
Beste leden, vrienden, vriendinnen en belangstellenden,  
 
In de stad vallen de eerste blaadjes van de bomen. Mooie herfstdagen wisselen regenachtige dagen 
af. De natuur trekt zich weinig aan van wat er in woelige wereld allemaal gebeurt op dit moment. 
Tijdens de afgelopen Vredesweek hebben we stil kunnen staan bij de diverse conflicten en wat wij 
daar zelf aan kunnen doen. Wat u nog meer kunt doen/hebt kunnen doen binnen onze afdeling leest 
u hieronder.   
 
 
 
Terugblik excursie Weerribben 75 jaar Zwolle en Omstreken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zondagochtend 11 september verzamelde zich een groepje enthousiaste deelnemers aan de 
excursie, of eigenlijk twee groepjes. De omschrijving van de verzamelplaats werd verschillend 
geïnterpreteerd. De buschauffeur van een 23-persoonsbusje (gezellig knus dus als je met 19 mensen 
bent) kon de verzamelplaats gelukkig ook op tijd vinden. We konden dus mooi op tijd vertrekken 
richting Ossenzijl. Nadat we waren aangekomen en het restaurant de Gele Lis hadden gevonden, 
werden de deelnemers getrakteerd op koffie en gebak. Het weer was goed, de sfeer zat er goed in. 
Na de koffie scheepten we in op een lange, smalle boot. De kapitein en tevens gids loste het anker 
en begon aan een vaartocht van circa vijf kwartier. Al gauw bleek dat de kapitein er een zeer eigen 
stijl van vertellen op na hield met droge humor in een nat landschap. De boot paste net door de 
smalle kanalen van de kanoroute en zo voeren we langs rietkragen, hooilanden en krabbenscheer. 
Aan boord werd een eenvoudige rietsnijderslunch geserveerd met koffie of thee. Toen de boot weer 
aankwam in het boothuis waren we ontzettend veel wijzer over het gebied de Weerribben. Toch 
konden we daarna nog meer kennis opdoen in het bezoekerscentrum (of gewoon even rondsnuffelen 
in het winkeltje). De buschauffeur bracht ons even later weer veilig terug naar Zwolle. Al met al een 
zeer geslaagde excursie volgens de deelnemers. Het informele concept is zeker voor herhaling 
vatbaar. 



 
 
 
Humanistisch Café:  
Op woensdagavond 26 oktober is journalist en historicus Roderick Nieuwenhuis te gast bij afdeling 
Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond, met als onderwerp Een Simpel Leven. 
 Roderick Nieuwenhuis vertelt over de menselijke zoektocht naar eenvoud. Waarom hechten we zo 
aan minimalisme, aan ongerepte natuur en authenticiteit? Heeft eenvoud ons eigenlijk wel iets te 
bieden?  
Eenvoud stond vroeger voor puurheid, waarheid en soberheid. Maar hoe zit dat in de 
consumptiemaatschappij waarin we nu leven? Moeten we ‘ontspullen’ met Marie Kondo en 
verhuizen naar een ‘tiny house’? Roderick Nieuwenhuis verdiepte zich erin aan de hand van 
denkers van vroeger en van nu. Op deze avond vertelt hij over wat hij in hun geschriften aantrof. 
  
Komt u ook op 26 oktober? 
 
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Pauze 
plm. 21.00, eindtijd 22.00. Toegang 5 euro, leden 3 euro, contant te voldoen. 
 
 
Cursusaanbod: Verdiepingsdag de Dialoog 
Op 13 november wordt in Zwolle een Verdiepingsdag georganiseerd. Op deze Verdiepingsdag staat 
de Dialoog centraal. U gaat deze dag aan de slag met verschillende dialoogmethodieken en 
theorieën. De belangrijkste bron van wijsheid bent u echter zelf samen met de andere deelnemers. U 
(be)oefent samen de dialoog, onder begeleiding van een ervaren docent. Klik hier meer informatie 
en direct aanmelden:   
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-de-dialoog-zwolle/ Deze cursus wordt 
gehouden op zondag 13 november in Zwolle. Lunch zit bij de prijs inbegrepen. Er zijn nog enkele 
plekken vrij.  
 
 
Terugblik cursusavond Kennismaken met Humanisme 
 
Donderdag 13 oktober jl. organiseerden we in café--restaurant “Het Engelse Werk” in Zwolle de 
bijeenkomst “kennismaken met humanisme”. Na een heldere presentatie over de 
ontstaansgeschiedenis en de wortels van het humanisme, verzorgd door mevr. Rosanna van 
Oudenaarden, gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over tal van thema’s. Kern van de 
thema’s en discussies was steeds gelegen in de wijze waarop er vanuit een humanistisch perspectief 
gekeken kan worden naar diverse ontwikkelingen in onze samenleving. Aan het eind van de avond 
bedankte ons aanwezige bestuurslid mevr. Van den Oudenaarden voor de wijze waarop zij de avond 
verzorgde. Uit een korte evaluatie aan het einde van de bijeenkomst mogen we concluderen dat de 
deelnemers met plezier terugkeken op een interessante avond in een goed gezelschap. 
 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Keti Koti 
We hebben contact met de organisatie van Keti Koti in Zwolle (herdenking van de afschaffing van 
de slavernij). Wellicht kunnen we bij de komende viering actiever betrokken zijn. Als hier meer 
over te melden is laten we u dat weten. 
 
Herinneringsboom 



De aanvraag voor een herinneringsboom in het Westerveldse Bos bij Zwolle voor mevrouw Jelsma 
(voor niet weet wie dat was, zie deze link: 
https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/651-anke-jelsma) is ingediend. Helaas zat de 
volgende planting in november al vol. Wij staan nu op de lijst voor het najaar van 2023.  
 
 
Landelijke ledendag 
De landelijke ledendag op 26 november zit vol, dat wil zeggen alle plekken in de zaal zijn 
gereserveerd. Het gedeelte met de ALV is wel via een live-stream te bekijken.  
 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Gertjan, Rob en Joost 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 


