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maandblad 't Homerushuis

Bruisend



Dit is alweer het derde nummer van Bruisend. Het blad is 
bedoeld voor bewoners van ‘t Homerushuis, hun familie, vrien-
den, coaches en toekomstige buren in het Homeruskwartier. 
En verder natuurlijk iedereen die belangstelling heeft voor ‘t 
Homerushuis!

Dit keer gaat het vooral over het nieuwe huis. Hoe komt het 
gebouw eruit te zien? En de inrichting? Welke keuzes zijn er 
al gemaakt? Wanneer is het klaar? Lees verder en je vindt alle 
antwoorden! 

De drie partners in het project zijn Philadelphia, Zenzo en De 
Alliantie. Zij vertellen over hun rol in het bouwproject en wat 
ze belangrijk vinden. Het voorwoord komt dit keer van Nils 
Bonder, de kersverse nieuwe directeur Huisvesting van Phi-
ladelphia. Veel medewerkers die bij het ontwerp en de bouw 
betrokken zijn laten ook hun gezicht laat zien. 

We hopen dat belangstellende bewoners het blad tijdens de 
feestdagen aan hun familie en vrienden laten zien met “hier wil 
ik wonen!”.

Veel leesplezier!

Joost en Ton
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voorwoord
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Nils Bon-
der, directeur Huisvesting en Facilitaire zaken bij 
Stichting Philadelphia Zorg. Op het moment dat ik 
dit voorwoord schrijf, ben ik “al” drie hele weken in 
dienst bij Philadelphia. In die drie weken heb ik mij 
verwonderd over de enorme inzet en liefde die er 
door alle collega’s en partners wordt gegeven. Het 
is mooi om te zien dat zoveel mensen willen bijdra-
gen aan het zorgen voor een gewoon leven, een 
eigen leven voor onze bewoners.

Het is mijn rol binnen Philadelphia om ervoor te 
zorgen dat het vastgoed, de appartementen en 
bijvoorbeeld de samenkomstruimten, geschikt zijn 
voor haar bewoners. Voor nu, maar ook in de toe-
komst. En dat kunnen wij niet alleen. Daarom inves-
teren we in Community Building. Een duur woord 
voor: “dat doen we samen, vooral samen met en in 
de buurt.”  Want alleen een huis dat is geworteld in 
de wijk kan ook echt een thuis worden. 

We merken soms dat de wetgeving nog niet hele-
maal aansluit op deze vorm van het geven van een 
nieuw thuis voor mensen die wat extra hulp nodig 
hebben. Daarom is het juist goed om met ’t Home-
rushuis het goede voorbeeld te geven. ’t Home-
rushuis laat wat mij betreft goed zien wat we ook 
willen op andere plekken in Nederland. En goede 
voorbeelden zorgen voor meer. Daar zal ik mij in de 
komende tijd hard voor maken!

Ik wens jullie veel leesplezier.



Ik ben Anoul Bouwman. Ik werk bij Architectenbureau Visser 
en Bouwman en ik ben de architect van ’t Homerushuis. Als 
architect word ik vaak gevraagd om speciale gebouwen te 
ontwerpen. Ik heb woningen ontworpen in de vorm van een 
kasteel, in de buurt van Ermelo en ik heb Villa Pardoes, een 
vakantieverblijf voor zieke kinderen bij de Efteling bedacht. Ik 
ga daarbij uit van mijn eigen ervaring, maar ik begin altijd om 
me een beeld te vormen van de mensen die er gaan wonen 
en de mensen die het gebouw gaan gebruiken.

Voor ’t Homerushuis was een leuke locatie gevonden dicht bij 
het levendige centrum van de nieuwe wijk Homeruskwartier. 
Hier is ruimte voor 4 woongroepen en een ontmoetingsruimte 
op de begane grond. Alle bewoners krijgen een compacte 2 
kamer woning met eigen keuken en badkamer. De woningen 
hebben Franse balkons zodat ze licht en fris zijn.

Via de gemeenschappelijk hal kan je naar de gezellige woon-
kamer waar een grote keuken is en een groot gemeenschap-
pelijk balkon. Door deze opzet kun je kiezen voor privacy of 
voor gezelligheid. Op de begane grond is een ontmoetings-
ruimte voor het hele gebouw die ook door de buurt gebuikt 
kan worden. Hierdoor kan het gebouw een centrum worden 
voor contact.

