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In dit nummer
Programma voorjaar 2022

Donderdag 3 februari
Rondleiding  Singermuseum Laren 5

Woensdag 2 maart
Lezing  Remko van Broekhoven, 
Filmhuis Bussum 6

Maandag 21 maart
20e-dag-eettafel 
Restaurant ‘De Open Keuken’, 
Laanstraat, Hilversum 4

Maandag 28 maart
Filosofisch café, Dudok Hilversum 8

Donderdag 31 maart
Muzieklezing Joop van Velzen, 
de Kapel, Hilversum 7

Verder in dit nummer
Humanistisch Verbond  Bestuur 10
Humanistisch Verbond  Even voorstellen 10
Humanitas  Bestuur 12
Namen, adressen en telefoonnummers  15-16

Alvast ter aankondiging
Woensdag 6 april  
Geologische wandeling
Woensdag 6 april
Cursusavond  ‘Kennismaken met humanisme’
Vrijdag 8 april
Lezing  Fokke Obbema
Donderdag 21 april
Rondleiding  Singer, collectie Nardinc

De Humaniscoop wordt vanaf 2022 gedrukt op 
120 grams natuurpapier, fsc-gecertificeerd.

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 06 - 10 83 21 98



Ten geleide

Hierbij als besturen van het Humanistisch Verbond ’t Gooi-
Vecht-Almere en Humanitas ’t Gooi onze wens(kaart) voor u.

In jaren met zoveel lockdown is het 
moeilijk iets te organiseren. Toch 
is het in het najaar 2022 gelukt 
om een aantal activiteiten te doen, 
zoals een geologische wandeling 
op de Westerheide, een muzikale 
lezing, een lezing van de landelijke 
voorzitter Mardjan Seighali en 
gezellige eetavonden.

Voor het voorjaar hebben we mooie plannen bedacht, u 
vindt ze in deze Humaniscoop en nu maar kijken of we 
die kunnen uitvoeren.

De projecten van Humanitas hebben we zoveel moge-
lijk voortgezet, juist in deze tijd is het zo nodig om de 
contacten met de deelnemers te hebben, zie het verslag 
van voorzitter Cor van der Voet op pagina 12 en 13.

Verheugend is het dat we in Huizen 
en de bel-gemeentes konden 
starten met inloopspreekuren van 
het project Thuisadministratie.

Ties Grijpstra
 
 

fo
to

 n
an

n
it

a 
va

n
 v

ee
n

Geologische wandeling op de Westerheide



Elkaar ontmoeten

Al jarenlang houden het Humanistisch Verbond 
en Humanitas koffie-ochtenden in de Hema 
Hilversum op de eerste woensdag van de maand 
vanaf 11.00 uur.
Jo Aapkes was hiervoor de contactpersoon; na al 
die jaren gaat ze daarmee stoppen. We zijn haar 
veel dank verschuldigd voor haar inzet, samen 
met haar man Henk!
Inmiddels heeft Marianne Daniels, een vaste 
aanwezige op de koffie-ochtenden zich bereid 
verklaard om de taak van contactpersoon over te 
nemen en dat is verheugend.
We hopen dat we in maart weer met deze gezel-
lige bijeenkomsten te kunnen starten, en houden 
u hiervan via de email-nieuwsbrief op de hoogte.
Marianne is te bereiken via 
mariannedaniels@kpnmail.nl 
of 06 - 51 61 71 98.

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, het gaat door 
bij minimaal zes personen. De deelnemers worden 
verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Maandag 21 maart
Restaurant ‘De Open Keuken’ (proevertjes)
Laanstraat 31, 1211 HG Hilversum 
(parkeren parkeergarage Gooiland)

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie:
hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98
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Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Tentoonstelling  Singer
‘Belgische meesters’

Donderdag 3 februari om 11.00 uur en 13.00 uur 
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 bs Laren 
q 7 (leden), q 10 (niet-leden) 
Entree met museumkaart gratis, anders q 17, 
rondleiding q 7 (leden), q 10 (niet-leden)

De tentoonstelling ‘Belgische meesters’ biedt een 
overzicht van de Belgische klassiek moderne kunst, 
van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen 
respectievelijk het impressionisme, symbolisme, 
luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. 
De tentoonstelling is samengesteld uit hoogtepunten 
van het Brusselse Museum van Elsene. De kunst-
werken zijn een weerspiegeling van de zoektocht 
naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België 
tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale 
invloeden en lokale karakteristieken elkaar af, evenals 
een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een 
voorkeur voor de fantasie. Onze zuiderburen leggen 
daarbij een onmiskenbaar plezier aan de dag voor het 
bizarre en de vervreemding.
(mogelijk worden de rondleidingen om 10.00 uur 
(i.p.v. 11.00 uur) en om 10.15 uur (i.p.v. 13.00 uur) 
gegeven, u krijgt hiervan dan bericht, maar kunt wel 
aanmelden)

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
met vermelding van tijdsperiode
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

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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Lezing  Vertrouwen in 
de politiek, tot hoever?    

