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In de serie “Filosofie voor een breed publiek” zijn op dit moment (2012) de 

volgende boekjes verkrijgbaar met teksten uit vorige jaren:

◙ Boekje Ia en Ib - algemene thema's uit de filosofie

◙ Boekje IIa en Iib  - autonomie

◙ Boekje IIIa en IIIb  - zingeving

◙ Boekje IVa en IVb  - vooruitgang

◙ Boekje Va en Vb  - de mens: geest en materie

◙ Boekje VIa en VIb  - denkramen

◙ Boekje VIIa en VIIb  - levensstijlen

◙ Boekje VIIIa en VIIIb   - levenskunst

◙ Boekje IXa en IXb  - wat maakt het leven de moeite waard?

◙ Boekje Xa en Xb  - gevoel en verstand

◙ Boekje XIa en XIb  - geloof, hoop en …

◙ Boekje XIIa en XIIb  - het menselijk (on)vermogen

◙ Boekje XIIIa en XIIIb  - deugend en ondeugend

◙ Boekje XIVa en XIVb  - de paradox van kracht en kwetsbaarheid

◙ Boekje XVa en XVb   - moderne levens lopen niet vanzelf 

◙ Boekje XVIa en XVIb   - de kunst van het kiezen

◙ Boekje XVIIa en XVIIb - goed ouder worden

◙ Boekje XVIIIa en XVIIIb - ken u zelf 

◙ Boekje XIXa en XIXb   - de ziel en het zelf

◙ Boekje XXa en XXb  - mijn leven als kunstwerk 

Elk deel apart kost €3,75 (€2,25 voor het boekje en €1,50 porto). 

Een “paar” (a+b) kost €6,50 (€4,50 voor de boekjes en €2,- porto).

Wanneer u de serie van 40 boekjes in één keer bestelt kost dit €96,75 (€90,- voor 

de boekjes en €6,75 porto).

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van het betreffende bedrag (met 

vermelding van het nummer van het gewenste boekje) op giro 857558 t.n.v. het 

Humanistisch Verbond Fryslân te Veenwouden.

 Bij bestelling per bank of giro naam + adres vermelden
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Samenstelling bestuur HV Fryslân

Voorzitter & Filosofiewerkgroep
Ron Muijzer, Raard, 0519-22 20 22
ron@muijzer.nl

Secretaris
Jeanette van der Meijde, Leeuwarden

Penningmeester
Thijs van Gunst, Veenwouden 0511 47 55 31

Coördinatie regionale en provinciale 
activiteiten
Anja Wouters, Giekerk 058-256 21 55
anja.wouters@planet.nl

PR, ledenadministratie, algemeen
Marjoleine Beers, Leeuwarden
p.beers3@upcmail.nl

Speciale projecten
Wies Franckena

Webmaster afdeling Fryslân, redactie Schakel
Baukje Scheppink, Hurdegaryp 0511 477083  
hv@baukje.nl
www.humanistischverbond.nl
via: afdelingen>regio Noord>Fryslân

Voor een overzicht van alle humanistische  
organisaties: www.human.nl



3 Nieuwjaarswens

4 Nieuwjaarsbijeenkomst

5 Agenda

6 Waarom aan de slag met     

Erasmus en Spinoza?

8 Horen, zien & lezen

12 Filosofie XXI

10 Vrijwilligers gezocht