De vormgeving van de gevels is eigentijds, het past in de 
moderne omgeving van het Homeruskwartier. Het Homerus-
kwartier is vooral een “zelfbouw” wijk waarbij een ontspannen 
vrijheid is. Het Homerushuis past heel goed bij deze houding, 
zowel in opzet als ook de verschijningsvorm.

Het gebouw is heel duurzaam. Er zal weinig energie nodig 
zijn om het te verwarmen en het dak ligt vol zonnepanelen. 
De materialen gaan lang mee. Daardoor is er weinig onder-
houd nodig en zal het gebouw de kans krijgen op een mooie 
manier oud te worden. Oude gebouwen zijn namelijk bijna al-
tijd mooier dan nieuwe gebouwen. Daarom moet een gebouw 
de kans krijgen oud te worden.
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Nog even wachten, maar binnenkort is het zo ver. De bouw van het 
Homerushuis gaat eind februari van start! Na jaren voorbereiding kun-
nen we dan eindelijk van start gaan. De tekeningen zijn door alle be-
trokken partijen goedgekeurd en de voorbereidingen zijn in volle gang.  

Het bouwbedrijf Aannemersbedrijf G.G. Aalten gaat het Homerushuis 
bouwen. Zij zijn druk bezig om alles klaar te maken zodat er gestart 
kan worden met de bouw. De bouwer moet namelijk alle materialen 
gaan inkopen, zodat alles op het goede moment geleverd wordt op de 
bouwplaats. Dit is een heel geregel. Het moet straks niet zo zijn dat 
iemand een te kleine deur krijgt of een te grote wc-pot. Gelukkig is de 
bouwer hier heel ervaren en gaat dit allemaal goed komen. 

De bouwer begint straks met het inrichten van de bouwplaats. Hierna 
gaan ze van start met het heien. Hierbij worden er palen in de grond 
geslagen om straks de fundering te kunnen ondersteunen. Dit is dan 
ook de aftrap van het bouwproces. Dit moet natuurlijk gevierd worden. 
Als het zo ver is, gaan we hier een leuk feest van maken!

Voordat de plannen voor ‘t Homerushuis er waren, zou er een tempel 
komen op de locatie. Omdat dat project niet meer haalbaar was, zijn zij 
toen gestopt met bouwen. Bij het afbreken van de constructie zijn er 
nog heipalen in de grond gebleven. We moeten daarom met het heien 
goed in de gaten houden dat we een paar achtergebleven palen niet 
raken. Dit hebben we gelukkig goed in kaart kunnen brengen.

Na het heien gaan we de fundering leggen en daarna ook de eerste 
vloer. De vloeren zijn niet alleen van beton, maar in de vloeren zitten 
ook allemaal kabels en leidingen. Dit is al van tevoren helemaal uitge-
dacht zodat iedereen straks zijn appartement kan ventileren en de wc 
kan doorspoelen. 

Als we klaar zijn met de eerste vloer gaan we de lucht in. Door grote 
stenen blokken op elkaar te stappelen, gaan we dan steen voor steen 
omhoog. De bouwvakkers moeten dan heel precies elk blok met een 
soort superlijm aan elkaar vastmaken. Als we dan het hoogste punt 
hebben bereikt is het weer een reden voor een feestje. Het moet na-
melijk natuurlijk wel gevierd worden dat we de top hebben bereikt!

Ondertussen zijn ook al de installaties, ramen en alle overige onder-
delen toegevoegd aan het gebouw. In het begin van de zomer van 
2024 zullen we echt klaar zijn met het bouwen van het Homerushuis. 
Na een feestelijke opening krijgt dan iedereen zijn echte eigen sleutel. 
Dan kan het woonplezier beginnen!
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De Alliantie is straks de eigenaar van het gebouw en wij verhuren 
deze aan Philadelphia. Als verhuurder zullen wij voor een deel het 
onderhoud van het gebouw op ons nemen. Wij maken voor een 
gebouw altijd een meerjarenonderhoudsplan. Dat is een plan waar 
voor de volgende 20 jaar staat opgeschreven welk jaar welke on-
derhoud nodig is. Zo weten we wanneer we onderhoud moeten 
doen voordat dingen kapot gaan. 

Het dak bijvoorbeeld, dit gaat ongeveer 25 jaar mee en is dan aan 
vervanging toe. Deze willen we vervangen voordat hij gaat lekken. 
Mijn collega komt dan met een drone naar ’t Homerushuis. Een dro-
ne is een camera die kan vliegen en die met een afstandsbediening 
te besturen is. Zo kan mijn collega het hele dak goed filmen, zonder 
dat hij het dak op hoeft. Hij kijkt dan of het inderdaad tijd is om het 
dak te vervangen.