Woensdagmiddag 2 maart 14.00-16.00 uur
Bovenzaal Filmhuis Bussum 
Brediusweg 1,  1401 aa Bussum (traplift)
Entree q 7  (leden), q 10 (niet-leden)

Remko van Broekhoven gaat met ons verkennen waar 
vertrouwen in de politiek op gebaseerd is en ons prik-
kelen met de vraag hoe het met ons eigen vertrouwen 
gesteld is. Is ons vertrouwen grenzeloos of kan dat ook 
afbrokkelen zoals wij dat zien bij de ‘anderen’ in de 
maatschappij?
Zijn de vraagstukken waar de politiek voor gesteld 
wordt niet te groot? Aan de hand van actuele thema’s 
kunnen wij bij die vraag stil staan. Voor de pauze zal 
Remko in een levendige presentatie ons meenemen 
waar maatschappelijk vertrouwen op de politiek en 
instituties  op gebaseerd is. Na de pauze gaat Remko 
met ons in gesprek over de vragen die zijn opgeroepen 
en die gesteld moeten worden! ‘Democratie is niet 
vanzelfsprekend’ daar moet je wel wat voor doen!

Remko van Broekhoven is politiek filosoof en schrijver. 
Hij is verbonden aan The School of Life en gaf les op de 
school  voor journalistiek. Zijn laatste boek ‘De wereld 
omgekeerd’ past in het thema van deze lezing. Als ‘De 
vloggende filosoof’ publiceert hij video’s op YouTube. 
Hij heeft ook zijn eigen praktijk ‘Inspireren door te 
filosoferen’.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van A 7,-/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, vermelding 
van ‘Remko’.
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Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen 
nemen aan een activiteit? Neem contact op 
met een bestuurslid van het HV!

Lezing  Muziek met 
Joop van Velzen 

Donderdag 31 maart 20.00-22.15 uur
Plaats: de Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum
Prijs: q 8 (leden), q  10 (niet-leden)

Europese geschiedenis in relatie tot Klassieke Muziek, 
is een lezing met veel mooie muziekfragmenten uit de 
periode van de ‘Verlichting’. Het is een vervolg op de 
boeiende lezing die Joop van Velzen in het najaar van 
2021 gaf. Meer dan voldoende om die dan ook weer in 
een ‘passend’ muziekhistorisch perspectief te plaatsen!

Joop van Velzen
‘Ik heb me met mijn organisatie ‘Music in Life’ – Passie 
voor Klassiek! 3 jaar geleden in Laren gevestigd en 
richt me op het toegankelijk maken van en mensen 
te interesseren voor de wereld van klassieke muziek. 
Ik ben M.Sc./M.A., universitair afgestudeerd in de 
biologie/botanie én tevens in de muziekgeschiedenis. 
Ik concentreer me op het ontwikkelen en uitvoeren 
van programma’s over allerlei onderwerpen uit de 
wereld van de klassieke muziek.’

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van A 8,-/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, vermelding 
van ‘Muziek’.
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Humanistisch filosofisch 
café (max. 12 personen)

Maandag 28 maart 14.30-16.30 uur (inloop 
14.15 uur max.12 personen) 
Plaats: Café Dudok, bovenzaal (trap!), 
Hilversum
Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden.

Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren 
tweemaandelijks op de laatste maandag van de 
oneven maanden een filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats 
voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of 
uitgedaagd willen worden om na te denken over 
vragen die betrekking hebben op het menselijk 
bestaan.
Het café is bedoeld voor iedereen die wil naden-
ken, luisteren naar aanleiding van een thema, 
waarbij we de verbinding zoeken met de huidige 
samenleving.

Klimaatverandering 
Een thema waar ieder zo zijn eigen meningen 
over heeft. Die meningen gaan we met elkaar 
uitwisselen in het filosofisch café. Wij mensen 
hebben nu de grootste invloed op aarde, wij 
domineren de aarde, we buiten de aarde uit. 
Eind jaren 40 van de vorige eeuw schrijft filosoof 
Martin Heidegger:
‘De berk gaat dat wat voor hem mogelijk is nooit te 
buiten.
Het bijenvolk woont binnen zijn mogelijkheden.’

