
Help je mee Uitvindersbuurt nog leuker, beter en mooier te maken? Heb je een goed idee?  
Tijdens de Wijkdag op 23 mei lanceren we de website UitvindersbuurtDoet.nl.  Hiermee regel je eenvoudig 
de zaken om jouw initiatief uit te kunnen voeren. UitvindersbuurtDoet, onderdeel van EdeDoet, is een 
initiatief van wijkteam Ede-Zuid/Bennekom in samenwerking met de gemeente Ede. 

Meld je initiatief aan op UitvindersbuurtDoet.
nl. Binnen vijf werkdagen weet je of jouw 
idee is goedgekeurd. Zo moet het initiatief 
bijvoorbeeld uitgevoerd worden door en voor  
bewoners uit Uitvindersbuurt en is het 
toegankelijk voor iedereen uit Uitvindersbuurt.  
 
Als je initiatief is goedgekeurd kun je via 
UitvindersbuurtDoet.nl: 

*Geld inzamelen 
*Vrijwilligers werven 
*Materiaal, gereedschap, apparatuur of 
  producten zoeken 

De komende 6 maanden ontvangen alle 
bewoners van Uitvindersbuurt twee keer een 
cheque ter waarde van €  7,50. De eerste cheque 
valt op donderdag 4 juni 2015 bij jou op de mat.  
Samen met je buurtgenoten kun je cheques 
verzamelen om te sparen voor een initiatief die 
jouw buurt nog leuker, mooier en beter maakt. 
Kijk op snel op UitvindersbuurtDoet.nl hoe het 
werkt!

HELP JIJ mee?

Heb je een goed idee?Je krijgt een cheque van 7,50

help jij mee Uitvinderbuurt leuker, 

beter en mooier te maken?

Om jouw initiatief uit te  
kunnen voeren, is het belang-
rijk dat je actief op zoek gaat naar  
mensen die je willen steu-
nen. Verzamel cheques bij je 
buurtgenoten en verleid lokale  
ondernemers of verenigingen een 
bijdrage te doen. Via Uitvinders-
buurtDoet.nl kan iedereen een  
bedrag doneren door middel van 
cheques of iDeal.

Verzamel cheques



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

Kom naar de start van UitvindersbuurtDoet op 23 mei!

Om 13.00 uur starten we feestelijk met UitvindersbuurtDoet. Tijdens deze middag zie je hoe het platform 
werkt en kun je kennismaken met de projectleider van EdeDoet. Een aantal buurtgenoten waren je 
voor en zijn al initiatieven gestart. Zij vertellen hun idee‘n en je ontmoet andere actieve bewoners.  
Kortom, een prachtige moment om kennis te maken met UitvindersbuurtDoet en je buurtgenoten! 

Vanaf 13:00 uur ben je van harte welkom in het Huygenspark.

Doe mee!
Ook als je zelf geen initiatief wilt starten kun je meehelpen om Uitvindersbuurt nog leuker, beter en 
mooier te maken. Op UitvindersbuurtDoet.nl zie je welke initiatieven er door je buurtgenoten zijn  
aangemeld. Je kan de initiatiefnemers helpen door: 

* Je cheque te doneren 
* Je buren te vertellen over initiatieven op UitvindersbuurtDoet.nl 
* Cheques te verzamelen bij je buren voor een initiatief 
* Een klein bedrag te doneren via iDeal 
* Je aan te melden als vrijwilliger 
* Materiaal, gereedschap, apparatuur of producten beschikbaar te stellen. 

Heb je vragen over UitvindersbuurtDoet.nl?
Wil je een initiatief starten en heb je hulp  
nodig? Neem dan contact op met 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


