
Nieuwe naam, 

nieuw logo!

Met de opening hebben 

heeft de woongroep ook 

een nieuwe naam en een 

nieuw logo gekregen. Het 

wordt even oefenen maar 

we heten nu Woongroep de 

Olmen.

Beste lezer,

Wij hebben op 6 januari het nieuwe jaar ingeluid in de woonkamers Parijs/London. Vorig jaar 

stonden we nog in een koude, lege ruimte beneden in het beoogde pand. Nu stonden we boven, 

U kunt nog lid 

worden van 

de Club van 

50!

Voor meer info:

www.woongroep-

bussum.nl

woongroepbussum@hotmail.com

www.woongroepbussum.nl

Nieuws van Woongroep de Olmen

Wij ontvingen van onderstaande Fondsen een bijdrage voor de inrichting van de gemeenschappelijke 

ruimtes binnen het appartementencomplex. 

Vrijwilligers 
gezocht!

Wilt u ons helpen om onze  

jongeren blijvend een mooi 

thuis te bieden? Meld u dan 

aan als vrijwilliger!

Stichting
Huibert van Saane

van den 
Brink-Houtmanstichting

in prachtig ingerichte huiskamers met mooie keukens, in ons 

huis, dat nu al een thuis is. Wat mij opviel is dat de sfeer beide 

keren goed was, vorig jaar verwachtingsvol en nu een mooie 

groep mensen (bewoners, ouders, zorg en bestuur), die samen 

met elkaar onze woongroep tot een prettig thuis maakt.

Namens het bestuur wil ik graag iedereen een prachtig jaar bij 

“de Olmen” wensen. Er zijn zeker nog dingen te doen maar na 

de eerste hectische maanden komt nu ook een tijd van meer rust 

en zal het thuis steeds meer een thuis worden. Ik kijk dankbaar 

terug op de afgelopen maanden, ik zie met hoeveel passie het 

team van Amerpoort werkt, hoeveel energie ouders en andere 

betrokkenen in de woongroep stoppen en met hoeveel plezier de 

bewoners er wonen. Ik ervaar elke keer een warm gevoel als ik 

binnenkom bij de Olmen!

Voor de komende periode staan een aantal zaken op de agenda. 

Het goed inregelen van het overleg tussen bewoners, ouders 

en Amerpoort team. Het oplossen van praktische zaken rondom 

het pand. Een pool van vrijwilligers inrichten en opleiden en 

natuurlijk het dakterras realiseren. Wij zullen zeker weer een be-

roep doen op ieder van jullie voor alle activiteiten die wij willen 

ondernemen.

Namens het hele bestuur, een gezond en goed 2018!

Britta Gielen, voorzitter

GooiTv

Een heel leuk interview op 

GooiTV met Lidy, Sabine, 

Rogier en Michael.

Tijdens het wekelijkse inter-

view met de burgemeester 

heeft hij het ook over de 

woongroep gehad. Met veel 

enthousiasme sprak hij over 

onze woongroep.
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Impressie van de opening

Samen met Rotary 

Naarden/Bussum

De 11e ‘Kerstboom van 

het Jaar 2017’ was voor 

Woongroep Bussum. De 

daarbij gehouden ver-

koop-actie leverde 675 euro 

op voor de Woongroep. 

De week erna is de Rotary 

met alle jongeren een ham-

burger gaan eten en gaan 

curlen bij ‘Bussum op ijs’.

Voor meer info: www.rotary.

nl/naardenbussum

Goede doel van het Goois Jazz Festival

Elk jaar sponsort Kiwanis een goed doel 

middels het organiseren van het Goois 

Jazz Festival. Dit jaar is het Woongroep 

de Olmen. 

Zaterdag 24 maart 2018 zijn er in Spant! 

prachtige optredens en een groot deel 

van de opbrengst is voor onze woongroep. Dus koop kaart-

jes en geniet van een geweldige avond en steun daarmee 

Woongroep de Olmen. Kaarten bestellen: rene@stoa.nl (35 e)

Club van 

50
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Kom ook bij de 
Club van 50en steun onze woongroep!


