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In vele landen is het moeilijk om andersgelovig of 
ongelovig te zijn. Het Humanistisch Verbond maakt 
met de omroep Human een documentaireserie over 
de positie van ongelovigen in Europa met vraag-
gesprekken van Boris van der Ham. Onze afdeling 
vindt dit een lovenswaardig initiatief en heeft dan 
ook op verzoek besloten om daaraan een financiële 
bijdrage te schenken.

Intussen bruist het weer van initiatieven. Humanitas 
start met twee nieuwe projecten, ‘Like’ en ‘Levens-
boek’, meer informatie op pagina 15.

Het Humanistisch Verbond heeft weer allerlei activi-
teiten. Daarvoor is steeds meer belangstelling en 
daarom is het soms raadzaam om tijdig aan te melden.

Veel leesplezier gewenst.

	 Ties	Grijpstra

De Humaniscoop is een gezamenlijke uitgave van
Het Humanistisch Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, e.o. 
Humanitas Afdeling ’t Gooi e.o.

Bijdragen voor de Humaniscoop in de vorm van tekst, foto’s, 
tekeningen, etc. zijn altijd welkom. 
Het volgende nummer verschijnt in september 2015.
Sluitingsdatum voor kopij is woensdag 12 augustus 2015.

Redactieadres 
Jannie de Groot | Grafische vormgeving
Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum
E-mail: info@janniedegroot.nl

Meer informatie
Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
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Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen 
van de maand vanaf 11.00 uur koffie in 

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een 
babbeltje met gelijkgestemden in een 
ongedwongen sfeer en onder het genot 
van een kopje koffie. U treft er altijd wel 
bekenden!
Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt 
gewoon als u zin hebt. Wilt u toch eerst 
wat nadere informatie of liever geïntro-
duceerd worden, neem dan contact op 
met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. 
Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Programma voorjaar 2015
Dinsdag 10, 17, 24, 31 maart
Introductiecursus Humanisme, Hilversum, 19.30 uur

Vrijdag 20 maart
20e-dag-tafel: Brasserie De Jonge Haan, Hilversum

Maandag 23 maart
Boekgroep Hilversum

Donderdag 2 april
Algemene ledenvergadering, 20.00 uur

Donderdag 9 april (1e lezing)
Lezing Bas Haring, Bibliotheek Loosdrecht, 20.00 uur

Donderdag 16 april (2e lezing)
Lezing	Bas Haring, Brinkhuis, Laren, 20.00 uur

Maandag 18 mei
Lezing ‘Coornhert’ Hilversum, 20.00 uur

Woensdag 20 mei
20e-dag-tafel: Restaurant Mixit, Naarden

Maandag 15 juni
Boekgroep Hilversum

Donderdag 25 juni 
Rondleiding  Singer: ‘Belgische schone: van Ensor 
 tot Magritte’

Zaterdag 4 juli 
Wandeling  Landgoed ‘Berg en Vaart’

Maandag 20 juli  Lunchbijeenkomst 12.30 uur
20e-dag-tafel: Restaurant de Tafelberg

In verband met de organisatie (zaal, catering)
helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor 
de activiteiten via:
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

De 20e-dag-tafel
Het Humanistisch Verbond en Humanitas organi-
seren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te 
eten en om elkaar te leren kennen. Bovendien wille we 
graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken.

We doen dat als vast ritme op de 20e dag van de 
oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds aan 
voor één eettafel  zonder verdere verplichtingen.De 
deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 
18.30 uur. 

Op verzoek gaan we in de zomerperiode ook weer 
lunchen, als daar voldoende belangstelling voor is, en 
wel bij de Tafelberg in Blaricum.

Vrijdag 20 maart (aanmelden voor 18 maart)
Brasserie De Jonge Haan
’s Gravelandseweg 62, 1217 et Hilversum 
(menu A 26,50)

Woensdag 20 mei (aanmelden voor 18 mei)
Restaurant Mixit, 
St.Annastraat 3, 1411 pe Naarden (menu A 24,99)

Maandag 20 juli, lunchbijeenkomst (aanmelden 
voor 18 juli bij Hans Afman, telefoon (035) 526 73 10)

Restaurant de Tafelberg, om 12.30 uur
Oude Naarderweg 2, 1261 ds Blaricum

Aanmelden (noodzakelijk) of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

De ledenprijs van alle activiteiten geldt 
voor leden van Humanitas en van het 
Humanistisch Verbond



76

Twee lezingen  Bas Haring
Ongelijkheid, vloek of zegen?

