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In dit nummer
Programma voorjaar 2018

Donderdag 18 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst, De Kapel, Hilversum 5

Dinsdag  23 januari
20e-dag-tafel: Restaurant Het Hert, Naarden 4

Woensdag 31 januari
Boekgroep 2 8

Maandag 5 februari
Boekgroep 1 8

Dinsdag 13 februari 
Kunstenaarsbezoek, ART Hilversum 4
Dinsdag 13 februari
Lezing  Jan Drost, Brinkhuis Laren 6

Donderdag 15 februari om 11.15 en 13.15 uur
Rondleiding  Singer, Laren 7

Donderdag 22 februari, 1, 8, 15, 22 en woensdag 
28 maart
Cursus  Moderne levenskunst door Reine Rek 9

Dinsdag  20 maart
20e-dag-tafel: Restaurant  BASZ, Hilversum 4

Verwacht
Maandag 29 maart
Eva Grosfeld: Morele dilemma’s 
Maandag 9 april
Algemene ledenvergadering HV 
Dinsdag  17 april
Debat  ‘Religie en wetenschap’, Brinkhuis Laren

Verder in dit nummer
Verslag  Ledenonderzoek  10
Cheque Rabobank  11
Khalid Boulou op Elancollege  12
Oproep voor kleding  12
Humanitas Even voorstellen: Nathalie Niestadt  13
Namen, adressen en telefoonnummers  14-15

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 (035) 624 58 01



Ten geleide
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We zijn het jaar 2018 gestart, een goede reden om alle 
leden, vrijwilligers een goed nieuwjaar te wensen.

Voor velen geeft een nieuw jaar weer de kans om 
nieuwe plannen te maken, om te genieten van het 
leven in alle facetten met familie en/ of vrienden.
Voor sommigen is het nieuwe jaar een bron van zorg, 
vanwege ziekte, eenzaamheid, verlies van gezond-
heid of van vrienden of familie, vanwege de financiële 
problematiek. We wensen hen veel sterkte, een warme 
handdruk, mensen om hen heen die voor een licht-
puntje kunnen zorgen.

De groeiende groep vrijwilligers van Humanitas 
kunnen soms voor dat lichtpuntje zorgen, even een 
helpende hand zijn. We zijn blij met hun inzet, ook 
in 2018.

Op donderdag 18 januari hebben we een nieuwjaars-
bijeenkomst rond ‘Geluk’ voor alle leden, vrijwil-
ligers en sympathisanten, we hopen dat velen op die 
uitnodiging ingaan. Naast muziek en een lezing van 
Herman Pleij is het vooral de bedoeling om jullie te 
ontmoeten onder een drankje en een hapje.

Tenslotte: Pauli Murray, advocaat voor vrouwen-
rechten/anti-racisme schreef: ‘Als mijn broeders een 
cirkel tekenen om mij uit te sluiten zal ik een grotere 
cirkel tekenen om hen in te sluiten. Waar zij zich uit-
spreken voor de privileges van een nietige groep, zal ik 
me uitspreken voor de rechten van ieder mensenkind’.  
Volgens Arnon Grunberg in de Volkskrant verdient 
haar principieel humanisme navolging.

Ties Grijpstra

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

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook
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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, 
minimaal zes personen. De deelnemers worden 
verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Dinsdag 23 januari (aanmelding vóór 18 januari)
Restaurant Het Hert, Cattenhagestraat 12, 
1411 ct Naarden, menu A 30,-, parkeren gratis.

Dinsdag 20 maart (aanmelden voor 17 maart)
Restaurant Basz
Havenstraat 13, 1211 kg Hilversum, 
Nieuw restaurant, menu 24,50, 
parkeergarage Gooise Brink

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Kunst onder begeleiding

Kunstenaarsbezoek 
Dinsdag 13 februari 11.00-12.30 uur
Naarderstraat 84, 1211 am Hilversum
Prijs: q 3 (leden), q 5 (niet-leden)
Max. 10 deelnemers

Op initiatief van ART Hilversum bezoeken we 
drie kunstenaars:
Marijke Geeve, keramiek
Claudia Gianotten, schilderijen, tekeningen 
Thomas de Schrijver, sculpturen van steen en hout

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur, met wie dat 
wil kunnen we daarna samen gaan lunchen.

