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28 mei 2020 om 21:29
peter@denkkracht.nl

het denken kruipt uit de coronaschulp

Bekijk de webversie

Vooraankondiging goed nieuws
Dag Peter,
We mogen weer!
Ja, de weg wordt langzaam vrijgemaakt voor groepsontmoe<ngen in levende lijve.
Hieronder in het kort de intelligente ontslui<ng van de ac<viteiten van Denkkracht.nl.

Zonnige heropening Filosoﬁsch café Doesburg
Het ﬁlosoﬁsch café in Doesburg gaat weer open in het Arsenaal! Joehee!
Vanaf heden op de tweede donderdag van de maand. Om te beginnen op 11 juni. Same <me, same
place.
Natuurlijk conform alle regels van het RIVM, die ik hier nu niet ga opsommen.
Het Arsenaal heeM aangekondigd geen agentje te gaan spelen, dus we nemen allemaal onze
verantwoordelijkheid. Volgende week zal ik een voorstel voor een 'protocol du café philosophique' op de
website zePen.
Vaste bezoekers van het ﬁlosoﬁsch café krijgen daarover rechtstreeks bericht. Anderen na aanmelding via
de website.

Gespreksgroep Levensvragen in de buitenlucht en binnen
Ook voor de Gespreksgroep Levensvragen uit Eerbeek gloort er licht aan de horizon.
Daar is voor de maanden juni en juli voor degenen die willen een coronaproof buitenlokaAe gevonden.
Vanaf september (of oktober) verkassen we naar een nieuwe lokaAe in het dorp Eerbeek.
Leden van de gespreksgroep ontvangen volgende week woensdag alle details.

Cursus Leren ﬁlosoferen II
Vanaf 1 september maken we de onderbroken cursus Leren ﬁlosoferen II af.
Cursusdeelnemers ontvangen in augustus precieze informa@e.

Serie online gesprekken op basis van teksten
De aangekondigde serie online gesprekken aan de hand van teksUragmenten is nog in ontwikkeling.
Daarover krijgen degenen die daarvoor interesse hebben getoond, volgende week een update.

Nieuwe cursussen
In het najaar zullen er weer nieuwe cursussen opstarten. Informa<e daarover volgt wanneer inhoud en
schema daarvan duidelijk zijn.

N.B. De site wordt pas volgende week met alle nieuwe informa@e geupdate!

Vragen? SuggesAes? Reageer op deze mail of via het contacUormulier op de site.

Dank voor de aandacht en tot spoedig op gepaste afstand.
Met socratische groet,
Peter Schmitz
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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.