Donderdag 9 april om 20.00 uur
Plaats: Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk, Loosdrecht

Donderdag 16 april om 20.00 uur
Plaats: Brinkhuis Laren, Brink 29, Laren

Prijs: q 12,50 (passepartout 2 avonden) of 
q 7,50 (leden Humanistisch Verbond/Bibliotheek), 
q 17,50 (passepartout 2 avonden) of q 10 (niet-
leden)

Bas Haring houdt twee aaneensluitende lezingen, 
eerst over de voordelen (Loosdrecht) en dan over de 
nadelen van ‘Ongelijkheid’ (Laren)

Ongelijkheid is het thema van de maand van de filo-
sofie 2015. Ongelijkheid heeft een negatieve betekenis 
in onze samenleving. 

Cynisch: terwijl de wereld kreunt onder groeiende 
ongelijkheid, breekt aantal miljardairs nieuw record.  
Maar is dat ook werkelijk zo? 

Volgens columniste Karin Spaink moeten we het 
niet zo zwart-wit zien. Dat het ongelijk is verdeeld in 
de wereld, is een open deur. 

Maar volgens Karin Spaink biedt diezelfde ongelijk-
heid voordelen – niet de ouderwetsheid van meisjes 
die ervan uitgaan dat de jongens hun drankjes betalen 
of vrouwen die een rijke man trouwen en daarna de 
hele dag golfen, sherry drinken en vergaderen voor de 
liefdadigheid. 

De echte voordelen liggen elders: daar waar vrouwen 
doen wat aan mannen voorbehouden lijkt. Juist omdat 
de meeste vrouwen afwachtend zijn ligt de wereld 
open voor vrouwen die wel de eerste stap maken waar 
het bijvoorbeeld versieren en verleiden betreft. 

Als een man op een dame zou afstappen met een 
openingszin als: ‘Hmm, je ziet er goed uit, mag ik je 
kussen?’ is de kans groot dat hij een blauwtje loopt. 
Als een vrouw een man benadert met precies dezelfde 
zin, dan is de kans groot dat het antwoord ‘Ja hoor’ zal 
zijn.

Punt is uiteraard dat dit principe alleen opgaat zolang 
weinig vrouwen doortastend zijn. Qua maatstaf voor 
de algemene emancipatie zou het derhalve eigenlijk 
goed zijn als zo’n mannelijke wederpartij me een klap 
in mijn gezicht geeft als ik aanbied hem te kussen.

Bas Haring gaat u op twee avonden meer vertellen 
over het thema ongelijkheid.

Wat zijn de valkuilen en waar liggen er kansen? 
Ongelijkheid met vuur en zwaard bestrijden of ons 
juist gelukkig prijzen vanwege de vele voordelen die 
het ons mensen biedt?

Op donderdag 9 april zal Bas Haring in Loosdrecht met 
name de positieve aspecten belichten.

Op donderdag 16 april in Laren zal het accent op de 
nadelen van ongelijkheid liggen. 

Beide avonden vullen elkaar aan en worden daarom 
ook in passe-partout aangeboden!

Alles weten over ongelijkheid? Kom dan naar het 
tweeluik. Maar de beide avonden zijn ook los te bezoe-
ken!

De organisatie is in samenwerking met de biblio-
theken Wijdemeren en Laren.

Aanmelden noodzakelijk
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Boekgroep Hilversum
De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 23 maart, 
we bespreken dan Oorlog	en	terpentijn van Stefan 
Hertmans.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 
15 juni, we bespreken dan de Kinderwet van Ian 
McEwan.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en 
worden gehouden bij een van de deelnemers thuis.
Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u 
contact opnemen met:

Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27
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Uitnodiging  Donderdag 2 april 
Algemene ledenvergadering 

Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden van 
harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering. De vergadering wordt gehouden in 
Kantoor Humanitas, Willem Barentzweg 17a in 
Hilversum.

Donderdag 2 april 2015 om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.45 uur.

De agenda is als volgt
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 
 van 31 maart 2014
3. Mededelingen/ ingekomen stukken
4. Verslag van de secretaris over 2014
5. Financieel jaarverslag 2014
6. Begroting 2015
7. Verslag van de kascommissie Benoeming leden 
 nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Evaluatie programma 2014/2015, vooruitblik 
 seizoen 2015-2016
10. Rondvraag
11. Kort nagesprek en sluiting

Ad. 8. Marjon Ragetlie treedt af, Arjen Schouten is 
kandidaatbestuurslid. 

Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris 
en ligt op de vergaderavond vanaf 19.45 uur ter 
inzage.

Excursie  Veenhuizen
De strafkolonie!