Aanmelding (noodzakelijk)
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01
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Nieuwjaarsbijeenkomst in kader 
van ‘Geluk’

Donderdag 18 januari van 20.00-22.30 uur
De Kapel, 
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum

Nieuwjaarsbijeenkomst van Humanistisch 
Verbond en Humanitas
19.30 uur   Inloop
20.00 uur   Muziek door Jan-Harmen Baljet
20.30 uur   Lezing door Herman Pleij
21.30 uur   Drankje en hapjes
22.30 uur   Afsluiting

Lezing door Herman Pleij:
‘Geluk, van hemelse gave tot 
hebbeding’
Geluk is koopwaar. Een masterclass 
kan iedereen gelukkig maken: de 
wetenschap staat garant. Wie van 
geluk niet een gewoonte maakt, is 
een loser. Hoe kon deze hemelse 
gave zo diep zinken? Op aarde verspeelden Adam 
en Eva dit geschenk door de Zondeval. Daardoor 
raakte het leven begrensd en vervuld van ellende. 
Door boete te doen was er een kans op geluk in 
het Hiernamaals. Maar de natuur was sterker 
dan de leer. Hoe kon wat natuurlijk aanvoelde 
niet deugen? Mocht seks alleen maar vanwege de 
voortplanting? Of zat de duivel overal tussen? Ket-
terse bewegingen probeerden het aardse geluk te 
restaureren in paradijselijke heilstaten. En algauw 
werd het recht op gewoon geluk erkend in de hele 
samenleving. Is het de taak van de overheid om 
het geluk van de burger te bevorderen? Collectieve 
geluksvoorzieningen leiden tot dictatuur. Of 
draait alles om een begripsprobleem? De overheid 
met hier en daar al een geluksambtenaar maakt 
zich druk om welzijn: dat is haar taak. Maar laten 
we geluk koesteren als een strikt persoonlijke 
ervaring die je overkomt en aangenaam ontregelt. 
Dat geluk gehoorzaamt maar aan één voorwaarde: 
de onbeknotte vrijheid om voor alles open te 
staan. 

Aanmelding (niet noodzakelijk) 
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01
Toegang gratis
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Lezing  Jan Drost, 
liefdesfilosoof 

Dinsdag 13 februari 20.00 uur
Bibliotheek Huizen, Plein 2000-1, 1271 kk Huizen
Prijs: q 7,50 (leden), q 10 (niet-leden)

De liefdesfilosoof komt 
gebroken harten lijmen op 
Valentijnsdag.
Liefdesverdriet voelt het-
zelfde als ‘rouw’. Filosoof 
Jan Drost wás al gefasci-
neerd door de liefde, toen 
hij liefdesverdriet kreeg. En 
niet zo’n beetje ook.
 
In zijn eerste boek Het romantisch misverstand ont-
maskerde Jan Drost met behulp van Plato, Schopen-
hauer en Nietzsche romantische idealen die ware 
liefde in de weg staan 

Wat is erger, verlaten of verlaten worden? De vraag 
is van Jan Drost (42), filosoof, schrijver en spreker 
gespecialiseerd in het fenomeen liefde. Wat is erger?, 
vraag ik me af. De verlaten filosoof zijn? Of de filosoof 
verlaten? Na tien jaar samenzijn verbrak de vriendin 
van Jan hun relatie. 
Drost schreef daar vervolgens een boek over. Als de 
liefde voorbij is is een (zelf)onderzoek naar liefdesver-
driet. Van de breuk, de rouw, de verwerking ervan, tot 
de liefde na de liefde. 

Aanmelding
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling
Bijdrage van A 7,50/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Jan Drost’.

