
De pilot is verlengd tot het einde van 2015! Hierbij ontvang je de nieuwsbrief en de derde cheque voor 
Ederveen Doet. De gemeente Ede heeft de resultaten van de eerste twee ronden geevalueerd. Gemiddeld 
is in Ederveen 31% van alle verstuurde cheques geactiveerd en er zijn 10 initiatieven aangemeld. 
Met deze extra ronde krijgen de sparende initiatieven een nieuwe kans om hun benodigde budget te 
verzamelen. Natuurlijk kunnen er ook weer nieuwe initiatieven worden aangemeld. 

Ederveen doet gaat door!

Heb je een goed idee voor straat of buurt? Meld 
het snel aan op ederveendoet.nl en verzamel 
voldoende cheques om het uit te voeren.
De kerstdagen komen er weer aan. Misschien 
kun je samen met je buren de straat helemaal 
in de kerstsfeer brengen, inclusief oliebollen 
en warme chocolademelk. Je kan natuurlijk 
ook denken aan het organiseren van een 
koffieochtend, een kinderactiviteit of het 
onderhouden van een stukje groen. Er is veel 
mogelijk, dus kom maar op met die idee‘n. 

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! 
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?

ACTIVEER je CHEQUE VÓÓR maandag 21 december 
2015 WANT NA DEZE DATUM VERVALT DE WAARDE!

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

Het initiatief dat tot nu toe het meeste geld bij elkaar wist te sparen, is het 
initiatief van de Julianaschool. Zij sparen voor een nieuw speeltoestel op 
het schoolplein. Niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle kinderen. 
De oude toestellen zijn op en moeten nodig vervangen worden. Een 
nieuw speeltoestel is niet goedkoop, dus de cheques van Ederveen Doet 
kwamen als geroepen. Alle ouders kregen een brief met het verzoek om 
de cheques te doneren en er werd een oproep gedaan in de nieuwsbrief. 
OpaÔs en omaÔs werden ingeschakeld en kinderen gingen in hun buurt 
de deuren langs. Al snel begonnen de cheques en donaties binnen te 
stromen. Inmiddels heeft de Julianaschool 3.715 euro van de benodigde

een nieuw speeltoestel op het schoolplein

doneer je cheque aan initiatieven  
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. De volgende initiatieven 
kunnen jouw cheque goed gebruiken: 

Datum Initiatief
15-12 Nieuw speeltoestel op schoolplein
15-12 Dagje uit voor ouderen
15-12 Opknappen en fontein in vijver 

6.000 euro binnen. De Julianaschool verzameld ook op  andere manieren geld, zoals door een 
sponsorloop en een flessenactie met de Emt�. Tijdens deze derde ronde moet het laatste deel worden 
binnen gehaald, zodat de kinderen in het voorjaar op een nieuw toestel kunnen spelen. Wij wensen de 
Julianaschool veel succes met het ophalen van de benodigde cheques. 

Dit is de derde cheque die je sinds juni ontvangt. 
De gemeente is erg benieuwd wat je vindt 
van Ederveen Doet. We hebben daarom een 
paar korte vragen opgesteld en op de website 
geplaatst. Zou je bij je eerstvolgende bezoek 
aan EderveenDoet.nl deze vragen willen 
beantwoorden? Het kost je niet meer dan 2 
minuten. Op de website is de enquete te vinden 
in het laatste nieuwsbericht linksonder. Alvast 
hartelijk dank voor je reactie!

Wat vind je van Ederveen doet?