Zaterdag 18 april van 8.30-17.30 uur
Vertrek en aankomst NS Station Bussum-Zuid
Maximaal 20 deelnemers
Kosten bus/koffie/lunch: q 30 (leden), 
q 45 (niet-leden),
Museum q 8,60 of museumkaart (gratis)

Per touringcar, bezoek gevangenismuseum, rondrit 
gevangenisterrein met de typerende woningbouw, 
bezoek oude gevangenis,bezoek begraafplaats, begelei-
ding Ties Grijpstra.

Ties heeft in de jaren zeventig in Veenhuizen 
gewoond en gewerkt en daar nog de periode van Veen-
huizen als afgesloten gebied met vier gevangenissen 
meegemaakt.

Het is nu cultureel erfgoed, maar de drie gevange-
nissen bepalen nog steeds de ‘kolonie’ als bijzondere 
gemeenschap.

Boeken
Mariet Meester: De	eerste	zonde,	Koloniekak	en 
Hollands	Siberië.
Suzanna Jansen: Het	pauperparadijs.

Aanmelding (noodzakelijk)
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van A 30,-/45,- storten op bankrekening
nl28 ingb 0000602565 t.n.v. Humanistisch Verbond 
afd. ’t Gooi, Vecht, e.o., Naarden, onder vermelding 
van ‘Veenhuizen’.
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Lezing  Mr. dr. Jaap Gruppelaar
‘Coornhert’ polemist en 
vredezoeker
Maandag 18 mei om 20.00 uur
Plaats: de Kapel
’s Gravelandseweg 144, Hilversum
Prijs: q 10 (niet-leden), q 7 (leden HV) 

We nodigen allen graag uit voor een bijzondere lezing, 
namelijk over Coornhert.

D.V. Coornhert (1522-1590) was een veelzijdig 
humanist en prominent aanwezig in de politiek van 
zijn tijd. Hij was een medestander van Willem van 
Oranje en heeft zich zijn leven lang ingezet voor tole-
rantie, religievrede en (volledige) godsdienstvrijheid. 
Coornhert was uitdrukkelijk ‘partijloos’ en meende 
dat de religieuze geschillen slechts om bijzaken 
draaiden. Hij haalde zich de haat van alle partijen 
op de hals en moest vele malen naar het buitenland 
vluchten. In deze voordracht gaat Jaap Gruppelaar in 
op Coornherts politieke en ethische geschriften tegen 
de achtergrond van de scherpe conflicten ten tijde van 
de Opstand. 

Coornhert wordt ook genoemd in de Humanistische 
canon.

Mr. dr. Jaap Gruppelaar is historicus-filosoof en 
jurist. Hij werkt (o.m.) voor de Coornhert Stichting, 
publiceert over Coornhert en vertaalde enkele van zijn 
werken.

Aanmelden (wenselijk)
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

   Bestuursmededelingen

Miriam Martens, coördinator Thuisadministratie, 
heeft een nieuwe baan aanvaard en moet daardoor 
afscheid nemen als coördinator. We danken haar zeer 
voor haar enthousiaste inzet. Tevens zijn we blij dat 
we al een opvolger hebben door de benoeming van 
Willem van der Veer. Hij stelt zich in dit blad aan u 
voor.

In de komende tijd gaan we proefdraaien met twee 
nieuwe projecten, die we ook in deze Humaniscoop 
aankondigen, nl. ‘Like’, en ‘Levensboek’. 

Ouderenreis
Tiny van den Heuvel en Lidy van Kampen hebben vele 
jaren namens Humanitas de Ouderenreis georgani-
seerd. De ouderenreis is ooit in de jaren ’80 ontstaan 
vanuit Gooiers Erf als humanistisch verzorgingshuis. 
Tiny is daarmee al in 1992 doorgegaan en Lidy heeft 
meegedaan sinds 1998. Naast het organiseren, het 
zoeken van een geschikte locatie moesten zij ook soms 
ouderen helpen die meer zo zelfredzaam waren. In het 
verleden gingen er vaak wel 30 mensen mee, de laatste 
jaren was dat rond de 20, maar dan wel overwegend 
‘tachtigers’ en leeftijden tot in de ’90.

Door persoonlijke omstandigheden en het afnemen 
van de belangstelling hebben zij nu besloten dat zij 
daarmee gaan stoppen. Het bestuur is hen zeer veel 
dank verschuldigd voor al die prachtige reizen die zij 
met de groep ouderen hebben georganiseerd!

                           Bestuursmededelingen

Op 2 april zijn de leden welkom op de algemene leden-
vergadering.

