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Beste vrienden van het Filosofisch Café Hoogeveen, 

Morgen (28 mei) is er in het hele land een staking van het openbaar vervoer om kracht bij 

te zetten aan de vakbondseisen voor een goed pensioen voor iedereen. Door die staking is 

onze spreker voor morgenavond (Jan Warndorff) helaas niet in staat om van zijn woon-

plaats in het midden van het land naar Hoogeveen te komen. Daardoor zien we ons helaas 

genoodzaakt om de lezing af te gelasten.  

Wij hopen dat we langs deze weg van een nieuwsbrief en een vermelding op onze website 

tijdig alle mensen bereiken die van plan waren om morgen naar de lezing te komen. Uiter-

aard zullen enkele leden van onze werkgroep morgenavond tijdens de inloopperiode (19:00 

– 19:30 uur) aanwezig zijn om de mensen op te vangen die onverhoopt dit bericht niet tij-

dig onder ogen krijgen. 

Ons najaarsprogramma wordt in de loop van de zomer bekend gemaakt (website, nieuws-

brief, etc.). Gaarne hopen wij u in het najaar weer bij één of meer van onze activiteiten te 

mogen verwelkomen.  

Bijgaand treft u een flyer aan over de zomercursus over “De Erfenis van de Verlichting”, die 

we op 13 en 16 augustus a.s. organiseren. Daarvoor kunt u zich aanmelden via onze 

website. Een geprinte versie van de flyer is verkrijgbaar bij de bekende punten in Hooge-

veen e.o. (bibliotheek, boekhandel, etc.) en bij de Reestkerk in Balkbrug (Oud Avereest), 

waar de cursus gehouden wordt. 

 

Met filosofische groet, 

Namens de werkgroep, 

Ernst Kuntz 

 

 
 

 

 

Gegevensbescherming 

Vanaf vorig jaar gelden er strengere regels voor bedrijven om de privacy van burgers te beschermen (AVG). Hoe-

wel we als filosofisch café geen commerciële oogmerken hebben en onze persoonsgegevens nooit aan enige andere 

organisatie ter beschikking stellen, willen wij dit graag ook onder uw aandacht brengen. Uw mailadres komt voor 

in een door ons beheerde lijst van email-adressen (gmail). Behalve uw naam en uw mailadres, die u zelf aan ons 

hebt opgegeven, komen daar geen andere gegevens in voor. Wilt u dat uw mailadres op deze lijst blijft staan, 

dan hoeft u geen actie te ondernemen. Als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden uit de lijst, stuur dan een 

mailtje naar info@filosofischcafehoogeveen.nl onder vermelding van het mailadres dat verwijderd moet worden. 
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