
G
ezam

enlijk M
ededelingenblad van het H

um
anistisch Verbond en H

um
anitas

Maart 2023

Ecologische excursie 

Oosterwold Almere

Woensdag 22 maart

Cursusdag 

Lotte Huijing 
‘Aktieve hoop’

Vrijdag 14 april, Hilversum

Cursus 

Bas Nabers  ‘Ethiek 
van een wilde aarde’

Vrijdag 12, 19, 26 mei en 2 juni 
Spiegelhuis Bussum

Humanitas ’t Gooi 

Taalmaatjes 
gezocht!

Meld je aan!



2

In dit nummer
Programma voorjaar 2023

Maandag 20 maart 18.30 uur
20e-dag-eettafel, ’t Hert, Naarden 4
Woensdag 22 maart, 13.30-15.30 uur
Excursie ‘Oosterwold’, Almere 6
Maandag 27  maart, 14.30 uur
Humanistisch Filosofisch café, 30ml, Hilversum 5
Dinsdag 28 maart, 11.00 uur
Extra rondleiding Singer Kees van Dongen 10
Vrijdag 31 maart, 20.00 uur
Solovoorstelling Harpert Michielsen: ‘Spinoza’  7
Donderdag 13 april, 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering HV 14
Vrijdag 14 april
Cursusdag ‘Aktieve hoop’, Hilversum 11
Vrijdag 12, 19, 26 mei en 2 juni 
Cursus  Bas Nabers: ‘Ethiek van een wilde aarde’ 9
Donderdag 20 juli, 12.30 uur
20e-dag-lunch, ‘Stadzigt’, Naarden 4

Verder in dit nummer
Nieuwe stilteruimte ziekenhuis Tergooi H'sum  12
Humanistisch Verbond  Even voorstellen 15
Humanitas  Taalmaatjes gezocht 16
Namen, adressen en telefoonnummers  18-19

Aanmeldingen
De procedure voor aanmelding voor een activiteit of 
cursus is als volgt:
1. eerst even aanmelden 
 via de mail: hv.gooialmere@upcmail.nl 
 of eventueel telefonisch: 06 – 10 83 21 98
2. u krijgt dan een bevestiging, dat er plaats is
3. na de bevestiging kunt u betalen voor de 
 activiteiten waar dit nodig is:

	 	 nl	31	trio	0198 3781 57 
 t.n.v. Humanistisch Verbond, Gooi Vecht Almere
 Onder vermelding van de cursus/activiteit

Leden die willen deelnemen aan een activiteit, maar 
daarvoor financieel niet in staat zijn, kunnen een 
beroep doen op het bestuur voor een tegemoet-
koming. Mail naar: tegrijpstra@upcmail.nl

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen 
nemen aan een activiteit? Neem contact op 
met een bestuurslid van het HV!



Ten geleide
In Trouw werd 14 februari uitgebreid aandacht 
besteed aan ‘humanisme en spiritualiteit’. Religies 
hebben vaak eeuwenoude tradities waarmee ze 
stilstaan bij belangrijke levensgebeurtenissen. 
Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken vaak naar 
rituelen die passen bij het humanisme.
Soms zijn die er wel. Zo steken we bij de lotgenoten-
groep Rouw van Humanitas bij het begin van de 
bijeenkomst een kaarsje aan en noemen de naam 
van de overledene. Ook lezen we vaak gedichten die 
inspiratie geven.
Volgens directeur Robbert Bodegraven zoekt het 
Humanistisch Verbond ‘tastbare dingen die helpen 
om belangrijke levensmomenten intensiever te 
beleven’.

Ook worden er vanaf maart seizoensvieringen 
georganiseerd, deelnemers staan dan stil bij de 
verandering van seizoenen. Het is leuk als leden 
meedenken om rituelen te ontwikkelen. 
In het nieuwe ziekenhuis Tergooi komt een mooi 
stiltecentrum, en het is de bedoeling dat daar een 
fraaie wensboom van een kunstenaar komt te staan, 
die gevuld kan worden met wensen en gedachten, dat 
is ook een ritueel.
Op pagina 12 vertelt Rob Vos daarover. Doet u mee om 
dat te verwezenlijken?

