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Ten geleide
In dit nummer
Programma voorjaar 2019

Woensdag 20 maart
De 20e-dag-tafel: ‘El Verano’, Bussum 4

Maandag 25 maart, om 14.30 uur
Filosofisch café, Doppio, Hilversum 6

Woensdag 27 maart
Lezing  Wim Daniëls, bibliotheek Loosdrecht 5

Donderdag 4 april
Alg. ledenvergadering Humanistisch Verbond  8

Woensdag 17 april
Lezing  Saskia van der Werff, Witte kerk, Naarden 6

Maandag 20 mei
De 20e-dag-tafel: ‘De Jonge Haan’, Hilversum 4

Maandag 27 mei
Filosofisch café, Doppio, Hilversum 6

Donderdag 6 juni, om 11.15 en 13.15 uur
Rondleiding  Singermuseum, Laren 9

Vrijdag 21 juni
Dag van het Humanisme, Hilversum 10

Zaterdag 20 juli, om 12.30 uur
De 20e-dag-lunch: ‘Stadszigt’, Naarden 4

Verder in dit nummer
Humanistisch Verbond  Bestuursmededelingen 12
Humanitas  Bestuursmededelingen 12
Humanitas  Even voorstellen: 
Annelies van Amerongen 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
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Ruim 10 coördinatoren en meer dan 80 vrijwilligers 
zorgen er in ’t Gooi voor dat er aandacht is voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Maar ze kunnen het niet alleen en daarom doen we 
een beroep op u, misschien kunt u ze een helpende 
hand bieden:

• Kent u mensen in uw omgeving die een dierbare 
hebben verloren door overlijden en daarover graag 
eens met een buitenstaander met een luisterend oor 
zouden willen praten.

• Kent u mensen die alleen zijn en er behoefte aan 
zouden hebben om iemand op de koffie te krijgen, 
een spelletje te doen, een wandelingetje te maken, ze 
zijn welkom bij ‘Vriendschappelijk huisbezoek’. Het 
valt ons op dat vooral vrouwen zich als deelnemer 
aanmelden, maar er zijn toch ook heel wat mannen 
die hieraan behoefte zouden hebben, en het misschien 
moeilijker kenbaar maken.

• Kent u kinderen in uw omgeving die vanwege 
financiële of sociale belemmeringen nooit eens van 
een vakantie kunnen genieten, Humanitas kan hen 
dat aanbieden.

• Kent u mensen met schuldenproblematiek, niet een 
ieder durft daarmee naar buiten te komen, maar ze 
kunnen wel geholpen worden.

Kortom, we doen een beroep op de lezers, de leden, 
de belangstellenden om met ons de projecten van 
Humanitas in ’t Gooi bekend te maken.

Ties Grijpstra

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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Elkaar ontmoeten

Als vanouds is er namens het Humanistisch 
Verbond en Humanitas een koffie-ochtend in

de HEMA te Hilversum

Elke eerste woensdag van de maand om 11.00 uur, 
dus op 6 maart, 3 april, 1 mei, enz.
Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje 
met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer 
en onder het genot van een kopje koffie. 
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.

Lezing  Wim Daniëls  
Geschiedenis van het 
onderwijs
Woensdag 27 maart, 20.00-22.00 uur
Bibliotheek Loosdrecht 
Tjalk 41, 1231 tt Loosdrecht
Prijs: q 10 (leden), q 12,50 (niet-leden)
(i.s.m. bibliotheek Gooi en Meer)

Wim Daniëls is onder 
andere bekend van zijn 
boeken over taal, zijn caba-
ret- en theateroptredens en 
van radio en tv.  

Begin februari is zijn 
boek Houdoe verschenen, 
over de veelgebruikte 
Brabantse groet. Ook heeft 
hij een carnavalslied Ik 
zeg Houdoe geschreven; 
misschien wordt het wel de kraker van 2019! Naast 
boeken over taal schrijft hij literaire verhalenbundels, 
woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over 
uiteenlopende onderwerpen. Een zeer divers oeuvre!

In zijn presentatie in Loosdrecht vertelt hij over de 
geschiedenis van het onderwijs in Nederland, in het 
bijzonder de lagere school en de Mulo.

Zijn boek De Mulo: de carrièreschool voor het gewone volk 
gaat over de geschiedenis van de mulo (1857-1968), het 
meer uitgebreide lager onderwijs. 