Aanmelden noodzakelijk
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98



9

boekgroep 1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 
is op woensdag 12 januari om 20.00 uur.
Besproken wordt ‘Werken op een kasteel’ van 
Josephine Rombouts. Zij komen bijeen bij één 
van de deelnemers. Als u zin heeft om zich aan 
te sluiten, kunt u contact opnemen met: 
Heleen Kruys, telefoon 035 – 621 01 27.

boekgroep 2
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is 
op woensdag 16 maart om 20.00 uur. 
We bespreken dan het boek ‘Liefde als dat het 
is’ van Marijke Schermer.
De bijeenkomst is in het kantoor van Humani-
tas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum. 
Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen 
met tegrijpstra@upcmail.nl of 06-10832198 
(Ties).

Boekgroepen
Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. 
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                       Bestuur

We hebben sinds oktober een nieuw bestuurslid: 
Ineke Kerkhoff-Meeuwis, en zijn verheugd dat ze 
met ons meedoet en meedenkt. Voor een programma 
dat we jaarlijks presenteren is een goed bestuur van 
groot belang. Inmiddels zijn we in gesprek met een 
kandidaat-bestuurslid, dus waarschijnlijk zijn we 
binnenkort weer compleet met zeven bestuursleden.

In de winterperiode hebben mensen soms meer 
behoefte aan een middagbijeenkomst en in ons 
voorjaarsprogramma hebben we daarmee rekening 
gehouden door naast lezingen op een avond ook 
lezingen op een middag te organiseren.

Ties Grijpstra
Voorzitter Humanistisch Verbond Afdeling ’t Gooi, 
Vecht, Almere

Even voorstellen Ineke 
Kerkhoff-Meeuwis

Ik ben Ineke Kerkhoff-Meeuwis en ik woon ruim 3 jaar 
in Bussum.
Ik ben geboren in Mierlo en mijn jeugdjaren heb ik in 
Brabant doorgebracht. Mijn opvoeding en leven waren 
doordrongen van het katholieke geloof en kerk. Ik zat 
in Eindhoven op de middelbare school en ging daarna 
psychologie studeren aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en op kamers wonen. Ik wilde als kind juf 
worden, maar op de Universiteit waren mogelijkhe-
den om me als schoolpychologe te specialiseren in 
leerprocessen en begeleiding van leerlingen
Ook aan het studentenleven in disputen heb ik volop 
meegedaan! Ik werd verliefd op een medestudent 
psychologie, waarmee ik trouwde. We kregen twee 
kinderen. Ik werd schoolpsychologe in de Bijlmermeer.

Dus we moesten verhuizen van Brabant naar “Boven 
de rivieren”. Het voelde als een emigratie (!) maar uit-
eindelijk werd dit de mooiste periode in ons leven. We 
woonden hier in Muiderberg, Blaricum, Hilversum en 
Laren. Ik richtte Het p.i.o.s ( Psychologisch Instituut 
voor Onderwijs en Studiebegeleiding) aan huis op. 
Het instituut met dependances bestaat nog steeds!
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Dit is de lichte kant van mijn leven; er waren ook 
donkere kanten. Ik heb als mantelzorger van mijn 
moeder en mijn man veel verdriet ondervonden. Mijn 
moeder stierf na een lang ziekbed op haar 48ste en 
mijn man op 59 jarige leeftijd. Ondanks de liefde en 
steun van mijn kinderen en vrienden, voelde ik me 
eenzaam en was mijn zelfvertrouwen weg. Toen kwam 
ik op het pad van het Humanisme en Humanitas via 
de werkgroep —Rouw en Verlies— en daar vond ik hulp. 

In 2021 heb ik me aange-
meld bij Het Huma-
nistisch Verbond en 
later als bestuurslid. Ik 
heb me verdiept in het 
Boeddhisme, mindful-
ness en vrijmetselaars. 
Ook schreef ik voor 
mijn 65ste en 75ste jaar 
twee boekjes met mijn 
levensverhaal. Ik heb 

nog steeds een Berner Sennenhond waar ik veel mee 
wandel vanuit met mijn nieuwe woning in Bussum. 
Ik hoop samen met de andere bestuursleden prettig 
samen te werken en een nuttige bijdrage te kunnen 
leveren bij het organiseren van inspirerende lezingen, 
cursussen en ontmoetingen voor ouderen en jongeren; 
zeker in deze coronatijd. 