We nemen dan afscheid van Marjon Ragetlie. Zij is 
vele jaren actief geweest als (bestuurs)lid, betrokken 
bij het HV-cafe, en vele jaren als secretaris werkzaam 
geweest. We willen haar daarvoor dan ook zeer bedan-
ken.

Het verheugt ons dat Arjen Schouten zich als 
kandidaat-bestuurslid heeft gemeld en we heten hem 
dan ook zeer welkom op 2 april. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de vele 
activiteiten die we in 2014 hebben aangeboden. Tevens 
geeft dit een overzicht van de ledenontwikkeling in 
onze afdeling, in 2014 is er een resultaat van 14 nieuwe 
leden.
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Interview  Jolanda Villerius 
bewaakt de vrije ruimte 
in het gesprek
Het interview met geestelijk verzorger Jolanda 
Villerius vindt plaats in de herinneringskamer 
van De Beukenhof in Nieuw-Loosdrecht. In dat 
verpleeghuis is zij voor twee dagen in de week in 
dienst als geestelijk verzorger, gezonden door het 
Humanistisch Verbond. Daarnaast is zij een dag 
per week werkzaam in verpleeghuis Gooiers Erf in 
Hilversum. Het vertrek is ingericht als woonkamer 
annex keuken uit pakweg de jaren veertig van de 
vorige eeuw. Bewoners en bezoekers van De Beu-
kenhof kunnen er even aanlanden, de spullen van 
vroeger die er te zien zijn roepen herinneringen op 
en bieden gespreksstof. Jolanda praat met cliënten 
uit het huis. ‘Dat kan over van alles gaan of over 
niets. Mensen denken soms dat een gesprek met 
een geestelijk verzorger meteen zwaar beladen 
is of droevig moet zijn, maar dat hoeft natuurlijk 
helemaal niet.’

Jolanda Villerius (44) komt uit Utrecht en werkt 
inmiddels dertien jaar voor beide Inovum-verpleeg-
huizen. Ze startte als geestelijk verzorger in Gooiers 
Erf, toen nog een humanistisch verzorgingshuis, en 
kreeg later de taak in De Beukenhof erbij. Haar oplei-
ding volgde ze aan de sociale academie De Horst in 
Driebergen en ze begon haar loopbaan als groepsleider 
in een gezinsvervangend tehuis voor licht verstan-
delijk gehandicapten. Op zoek naar meer verdieping 
kwam ze terecht op de Universiteit voor Humanis-
tiek in Utrecht. ‘Tijdens die studie kwam ik erachter 
wat me langzamerhand was gaan tegenstaan bij het 
inrichtingswerk. Ik wilde de bewoners graag tot hun 
recht laten komen, de regie over hun eigen leven 
geven, maar was tegelijk verplicht hen te benaderen 
met een behandelplan in mijn achterhoofd. Dat is ook 
nodig, ik weet het, maar ík had er op den duur moeite 
mee.’ De mens als object zien, het mens-zijn indelen 
in stukjes – op medisch, sociaal en psychisch gebied – 
het ging haar tegenstaan en dus besloot Jolanda een 
ander vak te kiezen. ‘Als geestelijk verzorger ga je 
naar de mensen toe om met hen te praten. Die zijn 
goed zoals ze zijn. Je hoeft ze niet te behandelen, geen 
diagnose te stellen, maar voert een gesprek van mens 
tot mens en vanuit die relatie ontstaat er iets. Je zorgt 
steeds dat er een vrije ruimte is in zo’n gesprek en bent 
niet in eerste instantie op zoek naar ‘het probleem’.’ 
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We hebben allemaal hetzelfde probleem, aldus 
Villerius, we zijn allemaal zoekende naar de zin van 
het bestaan en proberen daarin onze eigen weg te 
vinden. ‘Ik heb toevallig op de universiteit inzichten 
opgedaan waarmee ik anderen tot steun kan zijn bij 
die gezamenlijke zoektocht.’

Het humanisme kent geen bijbel of catechismus, 
dus pasklare vragen en antwoorden zijn niet voor-
handen. ‘Dat is moeilijk. Ook hier in huis komen 
bewoners met vragen waar ze zelf geen antwoord 
op hebben. Vanochtend nog sprak ik een vrouw, die 
zich afvroeg of er god is en waarom ze haar leven 
lang allerhande tegenslagen had moeten doorstaan.’ 
In een verpleeghuis als De Beukenhof – met zowel 
psycho-geriatrische cliënten, ‘jongeren’ (30-50 jaar) 
met een niet aangeboren hersenletsel als ouderen met 
somatische (lichamelijke) klachten die niet meer thuis 
kunnen wonen – zijn dergelijke vragen geen zeld-
zaamheid. ‘Mensen die hier komen worden meer en 
meer afhankelijk, vanzelf-sprekendheden van vroeger 
vallen weg.’

