
Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Het is half maart geweest, dat betekent dat het einde van het humanistisch seizoen langzaam in zicht
komt. Er zijn echter nog genoeg interessante activiteiten in april (en zelfs in mei), dus daar brengen 
we u graag van op de hoogte. 

In De Leeuwenhoek On Tour – Hoe kan de zorg voor mensen met dementie menselijker en 
liefdevoller 
Op donderdagavond 21 maart organiseren wij in samenwerking met HUMAN en met het landelijke 
HV de gratis bijeenkomst In De Leeuwenhoek on Tour. We bekijken deze avond fragmenten uit de 
serie In de Leeuwenhoek, mét exclusieve, niet eerder vertoonde beelden. Over de dilemma's die we 
zien gaan we in gesprek met de aanwezige sprekers 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! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Reserveer dus snel!

Humanistisch Café: Muziek en het Brein
Neurowetenschapper Ben van Cranenburgh spreekt over menselijke muzikaliteit en onze 
wonderlijke hersenen
Op woensdag 27 maart is dr. Ben van Cranenburgh te gast bij afdeling Zwolle en Omstreken van 
het Humanistisch Verbond. Van Cranenburgh (1945) studeerde geneeskunde in Amsterdam, 
promoveerde in de neurofysiologie en richtte het ITON (Instituut voor toegepaste 
neurowetenschappen) op. Hij wil de kloof tussen neurowetenschap en de dagelijkse praktijk 
overbruggen en richt zich met deze lezing daarom op een breed publiek.Van Cranenburgh is zelf 
naast neurowetenschapper verdienstelijk pianist, klarinettist en altviolist. Hij weet dus zowel in 
theorie als uit de praktijk hoe veeleisend muziek kan zijn voor de hersenen. In deze lezing gaat hij 
in op de vele manieren waarop muziek ons brein beïnvloedt en verbetert.
Zoals altijd is er na de pauze veel gelegenheid tot discussie met de spreker. Het boek ‘Muziek en 
brein’ zal tijdens de lezing te koop zijn (20 euro, contant te voldoen).

Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Deelname 5 euro (gratis voor leden HV). Contant betalen aan de zaal.

Cursus Mens zijn in de 21e eeuw
Het landelijk bureau heeft de inschrijving voor deze cursus eindelijk opengezet op 
www.cursushumanisme.nu . U kunt zich dus nu zelf aanmelden voor de cursus. Even ter 
herinnering: de cursus beslaat vier avonden (18, 25 april, 9 en 16 mei, telkens van 19.30-22.00). De 
locatie is de sfeervolle Groote Sociëteit in het centrum van Zwolle. De kosten bedragen 75 euro 
voor leden, 120 euro voor niet leden. Voor studenten en mensen met een smalle beurs zijn speciale 
tarieven.



Over het thema van de cursus: Wie ben ik, als mens, in de 21e eeuw? Media, markt en technologie 
veranderen uw leven, uw relaties met anderen en de natuur. Hoe blijft u uw eigen, bewuste keuzes 
maken? In vier interactieve bijeenkomsten verzamelt u een berg nieuwe inzichten en een 
onbevangen blik op uzelf als mens in de 21e eeuw. 

Op www.cursushumanisme.nu kunt u uitgebreidere informatie over de cursus vinden. Er zijn nog 
plaatsen vrij!

Oproep: gebruik uw stem!
Op 20 maart zijn er twee verkiezingen: we kunnen onze stem uitbrengen voor de leden van de 
Provinciale Staten en voor de verkiesbare leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. De 
grote humanistische thema's als zelfbeschikking en scheiding van kerk en staat staan in deze 
verkiezingen niet direct op het spel. Toch hebben de provinciale verkiezingen (ook via de Eerste 
Kamer) belangrijke politieke gevolgen. Ook de waterschappen zijn in Nederland beeldbepalend. 
Veiligheid, duurzaamheid, natuur, landbouwgrond, recreatie; thema’s die ook vanuit het humanisme
van belang zijn. Ga daarom stemmen of laat iemand voor u stemmen via de volmacht op de 
stempas!

4 en 5 mei
Staat de gedachtenisbijeenkomst op 4 mei al in uw agenda? Het zou heel mooi zijn als er dit jaar 
nog meer humanisten bij zijn dan voorgaande jaren. Het zou voor de humanistische 
vertegenwoordiging in de werkgroep die deze bijeenkomst voorbereidt een grote blijk van 
waardering en bron van motivatie zijn om medehumanisten te mogen verwelkomen op deze avond. 

Op 5 mei spant het erom of wij onze kraam op de Festivalboulevard weer kunnen bemensen. De 
afgelopen jaren merkten we dat we hier heel zichtbaar zijn, maar ook dat het voor een klein team 
wel erg veeleisend en vermoeiend is om een hele dag te folderen. Daarom willen we nu een wat 
grotere groep mensen verzamelen, dat maakt het ook gezelliger. Interesse om te helpen? Laat het 
ons weten, alle hulp is welkom, al is het maar een uurtje!

Radio-uitzendingen
De journalistiekstudenten die het radioprogramma ‘Ongelofelijk! Humanisme in Overijssel’ maken 
(om 22.30 uur op zondag op Radio Oost te beluisteren) vertelden ons dat ze de komende tijd ruimte 
hebben voor nieuwe, humanistisch interessante onderwerpen. Wat vindt u belangrijk, waarover zou 
u wel eens wat meer willen horen? Suggesties kunt u mailen naar ongelofelijk@rtvoost.nl 
Nieuw is verder dat onderwerpen die in het radioprogramma aan bod komen ook gaan worden 
ingeleid in een artikeltje in lokale huis-aan-huisbladen. Dat betekent dat er meer aandacht komt 
voor humanistisch nieuws en dat is een mooie ontwikkeling! Veel dank aan de radio-studenten die 
dit programma in de lucht houden.

Kort nieuws

Regiocontactpersoon Kampen
De vacature voor regiocontactpersoon in Kampen heeft maar kort open gestaan. Op 11 maart is 
Anoeska Boiten namelijk benoemd als regiocontactpersoon in Kampen. Wij zijn zeer verheugd 
hiermee en wensen Anoeska veel succes. 

Oproep bestuur Humanitas in Zwolle
Op onze ALV hoorden we dat het voltallige bestuur van Humanitas in Zwolle is afgetreden. Er 
wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. Wilt u het humanistisch geluid in deze zusterorganisatie 
vertegenwoordigen? Neem voor meer informatie contact op met: Nicky Theunissen, telefonisch via 



06-53130106 of mail naar n.theunissen@humanitas.nl. Meer informatie op 
humanitas.nl/afdeling/zwolle.

Extra humanistisch Café in mei
Op 22 mei is er een exta humanistisch café waar Marcel Hulspas komt vertellen over zijn boek ‘Uit 
de Diepten van de Hel’. Dat wordt een mooie en interessante afsluiting van het seizoen. Noteert u 
deze avond vast 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 


