


Stadkamer worden gehaald om iedereen een zitplek te kunnen aanbieden. Dr. Ben van Cranenburgh 
(naast neurowetenschapper verdienstelijk pianist, klarinettist en altviolist) was te gast bij het Café. 
Hij ging in op de vele manieren waarop muziek ons brein beïnvloedt en verbetert en dat was zeer 
interessant.

Cursus Mens zijn in de 21e eeuw
Naast de hoge aantallen bezoekers die we mochten verwelkomen bij In De Leeuwenhoek en het 
Humanistisch Café van maart van dit jaar moeten we helaas ook melden dat de cursus ‘Mens zijn in
de 21e eeuw’ die we hadden willen aanbieden uiteindelijk niet door kon gaan. Door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden en een gebrekkige communicatie met het landelijke bureau is de 
cursus niet goed vindbaar en zichtbaar geweest. Mede daardoor bleek het niet mogelijk om het 
minimaal aantal deelnemers bij elkaar te sprokkelen. Wij trekken hieruit lessen en gaan in het najaar
een nieuwe poging doen. Kwam deze cursus in het voorjaar niet uit, maar had u wel interesse en 
schikt het najaar u beter? Houdt dan de berichtgeving in de gaten voor de nieuwe cursusdata.

Oproep: gaat allen stemmen!
Alweer? Ja, alweer! Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Net als in maart 
bij de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen roepen we u ook nu weer op om uw stem uit 
te brengen. Het Europees parlement heeft niet direct invloed op de grote belangrijke humanistische 
thema's als zelfbeschikking en scheiding van kerk en staat omdat landen dat in Europa zelf mogen 
regelen. Toch is er wel sprake van indirecte invloed en is het humanistische perspectief ook op dit 
niveau belangrijk. Als het over Europese veiligheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en 
de arbeidsmarkt gaat, dan wilt u toch zeker uw stem laten horen? Dus ga stemmen of laat iemand 
voor u stemmen via de volmacht op de stempas. 

Kort nieuws

Regiocontactpersoon Raalte
Peter Upperman heeft zijn functie als regiocontactpersoon in Raalte neergelegd. Hij verhuist naar 
een andere gemeente en geeft een ander graag de ruimte om het regiocontactpersoonschap in te 
vullen. Interesse? Laat het ons weten. De vacature staat ook op onze website. Overigens zijn er ook 
nog vacatures in andere gemeentes, zie https://www.humanistischverbond.nl/regio-oost-
afdelingzwolle-vacatures/ 

Wetenswaardigheid Dalfsen
In Dalfsen heeft onze regiocontactpersoon Vera uitgebreid gesproken met de nieuwe burgemeester 
Erica van Lente, die erg geïnteresseerd bleek in onze afdeling. Deze openheid in Dalfsen zagen wij 
ook terug in een recente paasactiviteit waar 'ook niet-gelovigen mochten aansluiten'. Positieve 
ontwikkelingen en wellicht een inspiratie voor andere gemeenten in onze afdeling, van Kampen tot 
Staphorst en van Hardenberg tot Olst-Wijhe.

Herinnering: samenreizen Meppel en Zuidwolde
Op 30 maart is een e-mail verzonden aan de leden die wonen in de gemeenten Meppel en 
Zuidwolde over het samenreizen naar bijeenkomsten in Zwolle. Daarop zijn enkele reacties 
binnengekomen. Belangstellenden bij wie deze e-mail aan de aandacht is ontsnapt kunnen zich 
alsnog melden bij ons. Graag zelfs!

Wereldhumanismedag
Verheugt u zich al op onze enige echte feestdag? Op 21 juni is het weer Wereldhumanismedag. Wij 
zijn al bezig met de eerste voorbereidingen. Zet u deze datum alvast in uw agenda?



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 


