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Nieuwsbrief:

Oranje Fonds buurtcadeau
Het Oranje Fonds kent ieder jaar ongeveer 50 buurtcadeau's toe van € 3.000. Omdat in de buurt
van onze buurtvereneniging onlangs een Postcodeloterij Straatprijs is gevallen kwam 't
Zónnedöpke in aanmerking. Eind 2014 kregen we goed nieuws. Ons plan is goedgekeurd!
Binnenkort krijgen we van het Oranje Fonds een cheque overhandigd van € 3.000.
We nodigen iedereen in onze buurt (leden en niet-leden) van harte uit om aanwezig te zijn bij
het overhandigen van de cheque op woensdag 28 januari, 16.00 uur in Elzenhof. Voor koffie,
thee wordt gezorgd.
Vooraf hebben we een plan ingediend over wat wij met het geld willen gaan doen. In het kort is

dat het volgende:
- Het plaatsen van een bankje tussen Elzenhof en de Aldi.
- Aanpassingen aan het speeltuintje, zoals meer en nieuw gras, extra picknickbankjes en
een basketbalnet.
- Het organiseren van buitenwerkdagen waarop we alle mensen in de buurt vragen om
samen aan de slag te gaan in de groenvoorzieningen en in hun eigen voortuin.
Een bijeenkomst organiseren over het thema Veiligheid waarop we de politie uitnodigen
om voorlichting te geven over hoe we ons huis ons inbraakproof kunnen maken.
- Het aanschaffen van kinderkienkaarten.
Daarnaast doen we op zaterdag 20 maart mee met de actie NL Doet (ook van het Oranjefonds).
Voor die actie krijgen we nog € 400 extra als we samen aan de slag gaan met het opknappen van
het openbare groen en de platsoenen in onze buurt. Zet deze dag vast in uw agenda en dan
volgt op een later moment nog een nieuwsbrief met meer details.
Er gaat de komende tijd dus vanalles gebeuren in onze buurt. Daarom hebben we ook besloten
om deze nieuwsbrief te verspreiden bij alle inwoners van onze buurt, ook de niet-leden.
We hopen op een grote opkomst bij de overhandiging van de cheque van € 3.000, tot dan!
Heeft u vragen over het Oranje Fonds Buurtcadeau, over NL doet of over andere activiteiten?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden (voor contactinformatie zie briefhoofd).
Met vriendelijke groet.
Het bestuur

