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Oktober 2015

Dierensnacks 
maken 

Op 4 oktober is het dierendag, tijd om de 
beestjes te verwennen. Maak met z’n allen 

lekkere dierensnacks voor de kinderboerderij 
of om in eigen tuin op te hangen. Zet groente, 
fruit, nootjes, ijzerdraad en touw op een lange 
tafel en .. rijgen maar! Leuk voor jong én oud. 

Voor 10 – 50 personen

Spoken in de 
straat

31 oktober, Halloween.
Tover de straat om in een spookstraat 

met lampions, strobalen, ballonspoken 
en vleermuizen. Een speurtocht en  
een buffet met enge hapjes maken  

het feest compleet. 

Voor 15-30 personen

Organiseer 
een voorleesmiddag 

Lekker knus genieten van de 
mooiste verhalen. Met wat thee 

en lekkers en een goede voorlezer. 
Vraag de kinderen hun favoriete 

boek mee te brengen.

15- 30 personen

Dag van de 
Duurzaamheid 

Doe met je buren mee op  
9 oktober: een kringloopbeurs of 

een biologische markt, een race met 
speelgoedauto’s op zonne-energie of het 

verzamelen van zwerfafval in de wijk.

www.dagvandeduurzaamheid.nl

Gebruik de 
Dutch Design Week  

Organiseer een modeshow met 
kleding van vroeger of uit de 

verschillende culturen die er in uw 
buurt wonen. Of zet een ruilbeurs 

op voor tweedehands kleding. 

15- 30 personen
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Soeppie?

Ontmoet je buren rond de 
eettafel. Maak met een stel een 

paar lekkere pannen soep met wat 
broodjes en dip. Werk eventueel 

eerst wat eetlust op met een 
stevige wandeling.  

30-50 personen

Organiseer 
een spelletjesavond 

Wat is er tijdens deze donkere 
dagen gezelliger dan een ouderwetse 

spelletjesavond? Regel een sjoelbak en  
wat speelkaarten. Of vraag de buren om 
mens-erger-je-niet en monopoly uit de 

kast mee te nemen. In het buurthuis, een 
sportkantine of ander zaaltje maak je er 

dan een leuke avond van. 

15-30 personen

Zet een 
wensboom op

Elkaar helpen geeft een goed gevoel. 
Vraag aan ieder om zijn wens in een 

boom te hangen. Laat gedurende  
het jaar een aantal wensen in  

vervulling gaan. 

Meer dan 75 personen

Vier het 
Sinterklaasfeest

De Sint wil vast ook wel bij u in het 
buurthuis of wijkcentrum komen. 
Voor ieder kind een zakje snoep en 

een klein spelletje. En natuurlijk  
veel sinterklaasliedjes. 

15-30 personen

Zet een 
wintermarkt op

In het buurthuis, het zorgcentrum 
en bij velen thuis wordt heel wat 
af geknutseld. Kaarten, haak- en 

breiwerkjes, houtsnijwerk, bloempotten 
etc.  Breng dat eens bij elkaar in een 

gezellige wintermarkt! 

30-100 personen

November 2015
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December 2015

Midwinter-
moestuinfeest 

In de wijkmoestuin staan niet alleen 
eetbare planten. Veel van het groen kan 

ook best gebruikt worden voor kerststukjes 
en –kransen. Maak er met elkaar een creatief 
midwinterfeestje van. En als afsluiter kunt u 

alsnog die overheerlijke pompoensoep uit 
eigen tuin klaarmaken.  

15-30 personen

De 
buurtkerstboom 

Nodig uw buren uit voor een 
gezellig samenzijn onder de 

buurtkerstboom. Van samen versieren 
tot de kerstborrel met een glühweintje.  

De buurtkerstboom brengt u  
bij elkaar.

15-40 personen

Computercafé 

Niet iedereen is even handig 
met een computer. Breng de 

digibeten en de wizzkids samen 
in een computercafé.  

Nuttig én gezellig.

6 – 20 personen

In het 
zonnetje 

7 december: Dag van de 
Vrijwilliger. Nodig alle vrijwilligers 
en buurtbewoners die afgelopen 

jaar iets deden voor de buurt uit en 
zet ze in het zonnetje. 