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Rondleiding Singer  
A wonderful journey
impressionists

Donderdag 15 februari 11.15 uur en 13.15 uur
Singermuseum, Oude Drift 1, 1251 bs Laren
q 7 (leden), q 10 (niet-leden)
Entree met museumkaart q 3, anders q 15 

De tentoonstelling toont de bijzondere privécol-
lectie van de Van Vlissingen Art Foundation. Franse 
meesterstukken van Monet, Renoir, Signac, Matisse en 
Picasso vullen de museumzalen van Singer. Naast de 
betrekkelijk onbekende en groet collectie impressio-
nisten en post-impressionisten gaat de expositie ook 
over het avontuur van kunst verzamelen.
Bert van den Bosch, onze vaste rondleider, geeft weer 
een overzicht.

Aanmelding
Aangeven voorkeur 11.15 uur of 13.15 uur
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling
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’.

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

De volgende bijeenkomst is op maandag 
5 februari, om 20.00 uur in het kantoor van 
Humanitas, Willem Barentszweg 17a
Besproken wordt Het einde van de eenzaamheid 
van Bendict Wells. 

Als u zin heeft om zich aan te sluiten, kunt u 
contact opnemen met: 
Heleen Kruys, telefoon (035) 621 01 27. 

boekgroep  Woensdag

De volgende bijeenkomst van de woensdag-
avond-boekgroep is op woensdag 31 januari om 
20.00 uur in het kantoor van Humanitas, Wil-
lem Barentzweg 17a, Hilversum. 
We bespreken dan het boek De acht bergen van 
Paolo Cognetti.

Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen 
met hv.gooialmere@upcmail.nl of telefoon
06 - 10 83 21 98 (Ties)

Elkaar ontmoeten

Als vanouds elke eerste donderdagmorgen van de 
maand vanaf 11.00 uur koffie in 

de HEMA te Hilversum

Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje 
met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer 
en onder het genot van een kopje koffie. U treft 
er altijd wel bekenden!
Aanmelden vooraf is niet nodig. U komt gewoon 
als u zin hebt. Wilt u toch eerst wat nadere infor-
matie of liever geïntroduceerd worden, neem dan 
contact op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. 
Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
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Cursus  Moderne levens-
kunst, door Reine Rek

Donderdag 22 februari, 1, 8, 15, 22 en woensdag 
28 maart van 19.00-21.30 uur 
‘Witte kerk’, Wilhelminalaan 15, 1411 el Naarden
Prijs: q 90 (leden), q 140 (niet-leden), 
q 55 (lage inkomens, studenten)

Wat maakt een leven 
mooi en waardevol? 
Waarom maak ik de 
keuzes die ik maak? Kies 
ik wel daadwerkelijk voor 
dat wat ik van belang 
vind? Houden deze vra-
gen u bezig en bent u op 
zoek naar een antwoord? 
U bent niet de enige of de eerste. Tijdens de cursus 
Moderne levenskunst staat u stil bij het belang 
van zelfkennis, het invullen van uw vrijheid en de 
betekenis van vriendschap voor uw leven. Door u te 
verdiepen in filosofie, te praten en te oefenen leert 
u scherper te denken over uw eigen leven en wat 
u belangrijk vindt. Want daar gaat het om in deze 
cursus, uw vragen over hoe te leven.
U maakt kennis met vele denkers die u voorgingen 
in het onderzoek naar het goede leven. Filosofen als 
Montaigne, Levinas, Foucault en Nussbaum.
Filosofie van de levenskunst blijft niet beperkt tot de 
studeerkamer maar draait juist om het leven hier en 
nu. Dat betekent dat er ruimte is voor teksten én voor 
praktische wijsheid. Levenskunst betekent oefenen. 
Daarom oefent u met medecursisten onder leiding 
van Reine Rek. We kennen haar als een enthousiast en 
gedegen cursusleider.

Aanmelding (noodzakelijk)
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Betaling 
Bijdrage van A 90,-/140,-/55,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Cursus Reine Rek’.
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Verslag  Ledenonderzoek
In het voorjaar hebben we een belangstellings-
onderzoek laten uitvoeren onder de leden. Er is 
daarvan een rapport verschenen, waarvan we de 
belangrijkste zaken graag even willen vermelden.