Ties Grijpstra

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.



De 20e-dag-eettafel
Het Humanistisch Verbond en Humanitas organi-
seren 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. 
De lunch op 20 juli is om 12.30 uur.

Maandag 20 maart
Restaurant ’t Hert
Cattenhagestraat 12, 1411 ct Naarden
Menu A 33,50

Vrijdag 19 mei
Restaurant ‘Borobudur’
Starionsweg 36, 1404 ap Bussum 
Indonesisch, rijsttafel etc. (betaald parkeren tot 21 uur)

Donderdag 20 juli  lunch  12.30 uur
Gasterij ‘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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Humanistisch filosofisch 
café (max. 12 personen)

We organiseren tweemaandelijks op de laatste 
maandag van de oneven maanden een humanis-
tisch filosofisch café.
Een filosofische café is een ontmoetingsplaats voor 
mensen die antwoorden zoeken op vragen of uitge-
daagd willen worden om na te denken over vragen 
die betrekking hebben op het menselijk bestaan.
Het café is bedoeld voor iedereen die wil nadenken, 
luisteren naar aanleiding van een thema, waarbij 
we de verbinding zoeken met de huidige samenle-
ving. 

Maandag 27 maart 
Thema ‘Openheid’
Openheid past in het seizoen Lente, waarin de 
natuur openbarst. Knoppen gaan open, ramen en 
deuren gaan open! Het begrip ‘openheid’ doet zich 
in meerdere hoedanigheden voor. In de politiek 
heet openheid transparantie. En wat te denken 
van open grenzen? Hoe zit het met openheid in 
bepaalde culturen en religies? In hoeverre kan je als 
mens openstaan? Openstaan voor de ander?
In de filosofie van Emmanuel Levinas neemt de 
ethische relatie van een ik tot de ander een centrale 
positie in.

Maandag 22 mei 
Thema wordt in de nieuwsbrief gepubliceerd

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl of 
Telefoon 06 - 10 83 21 98
Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is 
noodzakelijk. De toegang is gratis.
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Ecologische excursie 
Oosterwold Almere
Woensdag 22 maart, 13.30-15.30 uur 
Start: De Kemphaan
Kemphaanpad 4 1358 ac Almere
Prijs: q 12 (leden), q 15 (niet-leden) incl. koffie/taart
We gaan per auto door Oosterwold, met korte 
wandelingen

We nodigen u uit voor een bijzondere excursie.
Het overwegend agrarische landschap van Oosterwold 
vormt zich langzamerhand om tot een groen en 
duurzaam woon-, werkgebied en recreatief landschap 
met veel stadslandbouw zoals akkers, moestuinen, 
fruitgaarden, plantages en daarbij ook nog bossen, 
water en tuinen. 
Bewoners bouwen daar hun eigen huis en scheppen 
de omgeving. We bezoeken daar met een gids twee 
speciale woningen van initiatiefnemers en krijgen info 
over de opbouw van de omgeving.
Er is ook de boerderij ‘Uniek Leven’ gevestigd met een 
theehuis. . We krijgen daar een verhaal van Wim van 
Leeuwen, waarbij we genieten van heerlijke koffie/ 
thee met zelfgemaakte taart.

Aanmelden
E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl of 
Telefoon: 06 - 21 19 87 13  (Betsy Ooms), melden of u 
kunt rijden, of vervoer nodig heeft.

Bijdrage van A 12,-/15,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, vermelding 
van ‘Oosterwold’.
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Solovoorstelling  Harpert 
Michielsen ‘Hoezo Spinoza’ 

Vrijdag 31 maart om 20.00 uur 
De Kapel 
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum  
Prijs: q 12,50 (leden), q 15 (niet-leden)

Het is belangrijk het menselijk handelen niet te bespotten, 
niet te betreuren, niet te veroordelen, maar te begrijpen.