In De lagere school beschrijft hij een terugblik op de 
vroegere lagere school, toen heel veel dingen er nog 
heel anders aan toegingen. Met hoofdstukken over de 
kroontjespen, schoolmelk en de schooltandarts!

En natuurlijk zal hij ook vertellen over de wereld van 
de taal, met bijzondere weetjes en anekdotes. Wim 
Daniëls is bij het publiek erg geliefd om zijn bijzon-
dere verhalen over taal.
Zie voor verdere informatie: www.wimdaniels.nl.

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

Bijdrage van A 10,-/12,50 storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Daniëls’.
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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.

Woensdag 20 maart
Restaurant ‘El Verano’
Herenstraat 8, 1406 pe Bussum
Menu A 18,50

Maandag 20 mei
Restaurant ‘De Jonge Haan’
’s Gravelandseweg 62, 1217 et Hilversum 
Menu: 3-gangen A 30,50

Aanmelding 20 maart en 20 mei (noodzakelijk):
hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Zaterdag 20 juli 12.30 uur – 20e-dag-lunch
In juli is er altijd de 20-e-daglunch. 
Restaurant ‘Stadszigt’
Meerkade 2a, 1412 ab Naarden
Aanmelding (noodzakelijk):
hbafman@xs4all.nl of 035-5267310 (Hans Afman)
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Lezing  Saskia van der Werff
Orunmila en Socrates

Woensdag 17 april, 20.00-22.00 uur
Zaal Witte kerk
Wilhelminalaan 15, 1411 el Naarden
Prijs: q 6 (leden), q 10 (niet-leden)

Hoezo, Orunmila filosoof? 
Als je Orunmila googelt, 
tref je niet de beschrijving 
van een filosoof aan, maar 
van een Orisha: een soort 
godheid. Het komt dicht 
bij heiligschennis om te 
opperen dat Orunmila een 
mens van vlees en bloed, 
en grondlegger van een 
Afrikaanse filosofie was. 
En toch is dat precies wat 
de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole beweerde. 
Ondanks alle tegenwind zette ze door en dat leidde tot 
een diepgaande studie van de overgeleverde teksten 
van Orunmila: het Ifa corpus. 

Sinds 2016 heeft de filosoof Orunmila ook in Neder-
land meer bekendheid gekregen, toen de door Saskia 
van der Werff bewerkte en vertaalde versie van Oluw-
ole’s levenswerk verscheen. Over Afrikaanse filosofie, 
de lessen die zij leerde tijdens de vertaling van dit 
belangrijke werk, en vooral over de filosoof Orunmila 
vertelt Saskia tijdens een interactieve lezing. 

Saskia van der Werff is filosoof en bedrijfskundige. In 
haar praktijk begeleidt ze filosofische gesprekken voor 
mensen met een publieke taak. Zij laat zich filosofisch 
inspireren door Westerse, Oosterse en Afrikaanse 
denkwijzen. In 2018 publiceerde ze Filosofische 
vaardigheden; Praktijkboek, ze vertaalde en bewerkte de 
Nederlandse versie van Socrates en Orunmila; Wat we 
van Afrikaanse filosofie kunnen leren, geschreven door de 
Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole.

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

Bijdrage van A 6,-/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Van der Werff’.

Humanistisch filosofisch 
café

Van 14.30 tot 16.30 uur (inloop 14.00 uur) 
Plaats: Doppio-espresso (achterzaal) 
’s Gravelandseweg 14, 1211 bs Hilversum 
Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden.

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden is 
noodzakelijk. 
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl 
Telefoon (035) 624 58 01.

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 nadenken, luisteren naar aanleiding van een 
thema, waarbij we de verbinding zoeken met de 
huidige samenleving.

Maandag 25 maart 
Op 25 maart is het thema ‘Klimaat’, Klimaat-
problematiek levert veel vragen op, mensen 
twijfelen: mag ik nog wel vlees eten? Moet ik last 
hebben van vliegschaamte? Moet de vervuiler 
betalen? Wat vind ik van klimaatspijbelaars?
(Is al VOL). 

Maandag 27 mei 
Het thema is ‘Overbevolking, het laatste taboe’. 
Remt bevolkingsgroei de aanpak van armoede?  Is 
waarschuwen voor overbevolking geen verkapt 
racisme? Mogen we kiezen voor anticonceptie of 
een groot gezin?