Vinden jullie het leuk om een keer mijn collega te helpen het dak te 
controleren met een drone?
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‘t Homerushuis is een woongebouw met vijf verdiepingen. Op elke verdie-
ping komen appartementen, een huiskamer en een aantal ruimtes voor de 
zorgmedewerkers. Op de begane grond zal in plaats van een huiskamer 
een ontmoetingsruimte gerealiseerd worden. Dit is een ruimte voor de 
hele buurt. Deze ruimte zal straks als dagbestedingsruimte van De Koe-
kerij gebruikt worden. Ook zal dit een plek zijn waar bewoners een spelle-
tje kunnen spelen of waar ze buurtgenoten en elkaar kunnen ontmoeten.

Wij van Burobas zijn ingeschakeld om voor het interieur van ‘t Home-
rushuis een ontwerp te maken. We zijn gevraagd dit voor het hele ge-
bouw te doen behalve voor de appartementen. Deze worden door de 
bewoners zelf ingericht.

Voordat we enthousiast van start konden gaan hebben we een workshop 
georganiseerd met een aantal toekomstige bewoners. Daarbij zijn ook 
ouders, begeleiders en mensen van Philadelphia aanwezig geweest. We 
hebben tijdens deze bijeenkomst geluisterd naar wat de bewoners en 
medewerkers belangrijk vinden om terug te zien in het interieur.

Bovenaan dat lijstje stond ‘huiselijkheid’. Overal in het gebouw moeten be-
woners zich thuis voelen. Geen kille witte gangen, maar warme herken-
bare gangen. ‘Herkenbaarheid’ is het tweede belangrijke punt. Door elke 
verdieping een eigen thema en sfeer te geven kun je herkennen waar in 
het gebouw je bent en ook waar je eigen appartement zich bevindt. De 
herkenning van de eigen woning komt terug in magneetborden die naast 
elke voordeur komen te hangen. Hier kan iedere bewoner zelf iets ophan-
gen. Daarnaast krijgt elke verdieping een letterbak op de gang tegenover 
de lift. Bewoners van een verdieping kunnen hier gezamenlijk invulling 
aan geven.

De volgende thema’s zijn gekozen voor de verdiepingen: natuur, muziek, 
kunst en sport. Op de gangen is het thema per verdieping zichtbaar als 
kleur op de wanden. In de huiskamers wordt de thema’s wat verder uit-
gewerkt. Hier worden ze zichtbaar door de toepassing van behang, kleur 
en in de vormgeving van het meubilair. Zo zijn er straks vier verschillen-
de huiskamers en kan iedereen het plekje opzoeken dat hem of haar het 
meest aanspreekt!



de inrichting
Buro Bas heeft tekeningen gemaakt van hoe het Homerushuis er van de 
binnenkant uit komt te zien. Hieronder en hiernaast zie je plaatjes van hoe 
Homerusplace eruit moet komen te zien. Dit is de gemeenschappelijke 
ruimte op de begane grond voor de hele buurt. Op de volgende twee pagi-
na's zie je de inrichting van de huiskamers van de verdiepingen.
Leuk om zo al een idee te krijgen van hoe het Homerushuis eruit komt te 
zien! Veel plezier met kijken.

Overzicht Homerusplace



Inrichting Homerusplace - afbeelding 1

Inrichting Homerusplace - afbeelding 2



Thema: Kunst

Thema: Muziek



Thema: Natuur

Thema: Sport



Even voorstellen: medewerkers
Het is best een hele klus om een nieuw huis te bouwen voor 36 nieuwe bewoners. 
Daar werken heel veel mensen aan mee! Hier stellen een aantal mensen zich voor 
die een belangrijke rol hebben in het ontwerp en de bouw van het huis. Je gaat ze 
vast een keer tegenkomen!

Hoi!! Ik ben Jan Peterse en mag helpen bij het realiseren van weer 
een nieuwe locatie in Almere. De afgelopen jaren heb ik geholpen 
met het realiseren van twee andere woonlocaties in Almere (aan de 
Borneostraat en aan de Oslostraat).  Ook ben ik betrokken geweest 
bij het realiseren van de Witte Olifant, een locatie waar je dagbeste-
ding kan krijgen.