Spinoza wordt in Nederland omarmt als de ultieme 
‘denker des vaderlands’. Maar wat weten we eigenlijk 
van hem? Wie was die man en wat is zijn gedachte-
goed? Waarom is hij juist nu belangrijk? Hoezo 
Spinoza? 
In zijn werk Ethica, eigenlijk een ondoordringbaar 
zelfhulpboek avant-la-lettre, beschrijft Spinoza met 
wetenschappelijke precisie hoe we het hoogste geluk 
kunnen bereiken. Maar hij laat ons ook achter met 
vragen. Wat bedoelt hij nou precies?
De antwoorden van Spinoza kunnen ons richting en 
troost bieden. Hij weet immers wat het betekent om 
in isolement te leven. In zijn werk legt hij uit hoe 
we ons hoofd niet op hol moeten laten brengen door 
angst en woede, hoe we onszelf kunnen bevrijden van 
ons streven naar geld, roem en status. 

Harpert Michielsen is zelf geen filosoof, maar theater-
maker, waardoor hij het werk van Spinoza bekijkt als 
een nieuwsgierige leek. Hij neemt het publiek mee in 
een wonderlijke ontdekkingstocht door het leven en 
denken van deze nieuwe Nederlander uit de 17e eeuw.

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

Bijdrage van A 12,50/15,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, vermelding 
van ‘Spinoza’.



boekgroep	1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 is 
op  woensdag 8 maart; dan wordt besproken ‘De 
grond onder onze voeten’ van Jezus Carrasco.
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. Er is een wachtlijst.

boekgroep	2
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 
is op woensdag 29 maart om 20 uur.  We 
bespreken dan ‘Kraaien in het paradijs’ van Ellen 
de Bruin. De bijeenkomst is in het kantoor van 
Humanitas, Willem Barentzweg 17a, Hilversum. 
Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen 
met tegrijpstra@upcmail.nl of 06 – 10 83 21 98 
(Ties). Er is een wachtlijst.

Boekgroepen
Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroepen. 

8



9

Cursus  Bas Nabers  ‘Ethiek 
van een wilde aarde’ 

Vrijdag 12, 19, 26 en 2 juni 
Spiegelhuis (naast Spiegelkerk)
Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, 1405 hm Bussum
Prijs: q 60 (leden), q 80 (niet-leden)

Bas is filosoof en een liefhebber van wilde natuur. In 
zijn werk brengt hij zijn fascinatie voor de filosofie en 
wilde plekken samen.
Hoe staan we er eigenlijk voor, als bewoner van de 
aarde? En hoe staat de aarde ervoor, met ons als 
bewoner? Volgens sommige wetenschappers zijn we 
aanbeland in een nieuw tijdvak, het antropoceen: 
het tijdperk waarin mensen 
overal op aarde sporen nalaten, 
met waarschijnlijk catastrofale 
gevolgen. In de kranten lees 
je er genoeg over: ontbossing, 
vervuiling, smeltende ijskappen, 
uitstervende diersoorten. Onze 
impact is enorm. Tegelijk laat de 
aarde zich niet temmen, zij blijkt 
niet het passieve decor van onze 
mensengeschiedenis. Wel is ze de bodem onder onze 
voeten, de zee aan onze dijken, het water in onze rivie-
ren, de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, 
de bron van alle leven dat we kennen. De ontmoeting 
daarmee kan ontroeren maar ook choqueren en huiver 
oproepen.

