
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 Woonzorggroep Rode Olifant 

Word lid van onze Club van 100! 
 

In 2018 zijn we een ouderinitiatief gestart om voor negen jongeren met een 
verstandelijke beperking een woongroep te starten. Dat is gelukt! Per 1 mei wonen 
ze – na een wenperiode - aan de Simonsstraat; een 100 jaar oude ‘noodkerk’ is 
verbouwd om er 9 wooneenheden, een woonkamer en een keuken in te realiseren.  

Ze wonen zelfstandig onder begeleiding en overdag gaan ze naar hun werk. Het 
zijn ondernemende en positief ingestelde jongeren, die enorm genieten van leuke, 
leerzame, sportieve en culturele activiteiten en uitstapjes. Dat kost natuurlijk geld...  

Daarom zoeken we mensen die lid willen worden van de Club van 100. Voor 100 
euro per jaar helpt u mee om diverse activiteiten voor deze groep mogelijk te 
maken. Als dank nodigen zij u graag jaarlijks uit voor een gezellige bijeenkomst in 
de Rode Olifant op de Simonsstraat 111 met verhalen, foto’s, hapjes en drankjes! 



 
Wilt u lid worden van de Rode Olifant Club van 100? 
 

Dat zou fantastisch zijn! U kunt het eenvoudig online regelen met een 
periodieke overschrijving. 

Ga hiervoor naar de site van uw bank of open de app waarmee u online bankiert. 

Het zal niet voor elke bank precies hetzelfde werken, maar ze hebben allemaal 
wel een mogelijkheid om aan te geven of het een eenmalige overschrijving 
betreft of dat de betaling met een bepaalde frequentie moet worden uitgevoerd. 
Hieronder een voorbeeldscherm van de mobiel bankieren app van ING.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Club van 100 betreft het dus een jaarlijks bedrag van 100 Euro. U kunt 
dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL20 INGB 0008962266 op 
naam van Woonzorggroep Rode Olifant o.v.v. ‘de Club van 100’ en het 
e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. 
(Goed om te weten is dat u hiermee nergens aan vast zit. Een periodieke overschrijving kunt u bij 
iedere bank op ieder moment stopzetten. Zie de site of de app van uw bank voor hoe u dat doet.) 

Als u over bovenstaande, over de Club van 100 en/of over Woonzorgggroep 
Rode Olifant nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op door een 
mail te sturen aan: info@woonzorggroep-rodeolifant.nl   

Mede namens de bewoners, 
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