De Beukenhof en Gooiers Erf zijn algemene ver-
pleeghuizen, ze hebben geen godsdienstig etiket. 
Jolanda krijgt tijdens haar dagelijkse tochten over de 
diverse afdelingen te maken met mensen van diverse 
pluimage. ‘We hebben hier geen dominee of pastoor 
aan huis. Als mensen daar behoefte aan hebben, zorg 
ik ervoor dat er een katholieke of protestante collega 
op bezoek komt. Soms vindt een bewoner het juist 
fijn om met iemand te praten die niet van het eigen 
geloof is. Zo had ik laatst een gesprek met iemand over 
euthanasie. Hij is een gelovig katholiek en heeft het 
gevoel dat dat onderwerp moeilijk bespreekbaar zal 
zijn met zijn pastoor. Toch worstelt hij vanbinnen 
hiermee. Hij vraagt zich af of hij ervoor mag kiezen dit 
leven te beëindigen. Voor hem was het fijn om in een 
open gesprek zijn gevoelens en gedachten hierover te 
onderzoeken, het gaf hem ruimte om zijn pad verder 
te lopen, waarheen dan ook.’ 
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Villerius benadrukt dat zij er niet op uit is om mensen 
denkbeelden ‘uit het hoofd te praten’. ‘Ze hoeven 
hun standpunt of opvattingen niet los te laten. Ik 
heb de wijsheid niet in pacht, en daarbij moeten wij 
uiteindelijk allemaal onze eigen antwoorden vinden 
op gemeenschappelijke vragen. Mijn inzet is  de ander 
te helpen zijn eigen krachtbron te (her)vinden om van 
daaruit weer verder te kunnen. Of dat met of zonder 
een god is, maakt mij niet uit.’

In totaal 26 uur werkt Jolanda nu, in beide verpleeg-
huizen. En eigenlijk is het te weinig voor de taak die 
haar is toebedeeld, zegt ze. Maar ze houdt ook van 
haar vrije tijd en bovendien heeft ze die nodig  om 
bij te tanken, want het werk als  geestelijk verzorger 
in een verpleeghuis is veelomvattend. Behalve voor 
de cliënten is ze er ook voor de  medewerkers en de 
organisatie als geheel. ‘Dat heeft onder andere met 
ethiek en humanisering van de organisatie te maken. 
Een verpleeghuis is een complex systeem, gestuurd 
door allerlei (wettelijke) regels en protocollen, waarin 
we allemaal min of meer gevangen zitten. Toch is het 
noodzaak om binnen dat systeem ‘mens’ te blijven, 
om elkaar als individu in ieders eigenheid te blijven 
zien.’ Ze vindt dat je steeds weer met elkaar moet 
kijken wat iemand in zijn of haar situatie nodig heeft 
en van waarde vindt. ‘Ervoor waken niet voor de ander 
te besluiten omdat we denken te weten wat goed voor 
die persoon is, of omdat een protocol dat voorschrijft. 
En wanneer de ander niet meer goed kan overzien 
wat hij of zij wil of nodig heeft, op respectvolle wijze 
ondersteunen waar nodig. Kwaliteit van leven kan 
voor iedereen weer iets anders betekenen.’

Ze kijkt aan het eind van het interview nog eens 
rond in de herinneringskamer, waar we aan de eettafel 
zitten met een bont Perzisch tapijtje. Jolanda neemt 
hier soms een kijkje met mensen die met dementie te 
kampen hebben. Praten hoeft dan niet, een blik of een 
aanraking is voldoende. ‘Ik ben altijd benieuwd naar 
mensen, naar hun verhalen, ideeën en gedachten’, 
zegt ze. ‘Dáárom doe ik dit werk. Maar met sommige 
psycho-geriatrische cliënten heb je een ander soort 
contact. Dan gaat het meer om het hier en nu, om het 
samenzijn en dat is óók van waarde!’

Jos	De	Ley

Projecten

‘Like’, voor het gezin
LIKE is een nieuw project van Humanitas ’t Gooi, het 
is een samenwerking met OC Trompendaal, een ortho-
pedagogisch centrum in Hilversum.

Gezinnen die via jeugdzorg worden aangemeld bij 
Trompendaal en niet direct een behandeltraject kun-
nen ondergaan komen op een wachtlijst. Wanneer er 
sprake is van financiële problemen en de gezinnen 
staan op de wachtlijst kan het gezin zich melden bij  
Humanitas voor ondersteuning bij de financiën. In 
het project heet dit het voortraject.

