
 

  Nieuwsbrief februari 2023 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

De eerste nieuwsbrief in dit nieuwe jaar. De aankondiging van onze ledenvergadering op 1 maart, met 

daarna het thema waterschap. Een nieuwe cursus op komst, zelfs twee!  Daarnaast weer 

veel activiteiten, genoeg te kiezen! Lees hieronder verder over het programma.. 

Na een korte terugblik   

 

Bericht van de voorzitter.                                            

Een nieuw jaar een nieuwe agenda. Deze is voor de komende maanden weer 

gevuld met mooie activiteiten. We hebben van alles wat, soms wat filosofischer, 

en soms wat lichter van aard. Lezingen, boekbesprekingen, een film, wandelen, 

koffiedrinken, cursussen en natuurlijk weer een Stil de Tijd. 

Omdat in maart verkiezingen zijn hebben we ook iemand uitgenodigd over de 

waterschapsverkiezingen. Deze zijn eigenlijk altijd een beetje ondergesneeuwd. Nog niet zo lang 

geleden leerde ik dat waterschappen de grootste natuurbeheerders van het land zijn. Als het beheer 

daar met respect voor de natuur gebeurt, maken we als Nederland een mooie stap. Anne Mollema 

(Voorzitter van Waternatuurlijk) komt ons daar meer over vertellen. Dat sluit dan weer heel mooi aan 

bij ons thema over Ecohumanisme. 

Ik ben zo blij met ons actief bestuur en mensen die opstaan om daar een rol in te spelen. Zonder hen 

konden we dit allemaal niet doen. Op de ledenvergadering stellen we jullie twee wisselingen voor. 

Kom vooral kennismaken of meepraten. Ik hoop jullie daar te zien! 

Marian 

Een terugblik 
 

 

              

Begin dit jaar werd naar alle leden een kaartje 

gestuurd. Ben je er op uitgekeken dan kun je het in 

het voorjaar in de aarde stoppen en komen er 

mooie bloempjes uit! 

 

 

Een goed bezochte nieuwjaarsreceptie.  

Het glas werd geheven op het nieuwe jaar met een gezellige groep mensen. 

                                             



 

Praethuys Ecohumanisme 

Marco Oostdijk leidde een avond waarbij Ecohumanisme centraal stond. Over persoonlijke 

motivatie, bezinning vanuit welke waarde wil je leven? Wat is je persoonlijke intrinsieke motivatie 

en welke keuzes horen daarbij? Veel om verder over na te denken en ook om verder op door te 

gaan. "Geen zorgen om de toekomst, maar zorgen voor de toekomst!" 

De Poëziemiddag was een heel gezellige zondagmiddag vol met gedichten en muziek! Een 

prettige samenwerking tussen DOOR en het Humanistisch verbond. 
  

De geplande activiteiten voor de komende maanden: 

 
 

 

Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke onderwerpen 

besproken op wisselende locaties. 

 

Aanmelden is gewenst. 

  

'KoffieZin' 
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.  

Heel informeel zonder dat er persé een thema besproken moet worden.  

Wil je uitgedaagd worden, dan hebben we een mooie vraag achter de hand. 

Elke 1e woensdag van de maand zo’n ontmoetings-moment. 

 

  

 

Datum: Woensdag 15 februari 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema:  Een filosofisch gesprek over een zoektocht naar geluk, bezien door Rousseau en 

Epicurus.  

Aan de hand van hoofdstuk 1 uit het boek  'Geluk en Wijsheid' voor beginners van Jos Kessels, wordt 

de zoektocht onder de loep genomen. Ook wordt bekeken hoe dat zit bij ieder persoonlijk. De 

inleiding en gespreksbegeleiding worden verzorgd door Gerard en Jannie.  

Locatie: Huiskamer, Straussplaats 7, 3335 AX te Zwijndrecht 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

Na aanmelden ontvang je de tekst van het betreffende hoofdstuk ter voorbereiding. 

 

EN DAARNA: 

Datum:  Woensdag  Eerste half jaar: 4-1, 1-2, 1-3, 5-4, 3-5, 7-6  Noteer het 

in je agenda! 

Tijd:       10.00 - 11.30 uur  

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen,  

              Groenmarkt 19b te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven  Dit is niet meer nodig. Het blijkt dat we steeds min of meer 

een constante groep hebben. 
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Datum: Woensdag 15 maart 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema:  Leap Manifest van Naomie Klein.  

Naomi Klein, Canadees journaliste, publiciste en activiste, is bekend door haar uitgebreide studies, 

zoals No time, Verander nu, voor het klimaat alles verandert en door De shockdoctrine, de opkomst 

van het rampenkapitalisme. 