De enquête is ingevuld door 86 van de 450 leden.
Wat verwachtte men van het lidmaatschap:

• een deel vindt het voldoende om ‘slapend’ lid te 
   zijn/ steunlid

• een deel wil graag informatie en verdieping

• een deel wil activiteiten en reflectie

• een deel wil graag gelijkgestemden ontmoeten

52,33% van de respondenten geeft aan dat ze de laatste 
2 jaar wel hebben deelgenomen aan een activiteit van 
de afdeling.

Bij de vraag welk gedeelte van de dag of week de 
voorkeur heeft voor een activiteit zegt 44% voor de 
avond en 17% voor de middag te kiezen, en 49% voor 
een weekdag, 14% voor het weekend, de rest is neutraal 
over dag of week.

Volgens 80% geeft de Humaniscoop een goed beeld 
van de activiteiten; opvallend is dat 8% aangeeft dat ze 
de Humaniscoop niet ontvangen, terwijl hij toch aan 
alle leden wordt gestuurd. 42% zou het blad ook wel 
digitaal willen ontvangen in plaats van per post.

Ook onze afdeling gaat, net als vele andere afdelingen 
van het Humanistisch Verbond op Facebook. Zo 
kunnen wij jullie naast de Humaniscoop en mail nog 
beter bereiken.
 
https://www.facebook.com/Humanistisch-Verbond-t-
Gooi-Vecht-Almere-1929953003923267/

Gebruik de knoppen:  

Humanistisch Verbond ’t Gooi,   Vecht, Almere op Facebook
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Cheque Rabobank
De Rabobank Gooi-en-
Vechtstreek heeft een speciaal 
fonds voor maatschappelijke 
organisaties en projecten, 
het Coöperatiefonds. Het 
fonds steunt vernieuwende 
initiatieven die gericht zijn op 
het duurzaam versterken van 
het maatschappelijke of sociale 
leven. Een bijdrage uit het 
fonds draagt bij aan een betere leef- en werkomgeving 
van de lokale gemeenschap.

Humanitas ’t Gooi deed opnieuw een beroep op de 
Rabobank om in aanmerking te komen voor een dona-
tie om daarmee de Kindervakantieweken te kunnen 
betalen. Dit was niet tevergeefs. Het Coöperatiefonds 
reikte aan Hein Roters, Sebastiaan Cobelens en Alex 
Maas van ons bestuur tijdens een bijeenkomst in 
’t Spant op 30 oktober een bedrag van A 5000 uit.
Dit geeft ons de mogelijkheid om 10 kinderen, die 
vanwege financiële en sociale omstandigheden nooit 
op vakantie kunnen gaan een week vakantie aan te 
bieden. Ook zij kunnen dan op school vertellen over 
hun spannende vakantie.

Overigens: jaarlijks is hiervoor veel geld nodig. Als 
er leden zijn die ons willen sponsoren dan wel een 
bedrijf of organisatie kennen die naast de Rabobank 
ons willen helpen, neem dan even contact op met een 
bestuurslid.

Humanistisch Verbond ’t Gooi,   Vecht, Almere op Facebook

De pagina is nog in ontwikkeling maar u kunt door 
ons te volgen en tips en adviezen te mailen. 
U kunt rechtstreeks mailen naar:  
hv.gooivechtalmere@gmail.com

Heeft u al Facebook of zou Facebook willen installeren 
maar u weet niet hoe? Mail u vragen over Facebook 
ook naar: hv.gooivechtalmere@gmail.com  
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Khalid Boulou
op Elancollege

Elan College Huizen is een school voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. De school biedt onderwijs aan 
leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra onder-
steuning nodig hebben op het gebied van gedrag. 
De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe 
zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te 
gaan of leerlingen die zijn vastgelopen op het regulier 
vanwege hun gedrag.
De bibliotheek Huizen organiseert, mede ondersteund 
en gesponsord door het Humanistisch Verbond 
’t Gooi, lezingen op de school van schrijvers die een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor deze jonge-
ren. Zo was in het voorjaar Özcan Aykol te gast, en op 
16 november Khalid Boudou. Hij is vooral bekend van 
het verfilmde ‘Schnitzelparadijs’ en zijn nieuwe boek 
‘Pizzamaffia’. 