Het LIKE project kent ook een na-traject. Dit betreft 
gezinnen die na een behandeltraject bij Trompendaal 
nog een lichte vorm van ondersteuning nodig hebben. 
Samen met een vrijwilliger van Humanitas wordt 
gedurende een bepaalde periode gewerkt aan de zaken 
die tijdens de behandeling nieuw aangeleerd zijn 
maar nog net niet voldoende beklijfd zijn.

Met de inzet van getrainde vrijwilligers van Huma-
nitas hopen wij de gezinnen zo te ondersteunen dat 
zij na een bepaalde periode op eigen kracht verder 
kunnen. Het jaar 2015 is een proefperiode. We gaan 
er vanuit dat het succesvol is zodat het een regulier 
aanbod van Humanitas ’t Gooi kan worden.

 Trudy	Timmer, bestuurslid, initiator LIKE project

‘Levensboek’
Ieder mens heeft vele belevenissen in zijn leven, en 
naarmate je ouder wordt zijn er meer verhalen. Soms 
vinden mensen het leuk om herinneringen op te halen 
en hun verhaal op papier te zien, voor zichzelf, of voor 
kinderen of vrienden. Er kunnen foto’s bij gebruikt 
worden, het kan worden gedrukt.

Een ieder die meewerkt aan het vormen van zijn 
levensboek bepaalt zelf wat er in het boek komt, soms 
zijn er immers ook momenten waaraan we liever niet 
worden herinnerd of die we liever niet aan het papier 
toevertrouwen.

Het Humanitas-project ‘Levensboek’ heeft tot doel 
mensen te assisteren bij het schrijven van hun levens-
verhaal. Als het u leuk lijkt om uw levensboek te laten 
maken, of u kent iemand die dat graag wil, neem dan 
contact op met de coördinator telefoon (035) 628 60 93, 
of via e-mail tgooi@humanitas.nl 

‘Altijd benieuwd naar mensen, 
hun verhalen, ideeën en gedachten’
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                  Even voorstellen

Willem van der Veer
Coördinator Thuisadministratie

Mijn werkzaam leven 
bracht ik voornamelijk 
door in ontwikkelings-
landen ten behoeve van 
projecten ter bevorde-
ring van het Midden en 
Klein Bedrijf, gefinan-
cierd door Overheden, 
eu, Wereldbank en 
verbleef in de functie 
van Program Manager 

voor langere perioden in Afrika, Azië en voormalige 
ussr landen. Met veel genoegen nam ik op deze wijze 
kennis van onze machtige wereld maar, door leeftijd 
gedreven, ben ik teruggekeerd naar Nederland. 

Eenmaal terug nam ik kennis van nieuwe begrippen 
zoals Participatie Maatschappij en de uitdagingen die 
dit met zich meebrengt. Tevens is het door ruime aan-
dacht in de media welhaast onmogelijk de gevolgen 
van de crisis te negeren die hier tijdens mijn afwezig-
heid woedde.

De behoefte om een zinvolle en praktische bijdrage 
te leveren aan een veranderende maatschappij bracht 
mij in contact met Humanitas waar ik in de functie 
van coördinator Thuisadministratie Miriam Martens 
opvolg die binnenkort in een ander Humanitas project 
te werk gesteld gaat worden. 

Ik kijk er naar uit om in het verleden opgedane werk 
en levenservaring, samen met de vereende krachten 
van medevrijwilligers, in te kunnen zetten voor een 
betere samenleving in de toekomst.

Rondleiding  Bert van den Bosch

Singer: ‘Belgische schone: 
van Ensor tot Magritte’

Donderdag 25 juni 11.15 uur, max. 15 personen (1e)
Donderdag 25 juni 13.15 uur, max. 15 personen (2e)
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 bs Laren
Prijs: q 6 (leden), q 10 (niet-leden) + entree q 15 
of mjk q 3

Singer Laren presenteert de tentoonstelling Belgische	
schone.	Ensor	tot	Magritte. Een 70-tal hoogtepunten 
toont een overzicht van de avant-garde kunst in België 
in de periode 1885-1960.

Op diverse plekken in de tentoonstelling worden 
Belgische schilderijen getoond naast vergelijkbare 
werken van Nederlandse kunstenaars. Met deze ont-
moetingen wordt de parallelle ontwikkeling van de 
Nederlandse moderne kunst en die uit België getoond. 
Belgische kunstenaars als James Ensor, Theo Van 
Rijsselberghe, Emile Claus, Gustave & Leon De Smet, 
Rik Wouters, Frits Van De Berghe, Gustave Van Den 
Woestijne, George Minne, Permeke, René Magritte en 
Paul Delvaux ontmoeten Nederlandse tijdgenoten als 
Jan Toorop, Jan Sluijters, Jan Mankes en Carel Willink.