10-40 personen

Speelgoed 
ruilmiddag 

Ook een overschot aan 
speelgoed na 5 december? 
Organiseer een speelgoed 

ruilmiddag. En alles wat overblijft, 
kan naar het goede doel. 

30-50 personen
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Januari 2016

Huiskamer 
activiteit 

Waarom naar een buurthuis of een 
zaaltje gaan voor leuke activiteiten?  

Het kan ook lekker knus bij iemand thuis. 
Stel om beurten een huiskamer beschikbaar 

voor een kop koffie of knutselmiddag.  
Zo kom je nog eens bij elkaar over  

de vloer. 

3 – 15 personen

Schaatsbaan 

Tover het sport- of speelveldje 
om tot schaatsbaan. Sproei met 

een paar vrijwilligers in een paar 
avonden twee centimeter ijs op. 

Overleg het wel met de gemeente! 

15-30 personen

Extra handen 
nodig?

Bedenk met uw bewoners, leden  
of vrijwilligers waarmee  

uw organisatie echt geholpen  
zou zijn en meld de klus aan 
op www.nldoet.nl. Benader 

vervolgens een bedrijf of school 
om u te helpen die dagen.

Oranje 
Fonds collecte

Zijn extra inkomsten voor uw 
stichting welkom? Doe mee met de 

Oranje Fonds collecte in mei.  
Wij regelen de vergunning, 

collectebussen en publiciteit,  
U regelt de vrijwilligers.  
De opbrengst delen we. 

De Beste Wensen! 

Nieuwjaarswensen, een mooie 
reden om bij elkaar te komen. 

Regel gezellig wat chocomelk en 
worstenbroodjes en inventariseer  

meteen wat de wensen zijn voor het 
komende jaar.  

10-100 personen

53

1

2

3

4

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 Nieuwjaarsdag 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 
 
 
Start aanmelding 
Oranje Fonds Collecte

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Volg ons op Facebook en Twitter en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. 
Zo bent u als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en speciale acties.



Februari 2016

Vogelhuisje 
maken 

Geef de kinderen in de buurt wat 
te doen tijdens de voorjaarsvakantie. 

Onder begeleiding van wat handige vaders 
en moeders kunnen ze zelf vogelhuisjes 

timmeren en verven. Om trots in eigen tuin 
te hangen. Laat het voorjaar dan  

maar komen! 

5-15 kinderen

Help samen 
een goed initiatief 

Op 11 en 12 maart vragen 
duizenden organisaties om hulp 

tijdens NLdoet. Verzamel een 
groepje buren, kies op de website 

een leuke klus in de buurt en 
meld u samen aan.  

Kleine moeite,  
groot plezier!

Carnaval 

Buiten, in het wijkcentrum,  
het zorgcentrum of de 

sportkantine…. carnaval vieren  
kan overal. Maak samen mooie 

versiering en laat het feest beginnen.

10-100 personen

Multicultureel 
pannekoekenfeest

De pannenkoek typisch 
Nederlands? Mooi niet! Ontdek de 
vele culturele varianten tijdens een 
multicultureel pannenkoekenfeest. 

Vraag iedereen een eigen recept  
mee te brengen. 

10-100 personen

Weggeefschuur 

Wat de een niet meer 
nodig heeft, kan de ander nog 
goed gebruiken. Zamel spullen 
en kleding in en organiseer een 

weggeef-schuur. Eenmalig of  
iedere maand. 

10-50 personen
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Maart 2016

Zet een 
buurtmoestuin op

Een braakliggend stukje grond, een 
hoekje van een plantsoen of een plekje 
bij een buurthuis of zorgcentrum. Zoek 
een geschikte locatie, in overleg met de 

gemeente, en zet een buurtmoestuin op. 
Niet alleen het werk aan de moestuin 

brengt buren bij elkaar. Ook het oogsten 
en eten is een feest! 

15-50 personen

De verhalentafel

Verhalen verbinden verleden en 
heden, jong en oud, autochtoon  

en nieuwkomers. Organiseer rondom  
een thema een verhalenavond.  
Haal herinneringen op en deel  

ervaringen met elkaar. 

5-30 personen

Internationale 
vrouwendag

8 Maart is het wereldvrouwendag. 
Een mooie gelegenheid om ook de 

kracht van vrouwen uit de buurt te laten 
zien. Alles kan, van een multicultureel 

buffet tot een theatervoorstelling of 
fototentoonstelling. 

