
Reuring
in de 
buurt!

Lockdowns. 1,5 meter afstand houden. Gesloten buurthuizen. Activiteiten 
die niet of in beperkte mate doorgingen. Beperkt bezoek kunnen ontvangen. 
De afgelopen twee jaar was elkaar ontmoeten niet meer vanzelfsprekend. 
Hierdoor verdween ook veel gezelligheid in buurten en is het onderlinge 
contact tussen buurtbewoners én tussen buurtorganisaties verwaterd. 

Hoogste tijd dus om elkaar weer op te zoeken en 
weer wat reuring in de buurt te organiseren!   

In 2022 wil het Oranje Fonds écht een boost geven aan (opnieuw) kennis-
maken in de buurt. Want buurten doen ertoe! We doen dit met de tender 
Reuring in de buurt. Voor events om buurten weer in beweging te krijgen, 
kun je een aanvraag indienen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan wijkfesti-
vals met activiteiten op meerdere plekken of een theaterproductie op 
locatie voor en door buurtbewoners.

Houd voor meer informatie onze website in de gaten, of 
schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief: oranjefonds.nl. 



•  Het project is voor én door bewoners, waarbij de focus echt ligt op het 
stimuleren van ontmoeting en het (opnieuw) kennismaken met elkaar. 

• Bewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij opzet en uitvoering. 

•  Er zijn minimaal 3 organisaties of initiatieven uit de buurt betrokken.  
Het proces dat nodig is om te komen tot het event is net zo waardevol 
als het event zelf. 

•  Het moet gaan om nieuwe projecten, dus niet om een jaarlijkse  
wijkdag zoals die al jaren plaatsvindt – tenzij er sprake is van een 
vernieuwende opzet.

•  Het Oranje Fonds draagt maximaal 50% van de  
kosten bij, met een maximum van € 15.000,-.

•  Projecten gaan uiterlijk 1 november 2022 van  
start en zijn uiterlijk 1 oktober 2023 afgerond. 

Kijk voor alle criteria en voorwaarden 
op onze website. 

Criteria & voorwaarden 
Reuring in de buurt

Vragen? 
Mail of bel met een van onze programma adviseurs 
via reuring@oranjefonds.nl of 030 656 45 24.  
Of kijk op onze website voor meer informatie: 
oranjefonds.nl/reuring

Aanvragen
De aanmeldperiode  
voor de tender is 

 1 juni – 15 september 2022. 
Een aanvraag indienen kan  

alleen via onze website: 
oranjefonds.nl. 
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