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Op de Algemene ledenvergadering van het Humanis-
tisch verbond op 28 november in Hilversum vroeg een 
van de Jonge Humanisten om een moment van stilte 
voor de gedode ‘bloggers’ in Bangladesh. Het was een 
ontroerend moment dat besloten werd met een groot 
applaus. De bloggers zijn:
26 februari Avijit Roy
30 maart Washiqur Rahman Babu
12 mei Ananta Bijoy Das
6 augustus Niloy Chatterjee

Ik noem met eerbied hun namen. Zij zijn de jonge 
mensen die in een streng islamitisch land publiceren 
op een website voor vrijdenkers, en zich daarmee 
kwetsbaar durven op te stellen. De ‘defenders of islam’ 
hebben een hitlist gepubliceerd met nog 84 namen, 
die hetzelfde lot kunnen ondergaan.

In december heeft de vrouw van de Saoedische blogger 
Raif Badawi de Sacharov Mensenrechtenprijs 2015 in 
ontvangst genomen. De onderscheiding van het 
Europees Parlement wordt gegeven aan hen die overal 
in de wereld vechten voor fundamentele rechten van 
vrije meningsuiting.

Raif Badawi is veroordeeld tot 10 jaar gevangenis-
straf, een boete van 191.000 euro en 1.000 stokslagen 
vanwege het beledigen van de islam en zijn kritiek op 
religie in het algemeen. 

Hij schrijft ook: ‘geen enkele godsdienst houdt 
rekening met de maatschappelijke vooruitgang van de 
mensheid’. 

Uit het Freedom of Thought Report 2015 dat de inter-
nationale humanisten (iheu) jaarlijks op 10 december 
publiceren blijkt ook hoe kwetsbaar de situatie van 
ongelovigen in vele landen is, en hoe belangrijk de 
rol daarin is van humanistische organisaties (zie ook 
pagina 14).

Die organisaties nodigen u dan ook graag uit voor 
muziek, ervaringen van vrijwilligers, een hapje en een 
drankje, en kennismaking op de nieuwjaarsbijeen-
komst van 24 januari.

Ten geleide
In dit nummer
Programma voorjaar 2016

Woensdag 20 januari
20e dagtafel: ‘Borobudur’, Stationsweg, Bussum 6

Zondag 24 januari 15.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst, de Kapel, Hilversum 4

Donderdag 4 februari
Lezing  Fic Meijer, bibliotheek Huizen 5

Donderdag 11 februari
Rondleiding ‘Kirchner’ Singer, Laren 7

Maandag 25 januari
Boekgroep Hilversum 8

Woensdag 24 februari
Lezing Jan Siebelink, Bibliotheek Wijdemeren 10

Dinsdag 15 maart
Lezing Leon de Winter, Van Houtenkerk, Weesp 11

Woensdag 30 maart
Film ‘Duivelse dilemma’s’, Filmhuis Bussum 9

Maandag 4 april
Algemene ledenvergadering, kantoor Humanitas 

Verder in nummer
Bestuursmededelingen  Humanitas 12
Even voorstellen  Hein Roters 13
Humanistisch Verbond presenteert Freedom Of 
Thought Report 2015  14
Filosofisch Café Socrates bij Humanitas in Almere 16
Nivon bijeenkomsten 17
Namen, adressen en telefoonnummers 18/19

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 24 januari
van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: de Kapel,
’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

3

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen 
nemen aan een activiteit? Neem contact op 
met een bestuurslid van het HV!
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Lezing  Fic Meijer 
Flavius Josephus

In samenwerking met bibliotheek Huizen
Donderdag 4 februari om 20.00 uur
Bibliotheek Huizen, 
Plein 2000 nr. 1, Huizen 
Prijs: q 8 (leden hv/blbliotheek), q 10 (niet-leden)

Fik Meijer, classicus en emeritus-hoogleraar oude 
geschiedenis, geeft een lezing vanuit het perspectief 
van de Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. 

