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Ten geleide
In dit nummer
Programma voorjaar 2022

Dinsdag 22 maart
alv  kantoor in Hilversum, 19.30 uur 12

Donderdag 31 maart
Muzieklezing  Joop van Velzen, Kapel, 20.00 uur 5

Maandag 4 april
Filosofisch café, Dudok Hilversum 8

Woensdag 6 april
Wandeling  Geologisch Museum Laren, 13.00 uur 6

Vrijdag 8 april  
Lezing  Fokke Obbema, 
Bibliotheek Bussum, 20.00-22.00 uur 6

Dinsdag 12 april
Cursus  ‘Kennismaken met humanisme’, 19.30 uur 10

Donderdag 21 april
Rondleiding  Singermuseum Laren, 
11.00 én 13.00 uur 11

Vrijdag 20 mei
20e-dag-eettafel  ‘Bregje’ Bussum,  4

Maandag 13 juni
Filosofisch café, Dudok Hilversum 9

Woensdag 20 juli
20e-dag-lunch  Stadzigt Naarden, 12.30 uur 4

Verder in dit nummer
Boekgroepen 13
Humanitas  Bestuur 14
Humanistisch Verbond  Bestuur 15
Humanistisch Verbond  Even voorstellen 15
Blog  Helma Ketelaar 17
Namen, adressen en telefoonnummers  18-19

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
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Nu de maatregelen rond corona zijn opgeheven 
breken er ook nieuwe tijden aan voor de cultuur.
In de laatste jaren is de cultuursector in zijn volle 
breedte karig betaald geweest, veel zzp-ers verloren 
hun werk, en dat gebrek aan belangstelling vanuit het 
ministerie is al jaren zo, sinds Halbe Zijlstra het in 
zijn portefeuille had. 
We hebben nu een staatsecretaris, Gulay Uslu, die 
is opgeleid als cultuurhistorica en in musea heeft 
gewerkt. Dat biedt misschien nieuwe mogelijkheden 
waarbij kunst en cultuur ook vanuit het ministerie 
weer worden gewaardeerd. 

Maar gelukkig zijn er altijd ook bemiddelde kunst-
verzamelaars geweest die hun nalatenschap aan de 
kunsten hebben gewijd. Zo was er in de 15e eeuw de 
familie de Medici, die zorgden voor Florence als stad 
van de kunsten.

In ons land was er P.A. Renault, een verffabrikant (!) 
die in de vorige eeuw onder andere bevriend was met 
en werken aankocht van Leo Gestel, Jan Sluijters en 
Kees van Dongen, maar ook van Picasso, Braque en 
Léger, waarvan vele in onze musea te vinden zijn. 

Ook acht van de mooiste 
schilderijen van Marc 
Chagall, waaronder 
De violist (links), en 
Moederschap, kocht hij. 
Vandaag de dag zijn 
deze werken in het 
bezit van het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

En nu is er dan weer Els Blokker, die haar uitgebreide 
collectie naliet aan het Singermuseum, waar ze ook 
een mooie vleugel liet aanbouwen, de Nardincvleugel 
met vijf zalen. 
Prinses Beatrix is er op 8 maart voor de opening en 
daarna zijn wij er welkom. Je leest er meer over op 
pagina 11. Wel een nabije bijzondere belevenis. 

Ties Grijpstra

[iets gewijzigd]

[zinnetje toegevoegd]



5

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.

Vrijdag 20 mei
Restaurant ‘Bregje’ 
Wilhelminaplantsoen 7, 1404 ja Bussum

Woensdag 20 juli  LUNCH  12.30 uur
Restaurant ‘Stadzigt’ 
Meerkade 2a, 1412 ab Naarden

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!

Inspirerende muzieklezing 
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’.

In de Humaniscoop maken we steeds vaker gebruik 
van een QR-code. 
De QR-code (Quick Response code) is een streepjes-
code die je kunt scannen met gebruik van de camera 
op je smartphone of tablet. 
Je mobiele toestel stuurt je middels een link naar de 
de desbetreffende pagina. Zo kun je snel meer 
informatie vinden over een onderwerp.

