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Ten geleide
In dit nummer
Programma voorjaar 2018

Woensdag 14 maart 
Boekgroep woensdag 10

Woensdag  21 maart
20e-dag-tafel: Restaurant BASZ, Hilversum 4

Maandag 26 maart
Lezing  Eva Grosfeld: ‘Morele dilemma’s’
Witte Kerk Naarden 5

Woensdag 4 april
Lezing  Franca Treur: ‘Hoor nu mijn stem’ 
Van Houtenkerk, Weesp 6

Maandag 9 april
Algemene Ledenvergadering 
Humanistisch Verbond 7

Maandag 9 april
Boekgroep maandag 10

Dinsdag 17 april
Debat  ‘Religie en wetenschap’, Brinkhuis Laren 8

Woensdag 23 mei
20e-dag-tafel: Restaurant Borobudur, Bussum 4

Donderdag 7 juni
Rondleiding  Singer ‘Geschilderde tuinen’ 11

Woensdag 13 juni
Boekgroep woensdag 10

Vrijdag 20 juli om 12.30 uur
20e-dag-tafel: lunch Restaurant de Tafelberg 4

Verder in dit nummer
Humanitas  Bestuur 12
Humanitas  Even voorstellen: Peter Scholze 13
Namen, adressen en telefoonnummers  14-15

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
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In Heerenveen is het Domela Nieuwenhuismuseum 
gevestigd in een oud schoolgebouw, in het hart van 
het gebied waar deze ‘apostel van de arbeiders’ vele 
duizenden aanhangers vond onder de arme bevolking. 
We hebben het dan over het begin van de vorige eeuw, 
toen de armoede groot was in grote delen van dit 
veengebied (en niet alleen daar). 

We bezochten het museum in de afgelopen weken 
en het is de moeite waard. Domela stierf overigens in 
Hilversum (!) en werd na een zegetocht door Amster-
dam gecremeerd in het eerste crematorium in Drie-
huis. De geschiedenis gaat dan wel weer leven.

Maar ook bijzonder: een tentoonstelling van Melle 
in dat museum. Ooit van Melle gehoord? Zijn vader 
was een volgeling van Ferdinand Domela Nieuwen-
huis. Melle schilderde Dali-achtige, fantasierijke schil-
derijen. Maar ook was hij anarchist, geheelonthouder, 
vegetariër, pacifist. Hij had de overtuiging dat alles op 
de wereld recht op leven had, of het nu dieren waren, 
planten of kinderen, dit recht hadden ze allen gemeen. 
De menselijke of dierlijk waardigheid mocht je niet 
aantasten. Kortom, een boeiende man, die wel meer 
aandacht verdient.

In onze activiteiten willen we ook af en toe prikkelen. 
Daarom organiseren we op 17 april een boeiend debat 
over de relatie tussen religie en wetenschap, onder-
bouwt het of bijt het? We hopen op een volle zaal en 
actieve deelname.

Ties Grijpstra

Jos de Ley, journaliste, heeft meerdere prachtige 
interviews gemaakt voor de Humaniscoop en 
dat hebben we zeer gewaardeerd.
Enkele weken geleden overleed ze na een 
slopende ziekte op 71-jarige leeftijd. We missen 
haar inzet voor ons, en wensen haar man Frans 
en dochter Lara en haar gezin veel sterkte.



5

Lezing Eva Grosfeld
Morele oordeelsvorming 

Maandag 26 maart 20.00-22.00 uur 
‘Witte Kerk’, Wilhelminalaan 15, 1411 gl Naarden
Prijs: q 8 (leden), q 10 (niet-leden)

Hoe maken wij keuzes? 
Op basis van welke emo-
ties en principes hakken 
wij bij morele dilemma`s 
de knoop door? Tijdens 
deze workshop bestude-
ren we hoe processen van 
morele oordeelsvorming 
verlopen en hoe daar 
vanuit verschillende ethische stromingen over wordt 
gedacht. 