Ik houd mij bezig met de realisatie van het gebouw ’t Homerushuis 
en de afspraken met de woningbouwvereniging die het gebouw aan 
ons verhuurd. Ook schakel ik een bouwmanager in die voor Phil-
adelphia zorgt dat alles goed gebouwd wordt en er niks vergeten 
wordt.

Ondertussen ben ik 31 jaar werkzaam bij Philadelphia en heb daar 
verschillende banen gehad welke allemaal met het gebouw te maken 
te maken hebben. In het begin was ik hoofdzakelijk bezig ervoor te 
zorgen dat onze gebouwen er goed bij staan. Ook zorgde ik voor de 
nodige verbouwingen. De afgelopen 20 jaar mocht ik zorgen dat er 
nieuwe gebouwen kwamen. 

Samen met mijn vrouw Gaby woon ik in een oud boerderijtje in Ter-
schuur. Wij zijn nu bezig met het zelf bouwen van een Bed & Break-
fast. Dat duurt nog wel even omdat we dat helemaal zelf doen in de 
weekenden.  Verder houd ik van lekker eten, lezen, wandelen, autorij-
den en vakanties.  Voor Corona ging ik met vrienden ieder jaar naar 
de 24-uurs race in Le Mans en naar de Formule 1 in Oostenrijk. Maar 
de wintersportvakanties hebben mijn voorkeur heeft. Lekker skiën, 
genieten van de natuur en de gezellige restaurantjes op de piste.
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Mijn naam is Lot Berkelmans. Ik ben 34 jaar 
en woon samen met mijn man en onze twee 
kinderen in Diemen. Ik hou van dieren en 
ga dan ook graag met mijn gezin naar Artis. 
Voor karaoke zingen mag je mij wakker ma-
ken. Ik heb dit jaar tijdens het toppers-con-
cert ook de hele avond meegezongen!

Ik werk als gebiedsontwikkelaar bij de Alli-
antie. Bij een nieuwbouwproject kijk ik mee 
wat voor gebouw en wat voor bewoners er 
passen op die plek. Bij ’t Homerushuis was 
dat geen moeilijke keuze. Dit lijkt ons een 
mooie plek voor jullie!

Hoi. Mijn naam is Jitske Reinderink en ik werk als 
projectmanager bij het adviesbureau STAAT Bouw-
management. In mijn werk begeleid en ondersteun 
ik zorgorganisaties in het gehele bouwtraject voor 
nieuwe huisvesting. Dit varieert van een kleine ver-
bouwing tot een grote nieuwbouw voor bijvoorbeeld 
Philadelphia. Ik kijk daarbij vooral naar de wensen en 
eisen vanuit Philadelphia, denk mee met het ontwerp, 
de techniek, de planning en besteed veel aandacht 
aan het budget. Voor ’t Homerushuis ben ik gevraagd 
door Jan Peterse om hem te ondersteunen, zodat we 
samen een mooie nieuwbouw voor jullie kunnen reali-
seren.

Samen met Jan werk ik aan meerdere nieuwbouwpro-
jecten voor Philadelphia. In het verleden onder andere 
voor de nieuwbouw aan de Borneostraat en momen-
teel bijvoorbeeld ook nog bij een grote nieuwbouw in 
Amsterdam Osdorp, genaamd SUHA. 

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn (kleine) 
kinderen, houd ik erg van lekker koken en eten, ga ik 
graag wandelen en tennissen. Ook houd ik erg van 
leuke vakanties of weekendjes weg met mijn familie of 
met vrienden.

Ik hoop dat jullie de nieuwbouw van ’t Homerushuis 
prachtig gaan vinden. Het wordt echt een gebouw om 
trots op te zijn!



Dag allemaal, mijn naam is Julian Lapworth en ik ben (concept) 
ontwikkelaar bij Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Samen met mijn 
collega’s Irmo Jansen en Jolene van Gent en nog veel meer andere 
partijen werken wij aan de ontwikkeling van ’t Homerushuis. Zelf 
werk ik sinds ruim een jaar met veel plezier aan het project.

Als ontwikkelaar werken wij samen met alle betrokken partijen, 
om de dromen van de toekomstige bewoners te verwezenlijken. 
Het doel hiervan is om een huis te ontwikkelen waarin iedereen 
zich thuis voelt en waar iedereen trots op is. We nemen hierin de 
wensen mee van de toekomstige bewoners, het zorgpersoneel, de 
buurt en de toekomstige eigenaar. We richten het proces zo in dat 
elk van deze partijen wat van het ontwerp kan vinden en blij is met 
het eindresultaat.  