Dit zijn de QR-codes naar de webpagina’s van het 
Humanistisch Verbond en Humanitas, afdeling 
't Gooi en omstreken.
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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  Fokke Obbema: 
‘De zin van het leven’

Vrijdag 8 april, 20.00-22.00 uur
Plaats: Bibliotheek
Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB Bussum
Prijs: q 12,50 (leden), q 15 (niet-leden)

Fokke Obbema leek na een 
hartstilstand even dood. Na 
zijn herstel ging hij op zoek 
naar de zin van het leven.
Wat is belangrijker: zelfont-
plooiing en eigen carriere of 
verbinding met de ander? 
Deze zoektocht leidde tot 
wat Matthijs van Nieuw-
kerk ‘de beste interviewserie 
van 2018’ noemde.

Samen met de bibliotheek Gooi-en-meer organiseert 
het Humanistisch Verbond Gooi, Vecht en Almere een 
lezing van de schrijver Fokke Obbema.

Fokke Obbema schreef in 2019 
de bestseller ‘De zin van het 
leven’, nu is hij terug met 
een nieuw boek ‘Een zinvol 
leven’. In dit boek bundelt 
hij vijfenveertig interviews 
die hij had met bekende en 
onbekende Nederlanders, 
samen. Elk interview begon 
hij met de vraag: wat is een 
zinvol leven?  

Fokke Obbema werkt bij de Volkskrant, waar hij 
chef van de economieredactie en correspondent voor 
Frankrijk is geweest. Hij schreef eerder ‘China en 
Europa’, dat zowel in het Nederlands als het Engels 
verscheen. Tegenwoordig legt hij zich voor de krant 
toe op zingeving. In 2021 verscheen ‘Een zinvol leven’, 
met meer gesprekken over de essentie van het bestaan. 

Aanmelden en betalen  
Een bijdrage van A 12,50/A 15, 
te betalen via de website:
https://www.bibliotheekgooienmeer.
nl/actueel/agenda/210408-lezing-
fokke-obbema.html

Geologische wandeling 
Woensdag 6 april, 12.30-15.15 uur
Geologisch museum
Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren  
Entree: met Museumkaart gratis of q 7,50
Prijs rondleiding: q 5 (leden), q 7 (niet-leden), 
te betalen ter plaatse aan Betsy Ooms

We verzamelen in Geologisch Museum Hofland in 
Laren. Aan de hand van een powerpoint-presentatie 
laat onze gids, John van der Sar, ons zien hoe het 
Gooise landschap zich door de tijd heen, door natuur-
lijke en menselijke processen, heeft gevormd. 

Na ongeveer drie kwartier start de wandeling. We 
maken dan kennis met de zichtbare landschappelijke 
en archeologische verschijnselen van de Zuiderheide, 
met zijn specifieke stuiflandschap. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur.
 
Na afloop kunt u een kijkje nemen in het museum, 
dat rijk is aan fossielen, getoond in het kader van 
de geschiedenis van het leven en aan mineralen en 
gesteenten. 

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 – 21198713 / 036 - 523 05 22 (Betsy Ooms).
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Humanistisch filosofisch 
café (max. 12 personen)

Maandag 4 april, 14.30-16.30 uur 
(inloop 14.15 uur max.12 personen) 
Plaats: Café Dudok, bovenzaal (trap!), 
Larenseweg 1a, 1221 CH 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.

Thema 4 april: 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.’

Thema 13 juni: Privacy

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we dit 
keer in gesprek rond het thema Privacy.
Ter inspiratie alvast deze:

Het gebied waar we ons bevinden kent zoveel grijstinten 
dat opzij zetten van grondrechten nooit de oplossing mag 
zijn.

Er zijn op beide dagen maar twaalf plaatsen, dus 
aanmelden is noodzakelijk.