De huidige tijd vraagt om actie, maar ook om bezin-
ning. Want alle verandering begint met een verande-
ring in perspectief. In deze lezing laat Bas Nabers zien 
dat de erkenning van het wilde in de natuur daarbij 
cruciaal is: het wilde, andere leven dat om ons heen 
uitsterft of dreigt uit te sterven; het wilde dat zich niet 
laat temmen, ongevraagd weer kan opduiken en ons 
aan de broosheid van ons mensenleven herinnert
Huidige ontwikkelingen confronteren met vragen 
over wie en wáár we zijn.

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

Bijdrage van A 60,-/80,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, vermelding 
van ‘Ethiek’.
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      Extra rondleiding Singer 
Laren  ‘Kees van Dongen,  
de weg naar succes’
Dinsdag 28 maart om 11.00 uur 
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 bs Laren 
Entree met museumkaart gratis, anders q 17, 
rondleiding q 7 (leden), q 10 (niet-leden)

Hoe lukt het de jonge kunstenaar Kees van Dongen 
om door te breken in Parijs en in korte tijd uit te 
groeien tot één van de meest beroemde kunstenaars 
van de twintigste eeuw? 
Het is een van de publiekslievelingen van Singer Laren: 
Het blauwe hoedje van Kees van Dongen (1877-1968). 
Anna Singer krijgt het doek cadeau als dank voor 
haar geldelijke steun ten tijde van de Van Dongen-
tentoonstelling in 1937. 

De rondleiding wordt weer verzorgd door Else 
Rosenboom.

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 extra’.

Bijn
a uitv

erkoch
t!
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Cursusdag ‘Aktieve hoop’
Vrijdag 14 april, 10.00-16.30 uur 
De Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum  
Prijs:  q 50 (leden), q 70 ( niet-leden)

Zet je klimaatzorgen om in actie

Alarmerende rapporten wijzen ons op de keiharde 
feiten: de klimaatcrisis is nu. Wat kan ik doen? Waar 
vind ik steun? Deze verdiepingsdag helpt je op weg. Je 
onderzoekt hoe je jouw klimaatemoties kunt omzet-
ten in actie: jouw bijdrage aan een duurzame wereld. 
We leunen daarbij op het werk van ecofilosofe Joanna 
Macy, klimaatpsychologie en humanistische tradities 
van geestelijke weerbaarheid. Doe mee op vrijdag 
14 april in Hilversum, meld je aan! 

De klimaatcrisis is 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. 

Docent Lotte Huijing is programma-
manager Ecohumanisme bij het 
Humanistisch Verbond. Ze begeleidt al 
vele jaren groepen en (groeps)gesprek-
ken. En dan het liefst als het echt ergens 
over gaat; bijvoorbeeld levensvragen of 
maatschappelijke kwesties. Lotte is een 
doorgewinterde trainer/coach die graag 
mensen iets laat ervaren. Binnen Ecohumanisme komt 
haar wens tot uitdrukking om deze vaardigheden in te 
zetten daar waar de wereld ze keihard nodig heeft. 

Aanmelden via de website:  
www.humanistischverbond.nl/
actievehoophilversum  
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Onderstaand verzoek beveel ik van harte aan bij 
leden en belangstellenden van het Humanistisch 
verbond en Humanitas.  
Ties Grijpstra

Nieuwe stilteruimte 
ziekenhuis Tergooi 
Hilversum
In het hemelvaartweekend worden de twee oude 
locaties van ziekenhuis Tergooi ingewisseld voor het 
prachtige nieuwe gebouw in Hilversum met veel hout 
en natuurlijke kleurtinten. Een passende hedendaagse 
stilteruimte hoort daar bij. Als humanistisch geeste-
lijk verzorger van Tergooi MC ben ik nauw betrokken 
bij de ontwikkeling. We willen graag open en gastvrij 
zijn naar alle levensovertuigingen.