Hij heeft aan onderwaterarcheologie in de Middel-
landse Zee gedaan en Klassieke talen gedoceerd. 

Zijn bekendste werk is de vertaling van het complete 
oeuvre van de Romeinse geschiedschrijver Flavius 
Josephus. In het boek Jezus en de vijfde Evangelist 
probeert hij vanuit het perspectief van Josephus het 
leven van Jezus te reconstrueren.

Flavius Josephus was een Joodse geschiedschrijver, 
die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in Jeruza-
lem werd geboren en uiteindelijk in Rome terecht-
kwam. Hij wordt wel de vijfde evangelist genoemd. 
Josephus maakt het mogelijk Jezus te vergelijken met 
andere profeten, messiassen, zelfverklaarde koningen 
en wonderdoeners. Want Jezus was niet de enige.

Fik Meijer vertelt in zijn nieuwe grote boek over 
het waarheidsgehalte van de geboorteverhalen van 
Jezus, de rol van Maria van Magdala, de betekenis van 
exorcisme, het geweld in Getsemane, de kruisdood als 
ultieme straf.

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 24 januari, van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: de Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Op zondag 24 januari nodigen de besturen van 
Humanitas en van het Humanistisch Verbond alle 
leden, vrijwilligers en belangstellenden uit voor 
de nieuwjaarsbijeenkomst van de humanistische
organisaties in ’t Gooi. Beide organisaties bestaan 
70 jaar, dus reden voor een extra gezellige bijeen-
komst. Vanaf 15.00 uur bent u welkom. 

Jan Harmen Baljet en Titia Zonneveld zullen 
tweemaal een concertje geven van licht-klassieke 
muziek op piano en dwarsfluit.
Daarnaast geven enkele vrijwilligers van 
Humanitas een presentatie van hun project, en 
van hun werk, en de voorzitters doen verslag van 
de lopende activiteiten.
En natuurlijk is er veel tijd om elkaar te ontmoe-
ten onder koffie, een drankje en een hapje.

We verwachten een grote opkomst, dus we 
rekenen op u.
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Maandag 4 april 2016
Algemene ledenvergadering
Humanistisch Verbond ’t Gooi, 
Vecht, Almere

Locatie: kantoor Humanitas
Willem Barentszweg 17 a, 1212 bk Hilversum
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Rondleiding  Singer 
‘Kirchner’

Donderdag 11 februari
1e rondleiding 11.15 uur | 2e rondleiding 13.15 uur
Oude Drift 1, 1251 BS Laren
Prijs: q 6 (leden hv), q 10 (niet-leden), 
entree met museumkaart q 3, anders q 15

Bert van den Bosch, onze vaste rondleider is op 11 
februari weer present om ons rond te leiden in Singer.

In 2016 viert Singer Laren haar 60-jarig bestaan. 
Als start van dit bijzondere jaar presenteert Singer van 
9 december 2015 t/m 10 april 2016 de tentoonstelling 
Kirchner. Paradijs in de bergen.

Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg 1880 – Davos 
1938) behoort tot de belangrijkste kunstenaars uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Hij is één van de 
oprichters van de Duitse expressionistische kunste-
naarsbeweging Brücke.

Na een zenuwinzinking, aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog, verhuist hij naar het Zwitserse alpen-
dorp Frauenkirch (Davos). In het isolement van de 
bergen creëert hij zijn eigen paradijs en legt dat vast in 
woord en beeld.

Een overzicht van Kirchners werk uit de ruim twin-
tig jaar die hij in Zwitserland woonde. De tentoonstel-
ling is gemaakt in samenwerking met het Kirchner 
Museum Davos.

Aanmelding (voor 6 februari) of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01
N.b. aangeven of u voorkeur heeft voor de rondleiding 
om 11.15 uur of om 13.15 uur.

De 20e-dag-tafel
Het Humanistisch Verbond en Humanitas organise-
ren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten 
en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen 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, min. zes personen.  
De deelnemers worden verwacht tussen 18.00 en 
18.30 uur. 
Op 20 januari gaan we weer Indonesisch eten en dat 
kan nergens beter dan in Borobudur in Bussum, dus 
misschien doet u wel mee?