We oefenen in deze workshop zicht te krijgen op ons 
eigen proces van morele oordeelsvorming aan de hand 
van inspiratie figuren, waarden ontdekken 
en het moreel beraad. 

Eva gaf in oktober een boeiende lezing over ‘morele 
dilemma’s in een turbulente tijd, nu een vervolg 
daarop. Eva Grosfeld (26) is juniordocent aan de 
universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

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

Betaling
Bijdrage van A 8,-/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Eva’.
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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 rond de 20e dag van de 
oneven maanden. Deelnemers melden zich steeds 
aan voor één eettafel zonder verdere verplichtingen, 
minimaal zes personen. De deelnemers worden 
verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Woensdag  21 maart (aangepaste datum!, 
aanmelden voor 17 maart)
Restaurant Basz, 
Havenstraat 13, 1211 kg Hilversum
Nieuw restaurant, menu 24,50, 
parkeergarage Gooise Brink

Woensdag 23 mei (aangepaste datum i.v.m. 
Pinksteren, aanmelden voor 20 mei)
Restaurant Borobudur
Stationsweg 36, 1404 ap Bussum
Rijsttafel R 26,95, parkeren gratis

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Vrijdag 20 juli (aanmelden voor 16 juli)
Lunch, 12.30 uur, 
De Tafelberg
Oude Naarderweg 2, 1261 ds Blaricum

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
hv.gooialmere@upcmail.nl 
of telefoon 035-5267310 (Hans Afman)

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

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  Franca Treur
‘Hoor nu mijn stem’

Woensdag 4 april 20.00-22.00 uur 
Van Houtenkerk, Oudegracht 67, 1381 xx Weesp
Prijs: q 10 (leden), q 12,50 (niet-leden)

We organiseren samen 
met de bibliotheek Gooi 
en Meer een literaire avnd 
met Franka Treur. Zij zoekt 
op een literaire avond naar 
verbinding. Aan de hand van 
haar werk spreekt ze over 
thema’s als: 

Wat betekent ‘thuis’ als je 
ergens bent weggegaan? Wat 
zijn de neveneffecten van 
sociaal stijgen? Hoe verbind je je met dierbaren als ze 
totaal anders in het leven staan? Wat kan je van jezelf 
laten zien en wanneer zwijg je uit respect? 

Haar semi-autobiografische roman Dorsvloer vol 
confetti (2009) was het meest bejubelde debuut in jaren. 
Begin 2014 verscheen haar tweede roman De woongroep, 
een ironisch portret van een generatie die moeite heeft 
haar idealen te verwezenlijken.

In oktober 2017 verscheen haar nieuwste roman Hoor 
nu mijn stem. Het boek is unaniem goed ontvangen. 
Ina verloor op driejarige leeftijd haar ouders en groeit 
op bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma 
en Sjaan. Deze ‘familie’ bewandelt de oude paden van 
het gereformeerde geloof, en de jonge, ambitieuze Ina 
probeert te klimmen op de trappen van Gods genade. 
Naarmate ze volwassen wordt, lonkt ook de maat-
schappelijke ladder, die gemakkelijker te beklimmen 
lijkt. Zal ze haar milieu ontstijgen of belooft ze trouw 
aan God?

Franca Treur groeide op in Zeeland in een bevinde-
lijk-gereformeerd gezin. Ze studeerde Nederlands en 
literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden. 

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

Betaling
Bijdrage van A 10,-/12,50 storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Franca Treur’.
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Algemene Ledenvergadering 
Humanistisch Verbond ’t Gooi, 
Vecht, Almere

Maandag 9 april 2018 van 20.00-21.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Kantoor Humanitas
Willem Barentzweg 17a, 1212 bk Hilversum

Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden 
van harte uit voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. 