10-100 personen

Wandeltocht 
door de buurt

Zet in de avond een wandeltocht 
van 3-5 kilometer uit, bijvoorbeeld 

met waxinelichtjes in potjes.  
Start met koffie en thee en eindig  

met erwtensoep en een  
gezellig samenzijn. 

5 – 20 personen

Paaseieren 
zoeken

Laat de kinderen de eieren zelf 
schilderen of verstop chocolade-

eitjes. Geef de kleinsten ook een kans 
en verklap de verstopplek door er een 
bordje met een paashaas bij te zetten. 

5 – 20 personen
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Heeft u zich al aangemeld voor de Oranje Fonds Collecte? 
Deze maand sluit de inschrijving! www.oranjefonds.nl/collecte



Samen 
snoeien

Deze voorjaarstuinklus kun je  
goed samen uitvoeren. Vraag een 

hovenier om de nodige aanwijzingen 
te geven en ga met elkaar aan de 
slag. Samen is het veel gezelliger. 

10-25 personen

Kofferbak- en 
kleedjesmarkt

Overbodige spullen over na het 
opruimen van de rommelzolder? 

Verkoop ze vanuit de kofferbak of van 
een kleedje. Organiseer de markt 

eenmalig of eens per maand.

>75 personen

April 2016

Talentenshow

Laat uzelf verbazen door hoeveel 
talent er in uw buurt of wijk 

aanwezig is. Zang, dans, playback, 
goochelshows, muziek, alles mag.  

Geef uw buurtgenoten een podium 
en een publiek en u zult een middag 
of avond beleven waar nog lang over 

gesproken wordt.  

20-100 personen

Mobiele 
kinderboerderij

Nodig een mobiele 
kinderboerderij uit op de 

parkeerplaats in de wijk of bij 
de school of het verzorgingshuis. 
Wie houdt er niet van lammetjes 

bekijken en konijntjes aaien?

> 75 personen Koningsdag

Vier met elkaar de verjaardag 
van onze koning op 27 april. 

Spelletjes, een rommelmarkt of 
een compleet Oranjefeest.  
Wat past er bij uw buurt?

> 75 personen
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Mei 2016

Puzzeltocht 

Zet een puzzeltocht met 
opdrachten en vragen uit en doe 
daarbij ook het verzorgingshuis  
of de school aan. Zo leren buren 

elkaar kennen en maken ze kennis 
met buurtinstellingen.

30-50 personen

Wandelen 
met ouderen

Komen uw oudere buurtgenoten 
ook steeds minder vaak buiten?  

Neem ze mee naar buiten, naar de hei, 
de markt, de kinderboerderij of een leuk 

park. Of ga gewoon lekker in de tuin 
zitten met elkaar. Zo heeft iedereen  

een leuke dag en heeft u wat gedaan 
voor de buurt.

1-15 personen

Lentemarkt 
met streekproducten

Voedsel van lokale boerderijen, kunst 
van het atelier om de hoek en plantjes 
van de kwekerij verderop. Organiseer 
een oergezellige lentemarkt rondom 

een centraal plein waar koffie en thee 
geschonken wordt.

20-100 personen

Moederdag

Zet alle moeders in de buurt 
in het zonnetje. Organiseer een 

knutselmiddag waar kinderen uit de 
buurt bloemstukjes, tekeningen en 

andere kunstwerkjes kunnen maken. 

10-30 personen

Kruiwagenrace

Zet een hindernisparcours uit 
voor junior-senior duo’s. Junior 

zit in de kruiwagen en senior stuurt 
de kruiwagen door de hindernisbaan. 

Of andersom natuurlijk! 
Wie kan dat het snelst? 

10-40 personen
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Wist u dat u Vriend kunt worden van het Oranje Fonds?  
U steunt zo sociaal initiatief in het Koninkrijk der Nederlanden. 100% van  

uw gift wordt besteed aan sociale projecten! 

Kijk op www.oranjefonds.nl/steun.
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Buitenspeeldag

Jeux de boules, volleybal, 
skateborden of oud-hollandse 

spelen. Alles kan op de Nationale 
Buitenspeeldag (8 juni). Vraag de lokale 

sportclubs om te helpen en denk ook 
aan de minder valide kinderen!. 