Aanmelding (noodzakelijk)
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01
(aangeven 1e of 2e rondleiding)
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Filosofisch Café Socrates 
bij Humanitas in Almere

Initiatief van Humanitas afdeling 
Almere/Zeewolde (sinds 2004). 
Iedereen welkom.
 
Een plaats voor ‘trage vragen’
Deelnemers nemen hun (‘levens’) vragen 
mee en de aanwezigen bepalen samen 
welke vraag of vragen die avond aan bod 
komen. Steeds wordt de dialoog gezocht 
en het debat voorkomen. 
De gespreksleider treedt als moderator op 
en zorgt ook dat de aandacht evenwichtig 
wordt verdeeld.

Locatie:
Humanitas Almere Stad - Busplein 26 - 
TopTower – 1e etage (bereikbaar met lift)
Vlakbij het station Almere Centrum 
(navigatie kies Schoutstraat). 
Let op: de ingang is aan de spoorzijde. 

Als vanouds komen we elke 2e zondag van 
de maand bijeen van 20.00 - 22:00 uur. 
Zaal open om 19.30 uur. Entree is gratis.
Moderatoren: Kees Kok en Jaap Bosscha

De bijeenkomsten in 2015 zijn op:
12 april
10 mei
14 juni
13 september

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Humanitas 
Telefoon (036) 548 64 49 
Mobiel Jaap Bosscha 06 - 24 55 48 19
E-mail: j.bosscha@humanitas.nl 

Jaap	Bosscha	en	Kees	Kok
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Wandeling  Landgoed 
‘Berg en Vaart’

Zaterdag 4 juli van 14.00-15.30  uur
Cannenburgerweg 17-19, 1244 re Ankeveen
Prijs: q 5 (leden), q 7 (niet-leden)

Het huis is een historische buitenplaats. In 1779 kocht 
de Amsterdamse wijnhandelaar van Eyck een stuk 
grond waar dit kleine klassieke buiten tussen 1779 
en 1782 werd gebouwd. De tuinen van dit landgoed, 
waarvan het huis werd gebouwd rond 1780, worden 
zeer goed onderhouden, en zijn de moeite van een 
bezichtiging waard.  Het is nu in particulier bezit van 
de familie Greve. In de rondleiding door de huidige 
eigenaren wordt stilgestaan bij de geschiedenis van 
het buiten, maar gaat de aandacht voor al uit naar de 
tuinen en bijgebouwen.

Het huis is rond 1950 gerestaureerd en een deel van 
het park is toen heringericht door tuinarchitect Mien 
Ruys. Op de buitenplaats zijn meer dan 250 kuip-
planten waaronder palmen, sinaasappelboompjes, 
lantanas, abutilons, etc.

Aanmelden (noodzakelijk)
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01
(minimaal 10, maximaal 25 personen)

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Nivon bijeenkomsten

Zonder tegenbericht worden alle binnenbijeen-
komsten in Wijkcentrum Riebeeck gehouden.
Van Riebeeckweg 50 te Hilversum.
Ingang aan de linkerzijde van Gooierserf.
Bus 3 Connexion stopt voor de deur.
Zaal open 10.00 uur, dan drinken we koffie.
Begin programma 10.30 uur.

Programma voorjaar 2015:

Zondag 5 april 
Fietstocht onder leiding van Jan Wegner. Wie mee 
wil kan Jan Wegner opbellen om te horen waar 
verzamelen en waarheen de fietstocht gaat. 
Telefoon: (033) 457 08 85 of mobiel 06 - 44 73 65 21

Van 6 april t/m 10 april 
Onze midweek in natuurvriendenhuis Den Broam in 
Buurse, bij Enschedé.

Zondag 19 april 
De heer Dennis Bos, historicus, spreekt over het ont-
staan van de 1ste mei.

Zaterdag 16 mei 
Bezoek aan het streekmuseum Vredegoed, 
Heuvellaan 7, Tienhoven/Oud Maarseveen. 
Je kunt per auto, fiets of met de bus. Bus 122 gaat één 
keer per uur Loosdrecht, Utrecht Overvecht en stopt 
vlakbij halte Maarseveensevaart in Tienhoven.

Meer informatie en/of aanmelding
Tilly de Waal
E-mail: tnwaal@hetnet.nl en telefoon (035) 621 58 17

Oproep voor kleding
Als humanistisch geestelijk verzorger van de 
Penitentiaire Inrichting Lelystad voer ik gesprek-
ken met gedetineerden en bied ik ondersteuning 
aan hun tijdens de detentie. 