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

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

Heeft u al Facebook of zou Facebook willen 
installeren maar u weet niet hoe?
Mail uw vragen over Facebook naar: 
hv.gooialmere@upcmail.nl

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook
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Rondleiding  Singermuseum 
Laren
Sluijters en de modernen, 
de collectie Nardinc

Donderdag 21 april, om 11.00 uur en 13.00 uur 
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 BS Laren 
Prijs: q 7 (leden), q 10 (niet-leden) 
Entree: met Museumkaart gratis, anders q 17, 
rondleiding q 7 (leden), q 10 (niet-leden)

Op 10 april 2018 prijkt 
groot op de voorpagina 
van NRC Handelsblad 
het nieuws dat Els 
Blokker-Verwer de 
privécollectie die zij 
samen met haar man 
Jaap Blokker bijeen 
heeft gebracht, schenkt 
aan Singer Laren. Hun 
indrukwekkende kunst-
verzameling, de Collectie Nardinc, bestaat uit ruim 
veertig kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan 
zeventig werken van moderne tijdgenoten.

Het werk van Sluijters loopt als een rode draad door 
de tentoonstelling en schittert in de vijf thematische 
zalen tussen dat van andere Nederlandse modernis-
ten. Kom genieten van de stralende luministische 
landschappen, fleurige bloemenpracht, swingende 
danseressen en krachtige portretten in de nieuwe 
Nardinczalen die voor het eerst hun deuren openen.

Met werk van: Jan Sluijters, Jan Toorop, Leo Gestel, 
Piet van der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, 
Charley Toorop, Else Berg, Jo Koster, Charlotte van 
Pallandt, Dick Ket, Carel Willink en vele anderen.

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 ‘Singer’.

Cursus  Kennismaken met 
humanisme

Dinsdag 12 april, 19.30-22.00 uur
Plaats: de Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Hoe kan het humanisme bijdragen aan verbonden-
heid in deze tijden van individualisme? Hoe blijf je 
kritisch denken en tegelijkertijd luisteren naar een 
ander, ook als iemands mening sterk verschilt met de 
jouwe? Wat geeft het leven zin, volgens humanisten? 
Wat is de visie van het humanisme op duurzaamheid 
en zorg voor de aarde? Wil je beter kunnen verwoor-
den waar jij vandaag voor staat?

Bij de cursus ‘Kennismaken met humanisme’ ontdek 
je in 2,5 uur wat het humanisme kan betekenen bij 
het maken van je dagelijkse keuzes nu. Denkers als 
Erasmus, Arendt en Manschot helpen je hierbij. In 
gesprek met elkaar kom je tot (nieuwe) antwoorden 
en beoefen je meteen een belangrijk aspect van het 
humanisme, namelijk de dialoog.

Docent is Maudy van KLaveren, afgestudeerd Huma-
nistica en werkzaam als hgv’er in een ziekenhuis, 
waar ze ook cursussen geeft.

Doe mee in Hilversum op 12 april, van 19:30 – 22:00 uur.

Aanmelden
https://www.humanistischverbond.nl/
cursushilversum

Informatie
Telefoon 06 – 10 83 21 98 
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Algemene ledenvergadering

Dinsdag 22 maart 2022 
van 19.30-20.30 uur, zaal open 19.00 uur

Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden 
van harte uit voor de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering. De vergadering wordt 
gehouden in 

Kantoor Humanitas
Willem Barentzweg 17a
1212 BK Hilversum. 