> 20 personen

Midzomerfeest

Organiseer op de langste dag van 
het jaar, 21 juni, een midzomerfeest. 

Zorg voor een kampvuur waar 
iedereen samenkomt, eet en drinkt, 

muziek maakt en danst.

30-50 personen

Juni 2016

Walking 
diner

Een hapje eten bij meerdere buren 
tegelijk? Het kan met een Walking 

Diner door de buurt. Vraag een aantal 
buren om één gang klaar te maken. 

Deelnemers eten op het eerste adres  
een voorgerecht, op het  

tweede adres een hoofdgerecht en  
op het derde adres het toetje. 

10-50 personen

Organiseer 
een buurtquiz

Buurtbewoners nemen in 
teams van 2-4 personen deel aan 
de (maandelijkse) buurtquiz. Van 

wereldnieuws tot buurtborrelpraat, 
wie weet er het meest? 

> 10 personen

Aanmelden voor 
Burendag 2016

Zaterdag 24 september  
is het Burendag 2016. Meld uw  

activiteit aan op www.burendag.nl.  
Geld nodig voor uw activiteit?  

Vraag het aan bij het  
Oranje Fonds.
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Buurtbankje

Laat uw fantasie de vrije 
loop en ontwerp samen een 

buurtbankje. Versier hem met 
mozaïek in de kleuren die bij uw 
buurt passen. Klaar? Neem dan 

plaats voor een goed gesprek.    

5-20 personen

Juli 2016

Kamperen 
in de speeltuin

Voor een spannend kampeeravontuur 
hoef je niet ver weg. Het kan gewoon in 

de speeltuin. Bedenk een leuk programma 
met schatgraven, boeven vangen en een 

zaklantarentocht. Zet de tentjes in en rond 
de speeltuin en beleef een dag en nacht vol 
avonturen. Een gezellige barbecue maakt 

het kampeerfeest compleet.  

15-30 personen

Waterballonnen-
gevecht

Alle vaders en moeders vullen 
de waterballonnen. Heerlijk in de 

speeltuin of in het park. Samen spelen 
en daarna samen opruimen. En dan is 

het tijd voor een BBQ of poffertjes. 

10-40 personen

Spelen 
in de natuur

Speel levend ganzenbord  
(www.hetlevendganzenbord.nl) 

of kabouterspel. Lekker buiten in 
natuur, park of speeltuin.  

Met als afsluiter je eigen stokbrood 
bakken boven het vuur. 

10-60 personen

Beschuitje eten?

Vervang de buurt-BBQ eens door 
een buurt-ontbijt. Lange tafels met 

croissantjes, koffie en gekookte 
eitjes. Gezelligheid gegarandeerd. 

10-100 personen
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Augustus 2016

Beweeggroepen

Bewegen is goed voor iedereen 
en sport verbroedert. Zet daarom 

een of meerdere beweeggroepen op 
voor bijvoorbeeld ouderen, peuters of 

Ladies Only. Vraag begeleiding van een 
beweegcoach om verantwoord bezig te 

blijven. Na de inspanning is er natuurlijk 
ook tijd voor ontspanning met een  

kopje thee of wat fris.  

1-15 personen

Stoepkrijt 
wedstrijd

Geef deelnemende kinderen een 
vierkante meter stoep, stoepkrijt en 
eventueel een thema. Klaar voor de 
start? AF! In een uur verschijnen de 
mooiste creaties. En de winnaar is…

10-50 personen

Polstokspringen

Zoek een slootje, pak een stok 
en .. spring! Als wedstrijdje of 
gewoon voor de lol. Met droge 

kleren achter de hand natuurlijk. 

10 – 50 personen

Rond de tafel 
verhalen

Luister samen naar een mooi 
verhaal of gedicht. Wat is uw favoriete 

verhaal en waarom eigenlijk? Onder 
genot van een hapje en drankje maakt 

dit mooie gesprekken los.

10 – 100 personen

Buurt-
brainstorm

De vakanties zijn voorbij.  
Een mooi moment om met elkaar 

te kijken naar wat deze buurt nodig 
heeft. Brainstorm samen over leuke 

activiteiten voor het najaar en  
rond de feestdagen.

10 – 30 personen
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Buurtgedicht

Vraag kinderen om samen 
een groepsgedicht te schrijven 

over hun wijk of buurt. Print het 
gedicht op zeildoek en hang het 

bijvoorbeeld in de speeltuin.

