
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
Zoals u van ons gewend bent staan elk jaar stil bij Wereldhumanismedag. In de wereld om ons heen 
gebeuren verschrikkelijke dingen, terwijl dichter bij huis het voor menigeen een uitdaging wordt om 
rond te komen. Toch willen we graag onze enige humanistische feestdag vieren, om toch ruimte te 
maken voor positieve ervaringen en het samenzijn met dierbaren en gelijkgezinden. In deze korte 
nieuwsbrief nodigen we u graag uit om samen te komen op 21 juni. Daarnaast blikken we terug op 
een aantal activiteiten. Ook stellen we de vraag of u mee wilt op excursie. 
 
Wereldhumanismedag 21 juni: ALV + muziek 
Zoals eerder gemeld hebben we de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 21 juni. De stukken 
vindt u in de bijlage. Financiële stukken worden ter plekke ter inzage gelegd en op verzoek ook 
toegestuurd. Heeft u zelf aanvullende agendapunten, laat het ons dan vast weten! 
U bent welkom vanaf 19.30 uur bij Café Hetebrij, aan de Nieuwe Markt 9 in het centrum van 
Zwolle. Wij zorgen voor hapjes en drankjes. We hopen de ALV binnen 45 minuten af te ronden 
zodat we genoeg tijd over houden voor de muziek van Robin Scherper. Hij zal een aantal nummers 
op zijn gitaar voor ons ten gehore brengen. Uiteraard is er daar omheen voldoende gelegenheid voor 
gesprekken en gezelligheid. Zien we u de 21e? Aanmelden vooraf is niet verplicht, maar stellen we 
wel op prijs. 
 
75 jaar Zwolle en Omstreken: gaat u mee op excursie? 
Onze afdeling bestaat dit jaar 75 jaar. Om dat te vieren nodigen we u graag uit voor een excursie 
naar de Weerribben. We zijn van plan op zondag 11 september een boottocht te houden in het mooie 
gebied van de Weerribben. Vanuit de boot zullen we de wereld vanuit een ander perspectief 
aanschouwen. Na het ochtendprogramma nodigen we u dan uit voor een lunch. Bij voldoende 
aanmeldingen regelen we een bus die in ieder geval stopt in Zwolle en Meppel. Lijkt u dit leuk? U 
kunt zich aanmelden via hvzwolle@gmail.com.  
 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Kennismaking met secretaris van Humanitas 
De voorzitter van onze afdeling heeft kort kennis gemaakt met de nieuwe secretaris van de afdeling 
Zwolle van Humanitas. Humanitas en het Humanistisch Verbond vallen onder de Humanistische 
Alliantie. Op lokaal niveau willen we graag samenwerken waar dat kan en waar het wat oplevert 
(zoals in het verleden al eerder is gebeurd). Het was een prettig kennismakingsgesprek en wij hopen 
op een goede samenwerking. 
 
Humanistisch wandelen 
Het landelijk bureau had bedacht met zoveel mogelijk afdelingen te gaan wandelen op de avond van 
21 juni. Dat paste niet met onze traditie van samenkomen op 21 juni. Heeft u suggesties voor een 
interessante wandeling in onze afdeling (met bezienswaardigheden langs de route die te linken zijn 
aan een humanistisch thema als vrijheid, sociale interactie of Bildung), laat het ons weten! Dat 
kunnen we (met uw hulp?) wellicht later dit jaar nog een wandeling organiseren. 
 



Vredesweek 
De spreker voor de Vredesweek (17 t/m 25 september) is nog niet bevestigd voor het Humanistisch 
Café. Helaas nog even geduld dus.  
 
Introductiecursus Meppel: korte terugblik 
Op 16 mei kwamen 11 deelnemers, 1 docent en 1 gastheer samen in Meppel om de cursus 
Kennismaken met het Humanisme te volgen. In één avond is veel besproken. In sneltreinvaart is de 
geschiedenis van het humanisme uit de doeken gedaan. Daarna ging het vooral over de 
onderwerpen die vanuit de deelnemers zelf kwamen. Een leerzame avond, met complimenten voor 
de docent, die de deelnemers een beter beeld heeft gegeven wat het humanisme op hoofdlijnen 
ongeveer inhoudt. 
 
 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob en Joost (kandidaat) 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