Na de verkiezing van Trump in 2016 schrijft zij No is not enough, defeating the New Shock Politics. Zij 

bespreekt hierin de factoren die geleid hebben tot de opkomst van Trump. Het boek eindigt met het 

Leap Manifesto. Een positief politiek plan gericht op verzet, rechtvaardigheid hoop en liefde. Een 

belangrijke vraag is wat we van de inhoud van dit plan kunnen leren voor de Nederlandse situatie. 

 

Peter Bot verzorgt een presentatie en neemt ons mee in de materie. 

Locatie: Huiskamer, Kaartenmaker 12, te Zwijndrecht 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

Algemene ledenvergadering  

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Humanistisch Verbond Drechtsteden. 

Datum: Woensdag 1 maart  

Tijd:     19.00 - 20.00 uur.  De vergadering is toegankelijk voor leden.  

            20.15 - 21.30 uur  In het kader van de aanstaande Provinciale Staten- en 

waterschapsverkiezingen wordt het thema Waterschap besproken. Gastspreker Anne Mollema is 

fractievoorzitter van 'Water Natuurlijk'. Waar gaat het waterschap wel en waar niet over. Welke 

uitdagingen liggen er? Klimaat en biodiversiteitscrisis liggen voor de hand, maar ook het leveren van een 

bijdrage aan de energietransitie en aan verrijking van ons landschap. Na de pauze ook voor niet leden! 

Locatie:  Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

Na aanmelden ontvang je de vergaderstukken. 

Film 'Echt of Nep?' 

Nieuw initiatief tegen online oplichting! 

Soms heeft je weerbaarheid net even een steuntje in de rug nodig...... 

Om ouderen weerbaar te maken tegen online oplichting heeft de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 

(VAR) de film 'Echt of Nep?' gemaakt.   Een niet alledaagse film, want de kijkers bepalen zelf de afloop. 

De film bestaat uit vijf korte scenes over vormen van digitale oplichting. Op het moment dat de 

hoofdpersoon een keuze moet maken, wordt het beeld stilgezet. De mensen in de zaal kunnen dan met 

elkaar bepalen wat de hoofdpersoon in hun ogen moet doen. Daarna gaat de film verder op basis van het 

gekozen scenario. En blijkt of de kijkers de juiste keuze hebben gemaakt. De vormen van digitale 

oplichting die te zien zijn komen uit de dagelijkse praktijk. De samenstellers van de film hebben hiervoor 

geput uit politieaangiftes.  De Dordtse politieagent Jeroen van Mierle leidt het gesprek in goede banen. 

Ook behoefte aan wat meer informatie en horen of je alert genoeg bent? 

Kom luisteren en meepraten! 

 

Datum: Woensdag 22 maart  

Tijd:     13.00 - 1500 uur.               

Locatie:  Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Aan tafel voor de Dialoog  Bibliotheek Zwijndrecht   

Maand van de filosofie  

 

Het thema is:   Weerloos en Waardevol 

Als iets van waarde opduikt is de meetlat meestal niet ver weg. Het goud gaat naar de snelste hardloper. 

Het leukst is het bericht met de meeste ‘likes’. En alle lof verdient de leerling met de hoogste cijfers. Hoe 

meer mensen het waarderen hoe meer iets waard wordt. Maar is wat alleen ik zelf waardevol vind dan 

minder waard? En wat is de waarde van zaken die niet te meten zijn? Hoeveel is vriendschap waard?  

Via de dialoog gaan we daarover met elkaar in gesprek. 

 Wat houdt een Dialoog in? 

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling 

begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We 

verkennen ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog onderzoek je met elkaar 

wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. 

In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en 

onderzoeken van eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel. 

 

Met zo’n 6-8 personen om tafel en een getrainde gespreksleider begeleidt het gesprek. 

Samen met de bibliotheek Zwijndrecht organiseren we deze dialoogtafel(s). 

  

ZIN IN… 

EEN GOED GESPREK 

EEN FIJNE ONTMOETING 

GEHOORD EN GEZIEN WORDEN ……… 

  

Meld je dan aan voor de dialoogtafel. 

Op dinsdag 11 april van 19.30 – 21.30 uur.    Bibliotheek Norderstedtplein 8, in Zwijndrecht 

 Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Stil de Tijd - Zin op Zondag  

Thema   AARDIGHEID 

 

Een moment van bezinning. Ontspan van de drukte 

van de dag. Zet de tijd even stil en denk na over je 

dromen en idealen. 