De stilteruimte is in het ziekenhuis een toevluchts-
oord voor patiënten, naasten en medewerkers. Velen 
van ons komen om verschillende redenen wel eens in 
het ziekenhuis. Mensen vinden er een plek die stilte, 
rust en troost kan bieden. We hebben nu een kleine, 
eenvoudige wensboom die vol hangt met papieren 
vogeltjes en sterren, waarop mensen wensen en 
gedachten hebben geschreven. Ook worden er in de 
stilteruimte dagelijks kaarsjes aangestoken en maakt 
men gebruik van deze ruimte om te mediteren of te 
bidden. 
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De budgetten werden steeds krapper door sterk 
oplopende prijzen dus we zoeken nog wel financiën 
voor de inrichting van de stilteruimte. Bijvoorbeeld 
voor een mooie grote houten wensboom die we willen 
laten maken door een kunstenaar. Dat moet een 
focuspunt in de ruimte worden. Ook zoeken we nog 
geld voor duurzame meubels en een plaats waar veilig 
kaarsen kunnen worden gebrand en we wat boeken 
neer zouden kunnen zetten. We hebben nog ongeveer 
6.000,- euro nodig om uit de kosten te komen. Zowel 
kleinere als grotere bedragen helpen ons de nieuwe 
stilteruimte tot een rustpunt in het ziekenhuis te 
maken.

Als u ons wil helpen deze mooie plek in te richten 
kunt een eventuele bijdrage overmaken op 
nl 33 abna 0110 2907 12 t.n.v. Stichting Tergooi 
inzake Fondsenwerving, o.v.v. Stilteruimte. 

Misschien tot ziens in onze nieuwe stilteruimte!

Rob Vos,
Humanistisch geestelijk verzorger Ter Gooi

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

Misschien zoeken we u? 
Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u 
daarbij het bestuur helpen, meld u dan even 
bij:  hv.gooialmere@upcmail.nl

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook
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Algemene ledenvergadering 
afdeling Humanistisch Verbond, 
Gooi Vecht Almere

Donderdag 13 april 2023
Van 19.30-20.30 uur, open om 19.00 uur
Kantoor Humanitas
Willem Barentzweg 17a 1212 bk  Hilversum. 

Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden 
van harte uit voor de jaarlijkse Algemene leden-
vergadering. 

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Verslag van de secretaris over 2022
4. Financieel jaarverslag 2022
5. Begroting 2023
6. Bestuursverkiezing
7. Evaluatie programma 2022, vooruitblik 
 seizoen 2023
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris 
en ligt vanaf 19.00 uur ter inzage.

Ad 6. In de afgelopen maanden zijn Lique Job-
ben en Winneke Kornet kandidaat-bestuurslid 
geweest en door het bestuur benoemd, het 
bestuur vraagt bekrachtiging van het alv.

Fijn als je komt! 
Wel graag even aanmelden i.v.m. de ruimte:  
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl

                       Bestuur
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Even voorstellen  Winneke 
Kornet

Dag, ik ben Winneke en stel mij graag aan u voor. Ik 
woon (alleen) sinds 2012 in Bussum dicht in de buurt 
van kinderen en kleinkinderen. Daarvoor heb ik 6 jaar 
in het Amazonegebied van Peru gewoond. In septem-
ber 2006 heb ik daar een Peruviaanse ngo opgericht 
met als doel vrouwelijke ondernemers, in een sociaal-
economische achterstandspositie, de mogelijkheid te 
bieden een lening af te sluiten in een georganiseerde 
groepsvorm met een educatieprogramma, waarbij lei-
derschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwik-
keling centraal staan. Ik maak, nog steeds op afstand, 
deel uit van het Peruaanse bestuur. Vóór Peru heb ik, 
ook vele jaren met het gezin, in Driebergen gewoond; 
op latere leeftijd een universitaire studie afgerond en 
gestart als zelfstandig organisatieadviseur met veel 
aandacht voor bedrijfscultuur. Mijn loopbaan ben ik 
ooit gestart als kleuterjuf in Winterswijk, toch ook wel 
leuk om te melden.   