15-30 personen

September 2016

Burendag
Burendag is een jaarlijks 

terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt in  

het vierde weekend van september. 
Dit jaar vieren we Burendag  

op 24 september.  
Doe ook mee en kijk op  

www. burendag.nl 
voor ideeën.  

Repair Café

Wat kapot is, hoeft nog niet 
weg. Zet eens per week  

of maand handige klussers bij 
elkaar en repareer spullen die 

worden ingeleverd.  

3 -15 personen

Jong 
tekent oud

Laat jongeren en ouderen 
elkaar tekenen terwijl ze elkaars 
levensverhaal vertellen. Zet met 

de kunstwerken die daaruit komen 
een expositie op voor de hele buurt, 

bijvoorbeeld tijdens Burendag. 

minimaal 10 personen

Buurtrestaurant

Verzamel alle tafels uit de buurt 
en creëer een buurtrestaurant met 
90 - 100 plaatsen. Zet met hulp van 
vrijwilligers en bedrijfssponsoring 

een maaltijd op tafel voor alle 
wijkbewoners.

60-100 personen
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Oktober 2016

Brommerbios

Zet in het buurthuis, een 
school of sportkantine een 

lokaal filmhuis op voor de buurt. 
Documentaires, animaties of 

speelfilms. Popcorn en drinken  
zelf meebrengen.

30-80 personen

Uitstapje 
met senioren

Maak met de ouderen uit het 
verzorgingshuis of uit de buurt en 
een stel vrijwilligers een uitstapje. 
Naar een schaapskooi, een mooi 

park of gewoon naar een koffiehuis. 

10-30 personen

Klimaatstraatfeest

Doe met de hele buurt mee aan het 
Klimaatstraatfeest. Schrijf samen in 

en bespreek welke acties u gaat doen de 
komende maanden. Aanmelden start op 

10 oktober. Of u nu als landelijke winnaar 
uit de bus komt of niet: winnen doet  

u altijd want u bespaart op  
de energiekosten en u spaart  

het klimaat. 
www.klimaatstraatfeest.nl

Een 
herfsttafel maken

Verzamel herfstbladeren, eikels,  
kastanjes, beukennootjes en andere 
herfstmaterialen.  Na de zoektocht 

buiten maakt iedereen binnen  
mooie herfsttafel.

10-30 personen

Spokentocht

In de maand van Halloween 
mag een spokentocht niet 

ontbreken. Zet een enge route 
uit door bos of buurt en jaag de 

deelnemers de stuipen op het lijf. 

30-80 personen
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Jongerenavond

Organiseer een leuke avond 
voor de jeugd tussen 10 -17 
jaar. Laat de jongeren zelf de 
verantwoording nemen voor  

invulling van de avonden.

10-50 personen

November 2016Wenskaarten 
maken

Verzamel de creatievelingen uit uw 
buurt en ga aan de slag. Want de kerst 

komt eraan en dat betekent: wenskaarten 
maken. Papier, kraaltjes, lint, knopen, 
stickers en natuurlijk lijm, karton en 

scharen. Maak de kaarten voor  
eigen gebruik of verkoop ze op  

een buurt-wintermarkt. 

1-15 personen

Ideeëntrommels 

Krijgt u uw buurtgenoten het 
huis niet uit voor een brainstorm? 
Laat dan de ideeëntrommel rond 

gaan. Idee erin doen en aan de 
buurman geven. Na een maand is  

de trommel weer bij het startpunt.  
Zo denkt iedereen mee.  

> 75 personen

Lampionnenoptocht

Maak samen met de kinderen 
een week voor de optocht de 

lampions. Een muziekfanfare gaat 
voorop en na afloop is er chocomelk 

en een mandarijntje. 

20 – 80 personen

Knutselen 
voor kinderen

Organiseer elke week of maand 
een knutselmiddag voor kinderen. 

Met wat papier, lijm, scharen, verf en 
andere materialen krijg je de meest 
prachtige kunstwerken. Misschien 

iets voor een tentoonstelling? 