 

Datum:   Zondag 2 april 

Tijd:        11.00 uur - 12.15 uur (inloop 10.30) 

Locatie:   Theater 't Pand, Korenbeurs 3-5, 4201 

XD, te Gorinchem. 

         

 

          

Jan Warndorff, een humanisticus en filosofische schrijver is te gast. Hij heeft o.a. een boek 

geschreven: ‘Ik ben de wereld’, anders denken in de 21e eeuw. Het westerse rationele denken heeft 

de wereld ontzaglijk veel goeds gebracht; maar behalve weldadig is het ook gewelddadig ten aanzien 

van andere culturen, de natuurlijke wereld en ons eigen leven, aldus Warndorff. 

Na een korte inleiding zal Bas van der Sijde, humanistisch geestelijk begeleider, met hem in gesprek 

gaan. 

Dit keer zorgt Joke Bot met pianomuziek voor de muzikale omlijsting!  

mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl


 

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 30 maart via deze link of tel.nr. 078 8804484. 

Er zijn geen kosten aan verbonden (vrijwillige bijdrage) 

De cursus Moderne Levenskunst gaat in het voorjaar van start. 

                                  

Waarom leef ik zo? Hoe kies ik wat bij mij past? En wat betekent vriendschap voor mij? Tijdens deze 

cursus ga je op zoek naar antwoorden. Door je te verdiepen in filosofie, te praten en te oefenen, leer je 

scherper te denken over je eigen leven en wat je belangrijk vindt. Want daar gaat het om in deze cursus, 

jouw vragen over hoe te leven. 

  

Docent is filosoof en mediamaker Prosper de Roos. Hij is geïnteresseerd in de interactie tussen de mens, 

zijn omgeving en de verhalen die wij vertellen. “Deze staan niet op zichzelf maar beïnvloeden hoe wij 

onszelf, de ander en de wereld tegemoet treden.” 

 

Programma in het kort: 

1: introductie in de moderne levenskunst 

2: ervaring en zelfkennis 

3: het probleem van vrijheid en kiezen 

4: verbondenheid en vriendschap 

5: lot en geluk 

6: zelfzorg en afsluiting 

 

Data: Maandag 20 en 27 maart, 3, 17 en 24 april, 15 mei.  

Tijd:     19.00 - 21.30 uur.      

Docent: Prosper de Roos         

Locatie:  Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

Meedoen? Geef je op! Ook voor meer info: 

https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-moderne-levenskunst-dordrecht/ 

 

 

Verdiepingsdag Actieve Hoop   

 

Voel je je betrokken bij de grotere vragen van deze 

tijd en merk je dat je wel wat steun kunt gebruiken?  
 

Zoals de klimaatcrisis nu. De alarmerende rapporten wijzen ons op de keiharde feiten, en om ons heen 

zien we hoe het leven op aarde naar de knoppen gaat: onleefbaar land, overstromingen en hittegolven. 

Je probeert dat wat je kan om een bijdrage te leveren aan beter leven, maar het voelt niet genoeg. Of 

je weet niet goed waar te beginnen. Je voelt je machteloos, gefrustreerd of misschien wel angstig.  

Op deze dag staan jouw emoties centraal. Waar loop je tegenaan, wat ervaar je, twijfel je misschien of 

het zin heeft wat jij doet? Je onderzoekt hoe je deze emoties kunt omzetten in actie: jouw bijdrage aan 

een duurzame wereld. 
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Voor wie is deze verdiepingsdag? 

Je wilt een waardevolle bijdrage leveren aan het leven nu en in de toekomst, maar je ervaart onmacht, 

alsof het niet genoeg is. Of je voelt je betrokken bij de grotere vragen van deze tijd en merkt dat je wel 

wat steun kunt gebruiken? Dan is deze dag van actieve hoop zeker iets voor jou. 

Ga vandaag nog aan de slag. Meld je aan voor deze verdiepingsdag. 

Data: zaterdag 15 april 

Tijd:     10.00 - 16.30 uur.      

Docent: Saskia Markx         

Locatie:  Ontmoetingscentrum De Prinsemarij, Nassauweg 4, 3314 JR Dordrecht. 

 

Meedoen? Geef je op! Ook voor meer info: 

https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-actieve-hoop-dordrecht/  

Vooruitblik 

En 22 april Lentefeest op de Kleine Rug te Dordrecht. 

Noteer het alvast in je agenda... 

 

 

 

 

Wandelen: 

We gaan door met onze wandelinitiatieven.  

Ideeën blijven van harte welkom, laat het ons 

weten! 

Hieronder enkele ideeën, lijkt het je wat, neem dan 

contact op! In overleg worden dag en tijd bepaald.  

