
Beste leden, vrienden en belangstellenden,

In deze mail vindt u nadere informatie over een aantal aankomende activiteiten.

In De Leeuwenhoek On Tour – Hoe kan de zorg voor mensen met dementie menselijker en 
liefdevoller 
Stel: je moeder, vader, broer, zus, vriend of partner krijgt dementie. Hoe zou jíj willen dat hij of zij 
verzorgd wordt? Op donderdagavond 21 maart organiseren wij in samenwerking met HUMAN en 
met het landelijke HV de gratis bijeenkomst In De Leeuwenhoek on Tour. U heeft de serie 
misschien al langs zien komen: samen maakten Adelheid Roosen en Hugo Borst voor Human de 
serie In De Leeuwenhoek, over hoe de ouderenzorg beter kan en moet. Aanleiding was dat de 
moeders van zowel Adelheid als Hugo werden getroffen door Alzheimer. Beiden verbleven 
wekenlang in de Rotterdamse zorginstelling De Leeuwenhoek en dat zorgde voor mooie inkijkjes. 
We bekijken fragmenten uit de serie, mét exclusieve, niet eerder vertoonde beelden. Over de 
dilemma's die we zien gaan we in gesprek met hoogleraar dementie en langdurige zorg Anne-Mei 
The, humanistisch geestelijk verzorger Brechtje Hallo-Van Bekkum én met bewoners, 
mantelzorgers, familie, professionals werkzaam in de zorg en andere betrokkenen en 
geïnteresseerden. De bijeenkomst is op donderdagavond 21 maart, van 19:30 – 21:00, in 
Zorgspectrum Het Zand, Hollewandsweg 17, Zwolle. Toegang is gratis, maar aanmelden via 
www.humanistischverbond.nl/indeleeuwenhoekontour is noodzakelijk om zeker te zijn van een 
plekje!

Zijn zij nou gek of zijn wij het? Rusland in de westerse media
Op woensdag 27 februari is Marie-Thérèse ter Haar te gast bij ons Humanistische Café. Ter Haar is 
studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische 
tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. 
Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar 
nog steeds op de voet. Tijdens deze lezing gaat Ter Haar in op de berichtgeving in Rusland én in het
westen. Dat in Rusland de media dikwijls propagandistisch en bevooroordeeld zijn wisten we al, 
maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Ook onze media en politici blijken vaak een stuk 
bevooroordeelder dan we doorgaans geneigd zijn te denken, zo beweert Ter Haar. Genoeg stof tot 
gesprek!
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Deelname 5 euro (GRATIS voor leden van het HV!). Contant betalen aan de zaal.
 voor weblinks die niet meer werken. 

Zondagochtendbijeenkomst
Op zondagochtend 10 maart in Hotel Fidder (Koningin Wilhelminastraat 6, Zwolle) is er weer onze 
maandelijkse zondagochtendbijeenkomst. Van 10.30 tot 12.00 gaan we in gesprek over een artikel 
of onderwerp dat door een van de deelnemers wordt aangedragen. Deze bijeenkomst is vooral 
gericht op leden, maar ook geïnteresseerde niet-leden zijn altijd welkom om eens aan te schuiven.

Terugblik: ALV / Nieuwjaarsborrel
Met vijftwintig aanwezigen hebben wij in het bijzondere gebouw van theatergezelschap de Jonge 



Honden een prettige ALV annex Nieuwjaarsborrel gehad. Het was leuk om elkaar weer eens te zien,
om terug te blikken op een geslaagd 2018 en te horen welke suggesties er werden gedaan om in 
2019 de leden nog meer bijeen te brengen en het humanistische geluid nog breder te laten horen. 
We hebben aftredend bestuurslid Marcia Bulder met een applaus bedankt voor haar bijdrage in de 
afgelopen jaren. We zijn blij met een levendige afdeling, mede dankzij de bijdrage van veel actieve 
leden!

Kort nieuws

Cursus Mens zijn in de 21e eeuw
Het landelijk bureau heeft de inschrijving voor deze cursus nog niet opengezet op 
www.cursushumanisme.nu . U kunt zich nog steeds bij ons melden als u interesse heeft in deze 
cursus. Dan reserveren we een plekje voor u.

Website
Het landelijk bureau heeft de website vernieuwd. De datum waarop die nieuwe website in de lucht 
ging was niet goed gecommuniceerd waardoor wij nogal verrast waren. Nog niet alles staat goed op
de nieuwe website. We hebben nog even tijd nodig om alles recht te zetten en oplossingen te vinden
voor weblinks die niet meer werken. Wordt aan gewerkt, nog even geduld!

4 en 5 mei
De krokussen staan al weer in bloei. Dat betekent dat onze activiteiten op 4 en 5 mei ook al snel 
dichterbij komen. Voor de werkgroep die de gedachtenisbijeenkomst op 4 mei voorbereidt zoeken 
we nog versterking. Ook hulp bij/met/in onze kraam op de Festivalboulevard op 5 mei in Zwolle is 
welkom. Interesse? Laat het ons weten, alle hulp is welkom!

Met vriendelijke humanistische groet,

Bas, Gertjan, Rob
Bestuur van afdeling Zwolle en omstreken van het Humanistisch Verbond
Meer weten? Vaker humanistisch nieuws? Volg ons: Website, Facebook, Twitter 