De agenda is als volgt
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
 van 27 maart 2017
3. Mededelingen/ ingekomen stukken
4. Verslag van de secretaris over 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Begroting 2018
7. Bestuursverkiezing
8. Evaluatie programma 2017, vooruitblik  2018
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris 
en ligt op de vergaderavond vanaf 19.30 uur ter 
inzage.

Ook onze afdeling gaat op Facebook. 
Zo kunnen wij jullie naast de Humaniscoop 
en mail nog beter bereiken.
 
https://www.facebook.com/Humanistisch-Ver-
bond-t-Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook
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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 voordoet, 
is de vraag naar mannenkleding. Het gaat hierbij 
om jassen, truien, shirts en vooral lange broeken, 
maar ook schoenen vanaf maat 42 voor mannen. 
Wij hebben op dit moment ook gedetineerden 
uit Sint Maarten. Zij hebben vaak geen familie en 
vrienden in Nederland, dus zijn erg afhankelijk 
van ingeleverde kleding.
Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) 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 

Vrouwen die in de penitentiaire inrichting in 
Nieuwersluis verblijven, hebben ook dringend 
behoefte aan kleding. Misschien wilt u dames-
kleding afstaan, schoon en heel, die worden 
opgehaald door Liesbeth Volmer, en zij brengt het 
naar Nieuwersluis. 
U kunt haar bellen op (035) 64 00 523. 

Debat  Met Anton van Hooff 
en Cors Visser 
Relatie tussen religie 
en wetenschap

Dinsdag 17 april 20.00-22.00 uur 
Brinkhuis, Brink 29, 1251 kt Laren
Prijs: q 10 (leden), q 12,50 (niet-leden)

Het Humanistisch Verbond en de bibliotheek HLB 
organiseren een levendig debat over ‘religie en 
wetenschap, onderbouwt het of bijt het?’ En uiteraard 
is inbreng van de aanwezigen zeer welkom. Bert van 
Dam is bereid om het debat in goede banen te leiden.

Anton van Hooff was docent 
klassieke geschiedenis 
aan de universiteit van 
Nijmegen, en is overtuigd 
vrijdenker en atheïst.
Hij schrijft o.a.: theologie is 
geen wetenschap, hoort dus 
niet op de universiteit thuis. 
Geloof en rede sluiten elkaar 
principieel uit als het om 
verwerven van verifieerbare 
en falsifieerbare kennis gaat.

Cors Visser is o.a. bestuurs-
voorzitter van de Evan-
gelische hogeschool in 
Amersfoort en lid van een 
orthodoxe kerk.
Hij schrijft o.a.: Kerken en 
wetenschap, dat is een las-
tige combinatie. We weten 
ons vaak geen houding 
te geven ten opzichte van 
allerlei wetenschappelijke 

uitspraken. Tegelijkertijd zijn er praktische moge-
lijkheden en vooral een houding om daar iets aan te 
doen. Kernwoorden daarbij zijn: nieuwsgierigheid en 
verwondering. 

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

Betaling
Bijdrage van A 10,-/12,50 storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Debat’.

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

Brinkhuis in Laren
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boekgroep  Maandag

De volgende bijeenkomst is op maandag 
9 april, om 20.00 uur.
Besproken wordt Notedop van Ian McEwan.  

Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u 
contact opnemen met: 
Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27. 

boekgroep  Woensdag

De volgende bijeenkomst van de woensdag-
avond-boekgroep is op woensdag 14 maart 
om 20.00 uur in het kantoor van Humanitas, 
Willem Barentzweg 17a, Hilversum. 
We bespreken dan het boek Kolja van Arthur 
Japin. 

Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen 
met hv.gooialmere@upcmail.nl of telefoon
06 - 10 83 21 98 (Ties).