Het Humanisme heeft 
vanaf mijn geboorte een 
rol gespeeld. Mijn ouders 
zijn al in 1949, mijn 
geboortejaar, lid geworden 
van het Humanistisch 
Verbond waardoor ik in 
mijn jeugd deze levens-
beschouwelijke uitgangs-
punten met de paplepel 
kreeg ingegeven. En toch 
ben ik pas afgelopen jaar 
zelf lid geworden van het 
Humanistisch Verbond, 
zeer geïnspireerd door 
de landelijke ledenvergadering in 2022 en blij verrast 
door de wijze waarop ik mij thuis voelde onder de 
medeleden. Daarna kwam alles in een stroomversnel-
ling. Ik werd én bestuurslid van deze afdeling én 
vrijwilliger ‘Steun bij verlies en rouw’ bij Humanitas. 
Als kersvers bestuurslid hoop ik vanuit mijn ervaring 
en menszijn een toegevoegde waarde te hebben bin-
nen het bestuur en daarnaast ben ik benieuwd naar 
u als leden en hoop met u kennis te maken tijdens de 
programma-onderdelen die wij als afdeling aanbie-
den. En als ik u daar niet tegenkom zou ik willen 
onderzoeken of ons programma-aanbod uitnodigend 
genoeg is voor iedereen. Kortom, ik kijk uit naar de 
ontmoetingen. 
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Taalmaatjes gezocht!
Beheers je de Nederlandse taal goed? En zie jij het 
zitten om jongeren, statushouders of andere mensen 
op weg te helpen met Nederlands? Lijkt het je gezellig 
om met iemand te praten, tv te kijken, te lezen of te 
wandelen terwijl je gesprekken in het Nederlands 
oefent? Als Taalmaatje ontmoet je iemand wekelijks, 
voor een periode van ongeveer een jaar. 

Integratie en zelfredzaamheid zijn belangrijke 
uitgangspunten voor het werk van Humanitas. 
Ook moet je een ander kunnen motiveren. Vind jij 
dat belangrijk en zou je als Taalmaatje iemand willen 
helpen beter Nederlands te leren? 
Neem dan contact op met Humanitas ’t Gooi via: 
E-mail: tgooi@humanitas.nl of 035 - 628 60 93 

Misschien zorgt jouw hulp er wel voor dat iemand 
straks niet meer buiten maar middenin de samen-
leving staat!



17

Humanitas ’t Gooi heeft sinds kort eigen 
pagina’s op Facebook en Instagram. Wij 
gaan nu wekelijks communiceren door mid-
del van het plaatsen van Posts over al onze 
activiteiten op beide platformen en het 
voeren van advertentiecampagnes. 

Om succes te hebben is het zaak om zoveel 
mogelijk volgers te gaan krijgen. Wij willen 
daarom vragen, mocht je een Facebook en/
of Instagram-account hebben, onze pagina’s 
te gaan volgen.  De te volgen pagina’s zijn: 

www.facebook.com/humanitastgooi

 www.instagram.com/humanitastgooi 
 
Vervolgens zou het fijn zijn wanneer je 
een bericht van Humanitas ’t Gooi te zien 
krijgt deze te liken en delen. Op deze 
manier zorgen we er met z’n allen voor dat 
onze berichten beter verspreid worden en 
hopelijk bij de juiste mensen terecht gaan 
komen, zij het potentiële vrijwilligers maar 
zeker ook potentiële deelnemers.

Humanitas ’t Gooi
op Facebook en Instagram
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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
Lique Jobben  
 Telefoon: 06 – 46 39 40 89
 E-mail: l.jobben@icloud.com 
Winneke Kornet  
 Telefoon: 06 – 34 77 16 91
 E-mail: Winnekek@hotmail.com 
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.com

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: 
Anneke Malferink (coördinator), 06 – 51 13 75 55
Simona Wagner (coördinator), 06 – 35 11 81 84
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 
Ferrie Willemse (coördinator), 06 – 83 81 12 04

 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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