Woensdag 20 januari (aanmelden voor 17 januari)
20e-dag tafel: Restaurant ‘Borobudur’
Stationsweg 36, 1404 ap Bussum 

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

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.

Ernst Ludwig 
Kirchner, 
Grosses Liebespaar 
(ehepaar Hembus), 1930, 
Kirchner Museum 
Davos
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Film  ‘Duivelse dilemma’s’
‘Man in de creche’

Met discussie o.l.v.Reine Rek
Woensdag 30 maart om 20.00 uur
Filmhuis  bovenzaal, Brediusweg 1, 1401 AA Bussum
Prijs: q 5 (leden hv), q 7 (niet-leden)

Human heeft een groot aantal korte films gemaakt 
(40 minuten), waarin personages voor onmogelijke 
keuzes worden gesteld. Films zijn niet in staat om 
de wereldproblemen op te lossen, maar kunnen ze 
wel tastbaar maken. We willen graag ontdekken of er 
interesse bestaat onder leden/belangstellenden voor 
zulke avonden.

Op woensdag 30 maart vertonen we de film Man in 
de crèche. Een maand na de arrestatie van Robert M. 
brengt een moeder  haar dochter naar de crèche. De 
man die er werkt verwelkomt hen vriendelijk. Xandra 
overwint zichzelf en laat haar kind met gerust hart bij 
hem achter. Maar voor hoe lang?

‘Mijn duivelse dilemma is dit: de filosoof, de peda-
goog en de feminist in mij sporen mij aan tot redelijk-
heid – meer mannen in de crèche – maar de emotionele 
moeder in mij reageert instinctief. Wie wint het?’

De avonden worden ingeleid door Reine Rek, huma-
nisticus, en na de film zal zij de discussie leiden, waar-
voor we ook enkele ‘deskundigen’ uit de kinderopvang 
hebben uitgenodigd.

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

Boekgroep Hilversum
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 
25 januari, we bespreken dan Geronimo van  Léon 
de Winter. 
Er is ook een bijeenkomst op maandag 21 maart.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en worden 
gehouden in de woonkamer van het Lopes Diashuis.

Op dit moment is de groep vol en is er een wachtlijst; 
als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u contact 
opnemen met:

Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27

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. 
Ook in de vrouwengevangenis 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

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Lezing  Leon de Winter
‘Geronimo’
In samenwerking met bibliotheek Weesp
Woensdag 15 maart om 20.00 uur
Van Houtenkerk
Oudegracht 69, 1381 xx Weesp
Prijs:  q 12,50, q 10 (leden hv en bibliotheek)

‘Geronimo’ was het codewoord dat de mannen van 
Seals Team 6 moesten doorgeven als ze Osama bin 
Laden hadden gevonden, het is ook de titel van zijn 
laatst verschenen roman. Is de operatie echt verlopen 
zoals de officiële versie ons wil doen geloven? In deze 
roman speelt de Winter een virtuoos spel met deze 
vraag.

Dit is allemaal ongelooflijk: Osama bin Laden die er 
’s nachts op zijn brommer op uit trekt om wat ijs te 
halen voor een van zijn vrouwen, dat is toch wel een 
grappig beeld. 

In Geronimo, de codenaam voor de terrorist, door 
De Winter consequent Usama bin Laden genoemd, 
speelt hij een van de hoofdrollen. Het uitgangspunt 
van het boek is namelijk: wat zou er gebeurd zijn als 
Osama bin Laden niet gedood was en daarna in zee 
gedropt, maar vervangen zou zijn door een dubbel-
ganger die in zijn plaats voer voor de vissen werd.