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. 
Wij hebben op dit moment ook gedetineerden 
uit Sint Maarten. Zij hebben vaak geen familie en 
vrienden in Nederland, dus zijn erg afhankelijk 
van ingeleverde kleding.
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
Met hartelijke groeten en dank, Jan van der Does 

Vrouwen die in de penitentiaire inrichting in 
Nieuwersluis verblijven, hebben ook dringend 
behoefte aan kleding. Misschien wilt u dames-
kleding afstaan, schoon en heel, die worden 
opgehaald door Liesbeth Volmer, en zij brengt het 
naar Nieuwersluis. 
U kunt haar bellen op (035) 64 00 523. 
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Nathalie Niestadt

Als medewerker bij een grote verzekeringsmaatschap-
pij die aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen doet, worden wij gestimuleerd om 
vanuit die gedachte eveneens een steentje bij te 
dragen. Binnen a.s.r. kunnen we ons inschrijven voor 
projecten waar we als bedrijf aan meedoen, zoals 
MoneyWays maar als nieuwkomer in de gemeente 
wilde ik m’n kennis en ervaring breder inzetten. 

Ik ben ‘blind’ begonnen door te kijken op de vacatu-
resite voor vrijwilligers en kwam bij Humanitas uit. 
De organisatie, de niet-religieuze insteek en de diverse 
projecten die uitgevoerd worden spraken me aan en 
sinds de zomer van dit jaar 
ben ik bestuurslid. Door 
m’n drukke werkzaam-
heden heb ik dit jaar nog 
geen grote bijdrage kunnen 
leveren maar daar komt 
volgend jaar verandering 
in. Ik zie ernaar uit om aan 
de slag te gaan met een 
onderzoek naar de behoefte 
voor een detentieproject 
in ’t Gooi en zie mijn participatie daarnaast als een 
kans om binnen de gemeente waar ik sinds kort woon 
beter m’n weg te vinden en een nieuw netwerk op te 
bouwen.  

Samen met m’n man woon ik aan de rand van ’t Oude 
Dorp te Huizen. Hij gaat na een studie-sabbatical van 
anderhalf jaar weer aan de slag terwijl ik dagelijks 
heen en weer pendel naar Utrecht. Bij a.s.r. ben ik 
verantwoordelijk voor de aantoonbare naleving van 
wet- en regelgeving door enkele onderdelen. Als je 
het nieuws een beetje bijhoudt, weet je dat dat nog 
best een klus is! In onze vrije tijd reizen we graag en 
daarnaast volgen we allebei met regelmaat een studie. 
Zo ga ik volgend jaar de studie tot privacy officer 
volgen, omdat privacy een heel interessant en steeds 
belangrijker onderwerp wordt.

                  Even voorstellen
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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
Hans Afman
 Telefoon: (035) 526 73 10
 E-mail: hbafman@xs4all.nl
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.com
Jan Harmen Baljet
 Telefoon: 06 - 25 09 79 03
 E-mail: janharmenbaljet@hotmail.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
Ruitersweg 101, 1211 kv 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 
Sebastiaan Cobelens, lid
Bart Heller, lid
Nathalie Niestadt, lid
Hein Roters, lid

 Projectcoördinatoren
Steun bij rouw: Marianne Dekker (coördinator), 06 – 35 11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek: 
 Aly Hekman (coördinator), 06 – 35 11 81 93
 Carla Schütt (coördinator), 06 – 51 48 92 27
Thuisadministratie: 
 Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90
 Jan de Leers (coördinator), 06 – 13 76 35 97
Kindervakanties: Anne Claire Boots (coördinator), 06 – 35 11 93 62

 Bureaucoördinator
Hein Roters
Kantoor: Willem Barentszweg 17 a

1212 bk Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93 
E-mail: tgooi@humanitas.nl
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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: almerezeewolde@humanitasmail.nl

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