
De eerste cheque voor De Velden en Beken 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. 

Alsjeblieft!

In het kort: doneren aan een initiatief dat jouw 
straat of buurt leuker maakt om in te wonen. Dit 
kun je doen op Develdenenbekendoet.nl. Hier 
vindt je alle aangemelde initiatieven. 

Wat kan je met de cheque doen?

help jij mee de velden en beken

 leuker, beter en mooier te maken?

Je moet je cheque binnen zes weken na ontvangst 
activeren. Anders vervalt de waarde. Je kan ook 
cheques van andere bewoners uit de Velden en 
Beken activeren. Activeren is heel eenv    oudig. 
Maak een account aan op Develdenenbekendoet.
nl en vul de activatiecode(s) van jouw cheque(s) 
in. Voor elke cheque ontvang je 7,50 euro tegoed. 
Dit tegoed blijft een half jaar geldig. Je kan 
het tegoed doneren aan het initiatief van jouw 
keuze. 
Heb je geen toegang tot internet? Bel 
projectleider Roos via 06-50261809.

Activeer je cheque(s)

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

Ronde 1 van 2016
Activeer je cheque vóór 1 juni 2016

chequeWaarde

chequeWaarde chequeWaarde

ACTIVEER je CHEQUE VÓÓR woensdag 1 juni 2016 
WANT NA DEZE DATUM VERVALT DE WAARDE!

Doe mee!
Op de website Develdenenbekendoet.nl kan je 
meer dan alleen de cheques activeren. Je kan 
er ook:

* alles te weten komen over de regels en  
   werking van Ede Centrum Doet
* alle aangemelde initiatieven bekijken
* inspiratie opdoen
* je eigen initiatief aanmelden
* je cheque doneren aan een initiatief
* je aanmelden als vrijwilliger 
* materiaal, gereedschap, apparatuur of 
   producten beschikbaar stellen. 
* initiatieven delen via e-mail, Facebook en 
   Twitter
* een verslag van jouw initiatief plaatsen



Wil je op de hoogte blijven van initiatieven bij jou in de buurt? Meld je dan aan op Develdenenbekendoet.
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

leg de cheques bij elkaar
Alle bewoners uit de Velden en Beken 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! Wil je geen 
initiatief organiseren, bewaar je cheque dan goed. Wie weet kan je er ��n van je buren blij mee maken. 

Heb je vragen over Edecentrumdoet.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

Eerder in de Uitvindersbuurt ging Esther Schotte aan de slag met Happy Painting.
"Tijdens de startbijeenkomst in mei 2015 heb ik het initiatief Happy Painting met Bob Ross aangemeld. 
Ik was bang voor gedoe met het ophalen van de waardecheques. Ik ging langs maar niemand wist ervan. 
Daarom ging ik op zoek naar sponsors. Wat ik toen nog tekort kwam heb ik met de cheques in de buurt 
opgehaald. Eigenlijk ging het heel erg soepel. Op 23 januari 2016 waren precies 50 mensen aanwezig. 
Het was echt leuk geregeld. De Zanderij had de ruimte ter beschikking gesteld, een ander had drinken 
en koekies meegenomen. Bob Ross heeft iedereen geholpen een landschap te schilderen. Ik had wel 
een leeftijdsgrens gesteld. De kinderen luisterden goed en deden goed mee. Het is zeker voor herhaling 
vatbaar. Misschien in het najaar maar wel met een kleine bijdrage zodat ze gegarandeerd komen." 

happy painting

Meld je initiatief aan op veldenenbekendoet.nl. Binnen vijf werkdagen weet je of jouw idee is goedgekeurd. 
Zo moet het initiatief bijvoorbeeld uitgevoerd worden door en voor bewoners uit de Velden en Beken en 
is het toegankelijk voor iedereen uit de Velden en Beken. Als je initiatief is goedgekeurd kun je via Devel-
denenbekendoet.nl: 
*geld inzamelen 
*vrijwilligers werven 
*materiaal, gereedschap, apparatuur of producten zoeken 

Heb je een goed idee?

De gemeente Ede investeert in prettig wonen in de 
Velden en Beken. 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 woensdag 1 juni 2016 activeren op 
Develdenenbekendoet.nl. Na deze datum vervalt de 
waarde. In ruil voor je cheque ontvang je 7,50 euro 

tegoed. Dit kun je sparen, weggegeven, 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 grotere en leukere initiatieven 
je kan organiseren. Meld jouw activiteit aan op 
Develdenenbekendoet.nl of neem contact op met 
Roos de Keijzer (06-502 618 09 of roos@ededoet.nl).

help jij mee de velden en beken leuker, beter en mooier te maken?
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