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

Lezing  Jan Siebelink
‘Margje’

In samenwerking met bibliotheek Loosdrecht
Woensdag 24 februari om 20.00 uur
Bibliotheek Wijdemeren
Tjalk 41, 1231 tt Loosdrecht
Prijs:  q 12,50, q 10 (leden hv en bibliotheek)

Jan Siebelink wordt geïnterviewd over zijn nieuwe 
roman Margje. Een verhaal over zijn moeder, een 
sterke, intelligente vrouw en toegewijde moeder. 
Solidair met haar man ook als dat niet makkelijk was.

Het vervolg op Knielen op een bed violen. Een verhaal 
over een heel leven, dat van Margje en haar twee 
zoons. De jongste is haar lieveling, de oudste voert 
strijd om die plek in te nemen. Ruben Sievez, de zoon 
uit Knielen op een bed violen, is in Margje een oudere man 
die gedurende een lange oudejaarsnacht terugkijkt 
op zijn leven, al dwalend door de leegstaande villa 
van zijn oom Anton. Daar, in de kelder, vond hij, een 
jongen nog, op een dag een album met daarin een foto 
van de oom met een jonge vrouw. In haar herkende 
Ruben onmiddellijk zijn moeder.

‘Ik denk dat ik nog nooit zo ver gereikt heb in de 
vrouwelijke ziel als met Margje’, concludeert de 
auteur. ‘Een trotse, mooie vrouw die moest knok-
ken om het gezin ondanks alle armoede op de rails te 
houden, maar die tegelijkertijd intelligent genoeg was 
om een opleiding te volgen. Maar zij kreeg die kans 
nooit omdat 
er thuis geen 
geld voor was. 
Ik denk dat 
Margje om die 
reden model 
staat voor veel 
vrouwen uit 
haar sociale 
klasse.’

Aanmelding
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01
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Humanitas is in beweging, en dat betekent een 
voortdurende groei van het aantal deelnemers, 
maar gelukkig ook van enthousiaste vrijwilligers. 
En die vrijwilligers zijn voor Humanitas onmisbaar!

Stefan Krijnen is vanwege drukke werkzaamheden 
gestopt als bestuurslid, we danken hem voor zijn inzet 
met name voor de website.

Patricia Sprokel heeft haar werk als bureaucoördinator 
beëindigd; ze heeft dat werk heel goed gedaan, en 
daarmee de contacten vanuit het bureau, dank 
daarvoor.

We zijn heel blij dat we een nieuwe ‘spin in het web’ 
hebben door de benoeming van Hein Roters als 
bureaucoördinator. Hij is al gestart, houdt telefoon 
en mail bij, zorgt voor een schoon kantoor en voor 
opgeruimde kasten! Het bestuur is in gesprek met 
twee kandidaat-bestuursleden,  we hopen hiermee het 
bestuur te kunnen versterken.

Jolanda Hagen heeft de afgelopen jaren een goed net-
werk opgebouwd voor het werven van kinderen voor 
de kindervakanties, en ze wordt daarvoor zeer bedankt 
nu ze gaat stoppen. We hopen spoedig een opvolger te 
vinden voor dit werk waarmee we kinderen gelukkig 
maken.

Bert van Dam heeft aangegeven per 1 januari te stop-
pen als coördinator voor de Thuisadministratie. Hij 
heeft dit met veel inzet gedaan, en ook heel wat cursis-
ten opgeleid, en daarvoor alle lof! Knut Bouman, een 
van de vrijwilligers is nu coördinator FTA geworden, 
en we zijn nog op zoek naar een derde vrouw/ man.

Ook voor Vriendschappelijk huisbezoek zoeken we een 
(tweede) coördinator, die Aly kan helpen om aan de 
groeiende vraag te voldoen.

Bestuur                   Even voorstellen

Hein Roters  Bureaucoördinator 

Na diverse werkzaamheden 
rond de militaire dienstplicht 
ben ik 36 jaar werkzaam 
geweest bij de Nederlandse 
Spoorwegen in diverse 
functies.