Er is beperkt plaats, graag je komst even 
aanmelden op: 
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 
 van 12 april 2019
3. Mededelingen/ ingekomen stukken
4.  Verslag van de secretaris over 2021
5.  Financieel jaarverslag 2021
6.  Begroting 2022
7.  Bestuursverkiezing
8.  Evaluatie programma 2021, vooruitblik 
 seizoen 2022
9.  Rondvraag
10.  Sluiting

Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris 
en ligt op de vergaderavond vanaf 19.00 uur ter 
inzage
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boekgroep 1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 
is op woensdag 13 april en bespreken dan 
‘De pelikaan’ van Martin Michael Driessen.
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 18 mei om 20 uur.  We bespreken 
dan een nog te kiezen boek. De bijeenkomst is 
in het kantoor van Humanitas, Willem Barentz-
weg 17a, Hilversum. 
Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen 
met tegrijpstra@upcmail.nl of 06 – 10 83 21 98 
(Ties).

Boekgroepen
Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. 

?
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                       Bestuur

In de bestuursvergadering van januari hebben we 
Helma Ketelaar ontmoet als nieuw bestuurslid. We 
hebben daarmee weer een voltallig bestuur van zeven 
leden, een prettig aantal voor het organiseren van onze 
vele activiteiten.
Helma stelt zich hieronder, én middels een blog op 
pagina 17, aan u voor. 

Humanitas ’t Gooi organiseert spreekuren in Eemnes, 
Huizen, Blaricum en Laren, die zijn voor een ieder 
toegankelijk.

Huis van Eemnes
Noordersingel 4, Eemnes
Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur

Bibliotheek van Huizen, 
Plein 2000-1, Huizen 
Elke vrijdag van 14.00-16.00 uur

Malbak 
Wetering 122, Blaricum 
Elke woensdag van 10.00-12.00 uur

Brinkhuis 
Brink 29, Laren 
Elke donderdag van 14.00-16.00 uur

U kunt terecht voor de volgende zaken:
• aanvragen van een DigiD
• aanvragen van toeslagen
• uitkeringen/schuldhulp
• belastingaangifte
•  een lastig formulier of ontvangen brief
•  de energierekening of ziektekostenverzekering
•  aanvragen uitstel van betaling

Samen met onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat jij 
weer verder kunt. Een afspraak maken is niet nodig.  
http://gooi.hetinformatiepunt.nl

                   Bestuur

fo
to

 v/d
 berg

h
 fo

to
g

rafie

Even voorstellen  Helma Ketelaar, 
nieuw bestuurslid Humanistisch 
Verbond
Sinds 1980 woon ik met plezier in Hilversum. In die 
periode heb ik van alles in dit prettige dorp gedaan: 
van f-jes leider bij ’t Gooi tot zingen in onder meer 
het Hilversum Gemengd Koor. Naast mijn brede 
resultaatgerichte werkervaring en mijn levenslang 
studeren, ben ik ook op diverse wijze politiek en 
maatschappelijk actief geweest.
De RK kerk, die ik geacht werd mee te nemen vanuit 
huis, heb ik niet meegenomen. Wel is deze muziek, 
die er thuis veel was en waar ik in de Schola van Laren 
veel van gezongen heb, mij dierbaar. Van mijn 16de tot 
begin vorig jaar was ik politiek betrokken en/of actief. 
Ook dat ligt nu achter mij. 
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Een rijke Belgische kunstervaring 
genoten in Singer, Laren

Het voelde verrijkend, luxe en bijna onwerkelijk 
om weer eens live een kunsttentoonstelling te 
beleven. Hoe fijn is dat! Ondanks de niet zo goed 
door mij ingeschatte regen, met name op de terug-
weg, zit ik nu al een paar uur thuis van oor tot oor 
te grijnzen. Wat doet dit me, ondanks alle mond-
kapjes, regels en codes, goed!