10-50 personen
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Start aanmelden 
NLdoet 2017

Wist u dat u Vriend kunt worden van het Oranje Fonds?  
U steunt zo sociaal initiatief in het Koninkrijk der Nederlanden. 100% van  
uw gift wordt besteed aan sociale projecten zoals dorps- en buurthuizen. 
Kijk op www.oranjefonds.nl/steun.
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December 2016

Kerstboom 
maken

Voor gezellige kerst hoeft er geen boom 
omgehakt te worden. Maak hem gewoon 

zelf met snoeihout. Ook alle versiering kan 
zelf gemaakt worden – slingers van doppinda’s 
en vetbollen als kerstbal. Zo hebben de vogels 
er ook wat aan. Wijd de kerstboom in met een 

gezellige samenzijn inclusief erwtensoep, 
glühwein en kerstkoekjes.   

10-40 personen 

Sterren in het 
licht

Vrijwilligers bij een buurthuis, 
verzorgingshuis of sportclub. Dát zijn 
de sterren van de buurt. Zet hen op  

7 december in het zonnetje en maakt 
iets moois voor ze. Bijvoorbeeld 

kerststukjes of –kransen. 

10-50 personen

Kerstlunch 
voor iedereen

Met kerst hoort niemand alleen 
te eten. Verzamel vrijwilligers en zet 
een drie gangen kerstlunch op tafel 

voor iedereen die anders een eenzame 
kerst heeft. Laat de kinderen uit de buurt 
liedjes zingen en de jongeren bedienen. 

Zo is er extra levendigheid.  

15-30 personen

Vogelvoer-
feest

Maak samen vetbollen en 
pindaslingers voor de vogels en hang 

die overal in de wijk op. Zorg ook  
voor lekkers voor de deelnemers.. 

anders beginnen ze zelf aan de 
pinda’s te knagen.  

30-50 personen

Sinterklaas-
ravot middag

Hyper worden kinderen in 
december. Huur een sporthal en 

laat ze uitrazen. Zet een pietenbaan 
uit en laat ze hulppietjes worden. 

30-100 personen
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Kan het Oranje Fonds uw buurtinitiatief steunen?

Samen met uw buren, leden of buurtorganisatie draagt u bij aan het 
sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt 
activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan 
voldoende geld voor nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het 
Oranje Fonds! Aanvragen kan het hele jaar. Speciaal voor kleinschalige 
initiatieven ontwikkelden we een apart aanvraagformulier. Dat is vanaf 
nu te gebruiken.

We financieren veel verschillende initiatieven. Iedere buurt en iedere 
groep mensen is immers weer anders. Activiteiten waarbij mensen samen 
een maatschappelijk probleem aanpakken, kunnen in aanmerking komen 
voor financiering van het Oranje Fonds. Dat geldt ook voor activiteiten  
die zich richten op regelmatige ontmoeting tussen dezelfde mensen,  
of voor plannen die de wijk, buurt of dorp verbeteren. We steunen alleen 
initiatieven waarbij vooral vrijwilligers in actie komen voor een ander. 

Het Oranje Fonds schiet te hulp bij de start, uitbreiding of vernieuwing 
van sociale projecten. Kosten die in aanmerking kunnen komen voor een 
bijdrage zijn bijvoorbeeld materiaalkosten, coördinatie en de huur van de 
locatie. Reguliere kosten, zoals gas/water/licht en vaste personeelskosten 
zijn uitgesloten. Wat voor het Oranje Fonds van belang is, is dat er 
gedurende het hele jaar regelmatig activiteiten zijn. Zo versterkt uw 
organisatie echt de samenhang in de buurt of dorp. Daarom vragen we 
altijd naar een activiteitenplan of jaarverslag, ook als u slechts voor één 
bepaalde activiteit een bijdrage vraagt. 

Stichtingen en verenigingen kunnen geld aanvragen. Dat kan ook als  
ze nog in oprichting zijn. Zelfs informele groepen zoals een buurtcomité 
of dorpsraad, kunnen hun plannen ter financiering voorleggen aan  
het Oranje Fonds. Meer weten over hoe het Oranje Fonds uw initiatief  
kan steunen? Kijk op www.oranjefonds.nl/geld-aanvragen 
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Met dank aan
Het Oranje Fonds is de Nationale Postcode Loterij en De Lotto zeer 
erkentelijk voor hun steun aan het Fonds. Zonder deze bijdragen  
zouden wij ons werk niet kunnen doen.
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