensen 

u prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2023

(Nog) geen lid van de bewonersvereniging? 


Meld u aan!

https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniginglidworden/
https://www.heveadorp.nl/actueel/energiebespaarboxen-voor-huurders-vivare/
https://www.heveadorp.nl/event/discozwemmen/
https://www.heveadorp.nl/event/excursie-kerkje-op-de-heuvel/
https://www.heveadorp.nl/event/informatieavond-heveadorp-duurzaam-verduurzamen-2-o-1-kap-woningen/
https://www.heveadorp.nl/event/crea-2-0-avond/
https://www.heveadorp.nl/geen-categorie/kerstsamenzang-23-december/
https://www.heveadorp.nl/bewonersvereniginglidworden/