In Zwijndrecht 

Jannie vd Heijkant neemt je mee voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur naar het Arboretum 

en Develbos. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via:   Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

In Dordrecht 

Een mooie wandeling door een deel van Dordrecht. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via:      

Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

In Gorinchem 

Onder leiding van Gerard Wamelink wandelen door Gorinchem. Reacties graag via: 

Email:  hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 0184 642512 

Meer over wandelen: 

In de regio zijn diverse wandelinitiatieven waarbij je kan aansluiten, bijvoorbeeld 'Wandelen in 

Verbondenheid'.  Voor meer info: https://www.wandeleninverbondenheid.nl/  
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Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 
  

Poëzie spreekt me zo aan 
Je zegt veel met een enkel woord 
Een woord dat zeker wel bekoord 

Over de wereld of de maan  
Een flits gaat er dan door je heen 

Als een vogel in zijn vlucht 
Hoog zwevend in de lucht 

Ach mijn hart is niet van steen 

  
Eenvoudig maar toch spits gezegd 

Humanistisch gevoelig uitgelegd 
  

Een onderwerp is waterschap 

In maart is de verkiezing daarvoor 
Dan zijn we natuurlijk een en al oor 

Zelfs een politieke stap om de drommel geen grap 
Eenvoudig maar toch spits gezegd 

Humanistisch en vooral gevoelig gezegd 
  

 

 

 

Rubriek ‘Aan het Woord’ 

Centrum voor Levensvragen.        In gesprek over levensvragen 
Zorgen of een ingrijpende gebeurtenis, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; soms krijg je in je 

leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op je leven hebben. Vragen die 

tot dan toe niet zo bewust speelden, kunnen dan opeens veel belangrijker worden. 

Heeft u  behoefte aan een gesprek over dergelijke vragen en kunt u daarvoor niet terecht bij mensen 

in uw directe omgeving?  De  consulenten van het Centrum Levensvragen komen graag bij u thuis om 

met u in gesprek te gaan. U kunt dan contact opnemen met onze coördinator Johanna Kleingeld. U 

kunt dit doen door te bellen met (078) 203 23 45 – dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 – 

18.00 uur – of door een contactformulier in te vullen op de website 

 

De consulent is opgeleid om ondersteuning te bieden bij al die vragen waar niet zo-maar een 

antwoord op is te geven. Hij of zij biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft u meer inzicht in 

uw vragen en hoe u verder kunt met die vragen.  

Naar de website: werkwijze - Centrum Levensvragen (centrum-levensvragen.nl) 

Landelijk nieuws  

Hoe kunnen we elkaar helpen in deze financieel moeilijke tijd? 

Het leven is duur geworden, voor sommigen zelfs onbetaalbaar. Hoe kunnen we elkaar helpen? U kunt uw 

lidmaatschap op pauze zetten, of juist een donatie doen om het wegvallende lidmaatschap van een ander lid op 

te vangen. Zo kunnen we omzien naar elkaar. 

We willen er voor u zijn. Heeft u het financieel moeilijk? Dan bieden wij de mogelijkheid om het komende half 

jaar uw lidmaatschap op pauze te zetten. 

Zo kunt u ons blijven steunen, maar wordt u niet financieel geraakt. Uw lidmaatschapsgeld wordt pas weer vanaf 

1 april 2023 afgeschreven. Bij een jaarlidmaatschap dat al is betaald, wordt uw lidmaatschap van 2022 verlengd 

tot 1 juli 2023.   Meer info:Hoe kunnen we elkaar helpen in deze financieel moeilijke tijd? - Humanistisch Verbond 

 

https://centrum-levensvragen.nl/werkwijze/
https://www.humanistischverbond.nl/elkaarhelpen/?utm_source=Hele+lijst&utm_campaign=3a5cba04d9-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_20_01_32_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_1a76e6d85f-3a5cba04d9-70049303


 

Doe meer inspiratie op bij de landelijke site: http://www.humanistischverbond.nl/  

 

 
Op onze Facebook pagina zijn onze activiteiten ook te vinden en geven we tips voor andere mogelijk 
interessante zaken. Te raadplegen via HV Drechtsteden: 
Door onze berichten te delen en te liken help je onze activiteiten een bredere bekendheid te 
geven!               

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 
Voorzitter:                      Marian Pater T  06 23942795 

Secretaris:                      Jannie van den Heijkant  T  078 8804484 

Penningmeester:           Jan Baan 

Bestuursleden:              Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Jacques Bonewit (aspirant lid)  

Algemeen e-mail adres is: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 

De website: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden 
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