Ook na het ontwerp zijn wij nog betrokken bij ’t Homerushuis. We 
zullen namelijk in overleg blijven met de bouwer. Hierbij zorgen we 
ervoor dat alles volgens plan gaat. We blijven dan ook betrokken 
totdat de bewoners de sleutels krijgen. We hopen iedereen dus te 
zien bij de oplevering!

Hallo, ik ben Susanne Cornelis en ik woon met kind (Neele) en 
kat (Snoopy) in Eindhoven. Al 17 jaar werk ik als interieuront-
werper bij Burobas. 

Bij Burobas ontwerpen wij de binnenkant van gebouwen. We 
maken tekeningen van de ruimtes en kijken hoe deze ingericht 
kunnen worden. We doen voorstellen voor de materialen en 
kleuren van vloeren, wanden, plafonds en gordijnen en we kie-
zen meubels uit die binnen het gemaakte ontwerp passen. Dit 
doen we voor scholen, gemeentehuizen, kantoren en ook voor 
woongebouwen zoals ’t Homerushuis.

Toen we door Philadelphia gevraagd werden om ook voor ’t 
Homerushuis een plan te maken, hebben we een aantal bijeen-
komsten ingepland. Zodoende heb ik kennis gemaakt met een 
aantal van jullie. Met een inspirerende workshop hebben we 
samen bekeken welke zaken belangrijk zijn om van ’t Home-
rushuis een echt thuis te maken.  Met die informatie zijn wij aan 
de slag gegaan en hebben we een ontwerp kunnen presente-
ren waarin de huiselijkheid hopelijk door het hele gebouw terug 
te vinden is. 

Ik heb met enorm veel plezier aan dit project gewerkt en hoop 
dat iedereen ook met enorm veel plezier op deze mooie plek 
zal gaan wonen!
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WIST JE DAT?
Wist je dat... een andere locatie van Philadelphia in Almere ook een blad 
heeft? Dit blad heet BeLevenis en hierin staan nieuwtjes, verslagjes van ac-
tiviteiten en leuke foto's. Wat er ook van in staat is een recept. In deze editie 
van Bruisend delen we met jullie het recept van de afgelopen keer uit BeLe-
venis. Veel plezier ermee en eet smakelijk!

Een heerlijk toetje van appel met kruimel, heel simpel om te maken in 15 minuten 
en lekker met een bolletje ijs of slagroom. Dit recept is voor een hoeveelheid voor 
4 personen. Voor deze appel crumble gebruik je het liefst een zoetzure appel zo-
als bijvoorbeeld een jonagold, elstar of een goudreinet.

Wat heb je nodig:

voor de appelvulling:
400 gr appels (geschild)
1 theelepel kaneel
2 eetlepels suiker
1 eetlepel maïzena

Hoe maakt u het? ;)

1. Verwarm de oven voor op 200° graden.
2. Doe de appelstukjes in een kom en voeg de maïzena, kaneel en suiker toe en 
roer erdoor.
3. Doe de bloem, zout en suiker in een kom. Voeg hier de koude boter in stukjes 
aan toe. Meng dit met je vingers door elkaar tot een kruimelig deeg.
4. Vet de ovenschaal in met een beetje extra boter.
5. Doe het appelmengsel in de ovenschaal en verdeel de deegkruimels erover.
6. Bak de appel crumble ca. 25 min in de oven tot hij goudbruin is.

Serveer het warm of koud. Lekker met een bol ijs of slagroom.

voor de crumble:
75 gr suiker
150 gr bloem
90 gr margarine
Snuf zout

recept: appelcrumble



Tijdens de eerste Homerusbijeenkomst hebben we waardevol-
le gesprekken gevoerd met naasten van mogelijke toekomstige 
bewoners. We hebben goede ideeën gehoord waarmee we het 
project kunnen verbeteren. Hieronder noemen we er een paar.

Er waren nog best veel vragen over de aanmeldprocedure. Ze 
gingen vrijwel allemaal over de vraag wat de kans is op een plek 
in ‘t Homerushuis en wanneer daar meer duidelijkheid over is. We 
hebben inmiddels meer dan 50 inschrijvingen voor 36 plekken en 
nog steeds komen er inschrijvingen binnen. We zijn positief ver-
rast over dit aantal. Om meer duidelijkheid te geven hebben we nu 
iedereen laten weten of je wel of niet bij de eerste 36 inschrijvin-
gen zit. De 36 blijven op de Belangstellendenlijst staan. De latere 
inschrijvingen komen op een Reservelijst.