Na in 2005 met pensioen 
te zijn gegaan begon het na 
3 jaar toch weer te kriebelen 
en ben vervolgens nog een jaar of 5 als interim 
personeelplanner werkzaam geweest. Maar na weer 
te zijn gestopt met werken kwam na 3 jaar weer dat 
gevoel van ik moet wat gaan doen maar wilde nu nog 
wel alleen als vrijwilliger.

Bij een bezoek aan Versa te Hilversum  zag ik de 
oproep voor bureau coördinator bij Humanitas. Dit 
sprak mij aan en heb vervolgens gereageerd en na een 
goed gesprek met het bestuur ben ik eind september  
bij Humanitas begonnen.

Ik woon al bijna 41 jaar op de Hilversumse Meent en 
samen met Carla hebben we 4 kinderen en 8 klein-
kinderen. Gelukkig wonen de kinderen in de directe 
omgeving zodat we daar ook de nodige aandacht aan 
kunnen besteden.

In de vrije tijd ben ik een inactieve sporter en niet 
voor één sport alleen maar de media helpt mij hierbij.

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen 
nemen aan een activiteit? Neem contact op 
met een bestuurslid van het Humanitas!
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Humanistisch Verbond presenteert 
Freedom Of Thought Report 2015

‘Afvalligen’ zijn wereldwijd doelwit van onderdruk-
king van en geweld door overheden én gelovige 
medeburgers. Dat meldt het Freedom of Thought 
Report 2015 dat Boris van der Ham donderdag 
10 december presenteerde aan de Mensenrechten-
ambassadeur en de Tweede Kamer. 

Bij de overhandiging namens het Humanistisch 
Verbond riep Van der Ham op tot politieke en morele 
steun voor ongelovigen en het recht op afvalligheid.

‘Politici zijn vaak verlegen zich in een religieuze dis-
cussie te mengen. Maar als het gaat om afvalligheid, 
moet je wel morele steun uitspreken voor het recht 
afvallige te zijn.’ Hij vertelde dat het Humanistisch 
Verbond per brief ook imams en andere geestelijk 
leiders had opgeroepen het recht op afvalligheid 
onomwonden te onderschrijven.

Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar noemde 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en 
de vrijheid om geen religie te hebben, één van de 
belangrijkste mensenrechten: ‘Uit het rapport 
blijkt opnieuw dat de positie van mensen die niet 
geloven in veel landen nog zwaar onder druk staat. 
De persoonlijke, schrijnende verhalen die ik vandaag 
gehoord heb onderstrepen dat die positie, vooral in 

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.

een omgeving van gelovigen, erg moeilijk, soms zelfs 
levensbedreigend kan zijn.’ Van Baar beloofde zich als 
mensenrechtenambassadeur te blijven inzetten voor 
de positie van ongelovigen. Onder meer tijdens zijn 
bezoek aan Bangladesh dat voor komend jaar gepland 
wordt.

 
Politici reageren
Boris van der Ham en Pieter OmtzigtOok de Kamer-
leden Omtzigt (cda), Ten Broeke (vvd), Bommel (sp), 
Servaes (PvdA) en Voordewind (cu) waren zichtbaar 
onder de indruk van de verhalen. Ten Broeke: ‘Dat 
ex-moslims zich zelfs in ons vrije land niet veilig 
voelen is van de gekke!’ Ze willen zich concreet 
inzetten en vroegen om suggesties. Ze beloofden meer 
aan te dringen bij de minister, de Europese Unie en de 
Verenigde Naties op het afschaffen van de blasfemie-
wetten. Dichterbij huis beloofden zij de discriminatie 
van ongelovigen in asielzoekerscentra te onderzoeken.