Hoe ik daar kwam? Er was een rondleiding georganiseerd 
door Humanistisch Verbond Afdeling ‘t Gooi, Vecht, 
Almere en daar las ik over in het recente regionale 
mededelingenblad.
Sinds januari 2019 lees ik bewust de maandelijkse digitale 
nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond en vanaf 
december 2020 ben ik ook lid. Dat viel natuurlijk midden 
in alle corona regelingen, waardoor ik wel gelezen heb 
wat de landelijke organisatie en de regionale afdeling 
doen, maar iets meemaken was nog niet gelukt. Nou 
ja, ik had wel al contact met Ties Grijpstra, de regionale 
voorzitter. Dat laatste heeft recent geleid tot een heel 
prettig kennismakingsgesprek, en tot mijn deelname 
sinds afgelopen maandag aan het regionale bestuur hier 
van het Humanistisch Verbond.
Mijn bezoek vandaag aan Museum Singer Laren had dan 
ook twee redenen. Ten eerste wilde ik graag ervaren hoe 
zo’n activiteit door de Afdeling van het Humanistisch Ver-
bond  georganiseerd wordt en welke interesse hiervoor 
is. Ten tweede wilde ik heel erg graag eindelijk weer eens 
een tentoonstelling live genieten. Én ja, natuurlijk heb ik 
zo’n mooie #Waanders catalogus mee naar huis genomen 
om goed na te genieten. 
Rakende, diverse kunst van onze zuiderburen uit de 
periode ca. 1870 – 1970 die door Singer Laren in echt te 
genieten overzichtelijke zalen is verdeeld, waarin ruimte 
is voor de stromingen als realisme, impressionisme, 
symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme 
en surrealisme. Veel mij aansprekend werk, natuurlijk 
grotendeels van mannelijke schilders. Daarom vraag ik 
je, als je de tentoonstelling gaat bezoeken, of wanneer je 
de uitgave Belgische Meesters van Waanders aanschaft, 
toch ook de tijd te nemen om te genieten van het werk 
van Anna Boch “Dunes au soleil” (Duinen in de zon). Een 
werk van Anna waar ik van genoot en eindeloos bij weg 
kan dromen.
De rondleiding van het Humanistisch verbond door 
Museum Singer Laren van vanochtend, leverde mij extra 
beeld en beleving bij deze tentoonstelling. 

Meer blogs van Helma Ketelaar zijn 
te vinden op: https://helmablogt.
blogspot.com/

In november 2020 werd ik me weer eens bewust van de 
invloed van de religies in ons land en daardoor heb ik 
de stap gezet om lid te worden van het Humanistisch 
Verbond. Deels vanwege de standpunten en zeker ook 
vanwege de vele filosofie, die me aanspreekt.

Ties en ik hebben elkaar al een flinke tijd geleden ont-
moet en bleken bij het recent verder kennismaken in 
ongeveer dezelfde kringen in Hilversum actief te zijn 
of te zijn geweest. Dat leverde een heel prettig gesprek. 
Ook de ontmoeting met het bestuur afgelopen januari 
is me heel goed bevallen.

Sinds mei 2009 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf 
Merkbaar Resultaat. Daarin studeer en werk ik onder 
meer regelmatig als docent/begeleider/beoordelaar 
voor studerend werkend Nederland; schrijf ik, 
perform en geef mijn poëzie uit en ben ik actief als 
HeteroCoach. (Ik ben er voor de hetero die in zijn/haar 
relatie meemaakt dat de partner later uit de kast komt)
Verder ben ik moeder van een prachtig jong van 38 
waar ik ook regelmatig creatief mee samenwerk voor 
mijn poëzie.

De waarde en activiteiten van het Humanistisch 
Verbond spreken mij aan. Hetgeen ik tot nu toe 
gelezen heb en de ontmoetingen die ik inmiddels heb 
gehad bevestigen me dat. Daarom wil ik ook graag 
mijn organisatietalent en bestuurservaring inzetten 
in deze afdeling van het Humanistisch Verbond.

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

Jan van der Does, hgv-er in Lelystad.
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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
Ineke Kerkhoff-Meeuwis
 Telefoon: 06 – 53 75 31 52
 E-mail: inekekm@hetnet.nl
Helma Ketelaar
 Telefoon 06 – 50 51 13 23  
 E-mail ketelaar@merkbaarresultaat.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

19

N
am

en, adressen en telefoonnum
m

ers

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 

 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



Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum
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