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
Duitse expressionisten

Donderdag 6 juni, om 11.15 uur en 13.15 uur 
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 bs Laren 
Prijs: q 7 (leden), q 10 (niet-leden) 
Entree met museumkaart: q 3, anders q 15

Heftige kleuren, ruwe penseelstreken en vervormde 
beelden: de nazi’s bestempelden het als verderfelijk en 
verbranden alle in hun ogen ‘entartete kunstwerken’. 
Het waren in het bijzonder de Duitse expressionisten 
die het moesten ontgelden. Met hun ongekunstelde 
beelden refereerden zij aan de oerkunst waar het 
gevoel regeert.

Deze tentoonstelling toont en beschrijft een bijzon-
dere en betrekkelijk onbekende verzameling van een 
aantal wereldberoemde Duitse expressionisten, waar-
onder Brücke-kunstenaars Emil Nolde, Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel, Otto Mueller en kunstenaars 
van ‘Die Blaue Reiter’als Wassily Kandinski, Alexei von 
Jawlensky, Frans Marc en August Macke.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Max Beck-
mann, die – op de vlucht voor de nazi’s van 1937 tot 
1947 –  in Amsterdam zijn beste werken maakte. 

Natuurlijk is Bert van den Bosch weer onze deskun-
dige rondleider.

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

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’ en de tijdsperiode.

Humanistisch Verbond
Algemene ledenvergadering
afd. ’t Gooi-Vecht-Almere

Donderdag 4 april, 20.00-21.00 uur 
Kantoor Humanitas
Willem Barentszweg 17a, 1212 bk Hilversum

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 
 van 9 april 2018
3.  Mededelingen/ ingekomen stukken
4.  Verslag van de secretaris over 2018
5.  Financieel jaarverslag 2018
6.  Begroting 2019
7.  Bestuursverkiezing
8.  Evaluatie programma 2017/2018, vooruitblik 
 seizoen 2018-2019
     Zie activiteitenplan
9.  Rondvraag
10. Sluiting

Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris 
en ligt op de vergaderavond vanaf 19.30 uur ter 
inzage.

Ad 7. Jan Harmen Baljet neemt na vele jaren 
inzet afscheid van het bestuur i.v.m. drukke 
werkzaamheden; we zoeken aanvulling voor het 
bestuur.

Max Beckmann, Die Reise, 1944

De ledenprijs van alle activiteiten geldt 
voor leden van Humanitas en van het 
Humanistisch Verbond
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Dag van het Humanisme
Muziek, lezingen, buffet

Vrijdag 21 juni van 16.00-18.30 uur
Kapel, ’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum

We hebben geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd, 
maar willen een midzomerviering organiseren op de 
‘Dag van het Humanisme’ op vrijdag 21 juni.
We nodigen op die dag de leden en de belangstellen-
den van onze afdeling ’t Gooi-Vecht-Almere graag uit 
om ons en elkaar te ontmoeten.

Als u de maandelijkse nieuwsbrief niet ontvangt, 
hebben we misschien niet uw mailadres. Als u 
snel geïnformeerd wilt worden, geef dan even uw 
mailadres door op hv.gooialmere@upcmail.nl.

boekgroep 1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 
is op woensdag 27 maart om 20.00 uur. 
Besproken wordt ‘De laatkomer’ van Dimitri 
Verhulst. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, 
kunt contact opnemen met: Heleen Kruys, 
telefoon 035 6210127.

boekgroep 2
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 is 
op maandag 1 april om 20.00 uur.  
We bespreken dan het boek ‘Het zoutpad’ van 
Raynor Winn. Als u mee wilt doen, kunt u 
contact opnemen met: Ties Grijpstra
hv.gooialmere@upcmail.nl.

Boekgroepen
Het Humanistisch Verbond heeft twee boekgroe-
pen. Beide groepen hebben hun bijeenkomst in het 
kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, 
Hilversum. We zouden voor beide groepen graag 
enkele nieuwe deelnemers willen begroeten. 

Oproep voor kleding
Als humanistisch geestelijk verzorger van 
de Penitentiaire Inrichting Lelystad voer ik 
gesprekken 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 of hv.gooialmere@upcmail.nl

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. Telefoon: (035) 64 00 523.

