
Van: Denkkracht.nl peter@denkkracht.nl
Onderwerp: Hallo Peter, zomers Denkkracht.nl is rond + Nieuw in A'dam! ...

Datum: 12 juli 2020 om 17:30
Aan: peter@denkkracht.nl

Overzicht	zomerse	ac/viteiten	Denkkracht.nl Bekijk	de	webversie

Hallo Peter,

het zomerprogramma van Denkkracht.nl is helemaal rond. Hieronder een overzicht.

Als laatste een speciaal verzoek voor een activiteit ver van Ellecom!

 

Zomerprogramma

Extra Filosofisch café Doesburg - 13 augustus
Voor de thuisblijvers en denkers die er maar geen genoeg van kunnen krijgen, is er een extra
filosofisch café in het Arsenaal 1309 in Doesburg.
Dit keer staat het onderwerp al vast: Wat betekent vrijheid? Vaste deelnemer Henk Visser zal een
korte inleiding verzorgen, waarna we filosofisch in gesprek gaan.
Zoals altijd beginnen we om 19.30 en eindigen we ± 21.30. Daarna voor wie wil een gezellige nazit.
Meld je aan via de Winkel.
 
Zomerse filosofische café's in Zevenaar - 
donderdag 30 juli, woensdag 5 en donderdag 20 augustus
In het kader van 'Kunstwerk! zomert door' organiseert Denkkracht.nl drie zomerse filosofische café's
in het Grand café van de Turmac Cultuurfabriek, Kerkweg 27 in Zevenaar.
We gaan op een luchtige manier filosoferen over onderwerpen, die deelnemers belangrijk vinden.
Het gesprek begint steeds om 19.30, en eindigt rond 21.30.
De bijdrage is € 8,00 per bijeenkomst.
Aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal mogelijke deelnemers (Covid19)! Dat kan via
de site van Kunstwerk! of rechtstreeks in de Denkkracht.nl-winkel.

 

Speciaal verzoek
 

Gespreksgroep Levensvragen Amsterdam - Nieuw!

Omdat Denkkracht.nl iets biedt dat tot nu toe in Amsterdam niet te vinden zou zijn (!!), is mij door

https://denkkrachtnl.email-provider.nl/web/gcky1qoxoc/rgh8rdi9tg/iz2ndrvka2/ijttl7ue3l
https://denkkrachtnl.email-provider.nl/link/gcky1qoxoc/rgh8rdi9tg/yu4hb1zrt4/iz2ndrvka2/ijttl7ue3l
https://denkkrachtnl.email-provider.nl/link/gcky1qoxoc/rgh8rdi9tg/8j0pms2oko/iz2ndrvka2/ijttl7ue3l
https://denkkrachtnl.email-provider.nl/link/gcky1qoxoc/rgh8rdi9tg/o6gwbodcs4/iz2ndrvka2/ijttl7ue3l


Wie weet tot ziens bij een van de zomerse activiteiten.
Hoe dan ook een zonnige zomer gewenst!

Met socratische groet,

Peter Schmitz

Website

Omdat Denkkracht.nl iets biedt dat tot nu toe in Amsterdam niet te vinden zou zijn (!!), is mij door
Tanja Isabelle Secreve gevraagd een Gespreksgroep Levensvragen te organiseren in de binnenstad
aldaar.

Er zijn nog weinig nieuwsbrieflezers uit die regio, en daarom de vraag om - mocht je toevallig
mensen kennen in Amsterdam, hen attent te maken op de kennismakingsbijeenkomst die plaats
gaat vinden op zondag 6 september van 14.00 - 16.00 u.
De lokatie wordt na aanmelding gemaild.

Op de website is uitgebreide info te vinden. Aanmelden voor deze bijeenkomst gaat ook via de
website.

Overigens mogen mensen uit mijn regio daar ook deelnemen, natuurlijk : )

Deze e-mail is verstuurd aan peter@denkkracht.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u Peter@denkkracht.nl toe aan uw adresboek.
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