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 infor-
matie of liever geïntroduceerd worden, neem dan 
contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. 
Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
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Rondleiding Singer  
Geschilderde tuinen

Donderdag 7 juni om 11.15 uur en 13.15 uur
Singermuseum, Oude Drift 1, 1251 bs Laren
q 7 (leden), q 10 (niet-leden)
Entree met museumkaart q 3, anders q 15 

Singer staat in het teken van de ‘tuin’. Aanleiding is de 
openstelling van de door de beroemde landschapar-
chitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin. Oudolf 
geniet in het buitenland grote bekendheid o.a. door 
zijn ontwerp van de Higlhline in New York City en het 
Millennium Park in Chicago.
In een groot deel van het museum is de tentoonstel-
ling ‘Geschilderde tuinen’ te zien. Tijden de periode 
1880-1940 richtten de modernisten zich veelvuldig op 
het verbeelden van de tuin. Kunstenaars als Gestel, 
Liebermann, Monet, Nolde, van Gogh, De Smet, 
Toorop en Willink nemen ons mee in hun veelkleurig 
paradijs.
Een van de zalen is gewijd aan het werk van William 
Singer, de grondlegger van Singer. U ziet schilderijen 
dei hij maakte in de tuin van villa De Wilde Zwanen, 
de bakermat van de huidige beeldentuin.
Bert van den Bosch leidt ons weer rond met een 
enthousiaste uitleg.

Aanmelding
Aangeven voorkeur 11.15 uur of 13.15 uur
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling
Bijdrage van A 7/10 storten op bankrekening 
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Singer’.
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Peter Scholze

Ik ben geboren (1947) 
in Hilversum en na wat 
omzwervingen zoals de 
Hilversumse Meent, Naar-
den en Oene (gemeente 
Epe) ben ik sinds juni 2016 
weer in Hilversum komen 
wonen. Ik woon samen 
met mijn vrouw in een 
appartement in Hilversum. Onze twee kinderen zijn al 
geruime tijd het huis uit en wonen met hun gezinnen 
in Hilversum en Huizen. Wij hebben 5 kleinkinderen. 
In mijn werkzame leven was ik hoofd van een Interne 
Controledienst bij een supermarktorganisatie. Daar 
heb ik 36 jaar met veel plezier gewerkt. Ik 2010 werd ik 
gepensioneerd.

In Oene woonden wij in een boerderijtje, wij hadden 
daar een hond, een aantal kippen en twee Zeeuwse 
Trekpaarden. Met deze paarden reed ik regelmatig 
voor een kar. 

In een plaatselijk krantje stond een advertentie van 
Humanitas en zij vroegen vrijwilligers Thuisadminis-
tratie. Ik heb mij aangemeld en in februari 2014 had ik 
mijn eerste deelnemer bij Humanitas Noord Veluwe. 
Ik heb dat gedaan tot mei 2016 (ik heb trouwens nog 
steeds 2 deelnemers die ik begeleid in Harderwijk), de 
verhuizing naar Hilversum.

In mei 2016 heb ik mij weer direct aangemeld bij 
Humanitas ’t Gooi. Het mooie van dit werk is dat je 
mensen kunt helpen die in de financiële problemen 
zitten. Ik heb nooit geweten dat er zoveel mensen 
in nood zitten in Nederland. Daarom is dit werk zo 
fantastisch. Het kost tijd maar je krijgt er zoveel dank-
baarheid voor terug en daar doe je het voor.

Afgelopen december werd ik gevraagd om coördina-
tor te worden, ik hoefde daar niet lang over na te den-
ken en heb ja gezegd. Dat betekent nieuwe contacten, 
begeleiding van de vrijwilligers en intake gesprekken 
met nieuwe deelnemers. Ook zal ik zelf nog een aantal 
(nieuwe) deelnemers begeleiden.

Ik ben nu al een aantal maanden coördinator en ik 
moet zeggen het is weer een nieuwe dimensie in mijn 
leven en samen met Knut Bouwman en Jan de Leers 
gaan wij er iets goeds van maken.

