
De tweede cheque voor Ederveen Doet vind je onderaan deze nieuwsbrief. Met veel plezier biedt de 
gemeente Ede je deze cheque aan. De waarde is 7,50 euro. Spaar samen met je buren voor initiatieven 
die jouw straat of buurt leuker, mooier of beter maken. In de eerste ronde spaarden de inwoners van 
Ederveen 2.340 euro bij elkaar en werden er 7 initiatieven aangemeld! 

Ederveen doet gaat door!

Heb jij een goed idee dat jouw straat of buurt 
beter, mooier of leuker maakt, bijvoorbeeld 
een koffieochtend, een kinderactiviteit of 
het onderhouden van een stukje groen? 
Meld het snel aan op ederveendoet.nl en verza-
mel voldoende cheques om het uit te voeren. 

Heb je een goed idee?
Alle inwoners van Ederveen kregen net als jij een 
cheque ter waarde van 7,50 euro. Samen met je 
buurtgenoten kun je cheques verzamelen om te 
sparen voor een initiatief dat jouw straat of buurt 
nog leuker, mooier of beter maakt. Stap dus snel 
op je buren af en vraag of ze mee willen doen! 
Maar let op, de cheques moeten wel binnen een 
maand geactiveerd worden. Activeer je cheque 
op ederveendoet.nl. Naast cheques activeren 
kan je hier ook: 

* alle aangemelde initiatieven bekijken 
* je eigen initiatief aanmelden
* doneren aan initiatieven
* je aanmelden als vrijwilliger bij een initiatief

Kijk op www.ederveendoet.nl voor alle informatie 
en mogelijkheden.

Hoe werkt het ook alweer?

€ 7,50
Spaar voor initiatieven bij jou in de buurt!

Activeer je cheque vóór 1 oktober 2015

chequeWaarde
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ACTIVEER je CHEQUE VÓÓR donderdag 1 oktober 
2015 WANT NA DEZE DATUM VERVALT DE WAARDE!

Ook als je zelf geen initiatief organiseert, is het 
belangrijk om je cheque goed te bewaren. Het 
kan namelijk zijn dat iemand uit jouw omgeving 
wel iets organiseert en je vraagt om je cheque bij 
te dragen. Als je het initiatief wilt steunen, kun je 
jouw cheque meegeven.

bewaar je cheque goed

help jij mee ederveen leuker, 

beter en mooier te maken?



Wil je op de hoogte blijven van initiatieven bij jou in de buurt? Meld je dan aan op ederveendoet.nl en 
ontvang een e-mail wanneer er nieuw initiatief op de website komt. Initiatieven die je interessant vindt, 
kun je volgen. Je ontvangt dan updates van de initiatiefnemer en krijgt automatisch een e-mail als het 
initiatief voldoende geld heeft verzameld en uitgevoerd kan worden. 

Blijf op de hoogte

Heb je vragen over ederveendoet.nl?
Wil je een initiatief starten en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de projectleider Roos de 
Keijzer via 06-50261809 of roos@ededoet.nl. 
Heb je vragen over hoe EdeDoet werkt of hulp nodig bij het gebruik van de website? Neem  
contact op met de Helpdesk via 010-3031220 of info@ededoet.nl

De bewoners van Leesonweg verzamelde voldoende cheques om een 
grasmaaier aan te schaffen. Hanneke Bos nam het initiatief op ederveendoet.
nl. "De gemeente maait het gras in ons hofje niet. We deden dit als bewoners 
zelf, maar dat was lastig met een elektrische maaier en geen stroomvoorziening 
in de buurt. Toen we de vooraankondiging ontvingen, ontstond het idee om 
de cheques te gebruiken voor een grasmaaier." Het vinden van voldoende 
cheques was geen probleem voor Hanneke. "Een dag voordat de cheques 
verstuurd werden, hebben we bij alle bewoners een briefje in de bus gedaan. 
Hierop stond dat mensen via de website konden doneren aan het initiatief of 
hun cheque bij mij in de bus konden gooien. Veel bewoners hebben dit 

Slim cheques verzamelen? De tips van Hanneke Bos

De gemeente Ede investeert in prettig wonen in 
Ederveen. Jij weet als bewoner het beste wat jouw 
woonomgeving nodig heeft. Deze cheque kan je 
besteden aan een initiatief dat jouw straat, buurt 
of wijk nog mooier, leuker of beter maakt. Je 
moet de cheque voor donderdag 1 oktober 2015 
activeren op ederveendoet.nl. Na deze datum 
vervalt de waarde. In ruil voor je cheque ontvang 

je 7,50 euro tegoed. Dit kun je sparen, weggeven, 
of doneren aan initiatieven van jezelf of van een 
ander. Heb je een leuk idee? Verzamel dan zo 
veel mogelijk medestanders en hun cheques. Hoe 
meer mensen, hoe meer cheques, hoe groter en 
leuker de initiatieven. Meld jouw activiteit aan op 
ederveendoet.nl of neem contact op met Roos de 
Keijzer (06-502 618 09 of roos@ededoet.nl). 

help jij mee ederveen leuker, beter en mooier te maken?
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a
doneer je cheque aan initiatieven op ederveendoet.nl 
Je kan je cheque doneren aan een initiatief van 
buurtgenoten. Hiermee help je de organisatoren te 
sparen voor hun initiatief. Op ederveendoet.nl vind 
je alle initiatieven. Als je op een initiatief klikt, staat 
er een 'Doneer' knop. Als je daarop klikt, krijg je 
de mogelijkheid om te doneren. Vul het bedrag in 
dat je wilt doneren en klik op Doneer. 
De volgende initiatieven kunnen jouw cheque goed 
gebruiken: 

Datum Initiatief
11-09 Zomerevenement
02-10 Zwerfvuil verwijderen
03-10 Opknappen 't Vennetje
05-10 Nieuw speeltoelstel op schoolplein
31-10 Bordjes tegen hondenpoep

gedaan." Hanneke hoopt dat meer mensen gebruik gaan maken van de cheques. "Ik vind het zonde 
dat sommige mensen de cheque weggooien. Kijk op de ederveendoet.nl en doneer je cheque aan 
een leuk initiatief van je dorpsgenoten." Lees het hele verslag terug op www.ederveendoet.nl