Freedom of Thought Report 2015
De situatie van ongelovigen in 2015 verslechterde. 
Dat blijkt uit het Freedom of Thought Report 2015 dat 
de internationale humanisten (iheu) jaarlijks op 10 
december publiceren. Het rapport brengt per land ter 
wereld de behandeling, discriminatie en vervolging 
van ongelovigen in kaart. De belangrijkste conclusies:
•  Ongelovigen riskeren  in 55 landen straf. In 39 
landen de gevangenis en in 13 landen de doodstraf. De 
aanklacht is meestal: ‘afvalligheid’ of godslastering.
De grootste schendingen vinden plaats in islamitische 
landen. 
•  Nog vaker dan voorheen werd gevangenis- en 
doodstraf opgelegd en werden ongelovigen bedreigd of 
vermoord.
•  Overheden discrimineren en bedreigen vrijdenkers, 
maar ook medeburgers en niet-statelijke groepen zoals 
is, Boko Haram en Al Quaida. 
•  Ook lokale islamitische groepen, maken zich 
schuldig aan onderdrukking en geweld.

Meer informatie op: freethoughtreport.com

Iets doen?
Het Humanistisch Verbond en Omroep Human 
starten een actie voor een internationaal journalistiek  
online  platform voor ongelovigen. Zo brengen ze de 
mensenrechtenschendingen tegen atheïsten, agnosten 
en humanisten onder de aandacht. Doe mee en steun 
dit initiatief.

Paulien Boogaard
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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: Nico Sjerps en Kees Kok

De bijeenkomsten in 2016 zijn op:
10 januari
14 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Telefoon (036) 548 64 49
Mobiel Kees Kok 06 - 38 100 165   
E-mail: filocafe.almere@humanitas.nl

Kees Kok en Nico Sjerps

Nivon bijeenkomsten

Zonder tegenbericht worden alle binnenbijeen-
komsten in Wijkcentrum Riebeeck gehouden

Van Riebeeckweg 50 te Hilversum.
Ingang aan de linkerzijde van Gooiers Erf.
Bus 3 Connexion stopt voor de deur.
Zaal open 10.00 uur, dan drinken we koffie.
Begin programma 10.30 uur.

Programma 

Zondag 17 januari
Winterwandeling: vanaf station Hollandsche Rading 
naar station Sportpark.

Zondag 31 januari
Wieteke van Zeil: Lezing over details van schilderijen
Wieteke van Zeil is kunstredactrice van de Volkskrant. 
Zij schrijft wekelijks een column over een detail van 
een schilderij en vertelt daarbij in de rubriek Oog voor 
detail welke associaties die details haar geven.

Zondag 14 februari
Bezoek aan tentoonstelling Kirchner in Singer

Zondag 28 februari
Dierenfoto’s van Matt Bosma, 
tevens jaarvergadering

Zondag 13 maart
EYE filminstitute + wandeling langs het IJ. 
Vertrek om 10.30 uur vanaf station Hilversum

Meer informatie en/of aanmelding
Henny de Berg
E-mail:  henny.deberg@gmail.com
Telefoon (033) 480 72 18
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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 
Betsy Ooms, secretaris
 Telefoon: (036) 523 05 22
 E-mail: betsy.ooms@hetnet.nl
Hans Afman, penningmeester
 Telefoon: (035) 526 73 10
 E-mail: hbafman@xs4all.nl
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.com
Jan Harmen Baljet
 Telefoon: 06 - 25 09 79 03
 E-mail: janharmenbaljet@hotmail.com
Raymond Middelveld 
 Telefoon (035) 694 98 48
 E-mail: middelveld@hetnet.nl
Arjen Schouten
 Telefoon: 06 – 51 64 74 56
 E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl

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

 Humaniscoop – 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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Afdeling ’t Gooi e.o. 

 Bestuur
Cor van der Voet, voorzitter
 E-mail: v.d.voet@hotmail.com 
Ties Grijpstra, secretaris
 E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl 
Sebastiaan Cobelens, penningmeester
Ron van Eeden, lid
Bart Heller, lid
Trudy Timmer, 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: 
 Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90
 Willem van der Veer (coördinator), 06 – 13 76 35 97
 Mail: ta.tgooi@humanitas.nl 
Gezinsproject Like: Marien Troost (coördinator), 06 – 35 12 05 91  
Kindervakanties: 06 – 36 40 28 01

 Bureaucoördinator
Hein Roters
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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