                  Even voorstellen                  Bestuur

We hebben actieve coordinatoren, die als vrijwilligers 
soms jarenlang dit belangrijke werk doen. Een van 
hen bij de Thuisadministratie is Manja Dorlandt en zij 
heeft nu afscheid van ons genomen. Dat is voor haar 
verheugend want mede dankzij haar vrijwilligerswerk 
heeft ze nu een betaald baan gekregen als coördinator 
in de afdeling Amstelland.We danken haar voor haar 
geweldige inzet.

Gelukkig hebben we ok een nieuwe coordinator 
kunnen vinden in de persoon van Peter Scholze, die al 
vrijwilliger was. Samen met Knut en Jan zet hij zich 
in voor de Thuisadministratie, en hij stelt zich indeze 
Humaniscoop even voor.

Carla Schütt, jarenlang actief als coordinator Vriend-
schappelijk huisbezoek, gaat ook stoppen omdat ze 
haar tijd eens aan andere dingen wil besteden. We 
danken ook haar voor haar geweldige inzet. Richard 
Vervoort, bij ons ook al bekend, is bereid om het coor-
dinatorschap op zich te nemen, m.n. in Gooi-noord.

Cor van der Voet, voorzitter

Boek een overnachting en 
steun Humanitas
Misschien boek je wel eens een overnachting via 
Booking.com, gebruik dan vanaf nu een speciale 
link. Het bedrijf doneert dan een aanzienlijk 
percentage aan Humanitas.
Als lid van Goede Doelen Nederland heeft Huma-
nitas nu bij Booking.com een gratis, persoonlijke 
link gekregen: Booking.com/steunhumanitas.
Als je een hotel of vakantie boekt, doe dat dan 
vanaf via deze link. Booking.com doneert dan 
automatisch een aanzienlijk percentage van het 
boekingsbedrag aan Humanitas.

Op Booking.com/steunhumanitas (te herken-
nen aan het Humanitas-logo bovenaan de pagina) 
krijg je dezelfde aanbiedingen te zien als wanneer 
je Booking.com zou bezoeken.

Deel de link gerust met familie en vrienden. Hoe 
meer mensen via deze link hun vakantie of hotel 
boeken, hoe hoger het bedrag voor Humanitas!
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Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere 

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: b.ooms.1950@kpnmail.nl
Arjen Schouten, penningmeester
 Telefoon: 06 – 51 64 74 56
 E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl
Hans Afman
 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

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
iban: nl 31 trio 0198 3781 57 
t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. ’t Gooi, Vecht, Almere
 
 Landelijk Bureau
www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 al Amsterdam
Kantoor: Ambonplein 73, 1094 pw 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, 
Ambonplein 73, 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

15

Afdeling ’t Gooi 

 Bestuur
Cor van der Voet, voorzitter
 E-mail: v.d.voet@hotmail.com 
Ties Grijpstra, secretaris
 E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl 
Alex Maas, penningmeester
 E-mail: amaas001@gmail.com 
Sebastiaan Cobelens, lid
Bart Heller, lid
Nathalie Niestadt, lid
Hein Roters, lid

 Projectcoördinatoren
Steun bij rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 – 35 11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek: 
 Aly Hekman (coördinator), 06 – 35 11 81 93
 Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27
Thuisadministratie: 
 Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90
 Jan de Leers (coördinator), 06 – 13 76 35 97
 Peter Scholze (coördinator), 06 –  35 11 79 90
Kindervakanties: Anne Claire Boots (coördinator), 06 – 35 11 93 62

 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

N
am

en, adressen en telefoonnum
m

ers



Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum

G
ez

am
en

lij
k 

M
ed

ed
el

in
ge

nb
la

d 
va

n 
he

t H
um

an
is

tis
ch

 V
er

bo
nd

 e
n 

H
um

an
ita

s
H

um
an

is
tis

ch
 V

er
bo

nd
 a

fd
el

in
g 

’t 
G

oo
i, V

ec
ht

, A
lm

er
e 

| H
um

an
ita

s a
fd

el
in

g 
’t 

G
oo

i


