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Uitnodiging ledenvergadering 
Zondagmorgen 24 maart houden we onze jaarlijkse 

ledenvergadering. Wij nodigen u hiervoor van harte 

uit. Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u de 

uitnodiging en de agenda voor deze vergadering.  

 

Workshop De Dialoog 
Tot eind 2017 organiseerden we maandelijks een 

gespreksgroep genaamd ‘de Dialoog’. We hebben 

deze gespreksgroep begin 2018 tijdelijk stilgelegd. En 

zoals toen aangekondigd willen we deze groep dit jaar 

weer opstarten met eerst een workshop.  

In juni zal deze workshop plaatsvinden, onder leiding 

van Kees Schilder, auteur en trainer op het terrein van 

gespreksvoering.  

Hij stelt: “We zien in gesprekken soms dat we snel 

geneigd zijn om het debat te zoeken. We proberen de 

ander te overtuigen van ons gelijk door met goede 

argumenten te komen. Maar bij een goede dialoog 

gaat het niet het overtuigen van de ander maar om te 

leren met en van elkaar. De workshop richt zich dan 

ook op het goed luisteren en het stellen van de goede 

vragen.”  

We hopen dat dit u net zo aanspreekt als dat het ons 

deed. Twee van onze bestuursleden en een actief lid 

hebben de workshop van Kees elders al een keer 

gevolgd. En wij zijn dan ook heel blij deze workshop 

naar de Achterhoek te kunnen halen.  

De workshop wordt gehouden op zaterdag 15 juni in 

Winterswijk, bij De Uitdaging (het oude SNS-gebouw), 

Torenstraat 9. Inloop vanaf 9.30 uur. Start workshop 

10 uur, het programma duurt tot maximaal 16 uur.  

Spreekt het u aan, dat kunt u zich aanmelden per mail 

via hvwinterswijkeo@live.nl.  Uiterste aanmelddatum 

15 mei. De kosten zullen zo’n €20 bedragen voor 

leden, en €30 voor niet-leden, en dat is inclusief 

lunch. 

 

Bijwonen bestuursvergadering 
I.v.m. kostenoverwegingen vergadert het bestuur dit 

jaar bij de bestuursleden thuis. U kunt nog steeds de 

bestuursvergaderingen bijwonen. Mail voor data en 

locatie naar al eerder genoemd mailadres. 

 

Elke 1e dinsdag van de maand: HV 

Filmclub 
Het Filmhuis in Winterswijk vertoont elke dinsdag een 

film. Films die aanzetten tot invoelen en meevoelen, 

tot nadenken en napraten. Films die dus perfect 

passen bij het Humanistisch Verbond. We maken 1 

keer per maand graag gebruik van de gelegenheid om 

samen deze films te bekijken en na afloop na te 

bespreken. We hebben inmiddels een aantal vaste 

leden voor onze filmclub, maar er kunnen er nog best 

een paar bij.  

De eerstvolgende film is in maart. De eerste dinsdag 

valt echter in de voorjaarsvakantie, vandaar dat we 

dan uitwijken naar de tweede dinsdag, te weten 12 

maart. 

Hou je van films? Lijkt het je interessant om met 

andere filmliefhebbers na te praten? 

Koop dan een kaartje voor de vroege voorstelling van 

18.30 uur via www.skopein.nl. De kosten hiervan zijn 

beperkt: €6, en voor leden van het filmhuis zelfs maar 

€4. En meld je vervolgens aan voor de (gratis) nazit 

via hvwinterswijkeo@live.nl. 

 

Vooraankondiging Cursus 
In de komende herfst organiseren we een cursus over 

de beginselen van het Humanisme. Al twee keer 

eerder organiseerden we een cursus in samenwerking 

met het landelijk bureau, en ook nu beloven het weer 

interessante bijeenkomsten te worden. Voor HV-

leden bedragen de kosten €75, voor niet-leden €120.  

Ook voor deze activiteit kunt u al uw interesse laten 

blijken via hvwinterswijkeo@live.nl. 

 

Nieuwsbrief per mail 
De meeste leden ontvangen onze nieuwsberichten 

per mail. Voor ons is dat efficiënter en goedkoper. 

Ontvangt u de nieuwsbrief nog per post, dan betekent 

dat dat wij uw mailadres nog niet in onze bestanden 

hebben. Zou u deze dan aan ons door willen geven? 

Dan zetten we u ook op de mailinglist.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

namens het bestuur van Humanistisch Verbond, 

afdeling Winterswijk en omstreken 

Moniek Hendriks-Lensink, secretaris 

hvwinterswijkeo@live.nl 

http://humanistischverbond.nl/afdeling/winterswijk  

  