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. 

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

Jan van der Does, hgv-er in Lelystad.
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Kindervakantieweken

Zoals eerder gemeld is het project ‘Kindervakantie-
weken’ landelijk en dus ook in onze afdeling gestopt 
wegens een tekort aan geschikte begeleiders. Onze 
coördinator Annelies van Amerongen willen we 
bedanken voor haar enthousiaste inzet voor dit project 
en haar goede contacten met ouders en kinderen.

Thuisadministratie

Het project Thuisadministratie heeft dankzij subsidie 
de werkzaamheden in Huizen en de Bel-gemeentes 
kunnen uitbreiden. 
In Eemnes is er op vrijdag een inloopspreekuur in het 
‘Huis van Eemnes’.
In Huizen is er op vrijdagmiddag een inloopspreekuur 
in de Bibliotheek.
Inmiddels zijn er ook inloopspreekuren in het 
Brinkhuis in Laren en in de Malbak in Blaricum.
De betrokkenheid van een taaldocent maakt het 
taalprobleem bij statushouders werkbaar.
In al deze spreekuren is er gratis hulp o.a. bij het 
aanvragen van toeslagen, bij uitkeringen en schuld-
hulpverlening, bij belasting aangifte, omgaan met 
allerlei formulieren.

Steun-bij-verlies-en-rouw

Het project SBR is omgedoopt in ‘Steun-bij-verlies-en-
rouw’. Het gaat hierbij dus niet meer alleen om verlies 
bij rouw, maar ook als je werkloos raakt, een ziekte 
krijgt of een scheiding moet doormaken. Hoe vind je 
een nieuwe balans in het leven, als je het gevoel van 
veiligheid en zekerheid bent kwijtgeraakt?  
De lotgenotengroep ‘Rouw’ bij verlies van een partner 
heeft ook weer bijeenkomsten in najaar 2021-voorjaar 
2022, hoewel door corona soms bijeenkomsten moeten 
worden uitgesteld.

                   Bestuur
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Vriendschappelijk huisbezoek

Voor het project ‘Vriendschappelijk huisbezoek ’is ook 
veel belangstelling, zeker in deze tijd waarin de een-
zaamheid toeneemt. En dat niet slechts bij ouderen, 
maar ook bij jongeren. De coördinatoren overleggen 
hoe ze die jongeren kunnen bereiken en een aangepast 
programma kunnen bieden.

Cor van der Voet, 
Voorzitter Humanitas ’t Gooi.

Rabobank en Humanitas

De Rabobank Gooi- en Vechtstreek heeft Humanitas 
’t Gooi jarenlang ondersteund met subsidies voor 
‘Kindervakantieweken’. Nu dit project is gestopt, 
hebben we voor andere projecten een subsidie 
aangevraagd onder het thema ’Eenzaamheid’.

De directeur van de Coöperatieve Rabobank, Monique 
van de Wakker schrijft ons:

‘Als Rabobank staan we midden in de samen-
leving en dragen we bij aan de ontwikkeling van 
die samenleving. We stimuleren de vitaliteit van 
lokale gemeenschappen en we steunen maat-
schappelijke initiatieven. Het doet mij daarom 
plezier te kunnen meedelen dat Humanitas 
’t Gooi een donatie van A 2.000,- ontvangt.’

We zijn blij met de toekenning van de  Rabobank voor 
dit in deze tijd belangrijke thema. Hun betrokkenheid 
is groot en we zullen het bedrag van W 2.000,- goed 
inzetten voor onze projecten.



14

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
 Ineke Kerkhoff-Meeuwis
 Telefoon: 06 – 53 75 31 52
 E-mail: inekekm@hetnet.nl
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.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
Noorderweg 96c - 3e etage, 1221 ab 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 

 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 
Nel Barendsen, lid 
Sebastiaan Cobelens, lid
Hans Beekman, lid
Nathalie Niestadt, lid

 Websitemaster 
Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

 Projectcoördinatoren
Steun bij verlies en rouw: Mirjam van Kreel (coördinator), 06 – 35 11 81 84 
en Mariëlle Timmer, 06 – 51 13 75 55
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek: 
Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27 
Frances Admiraal (coördinator), 06 – 57 34 59 17 
Thuisadministratie: 
Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90 
Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97 
Peter Scholze (coördinator), 06 –  35 11 79 90 
Theo Albers (coördinator), 06 – 83 81 10 24 

 Bureaucoördinator
Carola van Henten
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: almere@humanitas.nl

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