Ook onze afdeling gaat 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/

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook



                      Bestuur

Ons bestuur bestaat uit zeven personen. JanHarmen 
Baljet heeft jarenlang deel uitgemaakt van het 
bestuur, met enthousiasme meegedacht en georgani-
seerd, en bijeenkomsten met zijn pianospel begeleid. 
In verband met zijn drukke werkzaamheden neemt hij 
nu afscheid van het bestuur. We danken hem zeer voor 
zijn inzet, en zullen afscheid nemen op de alv van 
4 april aanstaande.
Uiteraard willen we ook graag een opvolger. Mis-
schien bent u degene die met ons mee wil doen. We 
verwachten het bijwonen van zes vergaderingen per 
jaar, meedenken met onze plannen, en regelmatig in 
overleg bijwonen van de activiteiten. 
Wilt u een gesprek of een vergadering bijwonen: 
hv.gooialmere@upcmail.nl of 06-10832198.
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                  Bestuur

Het heeft enige moeite gekost, maar het bestuur kan 
nu met enthousiasme melden dat we een nieuwe 
coördinator hebben kunnen benoemen voor Kinder-
vakantieweken: Annelies van Amerongen. Gezien 
haar werkervaring en netwerk hopen we weer zo’n 12 
kinderen een fijne vakantie te kunnen aanbieden, met 
financiële sponsoring van de Rabobank. Annelies stelt 
zich even voor in deze Humaniscoop.
U kunt ons helpen: kent u kinderen die vanwege 
financiële en/of sociale omstandigheden nooit op 
vakantie kunnen gaan, laat het ons weten via 
tgooi@humanitas.nl of 035-6286093.

Jannie de Groot, die ook zorgt voor de lay-out van 
de Humaniscoop heeft voor de vier projecten van 
Humanitas ’t Gooi mooie nieuwe folders ontworpen. 
We proberen ze zoveel mogelijk te verspreiden via 
bibliotheken, medische centra, etc.

                  Even voorstellen

Annelies van Amerongen, 
coördinator Kindervakantieweken

Mijn naam is Annelies 
van Amerongen en ik ben 
onlangs gestart als Coördi-
nator Kindervakantie-
weken. Ik ben gedurende 
een lange periode 
werkzaam geweest als 
personeelsadviseur in de 
Gezondheidszorg in het 
Gooi. Ik vond het erg leuk om te doen en heb veel 
geleerd over organisaties en organisatieontwikkelin-
gen. Daar werken enige tijd niet meer te combineren 
was met mijn persoonlijke situatie heb ik een tijd niet 
gewerkt.

Ik startte weer met werken als vrijwilligerscoördina-
tor van het Leger des Heils bij de Vluchtelingenopvang 
in Crailo in 2016-2017; een turbulente periode maar ik 
heb daar van dicht bij kunnen zien dat het belangrijk 
is om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Daar-
naast heb ik onlangs als onderzoeker bijgedragen aan 
het onderzoeksrapport voor nova (Nieuw Ondersteu-
ningsmodel voor Arbeidsontwikkeling) en het Sociaal 
Plein van Hilversum. Dit rapport onderzocht hoe 
diverse arbeids- en ontwikkelingsbedrijven binnen 
Hilversum hun samenwerking kunnen optimalise-
ren ten behoeve van de Participanten van Hilversum. 
Gedurende dit onderzoek kwam ik in contact met 
diverse mensen die langdurig werkloos waren en 
aangaven eenzaam te zijn omdat ze geen bijdragen 
kunnen leveren aan de maatschappij.

Ik ben 52 jaar, getrouwd en heb twee zoons; de 
oudste is inmiddels het huis uit om te studeren. Ik 
sport graag; ik spin en ik roei, verder fiets en wandel ik 
en heb ik een grote tuin waar ik graag in rommel. Ik 
ga graag op vakantie, vooral in Italië; om me hier wat 
beter te redden ben ik op Italiaanse les. Ook ben ik als 
vrijwilliger verbonden aan het Ronald McDonald Huis 
in het Prinses Maxima Ziekenhuis in Utrecht; één 
dagdeel in de week ben ik als vrijwilliger verbonden 
aan een van de huiskamers in het ziekenhuis.

Het lijkt me erg leuk en dankbaar om coördinator 
Kindervakantieweken te zijn en er op die manier aan 
te mogen bijdragen dat kinderen; die anderszins niet 
op vakantie zouden gaan; een fantastische week te 
laten hebben!
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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

 Websitemaster 
Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

 Projectcoördinatoren
Steun bij rouw: Sjoerd Barends en Mirjam van Kreel (coördinator), 06 – 35 
11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek: 
Silvana Sanches (coördinator), 06 – 15213789 
Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27 
Thuisadministratie: 
Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90 
Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97 
Petra Twisk-Roomer (coördinator), 06 - 35118193
Peter Scholze (coördinator), 06 –  35 11 79 90 
Kindervakanties: Annelies van Amerongen (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
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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Redactie: Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum
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