Een praktische vraag die zich ieder jaar voor-
doet, is de vraag naar kleding. Het gaat hierbij 
om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, 
maar ook schoenen en dergelijke voor mannen. 

Sinds kort werk ik ook in de vrouwengevange-
nis in Nieuwersluis. Ook daar is kleding van harte 
welkom.

N.b. graag de mannen- en vrouwenkleding in 
aparte zakken aanbieden!

Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) of Ties Grijpstra 
(telefoon 035 - 624 58 01) voor het afgeven van 
kleding. 
Mailen kan ook: does_bootsma@versatel.nl of 
hv.gooialmere@upcmail.nl

Met hartelijke groeten en dank, 
Jan van der Does

Lid worden?

Bent u nog geen lid van Humanitas of van het 
Humanistish Verbond? De ledenbijdrage wordt 
grotendeels vergoed aan de afdeling en daarvan 
kunnen de activiteiten bekostigd worden.

Aanmelden kan via de website
www.humanistischverbond.nl/steun-ons 
voor F 5,- per maand of 
www.humanitas.nl/steun-ons 
voor F 2,50 per maand.
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Afdeling ’t Gooi, Vecht, e.o. 

Bestuur
Ties Grijpstra, voorzitter 

 Eerste Nieuwstraat 55, 1211 jp Hilversum
 Telefoon: (035) 624 58 01
 E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl 
Marjon Ragetlie,	secretaris

 Telefoon: 06 - 17 78 64 29

 E-mail: mragetlie@gmail.com
Hans Afman, penningmeester
 Telefoon: (035) 526 73 10
 E-mail: hbafman@xs4all.nl
Betsy Ooms
 Telefoon: (036) 523 05 22
 E-mail: betsy.ooms@hetnet.nl
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.com
Jan Harmen Baljet
 Telefoon: 06 - 25 09 79 03
Raymond Middelveld 
 Telefoon (035) 694 98 48

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
iban: nl28 ingb 0000602565 
t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. ’t Gooi, Vecht, e.o.
 
 Landelijk Bureau
www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 al Amsterdam
Kantoor: Weteringschans 259, Amsterdam
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Telefoon: (020) 521 90 00

 Humanistische uitvaartbegeleiding
Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding 
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (B 0,15 p/m) of 
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding, 
Weteringschans 259, Postbus 75490, 1070 al Amsterdam. 
Telefoon: (020) 521 90 11
E-mail: contact@humanistische uitvaart.nl. 
Website: www.humanistischeuitvaart.nl
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Afdeling ’t Gooi e.o. 

 Bestuur
Cor van der Voet, voorzitter
Ties Grijpstra, secretaris
Sebastiaan Cobelens, penningmeester
Joop Adolfse, lid
Ron van Eeden, lid
Bart Heller, lid
Trudy Timmer, lid
Stefan Krijnen, lid

 Projectcoördinatoren
Steun	bij	rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 - 35 11 81 84
Lotgenotengroep:	Nicky van Oudenhoven
Vriendschappelijk	huisbezoek: 
 Aly Hekman (coördinator), 06 - 35 11 81 93
Thuisadministratie: 
 Bert van Dam (coördinator), 06 - 35 11 79 90 

 Willem van der Veer (coördinator), 06 - 35 11 93 62
 Mail: Ta.tgooi@humanitas.nl 

Gezinsproject:	Marien Troost (coördinator) 
Vakantiereis	(i.s.m.	Gooiers	Erf):	Tiny van de Heuvel
Kindervakanties:	Jolanda Hagen, 06 – 36 40 28 01

 Bureaucoördinator
Patricia Sprokel
Kantoor: Willem Barentszweg 17 a

1212 bk Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93 
E-mail: tgooi@humanitas.nl
iban: nl87 rabo 0393803066
t.n.v. Humanitas ’t Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten
van Humanitas kunnen contact op nemen via:
Humanitas, afd. Almere/Zeewolde
Busplein 26, 1315 kv Almere
Telefoon: (036) 539 70 40
E-mail: almerezeewolde@humanitasmail.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via: 
Humanitas, afd. Utrecht-Stad, Lek en Weide, 
Marshalllaan 289, 3527 th Utrecht
Telefoon: (030) 252 40 30
E-mail: utrecht@humanitasmail.nl 

 Landelijk Bureau Humanitas
www.humanitas.nl
Postadres: Postbus 71, 1000 ab Amsterdam
Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
Telefoon: (020) 523 11 00
E-mail: info@lb.humanitas.nl
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