Alleen de Belangstellendenlijst wordt in het vervolg uitgenodigd 
voor de Homerusbijeenkomsten. Als er iemand van de Belang-
stellendenlijst afvalt komt de eerstvolgende van de Reservelijst in 
aanmerking. De planning voor de gesprekken staat niet vast. De 
ervaring leert dat we het plan vaak moeten aanpassen, omdat het 
per belangstellende verschilt hoeveel gesprekken er nodig zijn om 
samen tot een goed besluit te komen. Als je nog vragen hebt over 
de voortgang van jouw inschrijving, kun je altijd contact opnemen 
met Karin Bakker: k.bakker2@philadelphia.nl

Tot nu toe vroegen we bewoners die alle gesprekken hebben ge-
had en in ‘t Homerushuis willen en kunnen wonen, om zich voor te 
stellen op onze website en in maandblad Bruisend. Dit is natuurlijk 
niet verplicht. De reden zat vooral in de website. We wilden onze 

de bewoners



toekomstige buren laten weten wie er in ‘t Homerushuis komt wo-
nen, zodat ze ons alvast een beetje leren kennen. We vinden dit 
belangrijk voor een goede relatie met de buurt. Tot voor kort was 
dit extra belangrijk, omdat omwonenden nog bezwaar konden 
maken tegen de bouw. Door ons voor te stellen hoopten we dat 
buren geen bezwaar zouden maken en dat is gelukt! De bouwver-
gunning is verleend en niemand heeft bezwaar gemaakt.

Dit voorstellen van bewoners heeft ook een nadeel. Voor iedereen 
die nog wacht op een plek is het niet leuk om te zien dat iemand 
anders wel een plek heeft gekregen. Zeker niet als dit iemand is 
die je kent van bijvoorbeeld school, sport of dagbesteding. Dat 
is ons op de Homerusbijeenkomst vertelt en dat kunnen we ons 
goed voorstellen. We gaan nu dan ook stoppen met het voorstel-
len van bewoners. We wachten hiermee tot alle 36 bewoners be-
kend zijn. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2023 zover is.

Ook voor Philadelphia is het nieuw om het project vanaf het prille 
begin al helemaal samen met toekomstige bewoners en hun naas-
ten te doen. Ook bij Philadelphia leren we hiervan. Er volgen meer 
bijeenkomsten en we willen iedereen vragen om met ons mee te 
blijven denken en mee te blijven doen. Samen kunnen we het pro-
ject steeds beter maken. Dus blijf vertellen wat we samen goed en 
beter kunnen doen!

Heb je vragen over de informatieavonden? Of heb jij tips of ideeën 
voor onderwerpen waar je meer over wilt horen? Of wil je graag 
meehelpen bij het opzetten van de informatieavonden? Neem dan 
contact op met Karin Bakker: k.bakker2@philadelphia.nl

de bewoners



Nawoord redactie
Dit was alweer het derde nummer van maandblad 
Bruisend. We hebben het weer met veel plezier ge-
maakt. We hopen dat jullie ook deze editie weer leuk 
en informatief vinden.

Sommige onderwerpen stonden ook al op social 
media. Maar niet iedereen is online actief, dus van-
daar dat we dit nieuws ook in Bruisend opnemen. 
Volg je ons al op social media? Je kunt ons daar 
goed helpen door de berichten te liken en te delen. 
Op de website kun je je abonneren op de nieuwsbe-
richten. Je krijgt dan al het nieuws direct in je email.

Website: www.homerushuis.nl
Facebook: @Homerushuis
Instagram: @Homerushuis
LinkedIn: @Homerushuis

Als je adreswijzigingen hebt, of andere wijzigingen 
in je gegevens, geeft deze dan even door aan Karin 
Bakker. Dat gaat het snelst via email: k.bakker2@
philadelphia.nl

Dit blad is weer gemaakt door Joost Dekker (vorm-
geving) en Ton Bus (redactie) en natuurlijk door ie-
dereen die ideeën, informatie, teksten en foto’s heeft 
geleverd. Heb je een idee of wil je een bijdrage leve-
ren voor het volgende nummer? Mail dan even met 
Ton: ton.bus@me.com.

We zijn weer benieuwd wat je van dit nummer vindt. 
Laat je het ons weer weten?

Fijne feestdagen!
Joost en Ton


